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АНОТАЦІЯ 

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

ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету. — 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

біологічних наук) за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». — Львівський 

національний університет імені І. Франка, Львів, 2020. 

Метою дисертаційної роботи було з’ясувати особливості антиоксидантної 

системи, ліпідного обміну в крові та тканинах щурів з експериментальним 

цукровим діабетом за впливу цитратів ванадію та хрому, синтезованих методом 

нанотехнології, та розробити нові підходи до профілактики виникнення та 

корекції метаболічних порушень за цукрового діабету. 

Для досягнення поставленої мети було проведено три етапи 

експериментальних досліджень. На першому етапі експериментальної частини 

було сформовано п’ять груп щурів лінії Вістар (по 7–8 тварин у кожній групі): І 

— контроль, ІІ — тварини з експериментальним цукровим діабетом, ІІІ, IV, V — 

тварини з експериментальним цукровим діабетом, яким випоювали розчини 

цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 та 2,0 мкг V/мл води, відповідно. Упродовж 

40 діб експерименту тварини І і ІІ груп споживали чисту воду без добавок. Маса 

щурів-самців становила 100–120 г. 

На другому етапі дослідження сформовано чотири групи тварин (по 8 

тварин у кожній групі): І — контроль, ІІ — тварини з експериментальним 

цукровим діабетом, ІІІ, IV — тварини з експериментальним цукровим діабетом, 

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

відповідно. Упродовж 40 діб експерименту тварини І і ІІ групи споживали чисту 

воду без добавок. Маса щурів-самців становила 100–120 г. 

На третьому етапі дослідження було сформовано чотири групи (по 8 

тварин у кожній групі): І — контроль, ІІ — інтактні тварини, які впродовж 

досліду вживали поєднаний розчин із цитрату ванадію та цитрату хрому в дозах 

0,5 мкг V/мл та 0,1 мкг Cr/мл води, III — тварини з експериментальним цукровим 
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діабетом, IV — тварини з експериментальним цукровим діабетом, яким 

випоювали поєднаний розчин цитрату ванадію та цитрату хрому в дозах 0,5 мкг 

V/мл та 0,1 мкг Cr/мл води. Упродовж 40 діб експерименту тварини І і ІІІ груп 

споживали чисту воду без добавок. Маса щурів-самців становила 100–120 г. 

На 31-у добу досліджень (першого, другого і третього етапів дослідження) 

тваринам індукували експериментальний цукровий діабет шляхом одноразового 

внутрішньоочеревинного введення 5% розчину алоксан моногідрату («Синбіас», 

Україна) з розрахунку 150 мг/кг маси тіла тварин (в якості розчинника 

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

щурам вводили внутрішньоочеревинно 0,9% NaCl.  

Досліджували вплив цитратів ванадію та хрому, синтезованих методом 

нанотехнології, на динаміку концентрації глюкози, інсуліну, глікозильованого 

гемоглобіну в крові, масу тіла та органів тварин, вміст продуктів пероксидного 

окиснення ліпідів, активність ензимів антиоксидантного захисту, вміст ліпідів в 

організмі щурів із експериментальним цукровим діабетом (ЕЦД). 

Встановлено, що у крові тварин з ЕЦД вірогідно зростала концентрація 

глюкози та вміст глікозильованого гемоглобіну та зниження концентрації 

інсуліну, що свідчило про виражену індукцію гіперглікемії. Однак за впливу 

цитратів ванадію та хрому як окремо, так і поєднано, концентрація глюкози в 

крові знижувалась. Найкращий нормалізуючий ефект спостерігали при 

застосуванні цитрату ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл води та цитрату хрому в дозі 

0,1 мкг Cr/ мл води. 

Стійка гіперглікемія за цукрового діабету викликала підвищену продукцію 

вільних радикалів. Вони, у свою чергу, зумовлюють клітинні пошкодження, 

атакують ліпіди, протеїни, ензими, вуглеводи та ДНК, а це є причиною змін у 

про/антиоксидантній системі. За алоксан-індукованого діабету відзначено 

зростання продуктів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах (печінки, нирок, 

скелетних м’язів та підшлункової залози) та крові щурів, що свідчить про 

виникнення оксидативного стресу за гіперглікемії.  
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За експериментального діабету проявляються зміни у функціонуванні 

антиоксидантної системи в крові тварин, зокрема, зростанні 

глутатіонпероксидазної активності, зниженні супероксиддисмутазної, 

каталазної, глутатіонредуктазної активностей та вмісту відновленого глутатіону. 

У всіх тканинах щурів за ЕЦД відзначено зниження супероксиддисмутазної 

активності та вмісту відновленого глутатіону. У печінці, скелетних м’язах та 

підшлунковій залозі тварин з цукровим діабетом знижувались каталазна і 

глутатіоредуктазна активності, однак у нирках показники активності цих ензимів 

зростали. Глутатіопероксидазна активність знижувалась у тканинах печінки та 

підшлункової залози, але зростала у скелетних м’язах і нирках. 

Досліджуючи антиоксидантні властивості сполук ванадію та хрому, було 

відзначено нормалізацію антиоксидантної системи у крові та тканинах щурів із 

ЕЦД.  

За поєднаної дії цитратів ванадію та хрому у тварин з ЕЦД вірогідно 

знижувався вміст гідропероксидів ліпідів у крові, скелетних м’язах і 

підшлунковій залозі та ТБК-активних продуктів у печінці, скелетних м’язах і 

підшлунковій залозі, супероксиддисмутазна активність зростала у печінці, 

скелетних м’язах та підшлунковій залозі, каталазна активність зростала у 

печінці, однак знижувалась у скелетних м’язах, глутатіонпероксидазна 

активність зростала у печінці та підшлунковій залозі, однак знижувалася у 

скелетних м’язах і нирках, глутатіонредуктазна активність зростала в 

еритроцитах крові, підшлунковій залозі, однак знижувалася у нирках, в той час 

як вміст відновленого глутатіону зростав в еритроцитах крові та у всіх 

досліджуваних тканинах порівняно до показників у тварин з ЕЦД.  

У щурів з ЕЦД спостерігалися зміни в окремих ланках ліпідного обміну. 

Зокрема, встановлено вірогідне зростанням вмісту загальних ліпідів, 

неетерифікованого холестеролу, фосфоліпідів на тлі підвищення вмісту 

фосфатидилхоліну та фосфатидилсерину і зниження вмісту кардіоліпіну, 

фосфатидилетаноламіну та лізофосфатидилхоліну в плазмі крові.  
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Випоювання щурам цитрату ванадію та цитрату хрому покращує 

показники ліпідного обміну за ЕЦД. Так, за впливу цитрату ванадію у трьох 

різних дозах спостерігалося зниження вмісту загальних ліпідів, фосфоліпідів та 

етерифікованого холестеролу у крові діабетичних щурів. За впливу цитрату 

хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води у крові щурів із ЕЦД вірогідно знижувався вміст 

загальних ліпідів та фосфоліпідів, а в дозі 0,2 мкг Cr/мл води — вміст 

неетерифікованого та етерифікованого холестеролу, порівняно до показників у 

тварин з ЕЦД. За випоювання цитрату хрому нормалізувалися показники 

фосфоліпідів плазми крові. За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у 

тварин з ЕЦД знижувався вміст фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу, 

триацилгліцеролів та зростав вміст моно- і диацилгліцеролів, порівняно до 

показників у тварин з ЕЦД. 

На основі отриманих результатів експериментально обґрунтовано, що 

позитивний вплив цитратів ванадію та хрому на метаболічні процеси в організмі 

щурів з експериментально індукованим діабетом залежить від їх дози та 

реалізується через їх безпосередню дію на конкретні мішені, якими є окремі 

ланки ліпідного обміну, а також антиоксидантна система в крові й 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 в організмі на тлі цукрового діабету. Встановлено, що поєднаний вплив 

цитратів ванадію та хрому зумовлював зниження гіперглікемії в крові та 

запобігав втраті маси тіла діабетичних щурів. Встановлено дозозалежну 

антиатерогенну та антиоксидантну дію цитратів ванадію та хрому у щурів із 

ЕЦД.  

Встановлено, що застосовані сполуки, синтезовані методом 

нанотехнології, не проявляли токсичної дії та добре засвоювалися організмом. 

Вперше встановлено, що поєднане застосування цитрату ванадію в дозі 0,5 мкг 

V/мл води та цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води, може бути ефективним 

для корекції метаболічних порушень, зокрема гіперглікемії, дисліпідемії та 



6 
 

оксидативного стресу, які виникають за цукрового діабету. Результати 

досліджень дозволяють припустити, що застосування у відповідних 

концентраціях цих сполук може бути привабливим терапевтичним підходом для 

профілактики та лікування цукрового діабету. 

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

хрому, алоксан, оксидативний стрес, антиоксидантний захист, ліпіди, щури. 
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4. №1 (17). С. 256–261. (Дисертантка виконала експериментальну частину 

дослідження, статистично опрацювала отримані дані, брала участь у аналізі 

результатів та написанні статті). 

12. Іскра Р., Сушко О., Климець Г., Понкало Л., Гураль С. Вплив цитрату 

ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим 

діабетом. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 

144–147. (Дисертантка брала участь у виконанні досліджень та аналізі їх 

результатів, оформленні статті). 

13. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі за цукрового 

діабету: пат. 139300, Україна / Климець Г. В., Сушко О. О., Іскра Р. Я. МПК 

А61К 31/00, А61Р 3/10 (2006.01); заявл. 25.06.2019, опубл. 26.12.2019, бюл. №24. 

(Дисертантка брала участь в аналізі результатів досліджень, оформленні 

патенту). 

14. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Стан про/антиоксидантної системи в 

скелетних м’язах та печінці щурів із алоксановим діабетом і за дії цитратів 

ванадію та хрому. ХІІ Український біохімічний конгрес, присвячений 165-й 

річниці від дня народження І. Я. Горбачевського (30 вересня–4 жовтня 2019 р., 

м. Тернопіль). Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21. №3. С.139. 

15. Климець Г. В., Іскра Р. Я., Сушко О. О., Сварчевська О. З. Дія цитрату 

ванадію на активність ензимів вуглеводного обміну в печінці та підшлунковій 

залозі самців і самок щурів. 20-ий з’їзд Українського фізіологічного товариства 

з міжнародною участю, присвячений 95-річчю від дня народження П. Г. Костюка 

(27–30 травня, 2019 р., м. Київ). Фізіологічний журнал. 2019. Т. 65. №3. С. 126–

127. (Дисертантка приймала участь у виконанні частини експериментальних 

досліджень та написанні тез). 

16. Sushko O., Pylypiv O. Effects of vanadium and chromium citrate on the 

prooxidant and antioxidant system in the pancreas of rats with alloxan-induced diabetes 

mellitus: XV International scientific conference for students and phD students “Youth 

and Progress of Biology”, dedicated to the 135th anniversary of J. Parnas (April 9–11, 
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2019, Lviv). Lviv. P. 49–50. (Дисертантка виконала експериментальну частину 

досліджень, статистично опрацювала отримані дані та написала тези). 

17. Sushko O., Ponkalo L. Glutathione status in rats’ liver with experimentally 

induced diabetes under influence chromium citrate: Young scientists conference 

“Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” (March 23–25, 2018, Kyiv) 

The Ukrainian Biochemical Journal, 2018. Vol. 90, №3. P. 141. (Дисертантка 

виконала експериментальну частину дослідження, аналіз, узагальнення 

результатів та написала тези). 

18. Сушко О., Іскра Р., Понкало Л. Інтенсивність процесів пероксидного 

окиснення ліпідів у крові щурів за експериментально індукованого діабету та 

впливу цитрату хрому: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження 

доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича “Синтез і аналіз 

біологічно активних речовин і лікарських субстанцій” (12–13 квітня, 2018 р., м. 

Харків). Харків. НФаН, 2018. С. 115. (Дисертантка виконала експериментальну 

частину дослідження, аналіз і узагальнення результатів та написала тези). 

19. Sushko O., Ponkalo L. Activity of antioxidant enzymes in rats’ blood with 

experimentally induced diabetes under influence of chromium citrate: Theses presents 

at the CEECHE Central and Eastern European Conference on Health and Environment 

“Environmental and health issue in fast changing” (June 10–14, 2018, Krakow, 

Poland). Krakow. CEECHE, 2018. P–9. (Дисертантка виконала експериментальну 

частину дослідження, аналіз та узагальнення результатів). 

20. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату хрому на пероксидне 

окиснення ліпідів у скелетних м’язах щурів з експериментально-індукованим 

діабетом: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання сучасної мікроелементології”, присвячена пам’яті академіка 

Ю.І. Кундієва (4-5 жовтня, 2018 р., м. Київ). Київ. С. 43–45. (Дисертантка 

виконала експериментальну частину дослідження, взяла участь у написанні 

тез). 
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21. Сушко О. О. Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у 

підшлунковій залозі щурів за експериментального діабету: Матеріали ІІ 

Міжнародної наукової конференції “Сьогодення біологічної науки” (9–10 

листопада, 2018, м. Суми). Суми, 2018. С. 79.  

22. Сушко О. Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантний захист 

у крові щурів за експериментального діабету: Матеріали XVII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених “Молоді вчені у вирішенні 

актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини”, 

присвяченої 100-річчю від дня народження довтора біологічних наук Третевича 

Володимира Івановича (6–7 грудня 2018, м. Львів). Біологія тварин, 2018б Т. 20, 

№4. С. 139.  

23. Сушко О., Іскра Р., Климець Г. Дія цитрату ванадію на активність 

каталази, спероксиддисмутази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази у скелетних 

м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом: XII Міжнародна 

наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (25–27 

квітня, 2017 р., м. Львів). Львів, 2017. С. 54–55. (Дисертантка виконала 

експериментальну частину дослідження, аналіз та узагальнення результатів, 

написала тези). 

24. Iskra R., Kaplunenko V., Fedoruk R., Sushko O., Klymets H. Effect of 

vanadium citrate on oxidant stress in the blood of rats with experimentally induced 

diabetes. “16th International Symposium of Trace Elements in Man and Animals” 

(June 26-29, 2017, Saint Petersburg, Russia). Journal of Trace Elements in Medicine 

and Biology. V. 41S1. P–133. (Дисертантка брала участь в аналізі результатів 

дослідження та написанні тез). 

25. Sushko O., Klymets, Iskra R. The effect of vanadium citrate on carbohydrate 

metabolism and antioxidant protection in pancreas of rats with experimentally induced 

diabetes: 33. Joint Annual Meeting of the German Society for Minerals and Trace 

Elements (GMS) with Zink-UK. (September 28–30, 2017, Achen, Germany) Zinc and 

others transition Metals in the health and Disease. P. 45. (Дисертантка виконала 
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експериментальну частину дослідження, здійснила статистичну обробку, 

аналіз та узагальнення результатів). 

26. Іскра Р. Я., Понкало Л. І., Сушко О. О., Слівінська О. М., Шатинська 

О. А. Вплив цитратів ванадію, цинку та магнію на стан прооксидантної системи 

підшлункової залози щурів за експериментального цукровго діабету. Науково-

практична конференція з міжнародною участю “Бабенківські читання” 

присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка (26–27 жовтня 2017 р., м. Івано-

Франківськ). Івано-Франківськ, 2017. С. 49. (Дисертантка брала участь в аналізі 

та узагальненні результатів дослідження). 

27. Сушко О. О., Понкало Л. І., Іскра Р. Я. Дія цитрату ванадію на 

функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних 

м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом: Матеріаль XVI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Молоді вчені 

у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини”, присвяченої докторі біологічних наук, професору Головачу Василю 

Миколайовичу (8–9 грудня 2017 р. м. Львів). Біологія тварин. 2017. Т. 19. №4. С. 

152. (Дисертантка виконала експериментальну частину дослідження та аналіз 

отриманих результатів). 

28. Sushko O., Iskra R., Ponkalo L. Activity of antioxidant defense enzymes in 

rats blood with experimental induced diabetes under influence of vanadium citrate: 

Abstract of reports of the International Scientific and practical Conference “Actual 

Problems of Modern Biology, Animals Husbandry and Veterinary Medicine” 

(Septemder 29–30, 2016, Lviv). The Animal Biology. 2016. Vol. 18. no. 3. P.191. 

(Дисертантка виконала експериментальну частину дослідження, аналіз 

результатів та написання тез). 

29. Сушко О. О. Антиоксидантна система печінки щурів з 

експериментальним діабетом за впливу цитрату ванадію: Матеріаль XV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Молоді вчені 

у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної 
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медицини” (8–9 грудня 2016 р., м. Львів). Біологія тварин. 2016. Т. 18. №4, С. 

192.  

 

 

ANNOTATION 

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

processes of rats with experimental diabetes mellitus. — Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Biology (Ph.D.) in specialty 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 under 

the influence of vanadium and chromium citrates synthesized by a nanotechnology 

method and to develop new approaches of preventing the occurrence and correction of 

metabolic disorders in diabetes.  

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

the first stage five groups of rats of Wistar line were formed (8 animals in each group): 

I — the control group, II — animals with experimental diabetes mellitus, III, IV, V — 

animals with experimental diabetes mellitus were given solutions of vanadium citrate 

at the dose of 0.125, 0.5 and 2.0 μg V/ml of water, respectively. A 40-day of the 

experiment, animals from groups I and II were given pure water without additives. The 

bodyweight of male rats was 100–120 g. 

At the second stage four groups of animals were formed (8 animals in each 

group): I — the control group, II — animals with experimental diabetes mellitus, III, 

IV — animals with experimental diabetes mellitus were given solutions of chromium 

citrate at the dose of 0.1 and 0.2 μg Cr/ml of water, respectively. A 40-day of the 

experiment, animals from groups I and II were given pure water without additives. The 

body weight of male rats was 100–120 g. 

At the third stage four groups of animals were formed (8 animals in each group): 

I — the control group, II — intact animals that during the experiment consumed a 
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combined solution of vanadium citrate and chromium citrate at the dose of 0.5 μg V/ml 

and 0.1 μg Cr/ml water, III — animals with experimental diabetes mellitus, IV — 

animals with experimental diabetes mellitus were given combined solution of 

vanadium citrate and chromium citrate at the dose of 0.5 μg V/ml and 0.1 μg Cr/ml 

water. A 40-day of the experiment, animals from groups I and III were given pure water 

without additives. The body weight of male rats was 100–120 g. 

On the 31st day of the study (the first, second and third stages of the experimental 

research), animals were induced with experimental diabetes mellitus 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 which synthesized 

by nanotechnology on the dynamics of blood glucose, insulin, and glycosylated 

hemoglobin concentration, body weight and organs of animals, the content of lipid 

peroxidation products, the activity of enzymes of antioxidant protection, the content of 

lipids, phospholipids in rats with experimental diabetes mellitus (EDM). 

It was found that blood glucose and glycosylated hemoglobin concentration in 

the animals of the EDM significantly increased and insulin concentration significantly 

decreased, which indicated a pronounced induction of hyperglycemia. However, when 

exposed to vanadium and chromium citrate, both individually and jointly, blood 

glucose concentration decreased. The best normalizing effect was observed with the 

use of vanadium citrate at the dose of 0.5 μg V/ml water and chromium citrate at the 

dose of 0.1 μg Cr/ml water. 

Persistent hyperglycemia in diabetes caused increased production of free 

radicals. They, cause cellular damage, attack lipids, proteins, enzymes, carbohydrates, 

and DNA, causing changes in the pro/antioxidant system. Lipid peroxidation products 

increased in the blood and tissues (liver, kidney, skeletal muscle, and pancreas) of rats 

by alloxan-induced diabetes, indicating the occurrence of oxidative stress in 

hyperglycemia. 
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Changes in the functioning of the antioxidant system in the blood of animals 

during experimental diabetes were manifested, in particular, glutathione peroxidase 

activity increased, superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase activity and 

the content of reduced glutathione decreased. In all tissues of rats with experimentally-

induced diabetes superoxide dismutase activity and the content of reduced glutathione 

decreased. Catalase and glutathione reductase activity decreased in the liver, skeletal 

muscle, and pancreas of animals with diabetes, but the activity of these enzymes 

increased in the kidneys. Glutathione peroxidase activity decreased in liver and 

pancreatic tissues but increased in skeletal muscle and kidney. 

While investigating the antioxidant properties of vanadium and chromium 

compounds, normalization of the antioxidant system in the blood and tissues of rats 

with EDM was observed. 

By the combined action of vanadium and chromium citrates in animals with 

EDM, the contents of lipid hydroperoxides in the blood, skeletal muscle and pancreas 

and TBARS in the liver, skeletal muscle and pancreas were significantly decreased. In 

addition, superoxide dismutase activity increased in the liver, skeletal muscles and 

pancreas and catalase activity increased in the liver, but decreased in skeletal muscle. 

Glutathione peroxidase activity increased in the liver and pancreas but decreased in 

skeletal muscle and kidneys. Glutathione reductase activity increased in red blood 

cells, pancreas, but decreased in the kidneys, while the content of reduced glutathione 

increased in red blood cells and in all tissues in comparison to the indicators in animals 

with EDM. 

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

In particular, the content of total lipids, non-esterified cholesterol, phospholipids 

significantly increased against the background of increasing contents of 

phosphatidylcholine and phosphatidylserine, and reducing the content of cardiolipin, 

phosphatidylethanolamine and lysophosphatidylcholine in plasma. 

Rats which drank with vanadium citrate and chromium citrate improves lipid 

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

amounts decreased the content of total lipids, phospholipids and esterified cholesterol 
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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. 

By drinking chromium citrate, the phospholipids were normalized in plasma. Due to 

the combined influence of vanadium and chromium citrate, the content of 

phospholipids, non-esterified cholesterol, triacylglycerols decreased and the content of 

mono- and diacylglycerol increased compared to indicators in animals with EDM. 

Based on the results obtained, it is experimentally substantiated that the positive 

influence of vanadium and chromium citrate on metabolic processes in rats with 

experimentally induced diabetes depends on their quantity and is realized through their 

direct action on specific targets, which are the individual lipid exchange units and as 

well as the antioxidant system in the blood and tissues of rats. The results of the 

experimental reveal for the first time the idea of hypoglycemic, antiatherogenic and 

antioxidant effects of vanadium citrate at the dose of 0.125, 0.5 and 2.0 μg V/ml water 

and chromium citrate at the dose of 0.1 and 0.2 μg Cr/ml water in the body on the 

background of diabetes mellitus. It has been found that the combined influence of 

vanadium and chromium citrate caused a decrease in hyperglycemia in the blood and 

prevented the loss of body weight of diabetic rats. Dose-dependent antiatherogenic and 

antioxidant effects of vanadium and chromium citrate have been established in rats 

with EDM. 

We found that the compounds used, which were synthesized by nanotechnology, 

did not show toxic effects and were well absorbed by the body. 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 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 for diabetes.  

The results of the studies suggest that the use of the appropriate concentrations 

of these compounds may be an attractive therapeutic approach for the prevention and 

treatment of diabetes. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні проблема цукрового діабету (ЦД) з огляду 

на його поширеність, тяжкість перебігу та ускладнень є однією з 

найактуальніших у світі [1]. ЦД — це хронічне порушення обміну речовин, яке 

виникає через абсолютний або відносний дефіцит інсуліну. Порушення секреції 

та дії цього гормону впливає на метаболізм глюкози, що призводить до 

гіперглікемії [2, 3]. На тлі гіперглікемії в організмі збільшується утворення 

активних форм Оксигену (АФО), які модифікують ліпіди, вуглеводи, протеїни та 

нуклеїнові кислоти, що призводять до виникнення цитотоксичності, дисфункцій 

клітин та оксидативного стресу [4]. Важливим є те, що при ЦД порушується 

більшість метаболічних процесів, що призводить до зростання ризику уражень 

тканин організму, а в перспективі може викликати серйозні діабетичні вторинні 

ускладнення: нефропатію, ретинопатію, енцефалопатію, ураження шкіри, 

синдром діабетичної стопи або кисті. Підвищена продукція супероксиду 

викликає активацію основних шляхів, що беруть участь у патогенезі ускладнень 

ЦД: поліольного шляху, посиленого утворення стабільних кінцевих продуктів 

глікації AGEs (англ. advanced glycation end products,), підвищеної експресії 

рецептора AGE і його активуючих лігандів, активації ізоформ протеїнкінази С і 

високої активності гексозамінового шляху [5]. 

З огляду на те, що оксидативний стрес за ЦД супроводжується 

виснаженням внутрішніх резервів організму та є одним із ключових механізмів 

його виникнення, розглядаються різні біохімічні підходи щодо його корекції. 

Злагоджена робота всіх компонентів антиоксидантного захисту підтримує на 

постійному рівні утворення вільних радикалів і їх перетворення. Мінеральні 

елементи відіграють важливу роль у метаболізмі антиоксидантів. Дефіцит навіть 

одного з мікроелементів або зміна їхнього співвідношення може призвести до 

порушення збалансованої роботи всього організму та до розвитку патологічних 

станів, в т.ч. цукрового діабету [6]. Взаємозв’язок між ЦД та мікроелементами 
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описано в багатьох наукових працях. Дослідження показали, що недостатній 

вміст мікроелементів Cr [7, 8, 9], Mn [8, 9, 10], Co [11], Cu [12] і Zn [12, 13] в 

організмі може бути пов’язаний з розвитком ЦД як І, так і ІІ типу. Встановлено, 

що мікроелементи можуть бути відповідальними за генетичні та епігенетичні 

зміни в організмі, які призводять до розвитку ЦД І типу [14]. 

Наявні на сьогодні антидіабетичні препарати, що імітують дію інсуліну 

мають побічні ефекти, і саме тому зростає потреба в нових фармакологічних 

агентах, які можуть покращувати чутливість до інсуліну та мають 

антиоксидантні властивості [15]. 

Існують сучасні дослідження щодо потенційного використання сполук 

Ванадію в лікуванні ЦД [16, 17]. Неорганічні та органічні сполуки Ванадію, 

інгібуючи тирозинфосфатазу 1B, викликають посилення фосфорилювання 

протеїнів залишків тирозину інсулінового рецептора [18–21]. Завдяки цьому 

пригнічується інсулінорезистентність і потенціюється дія гормону, посилюється 

передача сигналу від інсулінового рецептора [22]. Ванадій інгібує активність 

протеїнкінази А, яка пригнічує глюконеогенез і ліполіз [23]. Сполуки Ванадію, 

як і інсулін, володіють про-мітогенним ефектом, впливаючи на активність 

мітоген-активованих протеїнкіназ (MAPK) [24]. 

Ще одним із таких важливих мікроелементів, що володіє 

антиоксидантними властивостями є і Хром(III). Він є частиною олігопептиду 

хромодуліну, який посилює дію інсуліну шляхом сприяння зв’язуванню гормону 

з β-субодиницями рецептора інсуліну на поверхні клітини [25, 26]. Це 

призводить до збільшення експресії протеїну GLUT-4 (протеїн-транспортер 

глюкози), що здійснює транспорт глюкози через клітинну мембрану. Хром, як 

фактор толерантності глюкози, бере важливу участь в метаболізмі цього 

вуглеводу [27]. Ряд досліджень показали, що Хром є важливим для обміну як 

вуглеводів, так і ліпідів організму [28–32]. Так хром-активовані гліколітичні 

шляхи дозволяють м’язовим і жировим клітинам поглинати і перетворювати 

глюкозу в триацилгліцероли [33]. Органічні сполуки Хрому застосовуються у 

фармації як антидіабетичні добавки [34, 35]. 
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На сьогодні є недостатньо експериментально обгрунтованих доказів 

використання Ванадію та Хрому в профілактиці виникнення цукрового діабету 

та його прогресуванні. Велику кількість препаратів, розроблених на основі 

гідратованих або карбоксилованих наночастинок мікроелементів, успішно 

використовують для діагностики, лікування та профілактики різних захворювань 

[36]. Особливий інтерес викликає застосування карбоксилатів, що синтезовані 

методом нанотехнології, адже вони мають низку переваг. Ці сполуки мають 

високу біологічну активність, нетоксичні, посилюють травлення, активність 

низки ензимів, вітамінів, тому добре засвоюються організмом і 

використовуються в обмінних процесах [37, 38]. 

Тому дослідження біохімічних механізмів дії цитратів ванадію та хрому 

необхідні для того, щоб оцінити їхню функціональну роль за умов розвитку 

цукрового діабету. Отримані результати можуть бути теоретичною основою 

розробки нових методів чи засобів для попередження виникнення та 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 Інститут біології тварин НААН згідно із 

тематикою 35.00.01.02 Ф ДР 0116U001407 «Вивчити біологічні особливості дії 

цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин», 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 і досліджувала процеси пероксидного окиснення ліпідів, 

активність антиоксидантної системи та ліпідний обмін за умов алоксан-

індукованого цукрового діабету та за впливу цитратів ванадію і хрому. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — з’ясувати вплив цитратів 

ванадію та хрому, синтезованих методом нанотехнології, на окремі ланки 
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ліпідного обміну, антиоксидантний статус у крові та тканинах щурів з ЕЦД для 

розробки нових підходів у профілактиці та корекції метаболічних порушень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

• з’ясувати вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на 

концентрацію глюкози, інсуліну та вміст глікозильованого гемоглобіну в крові 

щурів із експериментальним цукровим діабетом. 

• з’ясувати вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на 

масу тіла та органів тварин із експериментальним індукованим діабетом. 

• оцінити стан антиоксидантної системи у крові та тканинах щурів з 

експериментально індукованим діабетом та за впливу цитратів ванадію та хрому, 

як окремо, так і поєднано. 

• оцінити вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у крові 

та тканинах щурів з експериментально індукованим діабетом та за впливу 

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

• дослідити вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на 

окремі ланки ліпідного обміну в організмі щурів на тлі експериментально 

індукованого діабету. 

Об’єкт дослідження: метаболічні процеси в організмі щурів з 

експериментальним цукровим діабетом за впливу цитратів ванадію та хрому. 

Предмет дослідження: концентрація глюкози, інсуліну, вміст 

глікозильованого гемоглобіну та індекс інсулінорезистентності в крові; маса тіла 

та органів тварин; окремі ланки ліпідного обміну, процеси ПОЛ та активність 

ензимів антиоксидантного захисту в крові та тканинах щурів із алоксан-

індукованим діабетом та за впливу різних доз цитрату ванадію і цитрату хрому, 

як окремо, так і поєднано. 

Методи дослідження: біохімічні (концентрація глюкози, вміст 

глікозильованого гемоглобіну, продуктів пероксидного окиснення ліпідів, 

активність ензимів антиоксидантного захисту), хроматографічні (вміст ліпідів), 

імуноензимні (концентрації інсуліну) та статистичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з’ясовано, що вплив 

цитратів ванадію та хрому на метаболічні процеси в організмі щурів з ЕЦД 

залежить від їх доз та реалізується внаслідок їх безпосередньої дії на конкретні 

мішені, якими є окремі ланки ліпідного обміну, а також антиоксидантна система 

в крові й тканинах щурів. Отримані результати досліджень поглиблюють 

уявлення про 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 в організмі щурів на тлі ЕЦД. Застосовані сполуки, 

синтезовані методом нанотехнології, не проявляли токсичної дії та добре 

засвоювалися організмом. Встановлено виражену антиоксидантну дію цитратів 

ванадію та хрому за цукрового діабету, про що свідчить зниження вмісту 

гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів як у плазмі, так і в тканинах 

тварин. Встановлено позитивний дозозалежний вплив застосованих сполук на 

систему антиоксидантного захисту у крові, печінці, нирках, скелетних м’язах і 

підшлунковій залозі щурів із ЕЦД. Встановлено, що поєднаний вплив цитратів 

ванадію 0,5 мкг V/мл води та хрому 0,1 мкг Cr/мл води зумовлював зниження 

концентрації глюкози в крові та запобігав втраті маси тіла щурів з ЕЦД. За 

поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у крові тварин з ЕЦД знижувався 

загальний вміст ліпідів та фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу, 

триацилгліцеролів, що може свідчити про їх антиатерогенну дію. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

обґрунтовано позитивний вплив цитратів ванадію та хрому на метаболічні 

процеси в організмі щурів за умов експериментального цукрового діабету. 

Встановлено, що застосування цитратів ванадію та хрому, синтезованих методом 

нанотехнології, дозволяє скоригувати біохімічні процеси, які відбуваються в 

досліджуваних тканинах організму. Результати досліджень дають змогу 

припустити, що застосування у відповідних дозах цитратів ванадію та хрому при 

цукровому діабеті можуть бути одним із терапевтичних підходів для 

профілактики та лікування даного захворювання. Розроблено спосіб корекції 

метаболічних процесів в організмі за цукрового діабету (патент №139300). 
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Результати досліджень впроваджено в навчальний процес та науково-дослідну 

роботу кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кафедри біології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, а також 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 та 

написано дисертаційну 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 виносяться 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 були представлені на науково-практичній конференції молодих вчених 

«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (8–9 грудня 2016 р., 8–9 грудня 2017 р., 6–7 грудня 2018 

р., м. Львів); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (29–30 вересня 2016 

р., м. Львів); International Symposium of «Trace Elements in Man and Animals» 

(Saint Petersburg, June 26–29, 2017); міжнародній науковій конференції студентів 

та аспірантів «Молодь і поступ біології» (25–27 квітня, 2017 р., 9–11 квітня 2019 

р., м. Львів); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання» присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка (26–27 

жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ); 33 Joint Annual Meeting of the German 

Society for Minerals and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK (Achen, September 

28–30, 2017); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, 
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професора О. М. Гайдукевича «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і 

лікарських субстанцій» (12–13 квітня 2018 р., м. Харків); конференції-конкурсі 

молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології» (23–25 квітня 

2018 р., м. Київ); міжнародній конференції CEECHE «The Central and Eastern 

European Conference on Health and the Environment 2018» (Krakow, June 10–14, 

2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання сучасної мікроелементології», присвячена пам’яті академіка Ю.І. 

Кундієва (4–5 жовтня, 2018 р., м. Київ); міжнародній науковій конференції 

конференції «Сьогодення біологічної науки» (9–10 листопада, 2018, м. Суми); 

20-ому з’їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвячений 95-річчю від дня народження П. Г. Костюка (27–30 травня 2019 р., 

м. Київ); XII Українському біохімічному конгресі (30 вересня – 4 жовтня 2019 р., 

м. Тернопіль). 

Публікації за темою дисертації. За результатами дисертації опубліковано 

29 наукових праць: 12 статтей (дві з яких належать до наукометричної бази Web 

of Science (Emerging Sources Citation Index), 16 тез доповідей за матеріалами 

наукових конференцій та з’їздів та 1 патент України на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Дисертацію викладено на 198 сторінках друкованого тексту і 

проілюстровано 28 рисунками та 21 таблицями. Список використаних джерел 

налічує 423 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Цукровий діабет 1 типу, механізми виникнення та патогенез 

захворювання 

 

Цукровий діабет (ЦД) — група метаболічних порушень, які 

характеризуються хронічним гіперглікемічним станом, що є наслідком дефектів 

секреції інсуліну та/або дії інсуліну. Захворювання крім гіперглікемії часто 

супроводжується глюкозурією, полідипсією та поліурією [39, 40].  

За даними Міжнародної асоціації діабету у 2018 році кількість хворих на 

діабет становила 428 млн, тоді як за її оцінками до 2040 року ця цифра сягне 642 

млн [41].  

Цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний, ювенільний або дитячий 

діабет) характеризується дефіцитом продукції інсуліну в організмі. Люди з ЦД 1 

типу потребують щоденного введення інсуліну для регулювання кількості 

глюкози в крові. ЦД 1 типу асоціюється з появою аутоантитіл впродовж багатьох 

місяців або років до початку симптомів. Ці аутоантитіла не вважаються 

патогенетичними, але слугують біомаркерами розвитку аутоімунітету. 

Характерними аутоантитілами є ті, які націлені на інсулін — 

глутаматдекарбоксилази (GAD65), тирозинфосфатази (IA2), транспотери цинку 

8 (ZNT8) [42]. Особи з специфічними генотипами HLA (які кодують протеїни 

MHC (англ. major histocompatibility complex) — тобто HLADR і HLADQ 

(HLADR-DQ) — мають підвищений ризик появи двох або більше аутоантитіл і 

розвитку ЦД 1 типу [42, 43]. Перші аутоантитіла з’являються в ранньому 

дитинстві, як правило, націлені на інсулін або GAD65 (тобто, анти-інсулін або 

анти-GAD65 аутоантитіла), але вони можуть бути присутніми одночасно з 

аутоантитілами IA2 або аутоантитілами ZNT8 [42, 44]. Досі ще незрозуміло, що 
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викликає появу перших аутоантитіл, але це питання знаходиться під пильною 

увагою багатьох дослідників [45, 46]. 

Патогенез ЦД 1 типу можна розділити на етапи, які стосуються виявлення 

аутоантитіл і прогресування деструкції β-клітин, дисглікемії та подальшій появі 

симптомів, пов’язаних з гіперглікемією [47]. 

Ідентифікація аутоантитіл (особливо тих, які націлені на інсулін) в якості 

біомаркерів передсимптомної фази ЦД 1 типу дозволить зрозуміти патогенез і 

епідеміологію захворювання. Дійсно, більшість осіб із явними симптомами 

захворювання мають два або більше аутоантитіл націлених на інсулін [47, 48]. 

Прогресування ЦД 1 типу на симптоматичній стадії пов’язане з кількістю 

виявлених аутоантитіл і віком сероконверсії першого аутоантитіла, а також його 

типом, спорідненістю і титром [49]. Початкове виявлення аутоантитіл, зазвичай 

відбувається у віці від 6 до 24 місяців, у пацієнтів з розвинутим ЦД 1 типу — у 

ранньому віці, до 5 років [42, 44]. Збільшення кількості аутоантитіл відбувається 

найчастіше протягом 2–4 років після виявлення першого аутоантитіла [43, 48]. У 

людей похилого віку механізм збільшення аутоантитіл невідомий. 

ЦД 1 типу є полігенним захворюванням, на яке впливають фактори 

навколишнього середовища. Генетичні фактори ризику є обов’язковими, але 

недостатніми для розвитку захворювання. 

Між Т- і В-клітинами виникають споріднені взаємодії, що можуть 

призвести до формування аутоантитіл, спрямованих на β-клітини острівців 

підшлункової залози [50] (рис.1.1). Проте механізм запуску невідомий, але поява 

першого аутоантитіла орієнтованого на острівці відображає аутоантигенне 

виявлення дендритними клітинами і наступної відповіді аутоантиген-

специфічними CD4+ і CD8+ популяціями Т-клітин. Активація антиген-

специфічних CD4+ Т-клітин виявляється абсолютною передумовою для 

розвитку діабету у всіх моделях тварин ЦД 1 типу [51]. Крім того, CD4+ і CD8+ 

Т-клітин специфічні для аутоантигенів β-клітин, виявляються у пацієнтів із ЦД 

1 типу навіть на ранніх стадіях захворювання [52, 53]. 
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Рис. 1.1. Патогенез ЦД 1 типу. Активовані В-клітини взаємодіють з CD4+ 

і CD8+ популяціями Т-клітин, а також з дендритними клітинами (ДК). 

Виявлення антигенів В-клітинами і ДК призводить до активації β-специфічних 

Т-клітин, виробництва аутоантитіл, що спрямовані на острівці Лангерганса та є 

біомаркерами безсимптомного захворювання. Пунктирні стрілки вказують на 

потенційні взаємодії між В-клітинами і CD8+ Т-клітин і між В-клітинами і ДК.  

BCR — рецептор В-клітин; TCR — рецептор Т-клітин [54]. 

 

Дані вказують на те, що ці Т-клітини переважно розпізнаються після 

трансляції модифікованих пептидів з β-клітин, що свідчить про те, що втрата 

толерантності до β-клітинних аутоантигенів може бути результатом змін синтезу 

протеїнів, що відбувається у відповідь на стрес в β-клітині [55–57]. Виявлено, що 

клітини острівців Лангерганса продемонстрували деякі властивості імунної 

активації, такі як збільшення експресії протеїну HLA І класу [57]. 

Прогресування ЦД 1 типу відзначається дисглікемією, яка виявляється за 

допомогою перорального тесту на толерантність до глюкози [58, 59]. Виникає 

питання чи втрата толерантності до глюкози виникає внаслідок порушення 

секреції інсуліну за рахунок зменшення маси β-клітин або їх дисфункції. Такі 

запальні ділянки спостерігаються у підшлунковій залозі пацієнтів з ЦД 1 типу, і 

ймовірно, вони перешкоджають секреції інсуліну β-клітинами. 
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На початку клінічного захворювання у більшості пацієнтів із ЦД 1 типу 

βцільовий аутоімунітет, ймовірно, виникає протягом тривалого періоду, що 

свідчить про наявність CD4+ і CD8+ Т-клітин, дендритних клітин, макрофагів, 

В-клітин навколо і в самих острівцях Лангерганса [60]. 

Ускладнення хронічного ЦД поділяються на мікроваскулярні (включаючи 

нефропатію, нейропатію, ретинопатію) та макроваскулярні. Гіперглікемія 

переважно впливає на сітківку, периферичні нерви і ниркові клубочки. Ці 

клітини нездатні знижувати поглинання глюкози у присутності підвищених 

рівнів позаклітинної глюкози. Патогенетичний вплив гіперглікемії є наслідком 

перевиробництва супероксиду мітохондріальним електрон-транспортним 

ланцюгом, що призводить до оксидативного стресу [61]. Ретинопатія в пацієнтів 

з ЦД 1 типу характеризується порушенням кровотоку в судинах сітківки і це 

стимулює компенсаторну проліферацію судин сітківки. Нові судини є крихкими 

і гіперпроникними, це є причиною кровотечі та витоку протеїнів у сітківку. 

Перфузія сітківки зменшується, що може призвести до сліпоти. Макроваскулярні 

ускладнення проявляються переважно як ішемічна хвороба серця, 

цереброваскулярні і захворювання периферичних артерій, які є неспецифічними 

для діабету, але пацієнти з ЦД 1 типу мають високий ризик виникнення таких 

ускладнень [62].  

 

 

1.2. Цукровий діабет 2 типу та його біохімічні особливості 

 

ЦД 2 типу становить близько 90 % всіх випадків діабету. Захворювання 

найчастіше спостерігається у осіб старше 45 років, але тепер часто зустрічається 

і у дітей, підлітків та молодих осіб через зростання рівня ожиріння, 

малоактивного способу життя, стресу та неправильного харчування. 

ЦД 2 типу — це стан резистентності до інсуліну з асоційованою 

дисфункцією β-клітин підшлункової залози. Це група метаболічних 

захворювань, що характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові 
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внаслідок порушення дії інсуліну та/або його секреції [63]. Фізіологічно β-

клітини підшлункової залози постійно синтезують інсулін. Гормон зберігається 

у везикулах і вивільняється внаслідок підвищення концентрації глюкози. Цей 

гормон регулює поглинання глюкози в кров та клітини скелетних м’язів і 

адипоцитів. Також інсулін є основним сигналом для перетворення глюкози у 

глікоген для зберігання в клітинах печінки і скелетних м’язів. Зниження 

концентрації глюкози в крові призводить до зниження вивільнення інсуліну з β-

клітин і збільшення вивільнення глюкагону з α-клітин, що стимулює 

перетворення глікогену в глюкозу [64]. 

Інсулінорезистентність, яка виявляється у більшості хворих, є біологічною 

відповіддю клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в крові. 

Резистентність до інсуліну пов’язана з генетичними факторами, що включають в 

себе не тільки поліморфізм гена інсулінового рецептора і субстрату рецептора 

інсуліну 1, які безпосередньо впливають на інсулінові сигнали, але також і 

поліморфізми генів β3-адренорецептора і протеїна термогеніна, асоційовані з 

вісцеральним ожирінням і сприяють резистентності до інсуліну [64]. Генетична 

схильність до ЦД 2 типу вища, ніж до ЦД типу 1 [65]. Інсулінорезистентність 

призводить до зменшення надходження глюкози в клітини, зниження чутливості, 

а згодом і блокади інсулінових рецепторів.  

У м’язах здорових людей використана глюкоза утилізується і 

відкладається у вигляді глікогену. За стану інсулінорезистентності цей процес 

гальмується. Це відбувається внаслідок мутацій в генах, що кодують GLUT та 

відповідають за рух глюкози всередині клітини. GLUT-4 є основним 

транспортером глюкози в адипоцитах, проте у хворих на ЦД 2 типу з ожирінням 

вміст цього транспортера знижується на 80 %, у результаті цього порушується 

чутливість до глюкози, що є важливим за гіперінсулінемії [65]. 
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1.3. Механізми оксидативного стресу за патогенезу цукрового діабету 

 

Всякий раз, коли внутрішнє середовище клітини порушується інфекціями, 

хворобами, токсинами, мітохондрії відводять електронний потік від себе, 

утворюючи активні форми Оксигену (АФО) і активні форми Нітрогену (АФН), 

таким чином знижуючи споживання кисню. Таке «окисне екранування» діє як 

захисний механізм для зменшення поглинання клітиною токсичних патогенів 

або хімічних речовин із зовнішнього середовища чи в результаті апоптозу, що 

запобігає їх поширенню на сусідні клітини [66].  

Термін «оксидативний стрес» використовується для визначення стану, в 

якому АФО і АФН досягають досить високих рівнів — внаслідок їх 

надлишкового синтезу або через недостатнє функціонування механізмів їх 

видалення. Ці високореактивні молекули призводять до пошкодження протеїнів, 

ліпідів, ДНК та в подальшому до порушення функцій клітин, патології та їх 

загибелі, що є передумовою старіння організму та виникнення різноманітних 

захворювань [67–69]. Вільні радикали можуть відігравати важливу роль у 

виникненні та ускладненнях цукрового діабету [70]. 

АФО і АФН є високореактивними молекулами, які можуть бути вільними 

радикалами, такими як супероксид (•O2
-), гідроксил (•OH), пероксид (•RO2), 

гідропероксид (•HRO2
-), оксид нітрогену (•NO) і діоксид нітрогену (•NO2

-), або 

нерадикальними сполуками, такими як пероксид гідрогену (H2O2), гіпохлоритна 

кислота (HOCl), пероксинітрит (ONOO-) і алкілпероксинітрати (RONOO).  

Більшість досліджень щодо виникнення діабету та його ускладнень 

стосувалися ролі •O2
-, •NO та ONOO-. В основному існують два шляхи 

виробництва O2
-: NADPH оксидазний та мітохондріальний, тоді як NO і ONOO- 

утворюються шляхом синтезу оксиду нітрогену [68]. 

Оксидази є ензимами, які каталізують окисно-відновні реакції за участі 

молекулярного Оксигену. Супероксид генерується оксидазами шляхом 

одноелектронного відновлення Оксигену і окиснення їх субстратів. У організмі 
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існує кілька оксидаз, таких як ксантинооксидаза, глюкозооксидаза, 

моноаміноксидаза, оксидаза цитохрому Р450 і NADPH-оксидази [67]. 

NADP в клітині існує в його відновлених (NADPH) і окиснених (NADP+) 

формах. NADPH забезпечує зменшення потужності в реакціях біосинтезу, а 

також служить в якості донорного субстрату для NADPH-оксидази. Цей ензим 

являє собою мембранно-пов’язаний транспортний комплекс, який пропускає 

електрони з NADPH в цитозолі через біологічні мембрани у внутрішньоклітинні 

структури, такі як ядро, ендоплазматичний ретикулум, ендосоми, фагосоми, 

мітохондрії, а також у позаклітинний простір. Це єдиний ензим, первинною 

функцією якого є генерування супероксиду та/або пероксиду гідрогену, 

головним чином для запобігання проникненню патогенів та клітинної 

бактерицидної функції [71, 72]. 

Як відомо, гіперглікемія викликає збільшене виробництво вільних 

радикалів у плазмі, особливо АФО [73, 74]. Продукування вільних радикалів, яке 

викликається неконтрольованою гіперглікемією, може відбуватися за 

допомогою декількох шляхів: посилення гліколізу [75]; міжклітинної активації 

сорбітолового (поліолового) шляху [76]; аутоокиснення глюкози [77]; активації 

NADPH-оксидаз, що залежить від протеїнкінази С [78]; підвищеного утворення 

внутрішньоклітинних продуктів кінцевої глікації [5]; неензиматичного 

глікозилювання протеїнів [79]. Утворення окиснювальних продуктів, що 

призводить до пошкодження тканини зображено на рисунку 1.2. 

Гіперглікемія посилює неокиснювальний катаболізм глюкози до лактату, 

що пов’язано зі збільшенням співвідношення NADH/NAD+ [81]. За умови 

прискореного гліколізу окиснення гліцеральдегіду 3-фосфату до 1,3-

біфосфогліцерату за допомогою гліцеральдегід 3-фосфатдегідрогенази 

поєднується зі зменшенням NAD+ до NADH, що зумовлює обмеження 

швидкості гліколізу [82]. У цитозолі NADH окиснюється до NAD+ 

лактатдегідрогеназою з одночасним відновленням пірувату до лактату. 
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Рис. 1.2. Механізми клітинного пошкодження, викликаного 

гіперглікемією. Збільшення концентрації внутрішньоклітинної глюкози 

призводить до оксидативного стресу і збільшення виробництва АФО, що є 

причиною розривів ланцюгів ДНК. Пошкодження ДНК активує PARP (полі (А)-

специфічну рибонуклеазу), внаслідок чого синтезуюються полімери ADP-

рибози. Ці полімери приєднуються і змінюють активність GAPDH 

(гліцеральдегід-3-дегідрогенази). Блокування GAPDH призводить до 

уповільнення гліколізу, так, що проміжні продукти гліколізу перенаправляються 

на патогенетичний сигнальний шлях (пунктирні лінії) [54, 80]. 

 

Таким чином, збільшення співвідношення NADH/NAD+ зумовлює 

збільшення співвідношення лактат/піруват [81]. Механізм, за допомогою якого 

підвищена швидкість гліколізу збільшує відношення вільного цитозольного 

NADH/NAD+ (окисно-відновний дисбаланс), свідчить про незрівноваженість 

між швидкістю окиснення гліцеральдегід-3-фосфату до 1,3-біфосфогліцерату і 

швидкістю відновлення пірувату до лактату [82]. Таким чином, посилений 

гліколіз внаслідок гіперглікемії пов’язаний зі збільшенням співвідношення 

NADH/NAD+ через погіршення окиснення NADH до NAD+. 

Збільшення потоку глюкози через поліоловий шлях викликає одне з 

основних метаболічних порушень, пов’язаних з діабетичною гіперглікемією 
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[83]. На цьому шляху глюкоза перетворюється на сорбітол за участю ензиму — 

альдозоредуктази у поєднанні з окисненням NADH/NAD+ [84]. Згодом сорбітол 

окиснюється до фруктози за допомогою NADH-залежної сорбітолдегідрогенази 

[5]. 

Запропоновано кілька механізмів пошкодження тканин через підвищення 

активності поліолового шляху. Зниження доступного NADPH, необхідного для 

отримання відновленого глутатіону, внаслідок його окиснення до NADP+ 

шляхом перетворення глюкози на сорбітол за допомогою альдозоредуктази [85]. 

Крім того, конкуренція між альдозоредуктазою і глутатіонредуктазою за 

кофактор NADPH додатково виснажує пул внутрішньоклітинного відновленого 

глутатіону [83]. Відновлений глутатіон контролює рівень продукування та 

накопичення у клітині АФО, які, у свою чергу, впливають на ступінь 

окиснювального пошкодження тканин за ЦД [86]. Збільшення співвідношення 

NADH/NAD+ пов’язане з прискореним окисненням сорбітолу до фруктози 

NADH-залежною сорбітолдегідрогеназою [5, 87]. Отже, молекули NADH, що 

утворюються в цитозолі шляхом окиснення сорбітолу до фруктози, в кінцевому 

підсумку надходять до мітохондрій і окиснюються ланцюговою реакцією, що 

призводить до утворення O2
- та інших АФО [88]. Таким чином, збільшення 

цитозольного NADH може супроводжуватися підвищеним навантаженням 

мітохондріальної NADH, що в свою чергу, призводить до збільшення утворення 

АФО. 

У позаклітинній системі в фізіологічних умовах глюкоза може бути 

автоокислена до H2O2, що викликає накопичення реактивних проміжних 

речовин, таких як •-OH, •-O2 і кетоальдегідів [89]. Перехідні метали, такі як Fe2+, 

сприяють автоматичному окисненню глюкози і тому є небезпечними в цих 

реакційних каскадах [89]. Дослідження показали, що автоокиснення глюкози 

відповідає за підвищення рівня АФО при ЦД [90]. 

Неензиматична глікація — це спонтанна реакція між глюкозою та 

аміногрупами протеїнів. Кінцеві продукти глікації AGEs виробляються шляхом 

автоокиснення. Глюкотоксичність викликається зв’язуванням AGEs з 
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специфічними рецепторами, які були виявлені в ендотеліальних клітинах, 

макрофагах, мезангіальних клітинах, нейронах і гладком’язових клітинах [91, 

92]. Наявність AGE викликає слабку гнучкість матричного протеїна внаслідок 

утворення поперечних зв’язків між протеїнами позаклітинного матриксу, а це 

призводить до аномальних взаємодій з іншими компонентами матриці [93]. Крім 

того, взаємодія AGE з RAGEs (англ. receptor for advanced glycation end products) 

ендотеліальної поверхні сприяє внутрішньоклітинному окиснювальному стресу 

через активацію альдозоредуктази поліолового шляху, активацію ізоформ 

протеїнкінази С (PKC) і трансформуючого фактора росту-β (TGF-β), а також 

активацію ядерного фактора (NF-κB) [94]. Активація NF-κB сприяє збільшенню 

експресії різноманітних цитокінів, таких як фактора некрозу пухлини (TNF-α і 

TNF-β), інтерлейкінів (IL) 1, 6, 8 і 18 і інтерферона-γ [91, 95, 96]. 

Крім того, підвищення поглинання глюкози клітиною стимулює діяльність 

діацилгліцерол протеїнкінази С (РКС, англ. diacylglycerol (DAG)-protein kinase 

C) [97], яка, крім інших ефектів, активує ензими пероксидази та 

циклооксигеназний шлях [97, 98], що призводить до надвиробництва АФО та 

АФН. Процес, що веде до цієї патології, ще більше посилюється, коли 

пригнічуються антиоксидантні захисні механізми [99]. 

 

 

1.4. Біохімічні та патофізіологічні особливості оксидативного стресу 

за цукрового діабету 

 

Концепція підвищеного рівня оксидативного стресу (підвищена генерація 

вільних радикалів) за ЦД була сформована в основному на основі експериментів 

in vitro [91, 100]. Одне з таких досліджень передбачало використання культури 

людських ендотеліальних клітин пуповинної вени, інкубованих у змінних 

концентраціях глюкози, з подальшим моніторингом генерації АФО за 

допомогою вимірювання рівня нітротирозину у клітині [101]. 
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У осіб, які страждають цукровим діабетом та/або ожирінням, виявили 

підвищений рівень оксидативного стресу та запальні реакції [102], що пов’язані 

із зростанням у клітині рівня запальних цитокінів, TGF-β та протеїну 

інсуліноподібного фактора росту (IGFBP)-3 [91, 103]. Підвищений рівень 

оксидативного стресу за ЦД свідчить про збільшення генерації АФО 

циркулюючими мононуклеарними клітинами, підвищене пероксидне окиснення 

ліпідів (ПОЛ) [104], карбонілювання протеїнів [105], утворення нітротирозину 

[106] і пошкодження ДНК [95, 107, 108]. Важливо відзначити, що навіть у осіб з 

доклінічним розвитком ЦД виявлено підвищений рівень 8-гідроксигуанозину, 

що свідчить про наявність окисного ураження ДНК [95]. 

Первинним фактором оксидативного стресу за ЦД є гіперглікемія. За 

підвищених рівнів Кальцію в ендотеліальних клітинах гіперглікемія стимулює 

синтез NO¯ [109], який в присутності O2
•- перетворюється на високоефективний 

окислювач ¯ONOO, що сприяє пошкодженню ендотеліальних клітин та їх 

дисфункцій [110]. Гіперглікемія призводить до збільшення синтезу NO¯, але 

низької доступності NO¯, яка активує NF-κB і тим самим породжує підвищену 

експресію індуцибельної NO-синтази [111]. Однак, Santilli і співавт. [112] 

зазначали, що низька доступність NO¯ пояснюється роз’єднанням рецепторно-

опосередкованої сигнальної трансдукції і є первинним фактором ендотеліальної 

дисфункції і діабетичної ангіопатії [113]. 

Незважаючи на наявність певних труднощів у вимірюванні кількості 

вільних радикалів in vivo, деякі результати досліджень свідчать про підвищений 

рівень оксидативного стресу і його асоціації з ішемічною хворобою серця у 

пацієнтів з ЦД [114]. Підвищений рівень оксидативного стресу може забезпечити 

патофізіологічну основу для прямого зв’язку між гіперглікемією та підвищеним 

ризиком серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ЦД [115]. 

Інсулінорезистентність і підвищений рівень оксидативного стресу 

спостерігалися у пацієнтів із ожирінням за ЦД 2 типу [116]. 

Існує зв’язок між концентрацією малонового диальдегіду (МДА) в плазмі 

крові та гіперглікемією [117]. Раніше у повідомленнях Sato та ін. [118] було 
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відзначено підвищення рівня ТБК-активних продуктів у крові пацієнтів з погано 

контрольованим ЦД та діабетичною ангіопатією. Підвищення концентрації ТБК-

активних продуктів є показником вираженої дегенерації органу або тканин [113]. 

Крім того, підвищення вмісту ТБК-активних продуктів у крові, серці, 

підшлунковій залозі щурів з стрептозотоцин-індукованим діабетом [119] та у 

хворих осіб на ЦД [120], свідчить про посилення пероксидного окиснення ліпідів 

та зміни активності антиоксидантних ензимів. Також рівень ТБК-активних 

продуктів можна розглядати як показник синтезу вільних радикалів. 

Підвищений рівень оксидативного стресу обумовлює низький рівень 

відновленого глутатіону (ВГ) в еритроцитах у поєднанні з підвищеною його 

утилізацією, з метою послаблення оксидативного стресу, пов’язаного з діабетом 

[121]. Отже, патофізіологія ЦД сприяє окиснювальним ураженням фосфоліпідів 

і пов’язаних з ними біомолекулами мембран еритроцитів. Це підтверджується 

тим, що еритроцити хворих на ЦД є більш сприйнятливими до пероксидного 

окиснення ліпідів за впливу H2O2 in vitro [122]. Крім того, низький відсоток 

гематокриту можна пояснити зниженням загального числа червоних кров’яних 

клітин внаслідок зменшення осморегуляції крові та підвищення осмолярності 

плазми [123]. 

Є певні розбіжності при дослідженні активності ензимів антиоксидантної 

системи у різних тканинах. Показано, підвищену активність 

супероксиддисмутази (СОД) у підшлунковій залозі щурів із стрептозотоцин-

індукованим діабетом, тоді як у печінці та нирках активність знижувалася, що 

має прямий зв’язок з пошкоджуючою дією вільних радикалів на ензим [124]. 

Виявлено, що в тканинах судин активність каталази (КАТ) була підвищена, тоді 

як зміни активності СОД і глутатіонпероксидази (ГПО) були незначними за ЦД 

[125]. Крім того, Wohaieb і Godin [124] повідомили про збільшення активності 

КАТ і СОД в тканинах підшлункової залози щурів з індукованим ЦД, тоді як в 

гепатоцитах встановлена низька активність КАТ, СОД і ГПО. Зазначено, що 

збільшення активності як КAT, так і СОД відбувалося в тканинах з найнижчою 

антиоксидантною ензиматичною активністю (в підшлунковій залозі) до початку 
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розвитку ЦД. Це свідчить про компенсаторну реакцію на збільшення ендогенних 

окиснювальних радикалів у підшлунковій залозі щурів за ЦД. У дослідженнях in 

vitro були продемонстровані знижені концентрації антиоксидантів, таких як 

вітамін Е, СОД і КАТ активність у певних тканинах [124]. 

Встановлені низькі рівні ВГ в еритроцитах осіб з ЦД можуть бути 

зумовлені низькою активністю ензимів, що беруть участь у синтезі γ-

глутамілцистеїнсинтетази та/або експортом окисненого глутатіону з клітини, а 

також посилення поліолового шляху [83]. Крім того, за діабету відзначена низька 

активність глутатіонредуктази (ГР), що впливає на відновлення окисненого 

глутатіону [126]. Murakami та ін. [127] і Matkovics та ін. [128] повідомили про 

низький рівень активності ГР в гемолізатах еритроцитів щурів з стрептозотоцин-

індукованим ЦД, які вони пов’язували з ефектом глікації ензиму при 

неконтрольованій гіперглікемії [121]. Також було відзначено значне зниження 

рівня ГПО активності в еритроцитах дітей і підлітків-діабетиків порівняно з 

здоровими дітьми [129]. Деякі дослідження свідчать про низький рівень ГПО 

активності в еритроцитих та низький вміст ВГ в крові пацієнтів з ЦД, оскільки 

ВГ є субстратом і кофактором для активності ГПО. Таким чином, низький вміст 

ВГ призводить відповідно до низької ГПО активності і схильності до виникнення 

оксидативного стресу. Відповідно, інактивація ензиму відбувається через процес 

глікації або в умовах підвищеного оксидативного стресу, що також сприяють 

зниженню ГПО активності [130]. 

Тобто за перебігу ЦД порушуються механізми антиоксидативного захисту 

з відповідним гіпероксидативним стресом. ЦД індукує зміни в діяльності 

антиоксидантних ензимів в різних тканинах. Такі зміни активності 

антиоксидантних ензимів є наслідком глікації та оксидативного стресу і 

порушень вмісту мікроелементів в організмі за ЦД. 
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1.5. Пероксидне окиснення ліпідів, індуковане оксидативним 

стресом за цукрового діабету 

 

Діабет спричиняє порушення ліпідного профілю, особливо підвищує 

схильність до ПОЛ [130], що є причиною збільшення ризику прогресування 

атеросклерозу [131] та важких ускладнень за ЦД [132].ПОЛ — це первинне 

пошкодження клітин, що виникає внаслідок реактивності вільних радикалів, 

найбільше пошкоджують ліпідні клітинні структури [133]. Окиснювальне 

пошкодження поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) фосфоліпідів клітинної 

мембрани через проміжні радикальні реакції, зумовлює синтез гідропероксидів 

[134]. Ланцюгові реакції пов’язані з генерацією високотоксичних пероксидних 

радикалів (RO-
2) у циклі реакцій, що генерують нові гідропероксиди ліпідів 

(ГПЛ) через близькість ПНЖК в біомембранах [135]. 

Крім того, як радикальні, так і нерадикальні окиснювачі можуть 

індукувати ПОЛ в ліпопротеїнах, особливо тих, які містять ПНЖК. Наприклад, -

ONOO є особливо потужним окиснювачем ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) [136]. Аналогічно, in vitro дослідження показали присутність окиснених 

фракцій ЛПНЩ (ox-LDL) з ідентифікованими аутоантитілами проти ox-LDL у 

плазмі пацієнтів з ЦД 1 типу, які дозволяють припустити, що окиснення ЛПНЩ 

також може відбуватися за ЦД in vivo [137]. Відповідно, Maejima та співавтори 

[138] відзначали підвищені рівні -ONOO у пацієнтів з ЦД 2 типу. Крім того, 

рецептори ЛПНЩ не розпізнають ox-LDL і в подальшому сприймаються 

рецепторами макрофагів з утворенням пінистих клітин, що призводить до 

утворення атеросклеротичних бляшок [139]. 

Ранні доcлідження Sato та ін. [118] вказують, що рівень пероксидів ліпідів 

у плазмі пацієнтів з ЦД був значно вищий, ніж у здорових суб’єктів.  

Основні механізми формування ГПЛ і біологічно активних метаболітів за 

їх впливу на клітинну структуру і функцію набувають все більшого значення для 

розуміння патогенезу ЦД [140]. ГПЛ утворюються з різних прекурсорів 

поліненасичених жирних кислот через проміжні радикальні реакції, що 
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включають катіони O2 і метали (Fe2+ і Cu2+). Реакції генерують високореактивні 

і цитотоксичні ліпідні радикали. Позаклітинні ГПЛ транспортуються в 

системний кровотік ліпопротеїнами низької та високої щільності [104]. При 

локальному синтезі ГПЛ відбуваються структурні пошкодження різноманітних 

біомолекул. Однак, окиснювальне пошкодження біомолекул, індуковане ГПЛ, 

нівелюється ліпідними та водорозчинними антиоксидантами, а також 

специфічними антиоксидантними ензимами. 

 

 

1.6. Сполуки мікроелементів у лікуванні цукрового діабету 

 

Викориcтання інсуліну при лікуванні ЦД є надзвичайно важливим і 

поширеним у медичній практиці. Однак існує необхідність шукати нові та 

альтернативні підходи для ефективної терапії при лікуванні діабету. 

На сьогодні є відомі багаторічні дослідження та успіхи в лікуванні ЦД, але 

молекулярний механізм захворювання та супутні субклітинні зміни неповністю 

з’ясовані. Лікування спрямовується на контроль метаболічних змін, в основному 

полягає в забезпеченні адекватної дієти у поєднанні з призначенням інсуліну або 

пероральних гіпоглікемічних препаратів. А це, на жаль, не забезпечує достатній 

контроль за фізіологічними параметрами [141]. Отже, проводяться дослідження 

з метою пошуку менш інвазивних та більш ефективних методів лікування. 

Ведеться пошук ефективних засобів, які можна вводити перорально, адже діабет 

на сьогоднішній час став соціальним захворюванням і кількість пацієнтів все 

більше зростає, що робить ЦД найбільш частою причиною смертності після раку. 

Показано, що доповнення мікронутрієнтами затримує або навіть 

перешкоджає прогресуванню негативних процесів, пов’язаних з діабетом. Багато 

іонів металів, такі як Cr (III), Mn (II), Mo (VI), Se (V), V (IV/V), W (VI) і Zn (II), 

мають інсуліноподібний ефект. 
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1.6.1. Фармокологічні властивості та біохімічні механізми дії Ванадію 

за цукрового діабету. Ванадій міститься в таких продуктах, як гриби, насіння 

кропу, чорний перець, петрушка, злаки, фрукти та молюски [142].  

Вважають, що Ванадій є важливим для нормального функціонування та 

розвитку клітин. Він проявляє позитивні ефекти при лікуванні мишачої лейкемії, 

рідинної та твердої пухлини Ерліха, аденокарциноми молочної залози мишей та 

карциноми легень, молочної залози та шлунково-кишкового тракту людини 

[143]. Ванадій регулює деякі внутрішньоклітинні сигнальні шляхи, при цьому, 

дуже низькі дози проявляють позитивні ефекти на клітинному або 

субклітинному рівнях, тоді як більш високі дози є токсичними [144]. Та до цих 

пір сполуки Ванадію не схвалені як лікарські засоби для клінічного 

використання [145]. 

У 1899 році, за 22 роки до відкриття інсуліну Бантінгом і Бестом, 

французькі лікарі, повідомили, що метаванадат натрію (NaVO3), зі ступенем 

окиснення ванадію +5 ефективно покращує стан пацієнтів з діабетом шляхом 

зниження екскреція глюкози з сечею [146]. Неможливо встановити причину, що 

спонукало для проведення такого ризикованого експерименту наприкінці XIX 

століття; однак, це можна краще зрозуміти, виходячи з того факту, що в той час, 

Ванадієм виліковували всі види захворювань і називався «панацеєю», «той, що 

лікує», або «еліксиром». Клінічний ефект Ванадію щодо метаболізму ліпідів і 

глюкози відомий з 1979 року [147, 148]. Інсуліноподібні ефекти Ванадію були 

вперше продемонстровані in vivo Heyliger та співавт. [149] шляхом простого 

додавання ортованадату натрію (Na3VO4) до питної води щурам з 

стрептозоциновим діабетом. Аналогічно було продемонстровано позитивний 

захисний вплив ванадилсульфату (VOSO4) на підшлункову залозу щурів з 

індукованим діабетом [150]. І це було причиною до зростання кількості 

експериментів, у яких в основному використовували VOSO4, Na3VO4 та NaVO3 

як потенційні протидіабетичні препарати [151, 152]. Слід також підкреслити, що 

сполуки Ванадію погано абсорбуються і викликають побічні ефекти, тому наші 
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дослідження грунтуються на синтезі нових похідних органічного Ванадію з 

кращими фізико-хімічними, фізіологічними та терапевтичними параметрами. 

Біологічні та фармакологічні властивості Ванадію включають 

інсулінміметичну дію, антигіперліпідемічні та антигіпертензивні ефекти. Цей 

елемент має позитивний вплив у боротьбі з ожирінням, підвищенням афінності 

гемоглобіну до кисню та діуретичну дію [153]. Ванадій також покращує 

глюкозний і ліпідний гомеостаз шляхом зміни активності ключових ензимів 

гліколізу, глюконеогенезу і ліпогенезу [154]. Також здатний регулювати синтез 

глікогену, підвищувати поглинання та утилізацію глюкози. У дослідженні з 

моделюванням ЦД 1 типу за впливу Ванадію збільшувався вміст глікогену в 

скелетних м’язах і серці, що свідчить про поліпшення сигнального шляху 

інсуліну, пов’язаного з відновленням експресії GLUT-4, однак це залежало від 

підібраної терапевтичної дози [155]. 

Ванадій проявляє високу спорідненість до ферумвмісних протеїнів і, отже, 

взаємодіє з внутрішньоклітинним феритином, який має високу здатність до 

зберігання Феруму [27]. 

Сполуки Ванадію імітують дію інсуліну за допомогою альтернативних 

сигнальних шляхів, які включають інгібування фосфотирозинфосфатаз, що 

призводить до збільшення фосфорилювання субстрату інсулінового рецептора 1 

(IRS-1), протеїнкінази B, кінази-3 глікогенсинтази, FOX-протеїнів FOXM1 та 

FOXO1 (англ. forkhead box protein) і взаємодії двох неінсулінових рецепторних 

тирозинкіназ [156, 157]. Основною внутрішньоклітинною мішенню для Ванадію 

є фосфотирозинфосфатаза 1В, яка регулює процес фосфорилювання між 

рецептором інсуліну та його субстратом IRS. Інгібування активності 

фосфотирозинфосфатази 1В дозволяє рецептору інсуліну залишатися 

активованим, тобто, зберігається фосфорилювання тирозину IR-β [158, 159]. В 

даному випадку Ванадій може зменшувати активність інгібіторного протеїну 

тирозинкінази. У здорових осіб рецептор та його субстрати фосфорилюються 

після зв’язування з інсуліном, але при ЦД 1 або 2 типу виникає недостатня або 
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аномальна реакція клітинних рецепторів інсуліну на гормон, а отже, і на каскади 

сигнальної трансдукції [148]. 

Ліпогенез природним шляхом контролює рівень глюкози, стимулює 

біосинтез триацилгліцеролів в печінці, що залежить від правильної сигналізації 

інсуліну у ліпогенних шляхах. Однак, при гіперглікемії виникає резистентність 

до інсуліну, ожиріння, стан дисліпідемії, цукровий діабет, гіпертригліцеролемія 

та порушення балансу між ліпогенезом та ліполізом. Однак, у тварин, які 

отримували лікування ванадил сульфатом, відзначено нормалізацію ліполізу в 

ізольованій жировій тканині [160]. Крім того, метаванадат натрію і ванадил 

сульфат знижували рівень холестеролу в плазмі крові людей без зміни фракцій 

вільних жирних кислот та триацилгліцеролів [161]. Показано, що ванадат знижує 

рівень загального і вільного холестеролу в осіб, що може бути обумовлено 

інгібуванням етапів біосинтезу холестеролу [162]. У виділених гепатоцитах [163] 

і адипоцитах [164] метаванадат натрію модулював ліпідний обмін, стимулюючи 

ліпогенез і пригнічуючи ліполітичну активність. 

В основі дії Ванадію запропоновані шляхи регулювання мітоген-

активованих протеїнкіназ (MAPK) (англ. mitogen-activated protein kinase). 

МАРКs — це збірна група протеїнів, яка містить три родини протеїнкіназ: p38, 

JNK/SAPK (c-Jun-N-terminal kinase/Stress activated protein kinase, протеїнкіназа, 

що активується за умов стресу) та ERK (англ. exracellular signal regulated kinase, 

кіназа, що регулюється позаклітинними сигналами). MAPK шляхи індукують 

клітинні реакції, включаючи проліферацію, диференціацію, зупинку клітинного 

циклу та апоптоз [165].  

Є свідчення про позитивну регулюючу роль ERK1/2 у 

глюкозостимулюючій секреції інсуліну та виживанні β-клітин [166]. Pandey та 

ін. [167] продемонстрували, що лікування ванадил сульфатом призводило до 

підвищення рівня фосфорилювання тирозину ERK1/2.  

Найважливішу свою роль JNK відіграють у патогенезі станів, які 

супроводжуються порушеннями вуглеводного та ліпідного обміну, зокрема 

стану ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, діабету та 
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його ускладнень [168]. Лікування Ванадієм суттєво пригнічує фосфорилювання 

JNK, яка відіграє ключову роль у резистентності до інсуліну при ЦД 2 типу. 

Тобто, посилення механізму дії інсуліну передбачає взаємодію сполук Ванадію 

з JNK [169]. 

MAPK шлях вивчений недостаньо добре; однак, як було виявлено, тісно 

пов’язаний з інсулінорезистентністю, метаболічним синдромом, серцево-

судинними захворюваннями та ЦД.  

Невелика генерація АФО пов’язана з трансдукцією інсулінового сигналу 

[170]. Таким чином, сполуки Ванадію могли стимулювати вироблення невеликих 

кількостей АФО і посилювати інсулінову сигналізацію. Інсулін-мімічна 

активність спостерігалась у сполуках оксованадію через генерування АФО [171–

173]. Однак, якщо генерація АФО є занадто високою, може відбутися зниження 

інсулінової сигналізації і може бути втрачена активність гормону [172, 173]. 

Проте сам Ванадій може викликати оксидативний стрес на клітинному рівні, 

зазвичай через надмірно високі дози введення елементу (вище 5,0 мг/кг) [173].  

 

1.6.2. Біологічна дія Хрому (ІІІ) при метаболічних порушеннях. Хром 

(Cr, III) є корисним мікроелементом для організму людей [17], він є необхідним 

для метаболізму глюкози та ліпідів [174, 20, 21]. Їжа, багата на тривалентний 

Хром, включає пекарські дріжджі, яєчні жовтки, цільне зерно, круп’яні злаки, 

горіхи, броколі, м’ясо, вино [175]. 

У кінці п’ятдесятих років вперше було повідомлено, що Хром відіграє 

важливу роль у боротьбі з підвищеним рівнем глюкози в крові [176]. 

Дослідження підтвердили його вплив на людей з непереносимістю глюкози та 

діабетом [9]. Органічні сполуки Хрому, такі як піколінат хрому, нікотинат хрому 

і збагачені хромом дріжджі покращували стан гіперглікемії та інсулінову 

резистентність [177, 178]. 

Зазначається, що дефіцит Хрому пов’язаний з резистентністю до інсуліну 

та діабетом [179]. Засвоєння Хрому в організмі людей з ЦД 1 типу приблизно є 

вдвічі більшим, ніж у здорових осіб [180]. Однак, пацієнти з ЦД мають низьку 



48 
 

кількість Хрому у тканинах [181]. Схоже, що механізми метаболічного контролю 

у людей з ЦД регулюють потребу в додатковому Хромі, що відбувається за 

рахунок посилення його абсорбції. Це узгоджується з повідомленнями 

дослідників про те, що у мишей з генетичним діабетом 1 типу Хром також не 

може повністю засвоюватися [182]. Внесення до раціону діабетичних щурів 

неорганічного Хрому не викликає істотних змін у метаболізмі глюкози, інсуліну 

та ліпідного обміну. В той час, як додавання Хрому в біологічно активній формі 

(форма, що потенціює інсулінову активність in vitro в жировій тканині) 

призводить до значного поліпшення показників. Пацієнтам з ЦД 1 типу при 

додаванні впродовж 10 днів піколінату хрому дозволило зменшити дозу інсуліну 

на 30 % та призвело до змін у кількості глюкози в крові [180, 183]. 

Прорив у встановленні механізму дії Хрому на молекулярному рівні 

відбувся після повідомлення про виділення унікального хромо-зв’язувального 

олігопептиду, що був названий хромодуліном [184]. Цей олігопептид має 

молекулярну масу ~1500 Да і складається з чотирьох типів амінокислотних 

залишків — гліцину, цистеїну, глутамату та аспарагіну [185]. Незважаючи на 

свою малу молекулярну масу, він зв’язує чотири іони Хрому. Особливістю 

хромодуліну є його здатність потенціювати дію інсуліну щодо перетворення 

глюкози в діоксид вуглецю або ліпіди ізольованими адипоцитами щурів [185, 

186]. Ця стимуляція активації інсуліну відбувається без зміни концентрації 

гормону, однак вона безпосередньо залежить від вмісту Хрому в хромодуліні 

[187]. 

В адипоцитах щурів виявили невелику активацію хромодуліном 

мембранної фосфотирозинфосфатази [188] і, що найбільш істотно, 

інсуліночутливу стимуляцію активності тирозинкінази рецептора інсуліну [185]. 

У відповідь на підвищення рівня глюкози в крові, інсулін швидко 

вивільняється із β-клітин підшлункової залози в кров. Гормон зв’язується з 

зовнішньою субодиницею α-рецептора інсуліну трансмембранного протеїну, 

викликаючи зміну конформації рецептора. Рецептор автофосфорилює залишки 

тирозину на внутрішній частині його β-субодиниці, перетворюючи рецептор в 
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активну кіназу [189]. Хромодулін зберігається в неактивній апо-формі в цитозолі 

[187] і ядрі інсуліночутливих клітин. Встановлено, що збільшення концентрації 

інсуліну в плазмі призводить до руху Хрому з крові до інсулінозалежних клітин 

[190]. Таке перенесення, ймовірно, відбувається за допомогою транспортного 

протеїну трансферину. 

При додаванні сполук Хрому особам із ЦД, зниженою чутливістю 

периферичних тканин до інсуліну та дефіцитом Хрому, відбувається покращення 

їх стану [191]. Ряд досліджень на людях [192, 193], свинях [194], конях [195], 

великій рогатій худобі [196] і щурах [197] підтвердили можливість впливу такої 

добавки на толерантність до глюкози та резистентність до інсуліну. 

Що стосується антиоксидантних властивостей Cr+3, було встановлено, що 

полінікотинат хрому призводив до зниження вмісту продуктів ПОЛ у тканинах 

печінки та нирок у щурів з гіпертензією [198]; піколінат хрому (CrPic) знижував 

рівень продуктів ПОЛ в сироватці крові птахів [199]. Додавання до раціону 

збагачених хромом дріжджів призводило до зниження рівня реакційноздатних 

ТБК-активних продуктів у плазмі крові осіб з ЦД 2 типу [200]. Це виявилось 

ефективною стратегією лікування для мінімізації підвищеного рівня 

оксидативного стресу у пацієнтів, в яких рівень глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1C) був > 8,5% [201]. 

Відомо, що Cr+3 здатний продукувати вільні радикали з пероксиду 

гідрогену і гідропероксидів ліпідів [202]. Також було повідомлено про його 

здатність відновлюватися до двовалентного Хрому (Cr+2) деякими біологічними 

відновниками, такими як L-цистеїн і відновленим NADH, а також у реакції з H2O2 

з отриманням гідроксильних радикалів (HO •) [203]. Цей елемент, аналогічно 

Ванадію [204], може бути залучений до окисно-відновного циклу з продукцією 

АФО, що ясно показує, що Cr+3 може бути одним з найбільш біологічно активних 

станів окиснення. Він може підтримувати окисно-відновну активність in vivo 

через Cr3 +/Cr5+ або Cr3+/Cr2+ окисно-відновні пари, таким чином реактивуючи 

радикальний каскад [205]. Отже, Cr3+ може індукувати оксидативний стрес через 

його окисно-відновні властивості. Більше того, Cr3+ може накопичуватися в 
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організмі тварин і людей [206] і бути генотоксичним [207, 208], таким ж 

властивостями володіє і Ванадій [209, 210]. 

Хром є елементом, який відіграє важливу роль у регуляції метаболізму 

ліпідів і зниження ризику атерогенезу. Наприклад, при згодовуванні щурам і 

кроликам дієти, дефіцитної на Хром, відбувалось збільшення загальної 

концентрації холестеролу, аортальних ліпідів та посилювалось формування 

бляшок [211]. У людей за внесення в раціон добавки Хрому збільшувався вміст 

в крові ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) і знижувався — загальний 

холестерол, ЛПНЩ і триацилгліцероли [212]. Також відзначено, що пропіонат 

хрому впливав на ліпогенез і ліполіз в жирових тканинах. Хром підвищував 

синтез жирів у жировій тканині і знижував їх розпад. Це може відбуватися через 

зв’язок хромодуліну з рецептором інсуліну і збільшенням потоку глюкози в 

адипоцити [213]. 

Cr3+ активує ензими, стабілізує протеїни та нуклеїнові кислоти, що сприяє 

росту і регенерації тканин, підвищує імунітет та впливає на процеси 

кровотворення [214]. Додавання Cr3+ до раціону щурів призводило до збільшення 

вмісту амінокислот та посилювало їх включення у протеїни тканин серця [215]. 

Cr3+ впливає на експресію генетичної інформацію у людей і тварин [216]. In vitro 

встановлено, що Cr3+ збільшує синтез РНК у клітині печінки мишей [216]. 

Ймовірно, Cr3+ зв’язуючись з хроматином підвищує синтез РНК. Вірогідно це 

пов’язано з індукцією синтезу протеїну в ядрі і ядерною активацією хроматину 

[217]. 

Як відомо, кілька солей Cr3+, таких як хлорид, піколінат і нікотинат, а 

також V солі, використовуються як загальні і доступні дієтичні добавки, 

особливо популярні серед спортсменів, які приймають їх протягом тривалого 

часу [218, 219]. Такі дієтичні добавки V і Cr використовуються для втрати 

загальної маси, зниження холестеролу в сироватці та збільшення м’язової маси 

[220, 221]. З іншого боку, споживання високих доз добавок Cr3+ та/або V також 

призводить до шкідливих ефектів [221, 222]. Опис можливих побічних ефектів 

при використанні Cr3+ і V може бути корисним для встановлення оптимальної 
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дози цих елементів для фармакологічного використання. V і Cr3+ демонструють 

інсулін-міметичну дію [200, 223]. Крім цього їх застосовують з метою 

профілактики та/або лікування уражень β-клітин підшлункової залози у тварин з 

індукованим стептозотоцином діабетом [224]. Таким чином, дослідження 

прооксидантного потенціалу V і Cr3+ та інших токсикологічних аспектів, 

досліджених в різних експериментальних умовах, є обґрунтованими і все ще 

необхідними. Незважаючи на багаточисленні дослідження V і Cr3+, їхньої 

токсичності і фізіологічної активності, далеко не всі механізми їх дії в організмі 

були достатньо з’ясовані. Зокрема, відсутня інформація про зміни в системі 

антиоксидантного захисту, викликані певними дозами V та/або Cr3+, при 

пероральному прийомі протягом певного періоду часу. Тому, необхідними є 

подальші дослідження, які дозволять краще зрозуміти роль цих елементів та 

встановити їх оптимальні дози для профілактики та лікування цукрового діабету. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Схема дисертаційних досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані в 2016–2019 роках у 

відповідності з планами науково-дослідних робіт лабораторії біохімії адаптації 

та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН. Досліди проведені на 

білих лабораторних щурах лінії Вістар масою тіла від 100 до 120 г. Тварини 

перебували у віварії за постійного температурного режиму (24±1°C), вологості 

(45±5%) та освітлення. Експерименти на тваринах проводили згідно з 

«Загальними принципами роботи на тваринах», затвердженими I Національним 

конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001) і погодженими з положеннями 

«Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які використовують в 

експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, Франція, 1985) та 

законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 26.02.2006 

р. 

Лабораторні тварини мали вільний доступ до комбікорму та води (з 

розрахунку 20 мл води на одного щура на добу). Кількість спожитого комбікорму 

визначали за його залишком у годівниці. Проводили контроль за спожитою 

питною водою та розчинів цитратів мікроелементів. Контроль за ростом і 

розвитком тварин проводили шляхом зважування їх на початку, впродовж та в 

кінці досліду. 

Експериментальна частина дисертаційна робота складалася з трьох етапів 

дослідження. Загальна схема досліджень даної дисертаційної роботи 

представлено на рис. 2.1. 

Метою першого етапу було з’ясувати оптимальну біологічну дозу цитрату 

ванадію на метаболічні процеси в організмі тварин за перебігу ЕЦД. 
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Рис. 2.1. Загальна схема етапів експериментальної частини 

 

Згідно з літературними даними було обрано мінімальну та максимальну 

кількості цитрату ванадію, які мають позитивний вплив на організм тварин та не 

викликають токсичних змін. Тому лабораторні щурі були розділені таким чином: 

І група — контроль; ІІ група — ЕЦД; ІІІ група — ЕЦД + цитрат ванадію в дозі 

0,125 мкг V/мл води; IV група — ЕЦД + цитрат ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл води; 

V група — ЕЦД + цитрат ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл води. Вибірка становила 7–

8 тварин у кожній групі. Впродовж 40 діб тварини І і ІІ груп споживали чисту 

воду без добавок, а тварини ІІІ, IV, V дослідних груп з питною водою отримували 

цитрат ванадію в трьох різних дозах. 

Метою другого етапу було з’ясувати оптимальну дозу цитрату хрому, яка 

б здійснювала позитивний вплив на метаболічні процеси в організмі тварин з 

І етап дослідження 

І група – 

контроль 

ІІ група – 

ЕЦД 

ІІІ група – ЕЦД + 

цитрат ванадію 

0,125 мкг V/мл 

води 

ІV група – ЕЦД + 

цитрат ванадію 

0,5 мкг V/мл води 

V група – ЕЦД + 

цитрат ванадію  

2,0 мкг V/мл води 

ІІ етап дослідження 

І група – 

контроль 

ІІ група – ЕЦД ІІІ група – ЕЦД + 

цитрат хрому  

0,1 мкг Cr/мл води 

ІV група – ЕЦД + 

цитрат хрому  

0,2 мкг Cr/мл води 

ІІІ етап дослідження 

І група – 

контроль 

ІІ група – цитрати 

(0,5 мкг V/мл + 

 0,1 мкг Cr/мл води) 

ІІІ група – ЕЦД  ІV група – ЕЦД + 

цитрати (0,5 мкг V/мл  

0,1 мкг Cr/мл води 
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ЕЦД. На основі результатів попередніх досліджень лабораторії біохімії адаптації 

та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН визначено дві 

концентрації цитрату хрому, які проявили найкращий метаболічний ефект. У 

зв’язку з цим було сформовано такі групи тварин за таких принципом: І група — 

контроль; ІІ група — ЕЦД; ІІІ група — ЕЦД + цитрат хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл 

води; IV група — ЕЦД + цитрат хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл води. Вибірка 

становила 8 тварин у кожній групі. Аналогічно до першого етапу дослідження 

протягом 40 діб тварини І і ІІ груп споживали чисту воду, а тварини ІІІ і IV груп 

питну воду з цитратом хрому в дозах, відповідно 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води. 

Третій етап дослідження базувався на вивченні поєднаного впливу 

оптимальних доз цитратів ванадію та хрому, встановлені у першому та другому 

етапах дослідженнях, на інтакті тварини та тварини з ЕЦД. Було сформовано 

чотири групи тварин: І група — контроль; ІІ група — цитрат ванадію (0,5 мкг 

V/мл) та цитрат хрому (0,1 мкг Cr/мл води); ІІІ група — ЕЦД; IV група – ЕЦД + 

цитрат ванадію (0,5 мкг V/мл) та цитрат хрому (0,1 мкг Cr/мл води). Вибірка 

становила 8 тварин у кожній групі. Протягом 40 діб щури І і ІІІ груп споживали 

воду, а ІІ та IV груп — розчини цитратів ванадію та хрому. 

Перерахунок доз цитратів на масу тіла тварин становив: цитрат ванадію 

0,125 мкг V/мл — 22,7 мкг/кг; 0,5 мкг V/мл — 90 мкг/кг; 2,0 мкг V/мл — 363 

мкг/кг та цитрат хрому 0,1 мкг Cr/мл — 18,2 мкг/кг; 0,1 мкг Cr/мл — 36,4 мкг/кг. 

Експериментальний цукровий діабет на 31-у добу (першого, другого і 

третього етапів) дослідження індукували одноразовим внутрішньоочеревинним 

введенням 5% розчину алоксан моногідрату («Синбіас», Україна) з розрахунку 

150 мг/кг маси тіла тварин (в якості розчинника використовували 0,9% NaCl) на 

тлі 24-ох годинного голодування. Контрольним щурам вводили 

внутрішньоочеревинно 0,9% NaCl. Динаміку зміни концентрації глюкози 

проводили натще 1-, 15 і 30-у доби перед індукуванням цукрового діабету та 

продовжували надалі — на 32-, 36- і 40 доби дослідження. Для експерименту 

відбирали тварин з концентрацією глюкози більше 11,1 ммоль/л і цей показник 

був прийнятий як успішна індукція цукрового діабету [225]. Вимірювання 
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концентрації глюкози здійснювали за допомогою портативного глюкометра 

(«Gamma-mini», UK). 

На 40-у добу першого, другого та третього етапів досліджень тварин 

виводили з експериментів шляхом декапітації після внутрішньовенного 

введененні 2–2,5% розчину тіопенталу натрію для анестезії. Матеріалом для 

дослідження була кров тварин (використаний гепарин в якості антикоагулянта) 

та тканини: печінка, нирки, скелетні м’язи та підшлункова залоза. 

 

2.2. Сполуки цитрату ванадію та цитрату хрому, які були користані у 

дослідженнях  

 

У дослідженнях використовували цитрат ванадію та цитрат хрому, 

отриманих за допомогою методу аквананотехнології на базі ТОВ 

«Наноматеріали і нанотехнології» (Україна, Київ). Цитратна сполука ванадію та 

хрому є найбільш перспективною органічною формою щодо збагачення 

харчових продуктів для людей та тварин. Альтернативою хімічного методу 

синтезу сполук металів з органічними кислотами (зокрема, лимонною кислотою) 

запропоновано метод їх отримання за допомогою аквананотехнології [226, 227]. 

Цей спосіб більш дешевий, дозволяє вийти на промислові обсяги виробництва та 

створити цитрати біометалів високої чистоти. 

Синтез цитрату ванадію та цитрату хрому за аквананотехнологією 

відбувається в два етапи. На першому етапі отримують водний колоїдний розчин 

наночастинок Ванадію та Хрому диспергуванням високочистих гранул 

відповідних металів імпульсами електричного струму в деіонізованій воді. На 

другому етапі отримують власне карбоксилати біогенних металів за реакцією 

прямої взаємодії високо хімічно активних наночастинок з лимонною кислотою. 

Оскільки до числа реагентів не входять жодні інші речовини, а наночастинки 

повністю беруть участь в хімічній реакції синтезу солі лимонної кислоти, в 

результаті утворюється продукт високої хімічної чистоти і, що особливо 

важливо, ця сполука не містить наночастинок [226, 227]. 
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Цитрати зберігали у сухому, захищеному від світла місці при температурі 

від 0°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 85%. 

 

2.3. Приготування матеріалу для досліджень 

 

Лізати еритроцитів [228]. Цільну кров після декапітації тварин відбирали 

у пробірки з антикоагулянтом (1% розчин гепарину). Еритроцити від плазми 

відділяли шляхом центрифугуванням крові на рефрежераторній центрифузі 

(центрифуга MLWT23D, ротор куртовий — PK8ˣ90) при 3500 об/хв протягом 15 

хв. Плазму відбирали і використовували для подальших досліджень. Еритроцити 

тричі промивали охолодженим фізіологічним розчином (0,9% розчин NaCl) при 

3500 об/хв впродовж 15 хв. Відмиті еритроцити гемолізували дистильованою 

водою, додаючи до 1 мл еритроцитарної маси 10 мл дистильованої води. Суміш 

збовтували впродовж 10 хв і центрифугували при 4000 об/хв для видалення 

стром еритроцитів. Відбирали супернатант, який використовували для 

подальших досліджень.  

Плазма крові [229]. Для отримання плазми кров із антикоагулянтом 

відразу після її взяття центрифугують 15–20 хв при 2000–3000 об/хв, після цього 

плазму зливають в іншу пробірку. 

Сироватка крові [229]. Для отримання сироватки кров відбирали у скляні 

пробірки без антикоагулянта, відділяли від кров’яного згустка. Пробірки 

закривають корком і ставили в термостат до повного відділення сироватки і 

центирифугували впродовж 15 хв при 2000 об/хв. 

Гомогенати тканин [228]. У декапітованих тварин відбирали зразки 

тканин печінки, нирок, скелетних м’язів та підшлункової залози. Впродовж 5–6 

хв зберігання тканин на льоду, проводили їх обезкровлення багаторазовою 

перфузією охолодженим розчином NaCl. Гомогенізацію тканин, вагою 1 г, 

проводили у скляному герметичному циліндрі (стакані) гомогенізатора з 

тефлоновим пестиком (МРТУ — 421505-63). Гомогенізацію тканини проводили 
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впродовж 30–50 с, роблячи декілька рухів посудини вверх і вниз. Середовищем 

для гомогенізації був охолоджений 5 мМ тріс-HCl буфер, pH 7,4. 

Отриманий тканинний гомогенат фільтрували через 2 шари марлі в 

пробірку для центрифугування. Для одержання цільної фракції і видалення не 

повністю зруйнованих клітин і ядер гомогенат центифугували при 3000 об/хв 

протягом 10 хв (t=0±2°C). Для дослідження використовували надосадову рідину. 

У кожному зразку крові та тканин визначали показники, що 

характеризують інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів, яку 

оцінювали за вмістом гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів та стан 

системи антиоксидантного захисту за супероксиддисмутазною, каталазною, 

глутатіонпероксидазною, глутатіонредуктазною активністю та вмістом 

відновленого глутатіону. Кількість протеїну у кожній пробі визначали за 

методом Лоурі. У сироватці крові тварин досліджували показники ліпідного 

обміну. 

 

2.4. Застосовані методи досліджень 

 

2.4.1. Визначення концентрації протеїну за методом Лоурі [230]. 

Вимірювання здійснювали за допомогою стандартизованих наборів («SІМКО 

Ltd», Україна). Метод базується на утворені кольорових продуктів взаємодії 

ароматичних амінокислот з реактивом Фоліна у поєднанні з біуретовою реакцією 

на пептидні зв’язки протеїну.  

До 0,4 мл розведеного зразку, що містить протеїн додавали 2 мл реактиву 

С (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). Отриману 

суміш перемішували і через 10 хвилин додавали 0,2 мл реактиву Фоліна. 

Фотометрували через 30 хв при 750 нм. Так як збільшення адсорбції при 750 нм 

прямо пропорційне концентрації протеїну в пробі, то вміст загального протеїну 
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визначали на основі калібрувального графіка. Отримані результати виражали у 

мг протеїну на мл-1 зразка.  

2.4.2. Визначення вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів. 

Гідропероксиди ліпідів [231]. Забір тканини/плазми і виготовлення проб для 

екстрагування проводили при t <4°C. До 0,2 мл гомогенату/плазми додавали 2,8 

мл етанолу, 0,05 мл 50% розчину трихлорооцтової кислоти (ТХО). Пробірку 

закривали корком та струшували (на лабораторному струшувачі) впродовж 5–6 

хв. Протеїновий осад, що утворився видділяли центрифугуванням при 3000 об/хв 

впродовж 10 хв. Одержаний супернатант є етанольним екстрактом ліпідів та 

використовується для визначення гідропероксидів ліпідів. Після цього до 1,5 мл 

екстракту додавали 1,2 мл етанолу, струшували і додавали 0,02 мл 

концентрованої HCl і 0,03 мл 1% розчину солі Мора в 3% розчині HCl. Через 30 

с додавали 0,2 мл 20% розчину тіоціанату амонію, що зумовило утворення 

малинового забарвлення. 

Вимірювання оптичної густини проводили впродовж 10 хв після додавання 

тіоціанату амонію на спектрофотометрі при λ=480 нм. Вміст гідропероксидів 

ліпідів визначали за різницею між дослідним зразком і контролем, але замість 

гомогенату/плазми вносили 0,2 мл бідистильованої води. Показник виражали в 

ОдЕ/мл. 

Вміст гідропероксидів ліпідів розраховували за формулою: 

D480 (дослід) – D480 (контроль) = ΔD480 (гідропероксидів ліпідів) 

ТБК-активні продукти [232]. Принцип методу грунтується на активації 

ПОЛ іонами двохвалентного Феруму до рівня, який реєструється 

спектрофотометрично. При нагріванні в кислому середовищі частина продуктів 

ПОЛ, які відносяться до класу ендопероксидів, розкладаються з утворенням 

МДА, взаємодія молекул якого з 2-тіобарбітурової кислотою (ТБК) призводить 

до формування забарвленого комплексу. 

До 0,2 мл плазми крові/1 мл гомогенату тканини додавали 5 мл/4,5 мл 20% 

фосфорно-вольфрамової кислоти, пробірки закривали корками, вміст 

перемішували і залишали на холоді 15 хв. Охолоджену суміш центрифугували 
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при t +4°С протягом 15 хв при 3000 об/хв. Надосадову рідину зливали, а до осаду 

додавали 2 мл Н2О і 1 мл 0,8% ТБК. Перемішували, закривали корками та 

інкубували на водяній бані одну годину при 100°С. Після цього охолоджували 

водопровідною водою та центрифугували 10 хв при 5000 об/хв. 

Вимірювали оптичну густину при довжині хвилі 535 нм і 580 нм, щоб 

виключити поглинання зафарбованих комплексів ТБК-речовин неліпідної 

природи. Показник виражали в нмоль/мл. 

Вміст ТБК-активних продуктів розраховували за формулою: 

 С = 0,21 + 26,5 × ΔD, де 

С — концентрація ТБК-активних продуктів;  

ΔD — показник D535 – D580 в надосадовій рідині;  

2.4.3. Визначення показників системи антиоксидантного захисту. 

Супероксиддисмутазна активність (СОД; КФ 1.1.15.1) [233]. Принцип методу 

грунтується на здатності ензиму конкурувати з нітросинім тетразолiєм за 

супероксидні аніон-радикали, які утворюються за аеробної взаємодії NADH і 

феназинметасульфату. У результаті цієї реакції нітросиній тетразолій 

відновлюється з утворенням гідразинтетразолiю (нітроформазану). За 

присутності СОД відсоток відновлення нітросинього тетразолію знижується. 

Активність ензиму визначали за відсотком блокування утворення 

гідразинтетразолiю. 

До 1,5 мл інкубаційної суміші (37 мг ЕДТА-Nа2 (етилендіамінтетраоцтова 

кислота), 330 мг нітротетразолію синього, 55 мг феназинметасульфату і 300 мг 

0,15 М фосфатного буферу, рН-7,8) додавали 0,1 мл супернатанту та 0,1 мл 

розчину 1 мМ NADH у тріс-ЕДТА буфері (рН 8,0) та інкубували за кімнатної 

температури. Через 10 хвилин вимірювали екстинкцію при довжині хвилі λ=540 

нм проти води у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см. У контрольній пробі 

замість супернатанту вносили дистильовану воду. Відсоток блокування 

відновлення нітросинього тетразолію розраховували за формулою: 
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% блокування =
Eх.пр.−Ед.пр.

Ех.пр
× 100 %, де 

Eх.пр. — екстинкція холостої проби;  

Eд.пр. — екстинкція дослідної проби.  

Активнiсть супероксиддисмутази виражали в умовних одиницях (1 ум. од. 

= 50 % блокування реакції утворення нітроформазану) на 1 мг протеїну. 

Перерахунок відсотка блокування реакції у міжнародних одиницях на 1 мг 

протеїну (мікромоль за 1 хв на 1 мг протеїну) виконують за допомогою 

калібрувальної кривої, побудованої для чистого кристалічного препарату 

супероксиддисмутази. 

Каталазна активність (КАТ; КФ 1.11.1.6) [234]. Принцип методу 

базується на здатності Н2О2 утворювати з солями молібдену стійкий забарвлений 

комплекс. Інтенсивність забарвлення пероксидних сполук молібдену залежить 

від кількості Н2О2 в розчині, тобто від активності каталази в пробі. При 

визначенні активності КАТ реакцію в дослідній пробі запускали додаванням до 

0,1 мл гомогенату/гемолізату (розведеним у відношенні 1:10) 2 мл 0,03% розчину 

Н2О2. Контрольна проба містила 1 мл 4% розчину молібдату амонію Mo(NH4)2 та 

2 мл 0,03% мл Н2О2, 1 мл 0,25 н Н2SO4 та 0,1 мл гомогенату/лізату. Реакцію у 

дослідній пробі припиняли через 10 хв додаванням 1 мл 0,25 н Н2SO4 та 1 мл 4% 

розчину Mo(NH4)2, приготованого на 0,025 н Н2SO4. Проби центрифугували 10 

хв при 10000 об/хв. Кількість утвореного забарвленого комплексу у холостій та 

дослідній пробах визначали фотометрично при довжині хвилі 410 нм. Активність 

КАТ визначали за формулою: 

A =
∆E×V ×n

ε×C×t×α×1
, де 

ΔE — значення екстинкцій холостої і дослідної проб відповідно;  

V — загальний об’єм суміші в кюветі, мл;  

n — розведення (100 разів); 

ε — мілімолярний коефіцієнт екстинкції (22200 М-1
 см-1, або 22,2 

см2/мкмоль);  

C — концентрація протеїну, мг/мл;  
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t — час проведення реакції, 10 хв;  

α — об’єм зразка, мл;  

l — довжина оптичного шляху, 1 см. 

Активність каталази виражали у мммоль H2O2 хв × мг протеїну. 

Глутатіонпероксидазна активність (ГПО; КФ. 1.11.1.9) [235]. 

Активність вимірювали за швидкістю окиснення відновленого глутатіону в 

присутності гідроперекису третинного бутилу. Концентрацію відновленого 

глутатіону до і після інкубації визначали колориметрично. В основі розвитку 

кольорової реакції лежить взаємодія SH-груп із реактивом Елмана (0,01М розчин 

5,5'-дитіобіс-2-нітробензойної кислоти на метанолі) з утворенням забарвленого 

продукту – тіонітрофенільного аніону. Кількість останнього прямо пропорційна 

кількості SH-груп, що прореагували з реактивом Елмaна. 

0,1 мл гемолізату еритроцитів (0,2 мл гомогенату) інкубували з 0,83 мл 0,1 

М тріс-HCl буферу, який містив 6 мМ ЕДТА, 12 мМ NaN3 і 4,8 мМ відновленого 

глутатіону (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 з 

додаванням усіх перелічених вище реагентів, однак осадження протеїнів ТХО 

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

містить ЕДТА, NaN3, відновлений глутатіон та гідропероксид третинного 

бутилу. 

Осаджені протеїни видаляли центрифугуванням при 4000 об/хв протягом 

10 хв. До 2 мл 0,1 М тріс-HCl буферу (рН 8,5) додавали 0,02 мл супернатанту і 

0,02 мл реактиву Елмана (0,01М 5,5-дитіобіс-(2-нітро)-бензойна кислота на 

метанолі). Через 5 хв вимірювали екстинкцію досліджуваних проб при довжині 

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

Розраховували активність глутатіонпероксидази за формулою:  

A =
∆E × P

Eст × t × V × C
, де 

ΔЕ — різниця екстинкції за час реакції;  
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P — розведення; 

Ест — екстинкція стандартної проби; 

t — час реакції (5 хв); 

V — об’єм дослідного зразку в кюветі, мл; 

С — концентрація протеїну, мг/мл. 

Активність глутатіонпероксидази виражали у мкмоль GSH/хв × мг 

протеїну. 

Глутатіоредуктазна активність (ГР; КФ 1.6.4.2) [236]. Принцип методу 

базується на каталітичній NADPH-залежній реакції відновлення окисненої 

форми глутатіону, інтенсивність якої можна оцінити за швидкістю зниження 

екстинкції при 340 нм. Реакцію проводили в термостатованій кюветі за 

температури 37°С, у реакційне середовище містило 2 мл 0,15 М фосфатного 

буфера, рН 7,4; 0,2 мл ЕДТА; 0,5 мл окисненого глутатіону; 0,2 мл дослідного 

зразку та 0,1 мл 2 мМ NADРH. 

Активність ензиму визначали за зниженням вмісту NADPH при 37°С 

протягом 10 хв на спектрофотометрі при довжині хвилі 340 нм. 

Розраховували активність глутатіонредуктази за формулою:  

A =
∆E × V

ε × C × t × α × l
, де 

∆Е — різниця екстинкції за час реакції; 

V — об’єм інкубаційного середовища;  

ε — молярний коефіцієнт екстинкції для NADPH, що дорівнює 6200М-1×см-1;  

С — концентрація протеїну, мг/мл;  

t — час реакції, хв.;  

α — об’єм лізату, який вносили в кювету;  

l — довжина оптичного шляху.  

Активність ензиму виражали в мкмоль NADPH/хв на мг протеїну. 

Вміст відновленого глутатіону [237] визначали за рівнем утворення 

тіонітрофенільного аніону в результаті взаємодії SН-груп глутатіону з 5,5'-

дитіобіс-2-нітробензойною кислотою при довжині хвилі 412 нм. Використані 
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наступні реактиви: осаджуючий реактив (льодяна метафосфорна кислота — 6,68 

г; трилон Б — 0,80 г; хлористий натрій — 120,0 г; дистильована вода до 400 мл); 

0,3М розчин Nа2НРО4 в дистильованій воді; реактив Елмана (0,04% розчин 5,5-

дитіобіс-2-нітробензойної кислоти в 1% розчині 3-заміщеного цитрату натрію). 

І етап. Дослідна проба: гемолізат еритроцитів (1:10), або гомогенат 

тканини — 2 мл, осаджуючий реактив – 3 мл; контрольна проба: осаджуючий 

реактив — 3 мл, дистильована вода — 2 мл. 5 хвилин проби витримували при 

кімнатній температурі. Суміш центрифугували при 3500 об/хв, після чого 

відфільтровували надосадову рідину (отримували безпротеїновий фільтрат — 

центрифугат). 

II етап. Дослідна проба: центрифугат — 2 мл, 0,3М розчин Nа2НРО4 — 8 

мл, реактив Елмана — 0,1 мл; контрольна проба — 0,3М розчин Nа2НРО4 — 8 

мл, реактив Елмана — 0,1 мл. Через 5 хвилин спектрофотометрували дослідну 

пробу проти контрольної при довжині хвилі 412 нм. Розрахунок кількості 

відновленого глутатіону в еритроцитах в ммоль/л (або на г, якщо тканина) 

оцінювали за калібрувальною кривою. 

2.4.4. Визначення показників ліпідного обміну. Екстракція ліпідів за 

Фолчем [238] здійснюється сумішшю хлороформ-метанол (2:1). Принцип 

методу полягає в руйнуванні ліпідно-протеїнових комплексів полярним 

розчинником (метанолом), що сприяє наступній їхній екстракції неполярним 

розчинником (хлороформом). 

У пробірки з притертими корками вносили необхідну кількість сироватки 

крові і хлороформ-метанолову суміш (2:1) у співвідношенні 1:20. Утворену 

суспензію струшували і залишали на 12 годин за кімнатної температури для 

екстрагування ліпідів. Потім суміш фільтрували через знежирений фільтр, осад 

двічі промивали хлороформ-метаноловою сумішшю (по 5 мл). Цією ж сумішшю 

об’єм доводили до вихідного рівня (залежно від кількості взятої сироватки). Для 

видалення водорозчинних неліпідних сумішей до екстракту додавали 0,74 М 

розчин КСl у кількості рівній 1/5 об’єму ліпідного екстракту. Суміш знову 

струшували та залишали на 12 годин для розділення. Верхній шар обережно 
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видаляли. Граничний шар промивали сумішшю «верхньої фази» (хлороформ — 

8 частин, метанол — 4 частини). Таким способом видаляли всі ліпідні суміші. 

Потім об’єм доводили до вихідного метанолом (0,5–1 мл), а очищений екстракт 

зливали у пробірки з притертим корком. Одержаний ліпідний екстракт 

використовували для кількісного визначення загальних ліпідів, фосфоліпідів, 

загального і ефірозв’язаного холестеролу, нейтральних жирів, нейтральних 

жирних кислот.  

Гравіметричний метод визначення вмісту загальних ліпідів [239]. 

Екстракт ліпідів, отриманий за методом Фолча, висушували шляхом відгонки 

випарювача, а відтак доводили до постійної маси у вакуум — ексикаторі. Для 

цього проби поміщали в ексикатор, заповнений як вологовловлювачем 

концентрованою H2SO4. Через 2 години проби зважували на аналітичній вазі та 

визначали вміст загальних ліпідів за формулою: 

(А – В) × 100 / С = мг %, де 

А — маса бюкса з ліпідами, г;  

В — маса бюкса без ліпідів, г;  

С — маса дослідного матеріалу, мг;  

100 — коефіцієнт перерахунку у мг %. 

Визначення класів ліпідів методом тонкошарової хроматографії [239]. 

Розділення ліпідів на класи проводили методом висхідної тонкошарової 

хроматографії на силікагелі (силікагель L 5/40μ, LSL 5/40μ, Chemapol, 

Чехословаччина), в якості рухомої фази використовували гексан–діетиловий 

ефір–льодяна оцтова кислота у співвідношенні 70:30:1 (об/об/об). Пластинки 

проявляли у парах кристалічного йоду. Ідентифікацію індивідуальних ліпідів 

проводили за величинам Rf [230]. Проявлені пластинки сканували (HP Scanjet 

G2710, Китай). Кількісний аналіз та підрахунок вмісту різних класів ліпідів 

проводили шляхом комп’ютерної обробки фореграм з використанням 

програмного забезпечення TotalLab TL120 (Nonlinear Dynamics Limited, 

Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія) і виражали у відсотках від загального 

пулу. 
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В плазмі крові щурів визначали вміст неетерифікованого холестеролу і 

етерифікованого холестеролу, фосфоліпідів, моно- і диацилгліцеролів, 

триацилгліцеролів та неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК). 

Визначення фосфоліпідів методом тонкошарової хроматографії [239]. 

Для розділення фосфоліпідів методом тонкошарової хроматографії на силікагелі 

використовували систему розчинників хлороформ–метанол–вода у відношенні 

65:25:4 (об/об/об). Як проявник використовували пари кристалічного йоду. 

Ідентифікацію індивідуальних фосфоліпідів проводили за величинами Rf [240]. 

Проявлені пластинки сканували. Кількісний аналіз та підрахунок вмісту 

індивідуальних ліпідів проводили шляхом комп’ютерної обробки фореграм з 

використанням програмного забезпечення TotalLab TL120 (Nonlinear Dynamics 

Limited, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія) і виражали у відсотках від 

загального пулу. 

В плазмі крові щурів визначали вміст фосфатидної кислоти, кардіоліпіну, 

фосфатидилетаноламіну, фосфатидилінозитолу, фосфатидилхоліну, 

фосфатидилсерину, сфінгоміеліну та лізофосфатидилхоліну. 

2.4.5. Визначення концентрації інсуліну. Вміст інсуліну у плазмі крові 

щурів визначали імуноензимним методом з використанням стандартних наборів 

ELISA згідно інструкції фірм-виробника DRG (Німеччина). Набір DRG Інсулін 

ELISA є ензимзв’язуючим імуносорбентним аналізом, який базується на 

принципі сендвіч-ферментів. Мікро планшетні комірки покриті моноклоальним 

антитілом, яке здатне реагувати з антигеном, тобто інсуліном. Аліквот сироватки 

зразка біоматеріалу, який містив ендогени інсуліну, інкубували в комірках, які 

покриті ензимним кон’югантом (виступає в якості анти-інсулін антитіла, що 

кон’юговане біотином). 

Після інкубації ензимний комплекс зв’язується з біотин-анти-інсулін 

антитілом. Кількість зв’язаного HRP комплексу пропорційна кількості інсуліну 

у зразку біоматеріалу. Після додавання розчину субстрату розвивається яскраве 

забарвлення, інтенсивність якого пропорційна концентрації інсуліну у 

досліджуваному зразку. 
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Концентрацію інсуліну виражали в мкОд/мл. 

2.4.6. Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну. Вміст 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) в гемолізаті еритроцитів визначали за 

допомогою біохімічного аналізатора COBAS С11. 

Вміст HbA1C виражали в %. 

2.4.7. Визначення індексу інсулінорезистентності [241]. Для визначення 

інсулінорезистентності використовуали індекс HOMA-IR (homeostasis model 

assessment insuline resistance ) та визначали за формулою: 

HOMA − IR =
глюкоза (

ммоль
л ) ∗ інсулін (

мкОд
мл )

22,5
, де 

HOMA-IR — індекс інсулінорезистентності; 

22,5 — константа. 

 

2.5. Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку усіх результатів досліджень проводили з 

використанням програмного пакета Microsoft Excel. Результати досліджень 

обробляли статистично з обчисленням середніх арифметичних величин (М) та 

стандартної похибки (m). 

Гіпотезу про нормальність розподілу перевіряли за допомогою критерія 

Шапіро-Уїлка. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Вплив цитрату ванадію у дозах 0,125, 0,5 та 2,0 мкг V/мл води на 

метаболічні процеси в організмі щурів з алоксан-індукованим діабетом 

 

3.1.1. Вплив цитрату ванадію на концентрацію глюкози у крові. У 

тварин І групи (контроль) показник глюкози під час дослідження коливався в 

межах 6,0–6,9 ммоль/л. Концентрація глюкози у діабетичних щурів ІІ групи 

зростала з 6,7±0,2 на початку досліду до 15,1±0,6 ммоль/л на 40-у добу досліду. 

Порівняно до показників у тварин контрольної групи концентрація глюкози 

зростала на 32-у добу на 112,6 %, 36-у добу — на 148,9 % та 40-у добу — на 149,0 

% (P<0,05) (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Зміни концентрації глюкози у крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця 

вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ 

групою (ЕЦД), Р<0,05.  
 

Підвищений показник глюкози в крові діабетичних щурів знижувався за 

випоювання розчину цитрату ванадію. На 36-у добу концентрація глюкози 

знижувалася на 8,8 % порівняно до показника у тварин ІІ групи (P<0,05) за 
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використання цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл. На 40-у добу за впливу 

сполуки ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл показник глюкози знижувався на 12,4 % 

порівняно до показника ІІ групи (P<0,05). За дії цитрату ванадію в дозі 2,0 мкг 

V/мл води концентрація глюкози знижувалась відносно показника у тварин ІІ 

групи, однак дані невірогідні. Такі результати ймовірно пов’язані з можливим 

впливом Ванадію на посилення синтезу інсуліну, покращення його зв’язування з 

рецепторами на поверхні клітин та відновлення поглинання глюкози клітинами. 

Це підтверджує, що сполуки Ванадію впливають на вміст глюкози в крові осіб з 

діабетом [242], що може бути пов’язаний з тим, що Ванадій імітує дію інсуліну. 

Висновки: 

1. За алоксан-індукованого ЦД у тварин розвивалась стійка гіперглікемія з 

концентрацією глюкози в крові 15,1 ммоль/л на 40-у добу дослідження.  

2. Застосування цитрату ванадію в якості профілактичного засобу 

призвело до зниження концентрації глюкози (у 1,08; 1,14; 1,05 рази у тварин з 

ЕЦД у ІІІ, IV та V групах на 40-у добу) порівняно до показника у тварин з ЕЦД. 

Результати досліджень опубліковані у працях [243, 244]. 

 

3.1.2. Вплив цитрату ванадію на масу тіла та органів тварин. За 

індукованого ЦД відбувається втрата маси тіла, поліфагія та полідипсія [245]. 

Встановлено, що маса тіла щурів ІІ групи на 40-у добу дослідження знижувалась 

на 13,2 %, порівняно до показника тварин контрольної групи (P<0,05) (рис. 3.2). 

Таке зниження маси тіла у діабетичних щурів свідчить про те, що втрата або 

деградація структурних протеїнів може бути обумовлена через недоступність 

вуглеводів як джерела енергії при діабеті.  

За дії цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл, маса тіла тварин зростала на 

6,1 % на 40-у добу порівняно до рівня у тварин ІІ групи (P<0,05). Аналогічне 

зростання маси тіла стосовно ІІ діабетичної групи на 40-у добу відзначено у 

тварин IV та V груп, однак ці дані невірогідні. 
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Рис.3.2. Динаміка маси тіла щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з 

І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  
 

Таблиця 3.1. 

Маса органів щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу 

цитрату ванадію (М±m, n = 7–8) 

Групи тварин 

Маса органів, г 

Печінка Нирки 
Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 3,97±0,15 0,48±0,02 0,23±0,02 

ІІ – ЕЦД 3,39±0,16* 0,37±0,02* 0,15±0,01* 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 3,52±0,17 0,38±0,02* 0,14±0,01* 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 3,59±0,15 0,41±0,02* 0,16±0,01* 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 3,86±0,18 0,37±0,02* 0,15±0,01* 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

За ЕЦД у щурів за дії алоксану також і знижувалась маса органів: печінки 

на 14,6 %, підшлункової залози — на 34,8 % та нирок — на 22,9 % порівняно до 

показника контролю (P<0,05) (табл. 3.1). Маса нирок знижувалась на 20,8, 14,6 
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та 22,9 % за дії цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 та 2,0 мкг V/мл порівняно до 

показника у тварин І (контрольної) групи (P<0,05). Маса підшлункової залози 

знижувалась у ІІІ, IV та V групах на 39,1, 30,4 та 34,8 % порівняно до контролю 

(P<0,05). За випоювання цитрату ванадію маса печінки та нирок зростала 

порівняно до показника у тварин ІІ групи, однак результати невірогідні. 

Отримані результати свідчать про значну чутливість органів до цитрату ванадію. 

Висновки: 

1. Із виникненням ЕЦД відзначено зниження маси тіла та органів тварин, 

оскільки підвищений глікогенез, ліполіз та глюкогенез призводять до втрати 

маси м’язів і тканинного протеїну. 

2. Застосування цитрату ванадію призвело до зростання маси тіла тварин 

(у 1,06; 1,02; 1,04 раз у тварин з ЕЦД у ІІІ, IV та V групах на 40-у добу) порівняно 

до показника у тварин з ЕЦД.  

 

3.1.3. Вплив цитрату ванадію на показники пероксидного окиснення 

ліпідів та антиоксидантного захисту у крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом. ПОЛ є одним із окиснювальних процесів в організмі, однак його 

інтенсифікація вважається однією з основних причин пошкодження та загибелі 

клітини внаслідок дії АФО. Таким чином, ПОЛ розглядається як один з важливих 

механізмів у розвитку патологічних процесів, виникнення різноманітних 

захворювань, в тому числі і ЦД.  

Було встановлено, що вміст гідропероксидів, первинних продуктів 

ліпопероксидації у плазмі крові щурів ІІ групи зростав в 3,7 разів порівняно до 

показника у тварин контрольної групи (P<0,05). При внесенні до раціону 

діабетичним щурам цитрату ванадію вміст ГПЛ вірогідно знижувався: у тварин 

ІІІ групи — на 75,2 %, IV групи — на 82,8 % та V групи — на 73,1 % порівняно 

до показника у тварин ІІ групи (табл. 3.2). 

Досліджуючи вміст вторинних продуктів ліпопероксидації було 

встановлено, що вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові за ЕЦД зростав у 

тварин ІІ групи на 65,5 % у порівняні з показником у тварин І групи (P<0,05). 
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Відомо, що зростання вмісту даного показника може призводити до зшивання 

молекул ліпідів, зумовлюючи зниження плинності мембрани клітин крові. В 

результаті цього мембрана стає більш крихкою і клітини втрачають 

функціональні властивості [246]. Внесення до щоденного раціону діабетичним 

щурам цитрату ванадію призводило до вірогідного зниження вмісту ТБК-

активних продуктів у крові тварин ІІІ та IV груп на 51,7 та 16,3 % відповідно у 

порівняні з показником у тварин І контрольної групи (P<0,05) та на 70,8 і 49,4 % 

у порівнянні з показником ІІ групи (P<0,05). У плазмі крові тварин V групи вміст 

ТБК-активних продуктів зростав відносно цього показника в тварин контрольної 

групи на 34,5 % (P<0,05). 

Таблиця 3.2. 

Вміст продуктів ПОЛ в плазмі крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8) 

Групи тварин 
Гідропероксиди 

ліпідів, ОдЕ/мл 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

І – Контроль 0,39±0,07 2,03±0,15 

ІІ – ЕЦД 1,45±0,21* 3,36±0,21* 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 0,36±0,04# 0,98±0,07*# 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 0,25±0,03# 1,70±0,09*# 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 0,39±0,06# 2,73±0,15* 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

СОД активність в еритроцитах зменшувалась в усіх дослідних групах 

відносно І групи та дещо зростала відносно показника ІІ групи, однак зміни були 

невірогідні. Зниження СОД активності в еритроцитах тварин із ЕЦД очевидно 

зумовлено накопиченням H2O2, який викликає інактивацію ензиму. Каталазна 

активність підвищувалась у тварин ІІ–IV груп стосовно контрольної групи, однак 

зміни також були невірогідними (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Супероксиддисмутази та каталазна активність в еритроцитах крові 

щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу цитрату ванадію  

(М±m, n = 7–8) 

Групи тварин 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од./мг протеїну 

Каталаза, ммоль 

Н2О2/хв×мг 

протеїну 

І – Контроль 45,41±2,31 6,84±0,24 

ІІ – ЕЦД 31,17±1,13 7,29±0,28 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 40,89±1,81 8,15±0,49 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 40,92±2,47 8,03±0,88 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 37,57±2,71 8,22±0,32 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

Глутатіонредуктаза є ензимом, залежним від NADPH, активність якого 

пригнічується у разі накопичення окисненої форми нуклеотиду [247]. Тому 

причиною зменшення глутатіонредуктазної активності в еритроцитах тварин ІІ 

групи на 68,3 % може бути зниження вмісту NADPH, утвореного в Г-6-ФДГ-ній 

реакції. Причиною інактивації ензимів за ЕЦД може бути також глікозилювання 

їхніх молекул. Нормальне функціонування у клітині NADPH-залежної ГР 

залежить від інтенсивності відновлення ензимом окисненого глутатіону та його 

надходження з цитозолю. Збільшення ГР активності в еритроцитах тварин ІІІ (на 

155,8 %), IV (на 185,5 %) і V (на 72,5 %) груп порівняно з показником ІІ групи 

(P<0,05), може свідчити про зростання вмісту NADPH за дії цитрату ванадію у 

досліджуваних дозах.  

Не менш важливим ензимом глутатіонової системи є 

глутатіонпероксидаза, яка каталізує відновлення Н2О2 або органічних 

гідропероксидів і внаслідок цього захищає клітини від дії реактивних форм 

Оксигену [4]. Результати проведених досліджень показали, що ГПО активність в 
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еритроцитах тварин ІІ і ІІІ груп зростала порівняно з контрольним показником 

на 30,6 і 26,9 % відповідно. За впливу цитрату ванадію ГПО активність 

знижувалася в еритроцитах тварин IV і V груп, відповідно на 31 і 32 %, стосовно 

показників у тварин ІІ групи (P<0,05) (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Активність ензимів глутатіонової ланки та вміст відновленого 

глутатіону в еритроцитах крові щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8) 

Групи тварин 

Глутатіон- 

редуктаза, 

мкмоль 

NADPH/хв× 

мг протеїну 

Глутатіон-

пероксидаза, 

мкмоль 

GSH/хв×мг 

протеїну 

Відновлений 

глутатіон, 

мкмоль/мл 

І — Контроль 4,36±0,48 65,95±3,18 0,36±0,03 

ІІ – ЕЦД 1,38±0,28* 86,13±7,07* 0,33±0,04 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 3,53±0,46# 83,68±4,93* 0,32±0,02 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 3,94±0,50# 59,47±6,37# 0,38±0,04 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 2,38±0,23*# 58,59±1,09*# 0,45±0,03# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

Нами виявлене незначне зниження вмісту ВГ в еритроцитах тварин ІІ і ІІІ 

груп стосовно контрольної, що, очевидно, свідчить про його інтенсивне 

використання у реакціях детоксикації активних форм Оксигену за ЕЦД. Крім 

цього, підвищена секреція ФНО-α, яка виникає за діабету, може зумовлювати 

пригнічення синтезу відновленого глутатіону [248]. У V групі тварин за дії 

цитрату ванадію вміст ВГ зростав на 36,4 % порівняно до показника у тварин ІІ 

діабетичної групи (P<0,05), що може свідчити про активність його синтезу за 

рахунок збільшення ГР активності. 
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Зниження ГР активності та вмісту ВГ за ЦД призводить до накопичення 

окисненого глутатіону (GSSG), що може призвести до дисбалансу 

антиоксидантної системи. GSSG утворює змішані дисульфіди з тіолвмісними 

ензимами, що порушує їхню активність [249].  

Висновки: 

1. За гіперглікемії зростав вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові — ГПЛ та 

ТБК-активних продуктів. За дії цитрату ванадію показники вірогідно 

знижувалися. 

2. ЕЦД був причиною порушення антиоксидантного захисту, що 

проявлялося у вірогідному зростанні ГПО активності та зниженні ГР активності 

і вмісту ВГ в еритроцитах крові тварин. За впливу цитрату ванадію відзначено 

вірогідне зростання ГР активності і вмісту ВГ та зниження ГПО активності, 

порівняно із показником у тварин з ЕЦД. 

3. Цитрат ванадію в різних дозах позитивно вплинув на вміст продуктів 

ПОЛ та окремі ланки антиоксидантного захисту, а саме ГР, ГПО активність і 

вміст ВГ у крові діабетичних щурів.  

Результати досліджень опубліковані у працях: [250–252]. 

 

3.1.4. Вплив цитрату ванадію на показники пероксидного окиснення 

ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах щурів з алоксан-

індукованим діабетом. При ЦД спостерігаються поліорганні ушкодження в 

організмі, у тому числі ураження печінки, яка є центральним органом, що 

забезпечує нормальний перебіг метаболічних процесів. Порушення 

функціонального стану печінки при цукровому діабеті трапляється часто й 

зумовлено здебільшого зниженням запасів глікогену в гепатоцитах і їх жировим 

переродженням [253]. Вміст ГПЛ у тварин ІІ групи з ЕЦД вірогідно зростав у 

тканині печінки на 31,0 % порівняно до показників у інтактних щурів І групи 

(P<0,05) (табл. 3.5). У печінці щурів ІІІ групи за дії цитрату ванадію у дозі 0,125 

мкг V/мл вміст ГПЛ вірогідно знижувався на 31,0 % порівняно до показника І 

групи та на 47,4 % — до ІІ діабетичної групи. За дії цитрату ванадію в дозі 0,5 
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мкг V/мл вміст ГПЛ знижувався на 26,3 % порівняно до показника у тварин ІІ 

групи (P<0,05) (табл. 3.5). 

За ЦД відбувається порушення функцій нирок, що зумовлює розвиток 

діабетичної нефропатії. Частота цього ускладнення залежить від тривалості 

перебігу ЦД, а при ЦД 1 типу також від віку, в якому розпочався діабет [254]. 

Вміст ГПЛ у тканині нирок тварин ІІ групи вірогідно зростав на 34,2 %, у тварин 

ІV групи — на 31,6 % порівняно з показником у тварин І групи. В той час у 

тварин V групи за використання цитрату ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл вміст ГПЛ 

вірогідно зменшувався на 17,6 % порівняно до показника ІІ групи. 

Скелетні м’язи є основною тканиною, в якій відбувається поглинання 

глюкози з крові (близько 75 %) за індукованого збільшення секреції інсуліну 

[255]. Метаболізм у клітинах скелетних м’язів як інсулінозалежній тканині за 

діабету істотно знижується, що може спричинити розвиток значних діабетичних 

ускладнень [256]. При гіперглікемії у тканині скелетних м’язів тварин ІІ групи 

вміст ГПЛ зростав на 140 % порівняно до показника контрольної групи (Р<0,05). 

За впливу цитрату ванадію відбувалося вірогідне зниження вмісту ГПЛ у крові 

тварин III, IV та V груп, відповідно на 27,8, 30,6 і 27,8 % порівняно до показника 

ІІ дослідної групи. Очевидно, Ванадій як інсулін-міметик та антиоксидант має 

здатність виступати акцептором вільних радикалів і, відповідно, зменшувати 

оксидативний стрес у м’язовій тканині. 

Адекватна та належна функція підшлункової залози вимагає нормальної 

цілісності β-клітин, однак за ЦД відбується зниження β-клітинної маси, що веде 

за собою зниження секреції інсуліну. За оксидативного стресу внаслідок 

гіперглікемії у підшлунковій залозі зростав рівень продуктів ПОЛ. Зокрема, у 

щурів ІІ групи рівень ГПЛ був вірогідно вищий стосовно контрольної групи на 

200 %. За впливу цитрату ванадію вміст ГПЛ вірогідно знижувався у ІІІ групі на 

60 % та у IV групі — 53,3 % порівняно з показником у тварин ІІ групи (Р<0,05). 
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Таблиця 3.5. 

Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів і 

підшлункової залози щурів з алоксан-індукованим діабетом і за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8) 

Гідропероксиди ліпідів, ОдЕ/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 0,58±0,04 0,38±0,02 0,15±0,01 0,05±0,00 

ІІ – ЕЦД 0,76±0,06* 0,51±0,03* 0,36±0,03* 0,15±0,00* 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 0,40±0,04*# 0,46±0,05 0,26±0,03*# 0,06±0,02# 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 0,56±0,04# 0,50±0,01* 0,25±0,02*# 0,07±0,01# 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 0,69±0,06 0,42±0,02# 0,26±0,02*# 0,14±0,1* 

ТБК-активні продукти, нмоль/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 2,81±0,14 2,66±0,08 1,75±0,11 2,20±0,24 

ІІ – ЕЦД 4,37±0,37* 3,72±0,21* 2,23±0,11* 4,03±0,45* 

ІІІ – ЕЦД + 0,125 мкг V/мл води 2,96±0,23# 3,56±0,13* 1,72±0,1# 2,95±0,28 

IV – ЕЦД + 0,5 мкг V/мл води 3,28±0,26# 3,68±0,26* 2,16±0,16 3,22±0,39* 

V – ЕЦД + 2,0 мкг V/мл води 3,35±0,20*# 3,13±0,16*# 2,12±0,12* 3,69±0,22* 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  
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Індекс вмісту ТБК-активних продуктів використовується як показник 

окисного ураження тканин при різних захворюваннях [257]. За алоксан-

індукованого діабету вміст ТБК-активних продуктів зростав у печінці на 55,5 % 

порівняно до показника І групи (Р<0,05). За дії цитрату ванадію вміст ТБК-

активних продуктів знижувався відносно аналогічного показника у тварин ІІ 

групи, зокрема зниження у тварин ІІІ групи — на 32,3 %, IV групи — на 24,9 % 

та V групи — на 23,3 % (Р<0,05). 

У нирках тварин ІІ діабетичної групи вміст ТБК-активних продуктів 

вірогідно зростав на 39,8 %. Подібне вірогідне зростання цього показника 

спостерігалося і у тварин ІІІ, IV і V груп. Однак у разі використання цитрату 

ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл води вміст ТБК-активних продуктів зменшувався на 

15,9 % у порівнянні з показниками ІІ діабетичної групи (Р<0,05). 

У тканині скелетних м’язів тварин ІІ групи вміст ТБК-активних продуктів 

зростав на 27,4 % порівняно з показником контрольної групи (Р<0,05). За впливу 

цитрату ванадію вміст ТБКактивних продуктів вірогідно знижувався у тварин 

ІІІ групи — на 22,9 % порівняно з показником ІІ дослідної групи.  

У підшлунковій залозі щурів ІІ групи рівень ТБК-активних продуктів 

вірогідно зростав стосовно контрольної групи на 83,2 %. Та за впливу цитрату 

ванадію цей показник дещо знизився і досяг рівня у тварин контрольної групи. 

Досліджені продукти ПОЛ можуть утворювати сполуки з протеїнами і 

фосфоліпідами, а це у свою чергу призводить до зниження проникності мембран 

та активності мембранних ензимів. У нормальних умовах їх кількість 

знаходиться на сталому рівні. Проте збільшення продуктів ПОЛ може призвести 

до порушення захисної системи організму. Посилене утворення ТБК-активних 

продуктів спостерігається при Е-авітамінозі, пухлинних захворюваннях, у 

старих тварин, при фізичному навантаженні, дії іонізуючої радіації, 

ферумдефіцитній анемії та ЦД [229].  

СОД активність за ЕЦД у тканинах печінки та скелетних м’язів мала 

тенденцію до зменшення, у підшлунковій залозі та нирках вірогідно знижувалась 

на 38,1 та 60,2 % відповідно, відносно показника контролю. Виявлене зниження 
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активності може бути зумовлене неензиматичним глікозилюванням ензиму, що 

як відомо, виникає за діабету [258]. За впливу цитрату ванадію у тканині печінки 

не спостерігалося вірогідних змін СОД активності. У скелетних м’язах за дії 

цитрату ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл води активність ензиму вірогідно 

знижувалась порівняно до показника І та ІІ групи на 45,1 та 42,8 % (Р<0,05). У V 

групі за впливу цитрату ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл активність ензиму зростала 

на 47 % стосовно показника ІІ групи (P<0,05) (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Супероксиддисмутазна активність у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно 

з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

За використання в раціоні щурів цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл 

СОД активність зростала у підшлунковій залозі тварин ІІІ групи на 32,3 % 

відносно показника ІІ групи (Р<0,05). У тварин ІV та V груп активність ензиму 

знижувалась порівняно до показника у тварин І групи на 49 та 28,8 % (Р<0,05). 

У нирках за додавання цитрату ванадію СОД активність зростала у ІІІ групі — 

на 76,5 %, ІV — на 91 % та V — на 70,6 % порівняно до рівня у тварин ІІ групи 

(P<0,05). Це вказує на стимулювальний вплив цитрату ванадію на активність 

досліджуваного ензиму у тканинах щурів за ЕЦД. 

Каталазна активність за ЕЦД вірогідно знижувалась у тканині печінки на 

22,2 %. За впливу цитрату ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл води КАТ активність 
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зростала на 23,6 %, в той час, як за дії цитрату ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл 

активність ензиму знижувалася на 9,8 % до показника в тварин ІІ групи з ЕЦД 

(Р<0,05), що, ймовірно, свідчить, що найбільша доза цієї сполуки пригнічує 

активність досліджуваного ензиму. 

У тканинах скелетних м’язах тварин ІІ та ІІІ груп показник КАТ активності 

знижувалась, однак у V групі вона зростала на 40,2 % порівняно з показником ІІ 

групи (P<0,05) (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Каталазна активність у тканинах печінки, скелетних м’язів, 

підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з 

І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

У тканинах нирок КАТ активність за ЕЦД вірогідно зростала на 38,7 % 

відносно контролю. За дії цитрату ванадію відбувалося зменшення активності 

ензиму у IV і V групах на 22,1 та 37,8 %, порівняно до аналогічних показників ІІ 

групи (Р<0,05). 

За ЕЦД ГР активність вірогідно знижувалась у тканинах печінки на 10,6 %, 

скелетних м’язів — на 35,6 % та підшлунковій залозі — на 35,9 %, у той час у 

нирках вона зростала на 75,6 % порівняно до контрольних значень (рис. 3.5).  

За впливу цитрату ванадію активність ензиму у тканинах змінювалась. У 

печінці ГР активність вірогідно зростала у тварин ІІІ та ІV груп на 18,1 та 32,5 
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%, а у скелетних м’язах тварин ІІІ, ІV та V груп — на 51,6, 84,4 та 79,5 % 

відповідно, порівняно з активністю у тварин ІІ діабетичної групи (Р<0,05). 

За впливу цитрату ванадію активність ензиму у тканинах змінювалась. У 

печінці ГР активність вірогідно зростала у тварин ІІІ та ІV груп на 18,1 та 32,5 

%, а у скелетних м’язах тварин ІІІ, ІV та V груп — на 51,6, 84,4 та 79,5 % 

відповідно, порівняно з активністю у тварин ІІ діабетичної групи (Р<0,05). 

ГР активність у підшлунковій залозі за впливу цитрату ванадію має 

тенденцію до зростання стосовно ІІ групи, проте ці зміни статистично 

невірогідні. Активність цього ензиму у тварин ІІ та ІІІ груп знижувалася на 35,9 

та 33,4 % порівняно до контрольних значень (Р<0,05). 

 

Рис. 3.5. Глутатіонредуктазна активність у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно 

з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

У нирках ГР активність за впливу цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 та 2,0 

мкг V/мл води, порівняно до показника ІІ діабетичної групи вірогідно 

знижувалася на 27,7, 36,9 та 45,3 % відповідно. 

ГПО активність за ЕЦД у печінці тварин ІІ групи знижувалася. У цій 

тканині тварин ІІІ та V груп спостерігалося вірогідне зниження активності 

ензиму на 24,4 та 22 % у порівняні з ІІ групи. За впливу цитрату ванадію в дозі 
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0,5 мкг V/мл води активність ензиму зростала та досягала показника 

контрольних значень, однак дані статистично невірогідні (рис. 3.6). 

У скелетних м’язах та тлі зниження СОД та КАТ активності у тварин ІІ 

групи спостерігалося компенсаторне зростання ГПО активності в 3,6 рази 

порівняно з показником контролю (P<0,05), що зазвичай, спричинено 

посиленням оксидативного стресу [259]. Оскільки ГПО каталізує відновлення 

Н2О2 та органічних гідропероксидів, таким чином вона захищає клітини від дії 

реактивних форм Оксигену. За умов споживання щурами розчину цитрату 

ванадію у м’язовій тканині тварин ІІІ, IV та V груп активність ензиму вірогідно 

знижувалась порівняно до показників ІІ групи, з наближенням їх рівня в V групі 

до показників контролю (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Глутатіонпероксидазна активність у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно 

з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

У підшлунковій залозі тварин ІІ групи за умов ЕЦД виявлено вірогідне 

зниження активності ензиму на 19,7 %. Однак за умов споживання цитрату 

ванадію активність ензиму вірогідно зростала в ІІІ, IV і V групах на 8,7, 16,7 та 

14,4 % відповідно, порівняно до показників ІІ діабетичної групи. 

Як у тканинах скелетних м’язів, так і в нирках активність ГПО за ЕЦД 

вірогідно зростала. Цитрат ванадію в дозах 0,5 та 2,0 мкг V/мл води знижував 
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активність ензиму на 31,9 та 44 %, в той час, як в дозі 0,125 мкг V/мл води 

підвищував активність на 8,9 % порівняно до показника ІІ групи. ГПО може бути 

активною за наявності відповідного рівня відновленого глутатіону.  

Відновлений глутатіон може підтримувати SH-групи протеїнів у 

відновленому стані, бере участь у транспорті амінокислот, детоксикації 

зовнішніх радикалів. Він діє як коензим у кількох ензиматичних реакціях, а 

також запобігає ушкодженню тканин [260]. Вміст відновленого глутатіону у всіх 

тканинах тварин ІІ групи за ЕЦД знижувався. У печінці за введення в раціон 

тварин цитрату ванадію у дозах 0,125 та 0,5 мкг V/мл води вміст ВГ 

підвищувався на 16,7 та 13,5 % порівняно з показником ІІ групи (P<0,05) (рис. 

3.7). 

У скелетних м’язах діабетичних щурів ІІ групи вміст ВГ знижувався на 

66,7 %. Вірогідне зростання на 35,6 % вмісту ВГ відбувалося за дії цитрату 

ванадію в дозі 2,0 мкг V/мл води порівняно до показника ІІ групи. 

 

Рис. 3.7. Вміст відновленого глутатіону у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно 

з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.  

 

Встановлено вірогідне зниження вмісту ВГ на 22,3 % в підшлунковій 

залозі та на 13,9 % у нирках щурів за ЕЦД. За випоювання цитрату ванадію 

виявлено вірогідне зниження вмісту ВГ у підшлунковій залозі тварин ІV групи 
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на 27,2 %, стосовно показника у тварин ІІ діабетичної групи. У тканинах нирок 

за дії цитрату ванадію в ІІІ групі вміст ВГ знижувався на 30,4 та 19,2 % порівняно 

до показника І групи та ІІ групи, відповідно (P<0,05). У той час, як за більшої 

дози цитрату ванадію вміст ВГ вірогідно зростав у ІV групі на 16,2 % та у V групі 

на 19,2 % порівняно до показника у тварин ІІ групи. 

Висновки: 

1. У тварин з ЕЦД зростав вміст ГПЛ та ТБК-активних продуктів у 

тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів та підшлункової залози. 

2. Відзначено зниження СОД активності та вмісту ВГ за ЕЦД у всіх 

тканинах. У печінці, скелетних м’язах та підшлунковій залозі тварин з ЕЦД 

знижувалась КАТ, ГР активність, однак у нирках ці показники зростали. ГПО 

активність знижувалась у тканинах печінки та підшлункової залози, але зростала 

у скелетних м’язаха та нирках. 

3. Отримані результати свідчать, що цитрат ванадію призводив до 

зниження продуктів ПОЛ у тканинах діабетичних щурів, також нормалізував 

СОД, КАТ, ГР, ГПО активності та вміст ВГ. Тобто, цитрат ванадію захищав 

тканини діабетичних щурів від індукованого оксидативного стресу, викликаного 

гіперглікемією.  

Результати досліджень опубліковані у працях: [261–268]. 

 

3.1.5. Вплив цитрату ванадію на вміст ліпідів у крові щурів з алоксан-

індукованим діабетом. Гіперглікемія, дефіцит або резистентність до інсуліну є 

факторами, що можуть сприяти змінам ліпідного обміну [260]. Дисліпідемія є 

загальною ознакою діабету та спричинює серцево-суддині захворювання. При 

проведенні експериментальних досліджень у плазмі крові щурів за ЕЦД 

виявлено збільшення вмісту загальних ліпідів у тварин II групи, однак за впливу 

цитрату ванадію їх вміст зменшувався у тварин ІІІ, IV та V груп на 7,5, 11,8 та 

3,7 % відповідно, порівняно до показників контрольної групи (Р<0,05) та на 14,8, 

18,7 та 11,3 % порівняно з показником у тварин з ЕЦД ІІ групи (Р<0,05) (рис. 3.8). 

Підвищення загальних ліпідів за ЕЦД може бути наслідком порушення регуляції 
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активності гормоночутливого ензиму ліпази через дефіцит або відсутність 

інсуліну, спричинене руйнуванням β-клітин алоксаном. 

У плазмі крові щурів досліджували класи ліпідів — фосфоліпіди, 

неетерифікований та етерифікований холестерол, моно- і диацилгліцероли, 

триацилгліцероли, неетерифіковані жирні кислоти.  

При дослідженні класів ліпідів плазми крові щурів з ЕЦД II групи виявили 

збільшення вмісту фосфоліпідів на 14,2 % (P<0,05), неетерифікованого 

холестеролу, НЕЖК і триацилгліцеролів, однак незначне зменшення вмісту 

моно- і диацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу порівняно до їх вмісту 

в плазмі крові тварин контрольної групи. 

 

Рис. 3.8. Вміст загальних ліпідів у крові щурів з ЕЦД та за впливу цитрату 

ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою 

(контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

При дослідженні ліпідів плазми крові щурів III групи виявлено збільшення 

вмісту моно- і диацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу, однак 

зменшення вмісту фосфоліпідів на 10,3 % (Р<0,05), неетерифікованого 

холестеролу, НЕЖК і триацилгліцеролів порівняно до їх вмісту в плазмі крові 

тварин II групи з ЕЦД (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6. 

Відносний вміст ліпідів в плазмі крові щурів з ЕЦД та за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8) 

Ліпідів 

(%) 

Групи тварин 

I – 

Контроль 
II – ЕДЦ 

ІІІ – ЕЦД + 

0,125 мкг 

V/мл води 

ІV – ЕЦД + 

0,5 мкг 

V/мл води 

V – ЕЦД + 

2,0 мкг 

V/мл води 

Фосфоліпіди 28,95±1,08 33,06±1,12* 27,85±2,02# 27,13±1,18# 26,54±2,97# 

Неетерифікований холестерол 8,39±1,57 11,35±1,25 8,22±1,67 9,23±2,83 9,73±2,87 

Моно- і диацилгліцероли 10,62±2,42 10,12±0,52 12,57±1,12 15,91±3,97 13,99±1,89 

Неетерифіковані жирні кислоти 7,09±0,45 8,61±0,55 6,82±0,15* 6,22±1,02* 8,22±1,22 

Триацилгліцероли 15,51±2,30 20,03±2,73 18,93±2,73 17,72±0,78 18,24±3,88 

Етерифікований холестерол 24,08±1,12 23,80±1,01 25,61±3,41 24,80±3,11 24,65±0,31 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05.  



У плазми крові щурів IV групи виявлено збільшення вмісту моно- і 

диацилгліцеролів і етерифікованого холестеролу, однак зменшення вмісту 

фосфоліпідів на 12,7 % (Р<0,05), неетерифікованого холестеролу, НЕЖК і 

триацилгліцеролів порівняно до їх вмісту в плазмі крові тварин II групи з ЕЦД. 

У тварин V групи виявлено збільшення вмісту моно- і диацилгліцеролів, 

етерифікованого холестеролу, однак зменшення вмісту фосфоліпідів на 14,6 % 

(Р<0,05), НЕЖК, неетерифікованого холестеролу і триацилгліцеролів, порівняно 

до їх вмісту в плазмі крові тварин II групи з ЕЦД. 

При дослідженні співвідношення холестерол/фосфоліпіди встановлено, 

що цей показник зростав у тварин II групи на 10,5 %, IV — на 8,4 % та V групи 

— на 21,8 % порівняно до їх вмісту в плазмі крові тварин контрольної групи 

(P<0,05).  

 

Рис. 3.9. Співвідношення холестерол/фосфоліпіди у плазмі крові щурів з 

ЕЦД та за впливу цитрату ванадію (М±m, n = 7–8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 
 

У порівнянні до показника у тварин ІІ групи з ЕЦД було відзначено 

зменшення співвідношення холестерол/фосфоліпіди у тварин III групи на 11,1 % 

(P<0,05) та IV групи, однак збільшення V групи. Аналізуючи співвідношення 

холестерол/фосфоліпіди у всіх дослідних групах встановлено, що його рівень у 
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тварин ІІІ групи досягав рівня у тварин контрольної групи за випоювання 

цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл води. 

Висновки: 

1. За ЕЦД у крові щурів зростав вміст загальних ліпідів та окремих їх 

класів, а саме: фосфоліпідів, неестерифікованого холестеролу, неетерифікованих 

жирних кислот та триацилгліцеролів, однак відзначена тенденція до зменшення 

вмісту етерифікованого холестеролу та моно- і диацилгліцеролів. 

2. За впливу цитрату ванадію у трьох різних дозах відбувалося вірогідне 

зниження вмісту загальних ліпідів і фосфоліпідів порівняно до їх рівня у тварин 

ІІ групи з ЕЦД. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [268]. 

 

 

3.2. Вплив цитрату хрому у дозах 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води на 

метаболічні процеси в організмі щурів з алоксан-індукованим діабетом 

 

3.2.1. Вплив цитрату хрому на концентрацію глюкози у крові. 

Концентрація глюкози у щурів І групи (контрольна) впродовж 40-добового 

експерименту була в межах 5,7–6,9 ммоль/л. У тварин ІІ групи з ЕЦД на початку 

досліду концентрація глюкози становила 5,9 ммоль/л, на 32-у добу, після ін’єкції 

розчину з алоксаном, показник глюкози зріс до 16,3 ммоль/л, а на 40-у добу — 

22,9 ммоль/л, що підтверджує виникнення гіперглікемії (P<0,05) (рис. 3.10).  

Випоювання щурам протягом 40 діб розчину цитрату хрому знижувало 

концентрацію глюкози в крові тварин з ЕЦД. У тварин ІІІ групи на початку 

експерименту рівень глюкози становив 6,1 ммоль/л, після введення алоксану 

моногідрату — 15,7 ммоль/л, на 40-у добу — 16,9 ммоль/л. Подібна динаміка 

спостерігається і в тварин IV групи — концентрація глюкози зростала з 6,6 

ммоль/л (на початку досліду) до 15,8 ммоль/л на 32-у добу та 18,6 ммоль/л на 40-

у добу. Отримані результати показують, що цитрат хрому може знижувати 

концентрацію глюкози за ЕЦД. 
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Рис. 3.10. Зміни концентрації глюкози у щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 
 

Висновки: 

1. Концентрація глюкози у тварин з ЕЦД ІІ групи зростала до 22,9 ммоль/л 

на 40-у добу дослідження. 

2. За випоювання тваринам цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл знижувалась 

концентрації глюкози у 1,4 рази порівняно до показника у тварин ІІ групи, що 

свідчить про гіпоглікемічний вплив цієї сполуки. 

Результати досліджень опубліковані у праці [269]. 

 

3.2.2. Вплив цитрату хрому на масу тіла та органів тварин. Масу тіла 

тварин контролювали протягом усього експерименту. Всі тварини на початку 

експерименту характеризувалися незначною різницею у масі тіла: 116,4±1,18 (І 

група), 113,8±1,0 (ІІ група), 117,4±1,1 (ІІІ група) та 117,1±1,5 (IV група). 

На 40-у добу в тварин ІІ діабетичної групи маса тіла була менша на 24,3 % 

щодо тварин І групи (Р<0,05). Маса тіла тварин III та IV груп у цей період була 

менша на 14,7 і 17,4 % відповідно порівняно з показниками у тварин контрольної 

групи (P<0,05). Однак маса тіла значно збільшилася за впливу цитрату хрому в 
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ІІІ та IV групах — на 12,6 % та 9,1 % відповідно щодо показника у тварин ІІ 

групи з ЕЦД (Р<0,05). 

 

Рис. 3.11. Динаміка маси тіла щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І 

групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

За дії алоксану відбувається вибіркове руйнування β-клітин підшлункової 

залози, тому у щурів ІІ групи за ЕЦД знижувалась маса даного органу на 32 % 

прирівняно до показника у тварин контрольної групи (Р<0,05). Отримані 

результати свідчать про зниження у діабетичних щурів маси печінки на 14,3 % 

та нирок — на 22,6 % порівняно до контролю (Р<0,05). Однак у тварин ІІІ групи 

за випоювання цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл маса нирок збільшувалась на 

26,8 %, також і маса підшлункової залози — на 35,3 та 29,4 % у тварин ІІІ та IV 

груп порівняно до показника у тварин ІІ групи (Р<0,05) (табл. 3.7). 

Відомо, що цитрат хрому у великій дозі призводить до деструктивних змін 

морфоструктури проксимальних канальців нирок, але при малій дозі відзначено 

збільшення маси органа [270]. 

Відомо, що цитрат хрому у великій дозі призводить до деструктивних змін 

морфоструктури проксимальних канальців нирок, але при малій дозі відзначено 

збільшення маси органа [270]. 
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Таблиця 3.7. 

Маса органів щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу 

цитрату хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 

Маса органів, г 

Печінка Нирки 
Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 4,26±0,20 0,53±0,03 0,25±0,02 

ІІ – ЕЦД 3,65±0,17* 0,41±0,03* 0,17±0,01* 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 3,88±0,20 0,45±0,02* 0,23±0,01# 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 3,87±0,23 0,52±0,02# 0,22±0,01# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

Висновки: 

1. Маса тіла тварин знижувалась за гіперглікемії у тварин з ЕЦД у 1,3 рази 

відносно контролю, також відзначено зниження маси печінки, підшлункової 

залози та нирок за дії алоксану. 

2. Цитрат хрому в дозах 0,1 та 0,2 мкг Сr/мл води збільшував масу тіла та 

органів — підшлункової залози та нирок щурів з ЕЦД. 

Результати досліджень опубліковані у праці [269]. 

 

3.2.3. Вплив цитрату хрому на показники пероксидного окиснення 

ліпідів та антиоксидантного захисту у крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом. У результаті досліджень було встановлено, що вміст ГПЛ та ТБК-

активних продуктів у крові щурів ІІ групи за ЕЦД вірогідно зростали, відповідно 

на 288,7 та 39,9 % порівняно до контролю. Окремі дослідження підтверджують 

ці результати та стверджують, що підвищений рівень ПОЛ є наслідком 

вільнорадикальної активності як при ЦД 1, так і 2 типу [271, 272]. Тобто ЦД 

пов’язаний з дисліпідемією зі зміненим окиснювальним метаболізмом і 
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підвищеним ПОЛ. Як відомо, радикали, отримані з кисню, і АФО атакують 

мембрани клітин, що призводить до поширення пероксидації ліпідів. 

За випоювання тваринам ІІІ і IV груп цитрату хрому у їх крові вірогідно 

знижувався вміст ТБК-активних продуктів, відповідно на 15,7 та 16 %, а вміст 

ГПЛ вірогідно знижувався лише у плазмі крові тварин ІІІ групи на 9 % стосовно 

показника ІІ групи (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8. 

Вміст продуктів ПОЛ в плазмі крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 
Гідропероксиди 

ліпідів, ОдЕ/мл 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

І – Контроль 1,06±0,13 3,83±0,15 

ІІ – ЕЦД 4,12±0,05* 5,36±0,23* 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 3,75±0,14*# 4,52±0,15*# 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 3,94±0,14* 4,50±0,14*# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

Отримані результати підтверджують дослідження Anderson та ін. [192] у 

яких, при внесенні добавки піколінату хрому у осіб з ЦД 2 типу значно 

знижувався рівень ТБК-активних продуктів у плазмі крові. 

Супероксид (О-2) є однією з форм внутрішньоклітинних АФО, дуже 

реактивна молекула, що може перетворюватися в Н2О2 за допомогою СОД. А 

згодом шляхом ензиматичних реакцій, що каталізуються КАТ і ГПО, утворювати 

Н2О і О2. Таким чином, вивчення змін активності цих антиоксидатних ензимів є 

ефективним методом визначення рівня оксидативного стресу, що може стати 

інструментом у пошуку оптимальних доз сполук Хрому у профілактиці 

виникнення ЦД. 

У дослідженнях встановлено, що в еритроцитах діабетичних щурів ІІ групи 

знижувалася СОД активність на 15,6 % (Р<0,05) та спостерігалась тенденція до 
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зниження КАТ активності. Таке зниження активності ензимів може бути 

обумовлене збільшенням глікації їх молекул. СОД активність тварин III групи за 

впливу цитрату хрому у дозі 0,1 мкг Cr/мл води вірогідно зростала на 12,9 % 

порівняно до показника у тварин ІІ групи (Р<0,05) (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9. 

Супероксиддисмутази та каталазна активність в еритроцитах крові 

щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу цитрату хрому  

(М±m, n = 8) 

Групи тварин 
Супероксиддисмутаза,

ум. од./мг протеїну 

Каталаза, 

ммоль 

H2O2/хв×мг 

протеїну 

І – Контроль 53,35±2,06 9,16±0,24 

ІІ – ЕЦД 45,04±0,57* 8,01±0,51 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 50,84±1,30# 8,77±0,22 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 49,08±2,1 8,80±0,44 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

Активність ензимів глутатіонової ланки в еритроцитах тварин за ЕЦД 

знижувалась у тварин ІІ групи (табл. 3.10). Зокрема, ГР активність вірогідно 

знижувалась на 45,6 % (Р<0,05) , що може бути обумовлене зниженням синтезу 

NADРH за ЕЦД, який використовується у реакції [273]. Та за впливу цитрату 

хрому активність ензиму дещо зростала, порівняно до показника ІІ групи. У той 

же час у тварин IV групи ГР активність вірогідно знижувалась на 35,4 % 

порівняно до показника контролю (Р<0,05). 

ГПО активність в еритроцитах знижувалася у тварин ІІІ та ІV груп на 17,1 

та 21,9 % відповідно до показника у тварин І (контрольної) групи (Р<0,05). У 

тварин ІІІ групи ГПО активність зростала на 8,5 % у порівняні до показника у 

тварин ІІ групи. 
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Таблиця 3.10. 

Активність ензимів глутатіонової ланки та вміст відновленого 

глутатіону в еритроцитах крові щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 

Глутатіон-   

редуктаза, 

мкмоль 

NADPH/хв× 

мг протеїну 

Глутатіон-

пероксидаза, 

мкмоль 

GSH/хв×мг 

протеїну 

Відновлений 

глутатіон, 

мкмоль/мл 

І – Контроль 3,79±0,36 65,49±5,15 0,45±0,02 

ІІ – ЕЦД 2,06±0,39* 50,04±1,51 0,38±0,03 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 2,94±0,28 54,31±1,18*# 0,44±0,02 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 2,45±0,27* 51,12±2,00* 0,44±0,01 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

Вміст ВГ у тварин ІІ групи з ЕЦД дещо знижувався, однак зростав за дії 

цитрату хрому у тварин ІІІ та IV груп порівняно з ІІ групою, однак результати 

невірогідні. 

Таким чином, у результаті проведених експериментальних досліджень 

було виявлено, що за ЕЦД у крові щурів зростав рівень продуктів ПОЛ та 

зменшувалась активність ензимів антиоксидантного захисту. За введення до 

раціону щурів цитрату хрому ці показники змінювалися та досягали рівня 

контрольної групи. 

Висновки: 

1. У плазмі крові щурів з ЕЦД відзначено зростання вмісту продуктів ПОЛ. 

Однак за дії цитрату хрому в дозах 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води знижувався вміст 

ГПЛ та ТБК-активних продуктів у крові щурів. 

2. Оксидативний стрес за гіперглікемії знижував СОД, КАТ, ГР активність 

та вміст ВГ у крові щурів з ЕЦД. За дії цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води 
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вірогідно зростала СОД та ГПО активність, порівнняо до показника у тварин ІІ 

групи з ЕЦД. 

3. Отримані результати свідчать, що цитрат хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води 

нормалізує показники ПОЛ та системи антиоксидантного захисту. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [274, 275]. 

 

3.2.4. Вплив цитрату хрому на показники пероксидного окиснення 

ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах щурів з алоксан-

індукованим діабетом. ПОЛ бере участь у патогенезі багатьох захворювань 

[276], включаючи природний [104] і хімічно-індукований ЦД [277]. За ЕЦД 

відбуваються зміни про/антиоксидантної системи не лише у крові, а й у інших 

тканинах організму. 

За умов ЕЦД у тварин ІІ, ІІІ і ІV груп зростав вміст ГПЛ у печінці, 

відповідно на 103,2, 41,9 та 90,3 %, нирках — на 161,5, 123 та 161,5 %, у 

скелетних м’язах — на 142,9, 67,9, 85,7 % і у підшлунковій залозі — на 165,2, 

117,4, 34,8 % порівняно до показників у тварин контрольної групи (P<0,05). 

Однак за випоювання тварин ІІІ групи цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл в 

печінці, нирках та скелетних м’язах вміст ГПЛ був вірогідно нижчим на 30,2, 

14,7 та 30,9 % порівняно з показником у тварин ІІ групи (P<0,05). У підшлунковій 

залозі за впливу цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл води вміст ГПЛ знижувався 

на 49,2 % порівняно до тварин ІІ групи (P<0,05) (табл. 3.11). 

Вміст ТБК-активних продуктів у тварин ІІ групи з ЕЦД зростав у печінці 

на 57,1 % (P<0,05), нирках — 25,8 % (P<0,05), скелетних м’язах — 33,7 % 

(P<0,05) та у підшлунковій залозі. За впливу цитрату хрому у тварин ІІІ групи 

вміст ТБК-активних продуктів знижувався у печінці на 18 %, нирках — на 23 % 

порівняно до показника у тварин ІІ групи (P<0,05). У тканинах скелетних м’язів 

та підшлункової залози вплив цитрату хрому призводив до незначного зниження 

вмісту ТБК-активних продуктів стосовно ІІ групи. 

 



Таблиця 3.11. 

Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів і 

підшлункової залози щурів з алоксан-індукованим діабетом і за впливу цитрату хрому (М±m, n = 7–8) 

Гідропероксиди ліпідів, ОдЕ/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 0,31±0,03 0,13±0,03 0,28±0,03 0,23±0,00 

ІІ – ЕЦД 0,63±0,06* 0,34±0,02* 0,68±0,07* 0,61±0,07* 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 0,44±0,03*# 0,29±0,01*# 0,47±0,04*# 0,50±0,05* 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 0,59±0,11* 0,34±0,05* 0,52±0,04* 0,31±0,06# 

ТБК-активні продукти, нмоль/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 2,19±0,15 3,25±0,21 2,82±0,22 3,74±0,54 

ІІ – ЕЦД 3,44±0,18* 4,09±0,28* 3,77±0,20* 5,05±0,78 

ІІІ – ЕЦД + 0,1 мкг Cr/мл води 2,82±0,18*# 3,15±0,11# 3,45±0,22 3,46±0,26 

IV – ЕЦД + 0,2 мкг Cr/мл води 3,07±0,1* 3,66±0,37 3,93±0,22* 5,35±0,80 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

.



Зміни вмісту продуктів ПОЛ у тканинах зумовлені зміною 

функціонального стану системи антиоксидантного захисту. У проведених 

дослідженнях було встановлено, що у тканинах тварин ІІ групи за ЕЦД СОД 

активність знижувалася у печінці на 7,6 %, скелетних м’язах — на 20,8 %, 

підшлунковій залозі — на 27,7 % та нирках — на 28 % порівняно до показника І 

групи (P<0,5) (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Супероксиддисмутазна активність у тканинах печінки, 

скелетних м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 

 

Відомо, що знизити активність може фрагментація молекули СОД, яка 

зазнала неензиматичного глікозилювання внаслідок небажаної надлишкової 

продукції АФО за ЦД [278]. Hartnett та ін. [279] виявили сильний кореляційний 

зв’язок між зниженою активністю СОД і діабетом. За впливу цитрату хрому в 

дозі 0,1 мкг Cr/мл води у тварин ІІІ групи активність ензиму зростала у тканинах 

печінки на 6,4 %, скелетних м’язів — на 17,4 %, підшлункової залози — на 29,4 

% та нирок — на 21,7 %, порівняно до показників у тварин ІІ діабетичної групи 

(P<0,05). 

КАТ активність у тварин ІІ групи з ЕЦД знижувалась у тканинах печінки 

на 12,9 % та підшлункової залози — на 28,9 % (P<0,05) (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Каталазна активність у тканинах печінки, скелетних м’язів, 

підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І 

групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

Вплив цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води призводив до зростання 

КАТ активності у печінці на 14,3 % порівняно до показника тварин ІІ групи 

(P<0,05). У нирках цитрат хрому в дозі 0,2 мкг Cr/ мл води призводив до 

зниження активності ензиму у тварин IV групи на 25,5 % порівняно до показника 

у тварин ІІ групи з ЕЦД (P<0,05). 

 

Рис. 3.14. Глутатіонредуктазна активність у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І 

групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
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У тварин з ЕЦД ГР активність знижувалась на 23,9 % у тканині печінки та 

на 53,9 % у підшлунковій залозі (P<0,05). Таке зниження свідчить про 

пригнічення відновлення окисненого глутатіону за ЦД у даних тканинах. 

Активність ензиму у тканинах нирок тварин ІІ групи зростала на 77,3 % (P<0,05). 

Введення до раціону цитрату хрому призводило до нормалізації ГР активності, 

причому статистично вірогідним є зростання активності ензиму на 102,3 % у 

підшлунковій залозі тварин IV групи порівняно до показника ІІ групи (рис. 3.14). 

У тварин ІІ групи з ЕЦД ГПО активність знижувалася у тканині печінки на 

28,4 % та підшлункової залози на 45,3 % порівняно до показника контрольної 

групи (P<0,05). Знижена активність ГПО за умов ЦД може бути пов’язана з 

низьким вмістом відновленого глутатіону або інактивацією ензиму при 

сильному оксидативному стресі [280]. За впливу цитрату хрому у ІІІ та IV групі 

ГПО активність зростала на 26,7 і 20,5 % у тканині печінки та на 28,4 і 33,6 % — 

у підшлунковій залозі, порівняно до показників у тварин ІІ групи (P<0,05) (рис. 

3.15). 

 

Рис. 3.15. Глутатіонпероксидазна активність у тканинах печінки, 

скелетних м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 
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ГПО активність у тварин II діабетичної групи збільшилася у нирках на 18,6 

%, а скелетних м’язах — на 26,4 % відносно контрольної I групи (P<0,05). При 

попередньому внесенні до раціону щурів цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл води 

у нирках тварин IV групи активність ензиму знизилася на 22,9 % щодо рівня 

активності у тварин II групи (P<0,05). У скелетних м’язах вірогідне зниження 

ГПО активності на 17,5 % відзначено у тварин ІІІ групи за дії цитрату хрому в 

дозі 0,1 мкг Cr/мл води відносно показника ІІ діабетичної групи (P<0,05). 

 

Рис. 3.16. Вміст відновленого глутатіону у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за впливу цитрату хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І 

групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

Відновлений глутатіон захищає клітини від окисного пошкодження, 

підтримує структурну та функціональну їх цілісність, а також зазнає змін у 

тканинах діабетичних щурів. Вміст ВГ у тварин ІІ групи вірогідно знижувався у 

тканині печінки на 68 %, скелетних м’язів — на 35,7 %, нирок — на 12 %. Це, 

ймовірно, свідчить про його інтенсивне використання у реакціях детоксикації 

АФО при діабеті. Споживання щурами питної води з цитратом хрому в дозі 0,1 

мкг Cr/мл води призводило до зростання рівня ВГ у печінці на 112,1 %, а в дозі 

0,2 мкг Cr/мл — на 63,6 % відносно показника ІІ діабетичної групи (P<0,05). 

Зростання вмісту ВГ на 40,7 % становлено за дії цитрату хрому в дозі 0,1 мкг 

Cr/мл води у тканинах скелетних м’язів тварин ІІІ групи відносно показника у 
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тварин ІІ групи (P<0,05). У тканинах нирок вміст ВГ вірогідно знижувався на 12, 

10,5 та 12,4 % у тварин ІІ, ІІІ та ІV груп порівняно до показника І контрольної 

групи (рис. 3.16). 

Висновки: 

1. За ЕЦД зростав вміст ГПЛ та ТБК-активних продуктів у тканині печінки, 

скелетних м’язів, нирок та підшлункової залози. 

2. У всіх досліджуваних тканинах діабетичних тварин відзначено 

зниження СОД активності та вмісту ВГ. Встановлено зниження КАТ та ГР 

активності у печінці, скелетних м’язах та підшлунковій залозі, але у нирках дані 

показники зростали. ГПО активність зростала у тканинах скелетних м’язів та 

нирок, однак знижувалась у печінці та підшлунковій залозі. 

3. За дії цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води вміст ГПЛ знижувався у 

печінці, нирках і скелетних м’язах, а ТБК-активні продукти — у печінці та 

нирках. СОД активність зростала у всіх дослідних тканинах. КАТ активність 

зростала у печінці, ГПО активність — у печінці і підшлунковій залозі, вміст ВГ 

— в печінці і скелетних м’язах, порівняно до показників ІІ групи. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [281–286]. 

 

3.2.5. Вплив цитрату хрому на вміст ліпідів у крові щурів з алоксан-

індукованим діабетом. У результаті проведених експериментальних 

досліджень встановлено, що у плазмі крові щурів спостерігали вірогідне 

збільшення вмісту загальних ліпідів на 25,7 % у тварин ІІ групи відносно тварин 

І контрольної групи (Р<0,05). Збільшення вмісту загальних ліпідів у плазмі крові 

тварин з ЕЦД можна пояснити мобілізацією жирів із депо (ліпомобілізаційним 

синдромом). За впливу цитрату хрому у дозі 0,1 мкг Cr/мл води у плазмі крові 

тварин ІІІ групи виявлено зменшення вмісту загальних ліпідів на 18,7 % відносно 

тварин з ЕЦД ІІ групи (Р<0,05). Вірогідне зменшення вмісту загальних ліпідів 

може свідчити про можливе посилення активності анаболічних процесів і 

мобілізацію ліпідів як джерела енергії, або їх використання в адаптивних 
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перебудовах ліпідного шару клітинних мембран, а також активацію інсуліном 

ліпопротеїнліпази, що розщеплює ліпіди крові (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Вміст загальних ліпідів у крові щурів з ЕЦД та за впливу цитрату 

хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), 

Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

При діагностиці захворювання ЦД використовують ліпідні маркери при 

моніторингу функцій β-клітин у осіб з діабетом 1 типу [287]. Також деякі класи 

ліпідів пов’язані зі зниженням функцій β-клітин підшлункової залози. 

Відзначено зростання вмісту фосфоліпідів у плазмі крові тварин ІІ групи з ЕЦД 

на 3,6 % (Р<0,05). Високий рівень фосфоліпідів характеризується для осіб з ЦД 

[288]. За використання цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води у діабетичних 

щурів вміст фофоліпідів знижувався на 9,8 та 13 % порівняно до показників у 

тварин І та ІІ груп (Р<0,05). 

Вірогідне збільшення вмісту неетерифікованого холестеролу спостерігали 

у крові тварин з ЕЦД ІІ групи — на 29,2 %, III групи — на 29,7 % та IV групи — 

на 21,2 % відносно показника у тварин контрольної групи (Р<0,05). У крові 

тварин IV групи виявлено зменшення вмісту неетерифікованого холестеролу на 

6,1 % щодо рівня у тварин ІІ групи, що вказує на зміни процесів етерифікації і 

гідролізу холестеролу в організмі під впливом цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл 

води (Р<0,05). Зниження в плазмі крові тварин кількості неетерифікованого 
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холестеролу, очевидно зв’язане з підвищенням інтенсивності його перетворення 

в печінці у жовчні кислоти та 25-OH–вітамін D3, в надниркових залозах — в 

кортикостероїди, в статевих залозах — в андрогени (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12. 

Відносний вміст ліпідів в плазмі крові щурів з ЕЦД та за впливу 

цитрату хрому (М±m, n = 8) 

Ліпіди 

(%) 

Групи тварин 

I – 

Контроль 
II – ЕДЦ 

ІІІ – ЕЦД + 

0,1 мкг 

Cr/мл води 

ІV – ЕЦД + 

0,2 мкг 

Cr/мл води 

Фосфоліпіди 30,28±0,86 31,37±0,40* 27,30±0,32*# 30,38±1,29 

Неетерифікований 

холестерол 
7,06±0,28 9,12±0,16* 9,16±0,11* 8,56±0,12*# 

Моно- і 

диацилгліцероли 
10,71±0,92 9,86±0,36 12,55±0,79 12,64±0,27 

Неетерифіковані жирні 

кислоти 
14,56±0,75 15,43±0,34 14,92±0,85 14,58±0,52 

Триацилгліцероли 16,85±1,01 17,20±0,68 17,43±1,17 16,06±0,25 

Етерифікований 

холестерол 
20,55±0,66 20,03±0,82 18,65±0,45* 17,78±0,34*# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

Вміст моно- і диацилгліцеролів вірогідно не змінювався у крові тварин 

дослідних груп, однак спостерігалася спрямованість до зниження його вмісту у 

крові тварин з ЕЦД ІІ групи порівняно до І групи, а за впливу цитрату хрому у 

ІІІ та IV групах — до зростання стосовно ІІ групи. 

Не встановлено вірогідних змін вмісту триацилгліцеролів у плазмі крові 

тварин дослідних груп, однак спостерігалася спрямованість до зростання їх 
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вмісту у крові тварин ІІ і ІІІ груп стосовно тварин контрольної групи. Зростання 

вмісту триацилгліцеролів пов’язане з утворенням їх у процесі обміну глюкози 

через L-α-гліцерофосфат. Також відомо, що швидкість синтезу 

триацилгліцеролів змінюється під впливом інсуліну. У той час як у тварин IV 

групи спостерігалося незначне зниження вмісту триацилгліцеролів відносно 

тварин ІІ групи з ЕЦД. 

За впливу цитрату хрому встановлено зменшення вмісту етерифікованого 

холестеролу у плазмі крові щурів ІІІ та IV груп, відповідно на 9,2 і 13,5 % 

відносно тварин контрольної групи (Р<0,05) та на 11,23 % у тварин IV групи 

(Р<0,05) відносно тварин ІІ групи з ЕЦД. Очевидно, що за впливу цитрату хрому 

етерифікований холестерол піддається гідролізу. 

Встановлено зміни складу фосфоліпідів плазми крові щурів з ЕЦД. Так, 

виявлено збільшення вмісту фосфатидилхоліну у тварин ІІ групи на 13,2 % 

стосовно тварин І групи (Р<0,05), що відбувається внаслідок підвищення 

активності холінкінази, і як наслідок, інтенсифікується перетворення холіну у 

холін фосфат (табл. 3.13).  

У тварин ІІІ і IV груп за введення цитрату хрому вміст фосфатидилхоліну 

зменшувався, відповідно на 13,9 і 8 % відносно тварин І групи (Р<0,05) та на 24 

і 18,8 % відносно тварин з ЕЦД ІІ групи (Р<0,05). Це може відбуватися внаслідок 

опосередкованого інгібування цитратом хрому активності холінкінази. 

Вміст фосфатидилетаноламіну вірогідно зменшувався у тварин з ЕЦД ІІ 

групи на 20 % відносно тварин І групи (Р<0,05). Вірогідне збільшення 

фосфатидилетаноламіну спостерігали у тварин ІІІ та IV груп за дії цитрату 

хрому, відповідно на 23,9 і 33,1 %, відносно тварин ІІ групи (Р<0,05). Можливо, 

що нормалізація вмісту фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну за дії 

цитрату хром сприяє відновленню рецепції інсуліну, оскільки відомо, що 

метаболізм цих фосфоліпідів тісно пов’язаний із проведенням трансмембранних 

сигналів у клітини та активацією протеїнкінази С. 

Крім цього, було виявлено збільшення вмісту фосфатидної кислоти у 

тварин ІІІ групи на 18 % відносно тварин І групи (Р<0,05) та на 17,2 % відносно 
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тварин ІІ групи (Р<0,05). Зміни вмісту фосфатидної кислоти у плазмі крові 

тварин інших груп були статистично невірогідні. 

Таблиця 3.13. 

Відносний вміст фосфоліпідів плазми крові щурів з ЕЦД та за впливу 

цитрату хрому (М±m, n = 8) 

Фосфоліпіди 

(%) 

Групи тварин 

I – 

Контроль 
II – ЕДЦ 

ІІІ – ЕЦД + 

0,1 мкг 

Cr/мл води 

ІV – ЕЦД + 

0,2 мкг 

Cr/мл води 

Фосфатидна кислота 10,93±0,39 11,01±0,26 12,90±0,68*# 11,73±0,59 

Кардіоліпін 6,95±0,21 4,98±0,30* 6,50±0,31# 6,16±0,18*# 

Фосфатидилетано-

ламін 
19,21±0,42 15,36±0,35* 19,03±0,52# 20,45±1,05# 

Фосфатидилінозитол 9,04±0,42 8,96±0,34 8,36±0,41 7,38±0,36*# 

Фосфатидилхолін 35,41±0,72 40,10±1,60* 30,48±0,93*# 32,56±0,70*# 

Фосфатидилсерин 5,63±0,49 7,79±0,22* 6,93±0,15*# 6,86±0,19*# 

Сфінгомієлін 5,20±0,37 5,86±0,27 7,66±0,56*# 6,78±0,24*# 

Лізофосфатидил-

холін 
7,64±0,35 5,94±0,25* 8,15±0,49# 8,09±0,60# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

Вірогідне зменшення вмісту кардіоліпіну спостерігали у тварин з ЕЦД ІІ 

групи на 28,3 % та у тварин IV групи — на 11,4 % відносно тварин контрольної 

групи (Р<0,05). Зниження рівня кардіоліпіну у крові тварин ІІ групи можна 

пояснити розвитком оксидативного стресу і є однією з причин розвитку ЦД. 

Введення тваринам цитрату хрому сприяло зростанню вмісту кардіоліпіну у 

тварин ІІІ та IV груп, відповідно на 30,5 і 23,7 % відносно ІІ групи (Р<0,05). 
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Можливо, це пов’язано зі зниженням рівня оксидативного стресу за дії цитрату 

хрому, що опосередковано підтверджує його антиоксидантні властивості [290]. 

За ЦД у тварин ІІ і ІІІ груп відмічена тенденція до зниження 

фосфатидилінозитолу, а у тварин IV групи цей показник знижувався на 18,4 % 

стосовно І групи (Р<0,05) та 17,6 % порівняно до ІІ групи (Р<0,05). 

Відсотковий вміст сфінгомієліну у крові тварин з ЦД ІІ групи дещо 

зростав. За впливу цитрату хрому у дозах 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води цей показник 

вірогідно збільшувався у тварин ІІІ та IV груп, відповідно на 47,3 та 30,4 % 

порівняно до показника у тварин І групи (Р<0,05), та на 30,7 та 15,9 % порівняно 

до показника у тварин ІІ групи (Р<0,05). 

За ЕЦД у тварин ІІ групи знижувався вміст лізофосфатидилхоліну на 22,3 

% (Р<0,05). Цей показник зростав на 37,2 та 36,2 % за впливу цитрату хрому у 

тварин ІІІ та IV груп порівняно до показника у тварин ІІ групи (Р<0,05). 

Висновки: 

1. У щурів ІІ групи з ЕЦД вірогідно зростали у крові вміст загальних 

ліпідів, фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу. Також спостерігається 

тенденція до зростання неетерифікованих жирних кислот і триацилгліцеролів, та 

зниження моно- і диацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу. 

2. За впливу цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води у крові щурів із ЕЦД 

вірогідно знижувався вміст загальних ліпідів та фосфоліпідів, за дози 0,2 мкг 

Cr/мл води знижувався вміст неетерифікованого та етерифікованого 

холестеролу, порівняно до показників у тварин ІІ групи. 

3. У плазмі діабетичних щурів ІІ групи знижувався вміст кардіоліпіну, 

фосфатидилетаноламіну та лізофосфатидилхоліну, однак зростав вміст 

фосфатидилхоліну та фосфатидилсерину. 

4. За дії цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води зростав відносний вміст 

фосфатидної кислоти, кардіоліпіну, фосфатидилетаноламіну, сфінгомієліну та 

лізофосфатидилхоліну та фосфатидилсерину. За дії цитрату хрому в дозі 0,2 мкг 

Cr/мл води зростав вміст кардіоліпіну, фосфатидилетаноламіну, сфінгомієліну та 

лізофосфатидилхоліну, однак знижувався вміст фосфатидилінозитолу, 
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фосфатидилхоліну та фосфатидилсерину. Отже, цитрат хрому впливає на обмін 

ліпідів, а його достатність вміст в організмі тварини покращує показники 

ліпідіного обміну за ЕЦД. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [269]. 

 

 

3.3. Поєднаний вплив цитратів ванадію у дозі 0,5 мкг V/мл та хрому у 

дозі 0,1 мкг Cr/мл води на метаболічні процеси в організмі щурів з алоксан-

індукованим діабетом 

 

3.3.1. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на концентрацію 

глюкози, інсуліну, вміст глюкозильованого гемоглобіну та індекс 

інсулінорезистентності у крові. Після введення тваринам алоксану, в якості 

індуктора ЕЦД, на 32–40-у доби експерименту спостерігався розвиток 

гіперглікемії (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18. Зміни концентрації глюкози у крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — 

різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з 

ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

Очевидно, алоксан, який здатний акумулюватися в панкреатичних β-

клітинах та провокувати їх загибель, призводив до зменшення секреції інсуліну. 
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На дев’ятий день після введення препарату метаболічні реакції призводили до 

стадії хронічної стійкої гіперглікемії. Саме тому, у крові тварин ІІІ групи із ЕЦД 

та IV групи, яким комплексно додавали цитрати ванадію та хрому, зростала 

концентрація глюкози на 32-у добу, відповідно на 107,4 та 90,9 %, 36-у добу — 

на 143,5 і 106,5 % та 40-у добу — на 175,3 і 124,9 % відносно показника І 

(контрольної) групи (P<0,05). 

Однак, відзначено нижчий рівень концентрації глюкози у крові тварин IV 

групи відносно ІІІ групи на 36-у добу досліджень — на 15,2 % (P<0,05) та 40-у 

добу — на 18,3 % (P<0,05). Це вказує на позитивний поєднаний вплив цитратів 

ванадію та хрому на концентрацію глюкози у крові діабетичних щурів. Є 

літературні дані, що при моделі ЦД 1 типу за дії Ванадію покращується 

функціонування сигнальних шляхів дії інсуліну [155]. Комбінація Хрому та 

Ванадію разом дає значний адитивний ефект на стимульоване інсуліном 

надходження глюкози у клітину [291]. 

Встановлено зниження концентрації інсуліну у тварин із ЕЦД ІІІ групи на 

15,3 % порівняно з контрольний показником (P<0,05). Дане зниження є 

результатом дії алоксану, що викликало патологічне ураження β-клітин 

підшлункової залози і значного зниження секреції інсуліну. Однак, за 

попереднього внесення у раціон тварин IV групи цитратів ванадію та хрому 

відзначено незначне зростання концентрації гормону стосовно ІІІ групи (табл. 

3.14). 

У крові тварин із ЕЦД ІІІ групи встановлено підвищення рівня 

глікозильованого гемоглобіну на 101,2 % порівняно з контролем (P<0,05), що 

може свідчити про розвиток тривалої гіперглікемії та бути прогностичним 

маркером ускладнень, що супроводжують дане захворювання. Однак, за 

випоювання цитратів ванадію та хрому у інтактних тварин ІІ групи даний 

показник знижувався на 20,8 %, а у тварин IV групи — зростав на 48,3 % 

порівняно з рівнем у тварин контрольної групи (P<0,05). У тварин із ЕЦД IV 

групи за впливу цитратів ванадію та хрому, вміст глікозильованого гемоглобіну 

знижувався на 26,3 % порівняно до показника у тварин ІІІ групи (P<0,05). Варто 
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відзначити, що така динаміка пов’язана із зниженням концентрації глюкози, 

адже кількість кінцевих продуктів глікозилювання прямо пропорційна 

концентрації глюкози у крові. 

Таблиця 3.14. 

Концентрація інсуліну, вміст глюкозильованого гемоглобіну та 

індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR) в крові щурів з алоксан-

індукованим діабетом та за впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин Інсулін  

(мкОд/мл) 

Глюкозильований 

гемоглобін (%) 
HOMA-IR 

І – Контроль 2,03±0,07 2,59±0,12 0,63±0,03 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл 

+ 0,1 мкг Cr/мл води 
1,97±0,22 2,05±0,08* 

0,55±0,07 

ІІІ – ЕЦД 1,72±0,11* 5,21±0,06* 1,49±0,16* 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 

мкг V/мл + 0,1 мкг Cr/мл 

води 

1,89±0,12 3,84±0,24*# 1,33±0,10* 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

 

У діабетичних щурів ІІІ групи зростав індекс інсулінорезистентності на 

136,5 % порівняно до показника у тварин І групи (контрольної). Проте, 

поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому знижував резистентність до інсуліну 

порівняно з показником у тварин ІІІ групи з ЕЦД, однак він зростав на 111,1 % 

порівняно до контролю. Іони Хрому та Ванадію покращують зв’язування 

інсуліну з клітинами, що призводить до підвищення чутливості до гормону. 

Висновки: 

1. У крові тварин із ЕЦД ІІІ групи на 40-у добу зростала концентрація 

глюкози в 2,8 рази, вміст глікозильованого гемоглобіну — в 2,0 рази, індекс 

інсулінорезистетності — в 2,4 рази, однак знижувалась концентрація інсуліну в 

1,2 раза. 
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2. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на 40-у добу знижував 

рівень глюкози в крові на 18,3 % та вміст глікозильованого гемоглобіну в 1,4 рази 

порівняно до показників у діабетичних щурів. 

Результати досліджень опубліковані у працях [292, 293]. 

 

3.3.2. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на масу тіла та 

органів тварин. Маса тіла дослідних тварин на початку експерименту 

характеризувались незначною різницею у масі тіла: 116,3±1,2 (І група), 117,4±1,1 

(ІІ група), 113,8±1,0 (ІІІ група) та 117,1±1,5 (IV група).  

За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у інтактних тварин ІІ 

групи маса тіла була дещо більша порівняно з контролем. Внаслідок індукування 

ЕЦД у щурів ІІІ групи на 40-у добу дослідження маса тіла знижувалась на 19,8 

%, порівняно з тваринами І (контрольної) групи (P<0,05) (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19. Динаміка маси тіла щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 

 

У щурів IV групи за поєднаної дії цитрату ванадію та хрому 40-у добу 

дослідження маса тіла тварин зростала на 9,2 % порівняно з показником у тварин 

ІІІ групи (P<0,05) та знижувалась на 12,4 % порівняно з контролем (P<0,05). 

*

#

*#

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

0 день 7 день 15 день 22 день 30 день 40 день 

г

І – Контроль

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води 

ІІІ – ЕЦД

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води



110 

 

Відзначена динаміка у масі внутрішніх органів, зокрема у щурів з ЕЦД 

маса печінки та нирок зменшувалась на 12,7 % та 16,1 % порівняно до показника 

контролю (P<0,05). За поєднаного внесення тваринам цитрату ванадію та хрому 

відзначено зростання маси нирок на 12,8 % порівняно до показника у тварин з 

ЕЦД (P<0,05) та зниження на 5,4 % порівняно до контролю (P<0,05) (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15. 

Маса органів щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу 

цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 

Маса органів, г 

Печінка Нирки Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 4,97±0,10 0,56±0,01 0,25±0,01 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл + 0,1 

мкг Cr/мл води 
5,28±0,14 0,59±0,01 0,27±0,00 

ІІІ – ЕЦД 4,34±0,25* 0,47±0,02* 0,22±0,01 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води 
4,85±0,12 0,53±0,01*# 0,23±0,01 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

 

Висновки: 

1. У тварин з ЕЦД відзначено зниження маси тіла та органів, що пов’язано 

з виникненням гіперглікемії та супутніх змін за ЦД. 

2. За поєднаного застосування цитратів ванадію та хрому зростає маса тіла 

діабетичних щурів у 1,1 раз та маса нирок у 1,1 раз порівняно до показника у 

тварин з ЕЦД. 

 

3.3.3. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на показники 

пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у крові щурів 

з алоксан-індукованим діабетом. За використання цитратів ванадію та хрому у 

крові інтактних тварин ІI групи відзначена тенденція до зменшення вмісту 

продуктів ПОЛ. Встановлено, що за ЕЦД у тварин ІІІ групи вміст ГПЛ у крові 
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зростав на 78,7 %, а ТБК-активних продуктів — на 45,7 % порівняно до І групи 

(P<0,05) (табл. 3.16). Ймовірно, це пов’язано з активацією процесів 

ліпопероксидації за умов гіперглікемії. 

Таблиця 3.16. 

Вміст продуктів ПОЛ в плазмі крові щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 
Гідропероксиди 

ліпідів, ОдЕ/мл 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

І – Контроль 0,61±0,09 2,91±0,08 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл + 

0,1 мкг Cr/мл води 
0,59±0,07 2,83±0,35 

ІІІ – ЕЦД 1,09±0,07* 4,24±0,25* 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води 
0,51±0,1# 3,44±0,28 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

 

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

хрому призводило до зниження у крові вмісту ГПЛ на 53,2 % (P<0,05) та 

присутня тенденція до зниження ТБК-активних продуктів відносно тварин ІІІ 

групи. 

Інтенсивність вільнорадикального окиснення в організмі залежить від 

багатьох чинників, але, в першу чергу, детермінується злагодженим 

функціонуванням ензимів системи антиоксидантного захисту. Є дані про те, що 

за ЦД на тлі оксидативного стресу відбувається порушення про/антиоксидантної 

рівноваги в клітинах переважної більшості органів ссавців, що виявляється у 

змінах активності ензимів антиоксидантного захисту та накопиченні продуктів 

ПОЛ [119]. 

При досліджуванні СОД активності, яка забезпечує захист першої лінії 

було встановлено її зниження на 18 % у крові щурів ІІІ групи із ЕЦД порівняно 

до показників у тварин І групи (P<0,05). Введення у щоденний раціон тваринам 
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IV групи цитратів ванадію та хрому на тлі ЕЦД призводило до збільшення 

активності ензиму стосовно показника ІІІ групи (табл. 3.17). 

Встановлено, що КАТ активність знижувалася у крові тварин ІІ, ІІІ і IV 

груп, відповідно на 20,5, 20,7 і 19,1 % порівняно до показника контролю (P<0,05). 

У той же час, активність ензиму дещо зростала у крові тварин IV групи порівняно 

до показника ІІІ групи. Це може бути пов’язано з покращенням чутливості до 

інсуліну завдяки поєднаній дії цитратів хрому та ванадію. 

Таблиця 3.17. 

Супероксиддисмутази та каталазна активність в еритроцитах крові 

щурів з алоксан-індукованим діабетом та за поєднаного впливу цитратів 

ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од./мг протеїну 

Каталаза, ммоль 

H2O2/хв × мг 

протеїну 

І – Контроль 24,76±1,18 8,94±0,19 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл + 

0,1 мкг Cr/мл води 
26,48±1,74 7,11±0,37* 

ІІІ – ЕЦД 20,31±1,27* 7,09±0,24* 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води 
23,88±1,65 7,23±0,15* 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

 

Система глутатіону є однією із активних складових антиоксидантної 

системи захисту організму, що відіграє значну роль у пригніченні патологічного 

процесу, однак її виснаження може призводити до виникнення серйозних 

цитотоксичних і деструктивних ушкоджень [294]. Тому вивчення змін у 

глутатіоновій системі є важливим етапом у пошуку нових фармакологічних 

засобів, які здатні коригувати стан оксидативного стресу. 

ГР активність у крові тварин ІІІ групи з ЕЦД знижувалася на 35,0 % 

порівняно до показника І групи (P<0,05). За умови додавання до щоденного 
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раціону тваринам IV групи цитратів ванадію та хрому у їх крові підвищувалась 

активність ензиму на 51,2 % порівняно до рівня у тварин з ЕЦД ІІІ групи (P<0,05). 

Варто відзначити, що активність ензиму в крові тварин IV групи сягала значень 

контрольної групи (табл. 3.18). 

Глутатіонпероксидаза за допомогою відновленого глутатіону каталізує 

відновлення гідропероксидів ліпідів. Крім цього, як і КАТ, ГПО здатна 

руйнувати і пероксид гідрогену, але вона більш чутлива до низьких концентрацій 

H2O2. У свою чергу, пероксид гідрогену може також інактивувати ГПО, в 

результаті чого збільшується споживання ВГ [295]. Було встановлено, що ГПО 

активність у крові діабетичних щурів ІІІ групи дещо зростала. У той же час, за 

дії цитратів хрому та ванадію у крові тварин IV групи вона знижувалася відносно 

тварин І та ІІІ груп, однак результати були невірогідні. 

Таблиця 3.18. 

Активність ензимів глутатіонової ланки та вміст відновленого 

глутатіону в еритроцитах крові щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Групи тварин 

Глутатіон-

редуктаза, 

мкмоль 

NADPH/хв×мг 

протеїну 

Глутатіон-

пероксидаза, 

мкмоль 

GSH/хв×мг 

протеїну 

Відновлений 

глутатіон, 

мкмоль/г 

І – Контроль 6,18±0,41 30,22±1,98 0,90±0,01 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл + 

0,1 мкг Cr/мл води 
6,43±0,69 23,97±2,56 1,08±0,09 

ІІІ – ЕЦД 4,02±0,48* 33,96±1,40 0,83±0,04 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг Cr/мл води 
6,08±0,43# 27,44±3,19 1,09±0,02*# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
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Відновлений глутатіон бере участь у багатьох процесах життєдіяльності 

клітин, а саме в диференціації, проліферації, апоптозі та відіграє значну роль у 

збереженні функціональних характеристик мембран клітин крові, захищає їх від 

окисного пошкодження [121]. Встановлено, що вміст ВГ в еритроцитах тварин 

ІІІ діабетичної групи мав тенденцію до зниження стосовно контрольної групи, 

що ймовірно, свідчить про його інтенсивне використання у реакціях детоксикації 

АФО за ЕЦД. Вміст ВГ у крові тварин IV групи зростав на 21,1 % порівняно до 

показника І групи (P<0,05) та на 31,3 % порівняно до показника ІІІ групи 

(P<0,05). 

Висновки: 

1. У інтактних тварин ІІ групи за впливу цитратів ванадію та хрому КАТ 

активність вірогідно знижувалась. 

2. За ЕЦД у тварин ІІІ групи вірогідно зростав вміст ГПЛ та ТБК-активних 

продуктів та знижувалась СОД, КАТ та ГР активності у крові. 

3. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому у тварин з ЕЦД призводив 

до зниження вмісту ГПЛ та збільшення ГР актвиності і вмісту ВГ стосовно їх 

рівня у тварин з ЕЦД. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [292, 293]. 

 

3.3.4. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на показники 

пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах 

щурів з алоксан-індукованим діабетом. Встановлено, що при введенні цитрату 

ванадію та хрому у щоденний раціон інтактним тваринам ІІ групи вміст ГПЛ у 

скелетних м’язах знижувався на 22,6 % порівняно з контролем (P<0,05). У тварин 

ІІІ групи з ЕЦД вміст ГПЛ зростав у тканинах печінки на 20 %, нирок — на 116,1 

%, скелетних м’язів — на 113,2 % та підшлунковій залозі — на 29,4 %, порівняно 

до контрольних значень (P<0,05) (табл. 3.19). 

 

 



Таблиця 3.19. 

Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів і 

підшлункової залози щурів з алоксан-індукованим діабетом і за поєднаного впливу цитрату ванадію та хрому 

(М±m, n = 8) 

Гідропероксиди ліпідів, ОдЕ/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 0,50±0,03 0,31±0,03 0,53±0,02 1,63±0,08 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл +  

0,1 мкг Cr/мл води 
0,45±0,08 0,34±0,03 0,41±0,08* 1,44±0,06 

ІІІ – ЕЦД 0,60±0,01* 0,67±0,04* 1,13±0,09* 2,11±0,04* 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг V/мл 

+ 0,1 мкг Cr/мл води 
0,55±0,03 0,57±0,07* 0,50±0,09# 1,77±0,02# 

ТБК-активні продукти, нмоль/мл 

Тканини тварин 

Групи тварин 
Печінка Нирки Скелетні м’язи Підшлункова 

залоза 

І – Контроль 5,15±0,3 6,35±0,45 2,99±0,19 4,56±0,08 

ІІ – Цитрати 0,5 мкг V/мл +  

0,1 мкг Cr/мл води 
4,30±0,32* 6,03±0,56 1,95±0,20* 2,55±0,06* 

ІІІ – ЕЦД 6,41±0,30* 9,10±0,89* 5,22±0,74* 6,06±0,13* 

IV – ЕЦД + цитрати 0,5 мкг V/мл 

+ 0,1 мкг Cr/мл води 
5,48±0,28# 7,08±0,66 3,60±0,15*# 3,23±0,23*# 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05.



Такий високий рівень вмісту ГПЛ за ЦД може призводити до 

дегенеративних пошкоджень тканин. За поєднаної дії цитратів ванадію та хрому 

у тварин IV групи знижувався вміст ГПЛ у тканинах скелетних м’язів на 55,8 % 

та підшлунковій залозі — на 16,1 % (Р<0,05). 

У інтактних тварин ІІ групи за дії цитратів ванадію та хрому СОД 

активність вірогідно зростала у печінці на 34 % та підшлунковій залозі — на 30,9 

% порівняно до контролю (рис. 3.20).  

 

Рис. 3.20. Супероксиддисмутазна активність у тканинах печінки, 

скелетних м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим 

діабетом за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: 
* — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, 

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

 

За ЕЦД у тварин ІІІ групи СОД активність знижувалася у печінці на 36,3 

%, скелетних м’язах — на 19,6 %, підшлунковій залозі — на 20 % (Р<0,05). За 

поєднаного випоювання діабетичним щурам ІV групи цитратів ванадію та хрому 

у тканині печінки СОД активність вірогідно зменшувалася на 25,3 % стосовно І 

(контрольної) групи, однак вірогідно зростала на 17,3 % стосовно ІІІ 

(діабетичної) групи. СОД активність зростала на 19,3 % у підшлунковій залозі та 

на 14,1 % у скелетних м’язах стосовно ІІІ групи (Р<0,05). 

КАТ активність у інтактних щурів ІІ групи за дії цитратів зростала у 

скелетних м’язах на 26,8 % та підшлунковій залозі на 9,3 % (Р<0,05) (рис. 3.21).  
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У тварин ІІІ групи за індукування цукрового діабету КАТ активність 

знижувалася у підшлунковій залозі на 26 %, печінці на 19,2 % та скелетних 

м’язах на 39,0 % порівняно до І групи (Р<0,05). За дії цитратів ванадію та хрому 

у тварин IV групи на тлі діабету КАТ активність вірогідно зростала на 26,4 % у 

скелетних м’язах відносно І (контрольної) групи (Р<0,05) та у печінці — на 15,8 

% відносно показника ІІІ групи (Р<0,05). 

 

Рис. 3.21. Каталазна активність у тканинах печінки, скелетних м’язів, 

підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та за 

поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця 

вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІІ 

групою (ЕЦД), Р<0,05. 

 

ГР активність у нирках тварин ІІ групи знижувалася на 29,1 % порівняно до 

І групи (Р<0,05). За ЕЦД у тварин ІІІ групи ГР активність зменшувалася у 

тканинах печінки на 40,2 %, підшлункової залози — на 73,6 % та скелетних 

м’язах — на 41,5 %, в той час як у нирках — зростала на 112,6 % відповідно, 

порівняно до контрольних значень І групи (Р<0,05).  

У тварин IV групи за впливу цитратів ванадію та хрому ГР активність 

вірогідно зростала у підшлунковій залозі на 122,3 %, однак знижувалась у нирках 

на 37,5 % стосовно показників ІІІ групи (Р<0,05) (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Глутатіонредуктазна активність у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — 

різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з 

ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

Глутатіонпероксидаза відіграє ключову роль у ензиматичних захисних 

системах і діє на пероксиди з метою їх видалення. ГПО активність у тварин ІІ 

групи вірогідно знижувалася у скелетних м’язах на 46,7 %, однак зростала у 

підшлунковій залозі на 32,4 % за дії цитратів ванадію та хрому (Р<0,05) (рис. 

3.23).  

 

Рис. 3.23. Глутатіонпероксидазна активність у тканинах печінки, 

скелетних м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим 

діабетом та за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). 
Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

вірогідна, порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
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За ЕЦД у тварин ІІІ групи ГПО активність зростала у скелетних м’язах на 

43,4 % та нирках на 19%, однак зменшувалася у печінці — 40,3 % та 

підшлунковій залозі — 26,5 %, порівняно до контрольних значень І групи 

(Р<0,05). У тварин IV групи ГПО активність за поєднаного впливу цитрату 

ванадію та хрому у печінці зростала на 29,1 % та у підшлунковій залозі — на 21,6 

%, але у скелетних м’язах зменшувалась на 46,2 % та у нирках — на 33,9 % 

стосовно показників ІІІ групи (Р<0,05). 

Вплив цитратів ванадію та хрому у інтактних тварин ІІ групи призводив до 

вірогідного зростання вмісту ВГ у тканинах печінки на 95,0 %, нирок — на 28,8 

% та підшлункової залози — на 55,7 % відносно І контрольної групи (Р<0,05) 

(рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24. Вміст відновленого глутатіону у тканинах печінки, скелетних 

м’язів, підшлункової залози та нирок щурів з алоксан-індукованим діабетом та 

за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — 

різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з 

ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05. 
 

У щурів ІІІ групи вміст ВГ знижувався вірогідно у всіх тканинах, зокрема, 

на 53,5 % — у печінці, на 34,1 % – у скелетних м’язах, на 27,2 % — у 

підшлунковій залозі та на 35,8 % — у нирках відносно І контрольної групи. Таке 

зниження вмісту відновленого глутатіону свідчить про його інтенсине 

використання за ЕЦД. При додаванні до раціону діабетичних щурів IV групи 
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цитратів ванадію та хрому вміст ВГ нормалізувався майже у всіх досліджуваних 

тканинах. Зокрема, показник вірогідно зростав у печінці, скелетних м’язах, 

підшлунковій залозі та нирках, відповідно на 71,1, 22,5, 26,1 та 348,8 %, 

порівняно до показників у тканинах тварин ІІІ групи (Р<0,05). 

Висновки: 

1. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому у інтактних тварин ІІ групи 

призводив до зменшення вмісту ГПЛ у скелетним м’язах, ТБК-активні продукти 

у печінці, скелетних м’язах та підшлунковій залозі. 

2. За ЕЦД зростав вміст ГПЛ та ТБК-активних продуктів у тканинах 

печінки, нирок, скелетних м’язах та підшлункової залози. Однак за поєднаного 

випоювання цитратами ванадію та хрому у тварин IV групи вірогідно 

знижувався вміст ГПЛ у скелетних м’язах та підшлунковій залозі, вміст ТБК-

активних продуктів у печінці, скелетних м’язах та підшлунковій залозі, 

порівняно до відповідних значень у тварин ІІІ групи. 

3. У тварин ІІ групи за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому СОД 

активність зростала у печінці та підшлунковій залозі, а КАТ активність — у 

підшлунковій залозі, однак знижувалась у скелетних м’язах. Відзначено 

зниження ГР активності у нирках. ГПО активність вірогідно знижувалась у 

скелетних м’язах, однак зростала у підшлунковій залозі. Вміст ВГ у тварин ІІ 

групи зростав у печінці, нирках і підшлунковій залозі. 

4. За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у щурів IV групи 

відзначено зростання СОД активності у печінці, скелетних м’язах та 

підшлунковій залозі, також відзначено вірогідне зростання КАТ активності у 

печінці, проте зниження у скелетних м’язах. ГПО активність вірогідно зростала 

у печінці і підшлунковій залозі та знижувалась у скелетних м’язах та нирках. У 

підшлунковій залозі вірогідно зростала ГР активність, однак знижувалась у 

нирках. Вміст ВГ у всіх тканинах тварин IV групи вірогідно зростав порівняно 

до тварин ІІІ групи з ЕЦД без випоювання цитратів ванадію та хрому. 

Результати досліджень опубліковані у працях: [296–398]. 
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3.3.5. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на показники 

ліпідного обміну у крові щурів з алоксан-індукованим діабетом. Поєднаний 

вплив цитратів ванадію та хрому призводив до незначного зниження вмісту 

загальних ліпідів у тварин ІІ та IV груп.  

Це може свідчити про зниження активності анаболічних процесів і 

мобілізацію ліпідів як джерела енергії, або про їх використання в адаптивних 

перебудовах ліпідного шару клітинних мембран [399]. Ймовірно, що позитивний 

вплив цитратів ванадію та хрому проявляється не прямо, а опосередковано через 

його вплив на поліпшення дії інсуліну, і таким чином, в зміні синтезу та розпаду 

ліпідів в організмі тварин [300].  

За перебігу ЕЦД у тварин ІІІ групи групи вміст загальних ліпідів у крові 

зростав, що можна пояснити мобілізацією ліпідів із депо. 

 

Рис. 3.25. Вміст загальних ліпідів у крові щурів з ЕЦД та за поєднаного 

впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8). Примітка: * — різниця вірогідна, 

порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), 

Р<0,05. 
 

Вміст фосфоліпідів у плазмі крові знижувався на 18,5 % за поєднаного 

впливу цитратів ванадію та хрому у інтактних тварин ІІ групи порівняно до 

показника у тварин І групи (P<0,05). За ЕЦД у тварин ІІІ групи була присутня 

тенденція до зростання вмісту фосфоліпідів у крові. Також відомо, що 

інтенсивність синтезу даного класу ліпідів, а відповідно і їх вміст в тканинах 
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організму, також може бути своєрідним показником захисту клітин організму від 

проникнення через їх мембрану токсикантів шляхом її ущільнення [301]. За 

впливу цитратів ванадію та хрому у крові діабетичних щурів IV групи вміст 

фосфоліпідів знижувався на 5,6 % порівняно до показника у тварин ІІІ групи 

(P<0,05). 

Вірогідне збільшення вмісту неетерифікованого холестеролу спостерігали 

у тварин III групи з ЕЦД на 45,2 % відносно I групи контролю (Р0,05). Таке 

накопичення неетерифікованого холестеролу викликає пригнічення активності 

3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктази — ключового ензиму, регулюючого 

швидкість біосинтезу холестеролу клітиною та підвищення активності ацилКоа- 

холестерол-ацилтрансферази — ензиму регулюючого етерифікацію 

холестеролу, внаслідок чого збільшується швидкість реетерифікації холестеролу 

та пригнічується синтез деяких рецепторів на поверхні клітини. За впливу 

цитратів ванадію та хрому у діабетичних щурів IV групи вміст холестеролу 

вірогідно зменшувався на 24,1 % порівняно до показника ІІІ групи. Зниження 

вмісту неетерифікованого холестеролу у плазмі крові щурів IV групи свідчить 

про підвищення процесів етерифікації і гідролізу холестеролу в організмі під 

впливом біологічно активних речовин, у даному випадку цитратів хрому і 

ванадію (табл. 3.20). 

Моно- і диацилгліцероли є посередниками синтезу триацилгліцеролів і 

фосфоліпідів. Їх вміст вірогідно зростав за поєднаного впливу цитратів ванадію 

та хрому у тварин ІІ групи на 31,6 % порівняно до контролю. За впливу ЦД цей 

показник мав тенденцію до зниження, однак за попереднього випоювання 

цитратів ванадію та хрому — вірогідно зростав у тварин IV групи на 103,1 % 

порівняно до показника в ІІІ групі (Р0,05). 

Відносний вміст неетерифікованих жирних кислоти вірогідно не 

змінювався у крові тварин дослідних груп стосовно контролю. При нестачі 

інсуліну порушується окиснення жирних кислот до кінцевих продуктів. 

Накопичується ацетил-КоА, який є вихідним матеріалом у синтезі холестеролу. 

Крім того, унаслідок збіднення печінки глікогеном посилюється ліполіз у 
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жировій тканині та збільшення кількості вільних жирних кислот у крові. Жирні 

кислоти мають важливе значення для багатьох біологічних функцій. Як правило, 

жирні кислоти розкладаються шляхом β-окислення або етерифікації, а потім 

зберігаються в вигляді триацилгліцеролів. 

Таблиця 3.20. 

Відносний вміст ліпідів у плазмі крові щурів з ЕЦД та за поєднаного 

впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Ліпіди 

(%) 

Групи тварин 

I – 

Контроль 

ІІ – Цитрати 

0,5 мкг V/мл + 

0,1 мкг Cr/мл 

води 

IIІ – ЕДЦ 

ІV – ЕЦД + 

цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг 

Cr/мл води 

Фосфоліпіди 33,25±0,95 27,11±1,80* 35,1±0,57 33,14±0,41# 

Неетерифікований 

холестерол 
8,43±0,41 8,58±0,14 12,24±0,75* 9,29±0,69# 

Моно- і 

диацилгліцероли 
6,81±0,86 8,96±0,74* 5,48±0,33 11,13±0,86*# 

Неетерифіковані 

жирні кислоти 
9,90±0,85 7,38±1,08 11,09±0,53 9,93±0,85 

Триацилгліцероли 19,12±0,67 16,69±0,81* 20,53±1,07 14,06±0,71*# 

Етерифікований 

холестерол 
23,63±0,43 25,93±0,40* 20,78±0,57* 22,44±0,75 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

Вірогідне зменшення вмісту триацилгліцеролів спостерігали у тварин II та 

IV груп, відповідно на 12,7 і 26,5 %, відносно тварин I контрольної групи 

(P<0,05). Дослідженнями інших авторів виявлено, що сполуки ванадію 

зменшують високі рівні триацилгліцеролів у сироватці крові та печінці [302]. 

Таке ж зменшення відзначене при використанні сполук хрому в якості добавки у 
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осіб з ЦД, що робить його сполуки актуальними ліпідо-знижуючими засобами 

[303]. Також спостерігали зменшення вмісту триацилгліцеролів у крові тварин 

IV групи на 31,5 % відносно тварин III групи з ЕЦД (Р0,05). Збільшення вмісту 

триацилгліцеролів у плазмі крові щурів III групи свідчить про накопичення 

енергетичного матеріалу та пов’язане з утворенням їх у процесі обміну глюкози 

через L-α-гліцерофосфат. 

Вміст етерифікованого холестеролу зростав у крові інтактних тварин II 

групи на 9,7 % (Р0,05). За ЕЦД у тварин ІІІ групи він знижувався на 12,1 % 

порівняно до показника контролю (Р0,05). У тварин IV групи цей показник 

дещо підвищувався стосовно ІІІ групи. 

Вивчаючи відносний вміст фосфоліпідів, нами відзначено, що вміст 

фосфатидної кислоти вірогідно не змінювався у дослідних групах (табл. 3.21). 

Встановлено вірогідне збільшення вмісту кардіоліпіну у тварин IV групи 

на 32,9 порівняно до І групи (Р<0,05) та 68,9 % порівняно до ІІІ групи (Р<0,05). 

Незначне зниження показника у ІІІ групі, ймовірно, є наслідком розвитку 

оксидативного стресу, що є однією з причин ЦД [304]. А зростання кардіоліпіну 

за введення цитратів ванадію та хрому є свідченням опередкованого виявлення 

антиоксидантних властивостей мікроелементів. 

Вміст фосфатидилетаноламіну вірогідно зменшувався у крові тварин III 

групи з ЕЦД на 29,7 %, відносно тварин I групи контролю (Р<0,05). Збільшення 

цього показника спостерігали у тварин IV групи на 36,9 %, відносно III групи 

(Р<0,05). Можливо, що нормалізація вмісту фосфатидилхоліну та 

фосфатидилетаноламіну у тварин IV групи за дії цитратів ванадію та хрому 

сприяє відновленню рецепції інсуліну, оскільки відомо, що метаболізм цих 

фосфоліпідів тісно пов’язаний із проведенням трансмембранних сигналів у 

клітини та активацією протеїнкінази С. 

Вміст фосфатидилхоліну вірогідно зменшувався у тварин II та IV груп 

відповідно на 15,3 і 12,7 %, відносно тварин I групи. Крім цього, вірогідне 

зменшення даного показника спостерігали у тварин IV групи на 15,8 %, відносно 

тварин III групи з ЕЦД. У тварин II та IV груп вміст зменшувався можливо 
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внаслідок опосередкованого інгібування цитратів хрому та ванадію активності 

холінкінази. 

Таблиця 3.21. 

Відносний вміст фосфоліпідів у плазми крові щурів з ЕЦД та за 

поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому (М±m, n = 8) 

Фосфоліпіди 

(%) 

Групи тварин 

I – 

Контроль 

ІІ – Цитрати 

0,5 мкг 

V/мл + 0,1 

мкг Cr/мл 

води 

IIІ – ЕДЦ 

ІV – ЕЦД + 

цитрати 0,5 

мкг V/мл + 

0,1 мкг 

Cr/мл води 

Фосфатидна кислота 9,68±0,32 11,18±0,82 10,39±0,79 11,12±0,59 

Кардіоліпін 4,65±0,36 4,11±0,37 3,66±0,50 6,18±0,26*# 

Фосфатидилетано-

ламін 
20,89±1,14 21,95±1,03 14,69±0,80* 20,11±0,85# 

Фосфатидилінозитол 8,34±0,40 8,13±0,60 6,60±0,76 6,45±0,81 

Фосфатидилхолін 39,13±0,98 33,16±0,78* 40,55±0,78 34,15±1,48*# 

Фосфатидилсерин 3,93±0,95 6,85±0,79* 7,73±0,84* 5,77±0,54 

Сфінгомієлін 6,04±0,64 5,38±0,35 7,24±0,32 7,29±0,34 

Лізофосфатидил-

холін 
7,34±0,55 9,25±0,48 9,16±0,37* 8,93±0,52 

Примітка: * — різниця вірогідна, порівняно з І групою (контроль), Р<0,05; # — різниця 

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

Збільшення вмісту фосфатидилсерину спостерігали у крові тварин II і III 

груп, відповідно на 74,3 та 96,7 %, відносно тварин I контрольної групи (Р<0,05). 

Це можливо пов’язане із збільшенням активації протеїнкінази С, яка через С2-

домен взаємодіє з фосфатидилсерином [305]. Фосфатидилсерин та 



126 

 

фосфотидилінозитол відіграють специфічну роль у визначенні розташування 

вбудованих у мембрану протеїнів та беруть участь у сигнальній трансдукції.  

Вміст лізофосфатидилхоліну вірогідно збільшувався у тварин III групи з 

ЕЦД на 24,8 % відносно тварин I контрольної групи (Р0,05). Відомо, що 

нормалізація рівня лізоформ фосфоліпідів та їх співвідношення із фосфоліпідом 

фосфатидилетаноламіном сприяє відновленню активності мембранозв’язаних 

протеїнів та структури плазматичної мембрани [306]. 

Висновки: 

1. За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у крові інтактних щурів 

вміст фосфоліпідів та триацилгліцеролів вірогідно знижувалися, однак зростав 

вміст моно- і диацилгліцеролів та етериікованого холестеролу. 

2. У тварин ІІІ групи за алоксан-індукованого діабету вірогідно зростав 

вміст неетерфікованого холестеролу та знижувався вміст етерифікованого 

холестеролу. 

3. За впливу цитратів ванадію та хрому у тварин IV групи знижувався вміст 

фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу та триацилгліцеролів, однак 

зростав вміст моно- і диацидгліцеролів. 

4. За ЕЦД порушується відносний вміст класів фосфоліпідів, знижувався 

вміст фосфатидилетаноламіну, однак зростав вміст фосфатидилсерину та 

лізофосфатидилхоліну. За поєднаної дії цитратів ванадію та хрому збільшувався 

вміст кардіоліпіну, фосфатидилетаноламіну, однак зменшився вміст 

фосфатидилхоліну, порівняно з їх рівнем у тварин з ЕЦД.   
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Цукровий діабет є одним із найважливіших метаболічних захворювань, що 

характеризується гіперглікемією, порушенням вуглеводного та ліпідного 

обміну. Виникнення захворювання головним чином пов’язано з недостатньою 

секрецією інсуліну або порушенням його дії. Діабет 1 типу — інсулінозалежний, 

він характеризується недостатнім синтезом інсуліну в організмі внаслідок 

руйнування β-клітин підшлункової залози в острівцях Лангерганса [307]. За 

діабету 2 типу інсулін, який синтезується (часто в недостатній кількості) не 

виконує свою роботу належним чином, що призводить до виникнення 

резистентності до гормону. Резистентність до інсуліну є однією із головних 

причин розвитку і прогресування ЦД, метаболічного синдрому, ожиріння та 

гіпертензії. В обох випадках результатом є підвищення рівня глюкози в крові, 

внаслідок неефективного її використання як джерела енергії в організмі. Крім 

цього, на тлі ЦД розвивається дисбаланс необхідних мікроелементів. 

Мікроелементи, які присутні в організмі у невеликих кількостях є 

необхідними для виконання конкретних функцій. Вони найчастіше 

функціонують як важливі кофактори ензимів і таким чином допомагають 

підтримувати основні метаболічні реакції (гліколіз, цикл лимонної кислоти, 

обмін ліпідів і амінокислот), необхідні для підтримки виробництва енергії та 

життя [308]. До мікроелементів відносять перехідні метали Ванадій (V), Хром 

(Cr), Манган (Mn), Ферум (Fe), Кобальт (Co), Купрум (Cu), Цинк (Zn), і Молібден 

(Мо) і неметали Селен (Se), Фтор (F) і Йод (I). Вони потрібні організму людини 

в дуже малих кількостях (зазвичай менше 100 мг/день) [309]. Слід відмітити, що 

навіть помірний дефіцит мікроелементів може призвести до серйозних 

хворобливих станів, в тому числі і ЦД.  
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У роботі представлені основні метаболічні ефекти двох важливих металів 

— Ванадію та Хрому, які беруть учась у складних біохімічних процесах, 

пов’язаних із зменшенням інсуліну, резистентності та гіперглікемії при ЦД.  

З 1980-х років Ванадій та його сполуки почали досліджувати як нові 

медичні засоби при лікуванні ЦД [310]. Ванадій має здатність змінювати окисно-

відновний потенціал в живому організмі і може проявляти позитивний або 

негативний вплив на загальний антиоксидантний захист. Цей механізм дуже 

мінливий і залежить від ступеня окиснення, дози, типу лігандів, присутності 

вітаміну С, токоферолу та інших. Оскільки оксидативний стрес виникає за 

розвитку багатьох захворювань, застосування антиоксидантів є важливим в їх 

терапії. Серед антиоксидантів сполуки Ванадію та Хрому є перспективними у 

профілактиці та лікуванні ЦД [174, 311]. Багато природних метаболітів, 

включаючи глутатіон, цистеїн, аскорбінову кислоту, нуклеотиди та вуглеводи 

утворюють сполуки з Ванадієм [312, 313, 314]. Взаємодії Ванадію з 

антиоксидантами, такими як відновлений глутатіон або супероксиддисмутаза, 

відбувається за чітко визначеним механізмом, що може відображати окисно-

відновні властивості Ванадію. Проведено велику кількість досліджень для 

з’ясування механізму дії Ванадію на регуляцію метаболізму глюкози у клітині. 

Зокрема, це вплив елементу на підвищення глікогенезу в печінці та інгібування 

виходу глюкози з неї [315], активацію транспорту глюкози в клітини тканин, такі 

як адипоцити [316] і клітин скелетних м’язів [317]. Хоча точний механізм цього 

впливу не є повністю зрозумілим. Є свідчення, які вказують на те, що Ванадій 

зменшує потребу тварин із діабетом в інсуліні та послаблює перебіг 

захворювання [318]. 

Хром є важливим елементом для оптимальної інсулінової активності, він 

необхідний для нормального функціонування вуглеводного та ліпідного 

метаболізму [319, 320, 321]. Саме тривалентний Хром розглядається як 

біологічно активна форма, що необхідна для функціонування інсуліну [33]. Хром 

підвищує зв’язування інсуліну з клітинами внаслідок активації кінази 

інсулінового рецептора [322] та пригнічення активності 
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фосфотирозинфосфатази, що інактивує дію рецептора інсуліну [185, 323]. Це 

призводить до збільшення фосфорилювання рецептора інсуліну і підвищеної 

чутливості до гормону. 

Антидіабетичні ефекти Хрому вивчені недостатньо, проте рецептор PPAR-

γ та інсуліновий рецептор IRS-1 є важливими біомаркерами, що беруть участь у 

сигналізації та резистентності до інсуліну [324]. Hua та ін. [325] стверджували, 

що Хром знижує експресію протеїнів, таких як IRS-1, що беруть участь у 

виникненні резистентності до інсуліну. 

Тому актуальними на сьогодні є дослідження мікронутрієнтів, а саме 

сполук Ванадію та Хрому як потенційних профілактичних та лікувальних засобів 

для ЦД як 1, так і 2 типу. Причому засвоюваність неорганічних форм елементів 

порівняно з органічними менша в 10 і більше разів [326]. Але не всі органічні 

сполуки можуть виступати в якості іонофорів і підвищувати біодоступність 

металу. Однією з таких груп іонофорів є карбоксилати, тобто солі харчових 

оксикислот. Такі негативно заряджені комплекси швидко притягуються до 

позитивно зарядженої стінки кишківника і з кровотоком проникають всередину 

організму [327]. Біодоступність таких сполук є високою. 

У роботі були використані цитрати ванадію та хрому, отриманих методом 

нанотехнології, які на сьогодні є пріоритетним напрямом в Україні. Варто 

відзначити, що дані цитрати мають високу хімічну чистоту, більшу 

біодоступність і меншу токсичність у порівнянні з їхніми неорганічними 

формами, тобто вони є безпечними. Ці сполуки беруть участь в обміні протеїнів, 

ліпідів, мінеральних речовин в організмі. Більше того, вони проявляють 

антиоксидантну і радіопротекторну дію, позитивно впливають на серцево-

судинну та імунну системи організму, тому вони відповідають вимогам, які 

ставлять до інгредієнтів у складі продуктів харчування [328]. 

Експериментальні моделі тварин є одними з кращих стратегій для 

розуміння патофізіології та біохімії будь-якого захворювання з метою розробки 

препаратів для його профілактики та лікування. За останні кілька десятиліть 

розроблено численні моделі тварин для вивчення ЦД і тестування 
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антидіабетичних засобів, що включають хімічні, хірургічні та генетичні 

маніпуляції [329]. Найбільш часто для індукції ЕЦД використовуються такі 

хімічні сполуки як алоксан і стрептозотоцин. Можна використовувати обидві ці 

сполуки для індукції ЦД 1 і 2 типу. Тим не менш, ці хімічні речовини найчастіше 

використовуються для індукції ЦД 1 типу, оскільки вони не можуть 

безпосередньо індукувати інсулінорезистентність. 

Алоксан (2,4,5,6-тетраоксипіримідин, 5,6-диоксиурацил) є похідним 

піримідину, який синтезується внаслідок окиснення сечової кислоти [330]. Це 

гідрофільна нестійка сполука зі структурою подібною до глюкози. Ці властивості 

алоксану є важливими для розвитку ЦД, а саме — його гідрофільність запобігає 

проникненню алоксану в ліпідний бішар плазматичної мембрани, тоді як 

глюкозоподібна структура дозволяє входити в β-клітини підшлункової залози 

[331]. Додатковою структурною властивістю алоксану є його центральна 5-

карбонільна група, що реагує з тіольними групами різних ензимів, особливо 

глюкокіназою (гексокіназа IV), яка, як відомо, є найбільш чутливим тіоловим 

ензимом в структурі β-клітин підшлункової залози [332]. Алоксан надходить у 

панкреатичні клітини через транспортери GLUT2 і цей механізм тісно 

пов’язаний з його глюкозоподібною структурою [330]. Враховуючи подібну 

структуру алоксану і глюкози, виникає той факт, що вони обидва можуть 

проникати у клітини підшлункової залози через транспортери GLUT2, очевидно, 

що глюкоза може конкурентно обмежувати поглинання алоксану [333]. 

Ймовірно, це означає, що глюкоза здатна захищати β-клітини підшлункової 

залози від алоксан-індукованої токсичності. Слід підкреслити, що захист 

глюкози від токсичності алоксану є залежним від його концентрації [334]. Це є 

лише одна з причин, чому проводиться 24-годинне голодування перед введенням 

алоксану. Гідрофільна природа має важливе значення для використання 

алоксану в тваринних моделях, інакше він би проникав в кожний тип клітин у 

організмі та завдав значної шкоди. Однак у багато клітин, включаючи гепатоцити 

і клітини нирок алоксан через GLUT2 здатний надходити, що пояснює його 

гепато- та нефротоксичність. Та варто відзначити, що алоксан є більш 
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селективним до β-клітин підшлункової залози внаслідок більш швидкого 

поглинання, а також тому, що активність глутатіонпероксидази і стійкість до 

екзогенного пероксиду приблизно в 20 разів вища в печінці і нирках, ніж у 

підшлунковій залозі [335]. 

Введення алоксану в діабетогенних дозах тваринам спричиняє максимум 

зростанням вмісту цукру у крові через 2–4 години з подальшою гіпоглікемією 

впродовж доби-дві, надалі якщо дослідна тварина не гине, то розвивається стійка 

гіперглікемія, що саме свідчить про розвиток ЦД [48, 336]. Гіперглікемія, яка 

виникає, є результатом нерегульованого виходу глюкози з печінки і зниженням 

її поглинання, характеризується глюкозурією — проникнення глюкози в сечу, 

поліурією — осмотичного діурезу, що призводить до дегідратації, спраги і 

підвищеного водопоглинання. У результаті проведених досліджень показник 

концентрації глюкози в крові тварин ІІ групи з ЕЦД зростав на 40-у добу досліду 

до 15,14 ммоль/л (І етап дослідження), 22,93 ммоль/л (ІІ етап дослідження) і 19,38 

ммоль/л (ІІІ етап дослідження) порівняно з показниками в інтактних тварин, що 

свідчить про виражену гіперглікемію [337, 338]. У тварин з ЕЦД знижувалась 

концентрація інсуліну та зростав вміст глікозильованого гемоглобіну. За умов 

розвитку діабету при недостатності інсуліну, незважаючи на високу 

концентрацію глюкози в крові, вона не проникає в клітини тканин (за винятком 

інсулінонезалежних органів), що спричинює розвиток енергетичного дефіциту 

на клітинному рівні, й, усупереч наявності великої кількості енергетичних 

субстратів, виникає клітинне голодування [339]. 

За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому на тлі ЕЦД концентрація 

глюкози була нижча на 18,3 % на 40-у добу дослідження (ІІІ етап дослідження) 

порівняно до показника у тварин з ЕЦД без дії цитратів. Аналогічно нижча 

концентрація глюкози у діабетичних тварин спостерігалася за дії окремо 

цитратів ванадію на 12,4 % і хрому на 26,3 %. Досліджувані сполуки проявили 

гіпоглікемічний ефект, що може бути пов’язано з інсулін-міметичними 

властивостями елементів [240]. Відомо, що підвищений рівень глюкози в крові 

за ЦД пов’язаний з дефіцитом Хрому [321]. Хром покращує утилізацію глюкози 
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за допомогою трансдукції інсулінового сигналу і транспортера глюкози. Інші 

результати досліджень показують, що Хром в якості добавки для тварин та осіб 

із ЦД 1 та 2 типу, може покращувати як метаболізм глюкози, так і інсуліну [320, 

340]. Проте деякі автори відкидають важливість сполук Хрому у лікуванні та 

профілактиці ЦД 2 типу [341]. Ванадій впливає на клітинну регуляцію глюкози 

через ряд механізмів: підвищення глікогенезу печінки, інгібування виходу 

глюкози та активацію транспорту глюкози в клітини жирової тканини та 

скелетних м’язів [342]. 

За ЦД відбувалася зміна маси тіла внаслідок порушення енергетичного 

обміну. У дослідженнях було встановлено зниження маси тіла щурів за ЕЦД на 

13,2 % (І етап дослідження), 24,3 % (ІІ етап дослідження) та 19,8 % (ІІІ етап 

дослідження). Це узгоджується з дослідженнями інших авторів [242, 343]. 

Зниження маси тіла у діабетичних щурів може бути зумовлено втратою або 

деградацією структурних протеїнів та жирів внаслідок недостатнього 

використання вуглеводів в якості джерела енергії за ЦД [344]. 

Тварини зазнавали часткової втрати маси тіла за дії цитрату ванадію та 

хрому, як окремо, так і за поєднаної дії відносно контролю. Однак, на 40-у добу 

дослідження маса їх тіла була вірогідно більша відносно рівня у тварин з ЕЦД на 

6,1 % за впливу цитрату ванадію у дозі 0,125 мкг V/мл, на 12,7 % за дії цитрату 

хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл та на 9,2 % за поєднаної дії цитратів у дозах 0,5 мкг 

V/мл та 0,1 мкг Cr/мл. Поєднане введення інтактним тваринам сполук цитратів 

призводило до незначного зниження маси тіла. У дослідженнях інших авторів 

повідомлялося також про таке зменшення маси тіла діабетичних щурів внаслідок 

впливу сполук Ванадію [345]. 

Є дослідження, які вказують, що зниження маси тіла тварин за впливу 

сполук Ванадію пов’язане з його токсичністю, але вченими не проводились 

енергетичні розрахунки між енергією, що споживалась і динамікою маси тіла 

[346]. Інші автори здійснили всі обрахунки енергії і дійшли висновку, що 

ванадієві сполуки впливали на метаболізм і перетворення енергії в масу тіла 

досліджуваних тварин [347]. Крім цього, за впливу сполук Ванадію маса органів 
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збільшувалась у діабетичних тварин, а саме: печінка, нирка та селезінка [348, 

349]. Механізм дії цитратів ванадію та хрому на зміну маси тіла та органів тварин 

не вивчався, але наші дослідження відкривають можливості для подальших 

експериментів. У дослідженнях було встановлено зростання маси нирок (на 26,8 

% за впливу цитрату хрому та на 12,8 % за поєднаного впливу цитратів ванадію 

та хрому) та підшлункової залози (29,4–35,3 % — за впливу цитрату хрому). 

Крім впливу Ванадію та Хрому на метаболізм глюкози та інсуліну, вони 

діють на обмін ліпідів. Зокрема дослідниками було встановлено, що Хром сприяє 

збільшенню м’язової маси і зменшення жирової тканини [219]. Реакція організму 

на дію Хрому залежить від його дози, сполуки в якій він знаходиться, спожитої 

їжі та тривалості дослідження.  

Інші дослідники встановили зниження маси тіла за дії сполук Ванадію 

[350], що дозволяє припустити їх можливе застосування в якості терапевтичного 

засобу при ожирінні. Дія ванадію може бути пов’язана зі зміною рівня 

гіпоталамусного нейропептиду (neuropeptide Y), який інгібується інсуліном і, як 

відомо, пов’язаний з регуляцією апетиту і збільшенням секреції лептину в 

жировій тканині. 

Внаслідок гіперглікемії за перебігу ЦД індукується виробництво АФО, які 

руйнують антиоксидантний захист організму [351]. Оксидативний стрес, який 

виникає бере участь у розвитку ЦД і призводить до ускладнень, пов’язаних із 

захворюванням [352, 353]. Найважливішими джерелами генерації АФО є 

дихальний ланцюг у мітохондріях, NADPH-оксидаза, ксантиноксидаза, 

ліпооксигеназа, синтаза оксиду нітрогену, мієлопероксидаза [354], а також 

пероксисоми [355]. Також відома роль в оксидативному стресі рецепторів, що 

активуються проліфераторами пероксисом, які регулюють ліпідний метаболізм, 

глюкозний та енергетичний гомеостаз [356]. Етіологія оксидативного стресу при 

ЦД виникає внаслідок з різними механізмами, такими як надмірне вироблення 

радикалів Оксигену внаслідок автоокиснення глюкози, глікозилювання 

протеїнів і глікації антиоксидантних ензимів, які обмежують їхню здатність до 
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детоксикації кисневих радикалів [131]. ПОЛ є характерною ознакою ЦД 1 та 2 

типів. 

Дисбаланс, який виникає між прооксидантами і антиоксидантами в системі 

живого організму, що характеризує виникнення оксидативного стресу, 

призводить до руйнування і пошкодження клітин [357, 358]. Вільні радикали 

можуть впливати на окиснення поліненасичених жирних кислот у фізіологічних 

системах. ПОЛ є автокаталітичним процесом опосередкованим деструктивною 

дією вільних радикалів, за якого поліненасичені жирні кислоти в клітинних 

мембранах піддаються деградації з утворенням гідропероксидів ліпідів [359]. 

Рівень побічних продуктів ПОЛ, таких як дієнові кон’югати та малоновий 

діальдегід, збільшуються у пацієнтів з ожирінням, метаболічним синдромом і 

цукровим діабетом. Вуглеводи, ліпіди, протеїнів і ДНК є мішенями біомолекул 

модифікації оксидативного стресу. 

Вторинним продуктом ПОЛ є ТБК-активні продукти. Ці сполуки можуть 

змінювати організацію мембран за рахунок збільшення екстерналізації 

фосфатидилсерину та корелюють з багатьма захворюваннями. Індукція ЦД 

алоксаном у щурів призводить до збільшення вмісту продуктів, які утворюються 

в реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою, це непрямі ознаки посилення синтезу 

вільних радикалів [4]. Таке їх збільшення у пацієнтів із ЦД пов’язане з 

гіперглікемією, що може безпосередньо сприяти генерації оксидативного стресу 

[4]. Аналогічне зростання вмісту ГПЛ під час ЦД, як виявлено в нашому 

дослідженні, може бути пов’язано з неефективною антиоксидантною системою. 

Зокрема, впродовж усіх етапів досліджень у плазмі крові тварин з ЕЦД 

нами було відзначено вірогідне зростання вмісту ГПЛ та ТБК-активних 

продуктів у 3,7 та 1,7 разів (І етап дослідження), 3,9 та 1,4 разів (ІІ етап 

дослідження) та у 1,8 та 1,5 разів (ІІІ етап дослідження). У мембранах 

еритроцитів щурів з ЕЦД збільшена ліпідна пероксидація може призвести до 

аномалій у їх будові і функцій. Висовий рівень ГПЛ відіграє важливу роль при 

старінні, атеросклерозі та ряді діабетичних ускладнень. Отримані результати 

підтверджуються іншими дослідженнями, де у плазмі крові осіб з ЦД були 
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відзначені високі рівні продуктів ПОЛ [360]. Таке ж підвищення рівня ПОЛ 

відзначено дослідниками у тканинах діабетичних тварин, а саме у печінці [361, 

362], скелетних м’язах [363, 364], підшлунковій залозі [365, 366, 367] та нирках 

[361, 362]. Отже, активування процесів ПОЛ є однією з важливих ланок розвитку 

ЦД.  

Алоксан індукував ЦД та був причиною деструкції β-клітин підшлункової 

залози і зниження секреції інсуліну. В даний час визнано, що орієнтація на 

відновлення функцій β-клітин є найбільш перспективною стратегією лікування 

ЦД [368]. 

Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на інтактні тварини був 

причиною зменшення вмісту ГПЛ у скелетних м’язах та ТБК-активних продуктів 

у печінці, скелетних м’язах та підшлунковій залози. У дослідженні Scibior та ін. 

[369] визначено, що синтез ТБК-активних продуктів в супернатантах печінки не 

був більш інтенсивнішим при спільному впливі Ванадію та Хрому (III) порівняно 

з окремою дієї даних елементів. Нами встановлено, що за впливу цитрату 

ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, у тварин з ЕЦД вміст продуктів 

ПОЛ знижувався у крові та тканинах. Це демонструє захисний ефект обох 

елементів у діабетичних тварин шляхом ліквідації радикалів, що утворюються 

внаслідок оксидативного стресу. Іншими дослідниками, також встановлено, що 

Хром захищає щурів від оксидативного пошкодження, пов’язаного з 

тетрахлоридом вуглецю та зменшує ПОЛ [303]. 

Гіперглікемія викликає оксидативний стрес в основному за рахунок 

посиленої продукції мітохондріальних АФО [87], неензиматичного 

глікозилювання протеїнів [79] і автоокислення глюкози [77]. Було відзначено, що 

за ЦД разом з підвищеною генерацією АФО, порушується утворення ендогенних 

антиоксидантів, а саме супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази, 

відновленого глутатіону, аскорбінової кислоти та вітаміну Е [370]. 

Оксидативний стрес при діабеті співіснує зі зниженням функціонування 

антиоксидантної системи, що може збільшити шкідливий вплив вільних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scibior%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16387290


136 

 

радикалів. Скоординована ж дія ензимів антиоксидантного захисту підтримує 

рівень АФО в межах фізіологічної норми. 

Супероксиддисмутаза є першим ензимом антиоксидантного захисту, 

ліквідує супероксидний радикал шляхом перетворення його в Н2О2 і 

молекулярний кисень. СОД існує в декількох формах, одна з яких містить 

Манган і знаходиться в мітохондріальній матриці, а інша, що містить Купрум і 

Цинк — у цитоплазмі. Встановлено, що СОД активність у крові та тканинах 

щурів з ЕЦД вірогідно знижувалась. Таке зниження активності може бути 

результатом інактивації H2O2 або глікації ензиму, що трапляється за перебігу ЦД 

[371]. Зниження СОД активності може призвести не тільки до збільшення 

радикалів супероксиду, але й до підвищення інших АФО та інтенсифікації 

процесів ПОЛ при ЦД. Початкова стадія даного захворювання призводить до 

збільшення утворення АФО та виснаження АТФ внаслідок його підвищеної 

конверсії в аденозинмонофосфат (АМФ), аденозин, інозин, гіпоксантин. 

Ксантиноксидаза в присутності Оксигену перетворює гіпоксантин в ксантин і 

сечову кислоту, що супроводжується формуванням супероксиду. Також 

гіперглікемія сприяє оксидативному стресу в силу того, що моносахариди і 

проміжні продукти гліколізу можуть генерувати окиснювальні субстрати. 

Глюкоза може енолізувати і тим самим знижувати рівень молекулярного 

Оксигену у фізіологічних умовах за присутності перехідних металів [372]. 

СОД активність за дії цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл зростала у 

нирках та підшлунковій залозі, 0,125 мкг V/мл — у нирках, 2,0 мкг V/мл — у 

скелетних м’язах і нирках. Проте спостерігалося зниження активності ензиму у 

скелетних м’язах за використання цитрату ванадію у дозі 0,5 мкг V/мл води. За 

впливу цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води зростала активність ензиму у 

печінці, нирках, підшлунковій залозі та скелетних м’язах. За поєднаного 

введення цитратів ванадію та хрому вірогідно підвищувалася СОД активність у 

тканинах печінки, скелетних м’язів та підшлункової залози, що сприяло 

контролю продукції вільних радикалів у щурів за ЦД. Підвищення СОД 

активності може відбуватися внаслідок дії Хрому та Ванадію на посилення 
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експресії генів, що відовлюється за синтезу ензиму, а також опосередковано 

через елементи, які знаходяться в активному центрі ензиму. Отримані нами 

результати подібні до даних Ramachandran та ін. [373] і Yanardag та ін. [374], які 

також повідомляли про збільшення СОД активності у тканинах щурів, які 

отримували сполуки Ванадію. Зростання СОД активності за дії цитратів ванадію 

та хрому у тканинах щурів із ЕЦД сприяє підвищенню антиоксидантного захисту 

та пригніченню оксидативного стресу. Проте сполуки Ванадію, як і Хрому, 

можуть діяти як антиоксиданти та прооксиданти, залежно від дози та умов 

експерименту [375]. За поєднаного випоювання цитратів ванадію та хрому 

інтактним тваринам спостерігалось зростання СОД активності у тканинах 

печінки, скелетних м’язів та підшлункової залози.  

Каталаза є протеїном, який каталізує відновлення пероксиду гідрогену і 

захищає тканини від високореакційних гідроксильних радикалів. Високий рівень 

пероксиду гідрогену має шкідливий вплив на протеїни, ДНК і ліпіди, а його 

накопичення призводить до ускладнень у перебігу ряду захворювань в тому 

числі і ЦД [376]. Знижена КАТ активність у крові, та печінці, скелетних м’язах 

та підшлунковій залозі за ЦД може бути результатом інактивації ензиму шляхом 

глікозилювання та руйнуванням молекулу ензиму за рахунок підвищеної 

продукції супероксидного радикалу [377]. Зменшення КАТ активності зумовлює 

накопичення у клітинах крові та тканин пероксиду гідрогену, який інактивує 

СОД. Це і підтверджує зниження СОД і каталазної активності у крові і тканинах 

за ЦД. Внасладок окисної модифікації молекули цих ензимів втрачають метали, 

які входять у їхню структуру та утворюються фрагменти пептидів, які 

руйнуються внутрішньоклітинними протеазами. 

Низька активність КАТ в еритроцитах може викликати метгемоглобінемію 

і гемолітичну анемію, яка може бути пов’язана з дефіцитом глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази, а також може пошкодити протеїни гема, викликати 

загибель клітин і, разом з редокс-активними іонами металу, утворюються 

високотоксичні гідроксильні радикали [378]. 
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Зниження КАТ, як і СОД активності у тканинах діабетичних тварин на всіх 

етапах дослідження вказує на виснаження антиоксидатної системи, окисно-

відновний дисбаланс внаслідок надбиробництва АФО [330]. Так, зокрема, 

зниження КАТ активності у підшлунковій залозі є одним із факторів виникнення 

ЦД 1 типу і зумовлює сприйнятливість ДНК до пошкоджень in vitro [379]. 

Дефіцит ензиму викликає пошкодження β-клітин, оскільки даний ензим 

здійснює захисну дію на клітини підшлункової залози [380]. Варто відзначити, 

що у І та ІІ етапах досліджень КАТ активність, як і ГР і ГПО зростали у 

гомогенатах нирок тварин з ЦД, що може свідчити про злагоджену роботу 

антиоксидантної системи (АОС) в цій тканині. Як відомо, нирки є важливими 

для реабсорбції Ванадію і Хрому. Вони споживають 10% кисню, що 

використовується в клітинному диханні і піддаються більш високій дії 

різноманітних хімічних речовин і лікарських засобів, що може викликати 

несприятливі наслідки [381].  

За дії цитратів ванадію та хрому як окремо, так і поєднано, КАТ активність 

в основному зростала у тканинах (окрім нирок) тварин. Це свідчить про 

нормалізацію активності ензиму у тканинах тварин з ЦД, яким випоювали 

сполуки Ванадію та Хрому. Sundaram та співатори [382] у своїх дослідженнях 

також встановили, що піколінат хрому значно підвищував рівень КАТ активності 

в печінці щурів з ЦД 1 типу. Сполуки Ванадію і Хрому мають аналогічний вплив, 

що дозволяє припустити, що вони сприяють синтезу глікогену та відновленню 

пригніченого гліколізу в печінці діабетичних щурів, завдяки їх здатності 

знижувати оксидативний стрес шляхом стимулювання активності 

антиоксидантних ензимів. Дослідженнями Doddigarla на ін. [383] встановлено 

відновлення нормальної гістоструктури підшлункової залози щурів із 

індукованим алоксаном ЦД після введенням їм піколінату хрому протягом 

восьми тижнів. Це свідчить про те, що сполука Хрому здійснює захист β-клітин 

від АФО, індукованих алоксаном, що супроводжується зниженням гіперглікемії, 

дисліпідемії і підвищенням антиоксидантного захисту [200]. 



139 

 

De la Torre та ін. [384], повідомляли, що Ванадій, як і Хром, має тенденцію 

до накопичення в нирках. Таке накопичення елементів, ймовірно, може бути 

причиною зниження КАТ, ГР і ГПО активності. 

За поєднаної дії цитратів ванадію та хрому в інтактних тварин КАТ 

активність вірогідно знижувалась лише у крові і скелетних мязах, однак зростала 

у підшлунковій залозі щурів. Є багато ліків і хімічних речовин, які, як відомо, 

мають різноспрямовані впливи на ензими та метаболічні процеси в організмі. 

Зміна активності деяких важливих ензимів, які відіграють ключову роль у АОС, 

може призвести до патологічних станів або розладів. Токсичність Ванадію і 

Хрому, як правило, залежить від ступеня окиснення елемента і способу його 

застосування.  

Глутатіонова система є універсальною та однією з найважливіших систем, 

яка забезпечує відновними еквівалентами реакції окиснення та знешкодження 

продуктів ПОЛ [385]. У дослідженнях було встановлено, що ГР активність 

знижувалась у крові та тканинах печінки, скелетних м’язів та підшлункової 

залози щурів з ЕЦД. Це зумовлювало зниження вмісту ВГ за ЦД. ВГ 

регенерується ГР, використовуючи редукційні еквіваленти з NADPH, які 

генеруються через пентозофосфатний шлях, що стимулюється інсуліном. Синтез 

NADPH при ЦД може бути пригніченим, що, ймовірно, призводить до зниження 

активності ГР і вмісту ВГ [295]. В еритроцитах хворих на діабет як у дорослих, 

так і у дітей виявлено зниження активності цього ензиму [386]. Гіперглікемія 

супроводжується збільшенням інтенсивності реакцій глікації неензиматичних 

протеїнів, пов’язаних з оксидативним стресом, що добре прослідковується у 

пацієнтів з ЦД. Таким чином, підвищена глікація і подальші реакції протеїнів 

можуть впливати на амінокислоти, які знаходяться в активних сайтах ензимів, 

або порушувати їх стереохімічну конфігурацію і викликати структурні та 

функціональні зміни в молекулі [387]. Варто відзначити відмінність у отриманих 

результатах ГР активності у нирках, яка за перебігу ЦД зростає у всіх трьох 

етапах дослідження. Це ще раз підтверджує наше твердження, що різні тканини 

по-різному реагують на вплив алоксану.  
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Проте за дії цитрату ванадію відбувалась нормалізація ГР активності у 

крові та тканинах щурів із ЦД. Зокрема у крові, печінці та скелетних м’язах 

активність ензиму вірогідно зростала, така ж тенденція була у підшлунковій 

залозі, у той час, як у нирках навпаки знижувалась. Аналогічні зміни були у 

підшлунковій залозі у діабетичних щурів ха впливу цитрату хрому. Зростання ГР 

активності за дії цитрату ванадію очевидно зумовлено достатньою кількістю 

внутрішньоклітинних запасів NADPH, що свідчить про збільшення в умовах 

оксидативного стресу за ЦД активності NADPH-генерувальних ензимів. 

За поєднаної дії цитратів ванадію і хрому на діабетичних щурів активність 

цього ензиму зростала у підшлунковій залозі, однак знижувалась у нирках. 

Крім КАТ і СОД, у захисті тканин від АФО бере участь ще один ензим — 

глутатіонпероксидаза, що відновлює пероксид гідрогену та органічні 

гідропероксиди до нетоксичних продуктів [381].  

Нами відзначено зниження ГПО активності в тканинах печінки та 

підшлункової залози щурів з ЕЦД. Таке зниження ГПО, як і усіх інших ензимів 

АОС в підшлунковій залозі за ЦД свідчить про стимулювання панкреатичного 

оксидативного стресу, оскільки β-клітини дуже чутливі до нього та мають 

низький антиоксидантний захист. Чутливий орган, такий як печінка має велику 

детоксикаційну здатність і відіграє ключову роль у метаболізмі глюкози in vivo 

[388]. Тому, патологічні пошкодження, які зазнає печінка можуть бути 

фатальними при діабеті. Печінка є одним з найважливіших органів, що 

підтримує рівень глюкози в крові в межах норми, тому, підвищення рівня цукру 

в крові призводить до дисбалансу окисно-відновних реакцій у гепатоцитах, що 

зумовлює виникнення гіперглікемії через збільшення кількості кінцевих 

продуктів глікації, виробництва вільних радикалів та через порушення 

виробництва АФО. Отже, виявляється, що діабетичні пошкодження печінки є 

наслідком дії декількох агентів і піддаються лікуванню лише шляхом інгібування 

гіперглікемії. Хоча на ранніх стадіях діабету пошкодження тканин індукуються 

гіперглікемією, але на останніх етапах захворювання вони пов’язані не лише із 

збільшенням рівня глюкози. Тому моніторинг концентрації глюкози в крові не є 



141 

 

достатнім для зменшення ускладнень діабету. Крім цього, пошкодження печінки 

за ЦД призводить до порушень у ліпідному гомеостазі в організмі.  

Зниження ГПО активності у тканинах печінки та підшлункової залози за 

ЦД на всіх етапах дослідження. Ймовірно є результатом індукованої радикалами 

інактивації та глікації ензиму, що є в основі механізму пошкодження протеїнів в 

антиоксидантних ензимах. Крім того, недостатня доступність ВГ може також 

знижувати активність ГПО. Суттєво низький рівень ГПО вказує на знижену 

здатність захисту глутатіон-залежної антиоксидантної системи від активації 

процесів ПОЛ. Варто відзначити, що зниження активності даного ензиму в 

діабетичних тваринах може побічно призводити до підвищення ПОЛ [373].  

Однак, слід відмітити, що у тканинах нирок та скелетних м’язів ГПО 

активність за ЦД зростає. Діабетична нефропатія є однією з найважливіших 

ускладнень при ЦД 1 та 2 типу, характеризується специфічними 

морфологічними та функціональними змінами нирок, такими як підвищена 

товщина базальної мембрани, мезангіальна експансія, тубулоінтерстіціальний 

фіброз і мікроальбумінурія [389]. Це є серйозним і важливим мікросудинним 

ускладненням. Патогенетичні механізми мікросудинних ускладнень можуть 

бути пов’язані з оксидативним стресом, який розглядається як головний фактор, 

що зв’язує гіперглікемію з судинними ускладненнями. Shull та ін. [390] 

повідомляли про збільшення мРНК ГПО при більш високих концентраціях H2О2. 

Також пентозофосфатний шлях активується у нирках осіб з діабетом для 

забезпечення попиту на рибозо-S-фосфат, що використовується для 

нуклеотидного синтезу, і для NADPH, необхідного для відновного біосинтезу 

[391]. Велика кількість NADPH, субстрату для циклу глутатіонредуктази, може 

бути пов’язано з підвищеною ГПО активністю у нирках за діабету. Ми 

припускаємо, що помірний оксидативний стрес на початку захворювання 

призводить до низького рівня карбонілювання, що веде до зміни структурної 

конформації ГПО. І навпаки, надмірний оксидативний стрес при пізніх стадіях 

захворювання викликає протеосомну деградацію і, отже, відносне виснаження 

ензиму. 
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Що стосується м’язових тканин, то ЦД впливає, насамперед, на клітини 

серця, що зумовлює виникнення діабетичної кардіоміопатії [392]. Однак 

скелетна мускулатура також значною мірою залучена до діабетичних ускладнень 

та є причиною появи скоротливої слабкості, фібрильних змін, зниження окисної 

активності та інсулінорезистентності [393]. М’язи є найважливішою 

інсулінозалежною тканиною для споживання глюкози в організмі. Тому 

порушення гормональної сигналізації інсуліну має шкідливий вплив на 

поглинання глюкози м’язами. Тому є актуальним з’ясування біохімічних 

порушень, які виникають у м’язових волокнах за ЕЦД, що дозволить зрозуміти 

основні причини аномального метаболізму глюкози та резистентності до 

інсуліну, а також діабет-асоційовану втрату маси скелетних м’язів і 

скорочувальної сили [394], м’язової мітохондріальної дисфункції та ролі 

мітохондріального дефіциту в прогресуванні захворювання [395]. Той факт, що 

зміна способу життя, зокрема дієти і підвищеної фізичної активності мають 

вплив на резистентність до інсуліну і на початок діабетичних ускладнень, 

демонструють важливу роль метаболізму у скелетних м’язах при ЦД [396].  

Цитрат ванадію нормалізує ГПО активність як окремо, так і поєднано з 

цитратом хрому. Ймовірно, сполука Ванадію може відновити активність ензимів 

поліолового шляху та мати прооксидантний вплив. Поєднана дія цитратів є 

найбільш ефективна для стабілізації системи антиоксидантного захисту та може 

розглядатися як краща альтернатива для профілактики ЦД.  

Велика кількість ліків та хімічних речовин при відносно низьких дозах 

можуть впливати на метаболізм в організмі шляхом зміни активності ензимів. 

Тому при найменшій дозі цитрату хрому в 0,1 мкг Cr/мл та середній дозі цитрату 

ванадію в 0,5 мкг V/мл води у інтактних тварин зростала ГПО активність у 

підшлунковій залозі та знижувалась у скелетних м’язах. 

Гіперглікемія сприяє активації сорбітолового шляху обміну глюкози, що, 

поряд з активацією NADPH-оксидази, призводить до виснаження цитозольного 

рівня NADPH і внаслідок цього — зниження рівня відновленого глутатіону [371]. 

Глутатіон є трипептидом, який зазвичай присутній внутрішньоклітинно у 
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високих концентраціях і становить основну редукційну здатність цитоплазми 

[397]. Як відомо, він захищає клітинну систему від токсичних ефектів ПОЛ [398]. 

Варто зазначити, що ВГ є основним антиоксидантом еритроцитів; він 

відіграє роль коензиму при відновленні метгемоглобіну у функціонально 

активний гемоглобін. Крім того, за його участю здійснюється детоксикація цілої 

низки токсичних сполук, ксенобіотиків, а також Н2О2 і гідропероксидів ліпідів, 

які утворюються в реакціях взаємодії АФО з ненасиченими жирними кислотами 

мембран еритроцитів [399]. Таким чином, ВГ відіграє важливу роль у збереженні 

функціональних характеристик мембран еритроцитів. 

Зниження вмісту ВГ було відзначено у наших дослідженнях у крові та 

тканинах щурів з ЕЦД. У дослідження in vivo повідомлялося, що ВГ діє як 

антиоксидант та його рівень знижується при ЦД [400]. Найімовірніше, це 

зумовлене посиленим використанням ВГ для знешкодження в тканинах АФО та 

пригнічення процесу регенерації його з окисненої форми. Не виключено також, 

що за умов формування алоксанової моделі ЦД у тканинах щурів, зокрема у 

печінці, пригнічується біосинтез глутатіону [401]. Формування даної моделі 

ЕЦД у тварин супроводжується виснаженням глутатіонзалежної ланки системи 

антиоксидантного захисту, це підтверджується результатами інших досліджень 

[402]. 

За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому на інтактні тварини 

відбувалося вірогідне зростання вмісту ВГ у тканинах печінки, підшлункової 

залози та нирок. Як і багато інших металів, Ванадій in vivo легко асоціюється з 

протеїнами, такими як трансферрин, альбумін і гемоглобін, а також ВГ. Ці 

протеїни в крові можуть мати важливе значення при транспортуванні Ванадію. 

Вміст ВГ зростав у крові та тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів у 

діабетичних тварин за введенням цитрату ванадію, який може, у свою чергу, 

підтримувати антиоксидантний статус у тканинах. За дії цитрату ванадію в 

поєднанні з цитратом хрому відзначено зростання ВГ у крові та усіх 

досліджуваних тканинах діабетичних щурів. Таким чином відбувається захист 

клітинних протеїнів від окиснення через окисно-відновний цикл глутатіону, а 
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також безпосередньо детоксикуюча дія на АФО, що утворюються за дії алоксану. 

Така дія цитратів вказує на адаптивний механізм у відповідь на оксидативний 

стрес. 

Важливу роль у патогенезі ЦД, ожирінні, серцево-судинних захворювань 

відіграють ліпіди [403]. Ліпіди є основними компонентами клітинної мембрани і 

беруть участь у зберіганні енергії, трансдукції сигналу через клітинні мембрани, 

клітинному рості і та апоптозі [404].  

За ЦД зростає мобілізація жиру із депо, жирні кислоти транспортуються до 

печінки, де відбувається їх окиснення, що частково забезпечує клітини енергією. 

Надлишок жирних кислот використовується для синтезу кетонових тіл, жирів, 

фосфоліпідів та холестеролу. Синтезовані жири, фосфоліпіди і холестерол 

виводяться у кров у вигляді ЛПНЩ або ліпопротеїдів дуже низької щільності 

(ЛПДНЩ), що зумовлює виникнення гіперліпопротеїнемії, а це може призвести 

до розвитку атеросклерозу [405]. Тому у щурів з ЕЦД зростав рівень загальних 

ліпідів у крові в порівнянні з контролем. 

Ліпідні компоненти біомембран відіграють ключову роль у плинності 

мембран і впливають на конформацію мембранних протеїнів. Фосфоліпіди є 

основними ліпідними компонентами біологічної мембрани [406]. У мембрані 

зрілого еритроцита вміст фосфоліпідів постійно оновлюються під час циркуляції 

крові. Еритроцит не здатний проводити їхній біосинтез de novo, але регулює їх 

склад шляхом пасивного обміну інтактних фосфоліпідів з плазмовими 

ліпопротеїнами [407]. Альтернативний шлях відновлення фосфоліпідів включає 

ацилювання жирних кислот або ендогенними, або екзогенними 

лізофосфоліпідами з подальшим включенням їх у склад еритроцита. Попередні 

дослідження показали, що деякі фосфоліпіди впливають на еритроцити хворих 

за ЦД. Зазначені зміни пов’язані з реологічними параметрами крові, що 

призводить до агрегації еритроцитів, та є незалежним фактором ризику розвитку 

судинних ускладнень у хворих на ЦД [408]. Вміст фосфоліпідів за ЕЦД в крові 

щурів зростав у всіх трьох етапах дослідження. Однак за впливу цитрату ванадію 

у досліджуваних дозах, цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл та їхнього поєднаного 
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впливу цей показник вірогідно знижувався. Варто відзначити, що поєднаний 

вплив цитратів ванадію та хрому на інтактні тварини призводив до вірогідного 

зниження вмісту фосфоліпідів, порівняно до контролю. 

Підвищений вміст загальних ліпідів у щурів із ЕЦД були викликаний 

підвищенням рівня холестеролу і триацилгліцеролів в плазмі. Однак їх вміст 

знижувався за впливу цитратів ванадію та хрому у крові щурів з ЕЦД. 

Дослідження на тваринах дозволяють припустити, що вплив сполук Хрому 

пов’язаний зі зниженням рівня триацилгліцеролів та накопиченням ліпідів у 

печінці [409]. Крім того, щурі та кролики, які отримували хромдефіцитну дієту, 

мали підвищену концентрацію холестеролу та загальних ліпідів [410]. Функції 

Хрому у метаболізмі ліпідів пов’язані із збільшенням концентрації ЛПВЩ та 

зменшенням загального холестеролу та ЛПНЩ за рахунок підвищення 

активності ліпаз. Зниження концентрації холестеролу в плазмі крові пов’язані з 

тим, що Хром сприяє пригніченню печінкового ензиму гідроксиметил глутарил-

КоА редуктази, тим самим викликаючи гіполіпідемічний ефект [411]. Ймовірно, 

Хром може поліпшити перетворення ацетил-коензим А (ацетил-КоА) і зменшити 

утворення холестеролу [412]. Може підвищувати активність лецитин 

холестерол-ацилтрансферази і прискорювати етерифікацію і виведення 

холестеролу [413]. Крім того, дослідження показують, що Хром активує 

глюкозний транспортер GLUT4 через холестерол-залежний механізм, що 

знижує рівень холестеролу [414]. Клінічні дослідження продемонстрували, що 

зниження чутливості до інсуліну було пов’язано зі зниженням концентрації 

поліненасичених жирних кислот у фосфоліпідах скелетних м’язів [415].  

Сполуки Ванадію модулюють декілька ключових регуляторів ліпідного 

обміну через покращення експресії PPARγ (англ. peroxisome proliferator-

activated receptor) рецептора і активації AMPK (англ. AMP activated protein 

kinase) [169, 416]. Ванадій також впливає на експресію адипонектину, цей 

протеїн відіграє важливу роль у модуляції метаболізму глюкози та ліпідів в 

інсуліночутливих тканинах [169, 416]. Доведено, що адипонектин стимулює 

тирозинкіназну активність без прямого контакту з інсуліновими рецепторами, 
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сприяє фосфорилюванню за тирозином субстрату-1 та субстрату-2 

інсулінового рецептора та активує синтез глікогену через множинні 

внутрішньоклітинні сигнали [417]. Крім того, наявні повідомлення щодо 

підвищення під впливом адипонектину фосфориляції та активності 5’-АМФ-

активованої протеїнкінази та одночасного підвищення поглинання глюкози 

міоцитами та клітинами печінки, що безпосередньо регулює глюкозний 

метаболізм та чутливість до інсуліну [418]. Ванадій може інгібувати активність 

протеїн-тирозин-фосфатази нерецепторного типу 1 (PTPN1), що є новою 

терапевтивною мішенню для лікування ЦД 2 типу, ожиріння та 

інсулінорезистентності [419]. 

Кардіоліпін є фосфоліпідом, який локалізований виключно в внутрішній 

мітохондріальній мембрані, та відіграє важливу роль у підтримці оптимальної 

мітохондріальної функції, необхідний для окисного фосфорилювання, синтезу 

АТФ. Зміни в кількості кардіоліпіну пов’язані з безліччю патофізіологічних 

станів, включаючи діабет, ожиріння, серцеву недостатність, гіпертиреоз та 

старіння [420]. За перебігу ЕЦД у крові щурів вміст кардіоліпіну знижувався, що 

є наслідком оксидативного стресу та вірогідно зростав за впливу цитрату хрому 

в досліджуваних дозах. Даний фосфоліпід високочутливий до окисних 

пошкоджень реакційноздатними видами Оксигену завдяки високому вмісту 

поліненасичених жирних кислот, участі в підтриманні функціонуванні 

дихального ланцюга в мітохондріях та розташуванні поблизу ділянки утворення 

АФО. Кардіоліпін також бере участь у регуляції функцій мітохондрій, які тісно 

пов’язані з резистентністю до інсуліну. 

Фосфатидилінозитол і його похідні становлять лише близько 10–20 % всіх 

фосфоліпідів. Незважаючи на незначну кількість, вони є важливими 

внутрішньоклітинними вторинними месенджерами і беруть участь у 

універсальних сигнальних системах у клітинах, включаючи розподіл ліпідів і 

процеси метаболізму [421]. Вміст даного фосфоліпіду у крові щурів за ЕЦД мав 

тенденцію до зниження.  
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У крові щурів із ЕЦД також знижувався вміст фосфатидилетаноламіну. 

Даний фосфоліпід каталізує синтез фосфатидилхоліну, що відіграє роль у 

розвитку інсулінорезистентності. Його вміст зростав у крові щурів за ЕЦД та 

нормалізувався за впливу цитрату хрому.  

Найбільш важливий із фосфоліпідів — фосфатидилхолін. Він має 

ліпотропну, регулюючу дію та є структурним елементом важливих компонентів 

організму (мембран клітин, мієлінових оболонок). Він здатний переносити 

надлишок холестеролу із тканин і крові в печінку і сприяє виведенню його із 

організму, прискорює окисно-відновні процеси. 

Фосфатидилсерин є фосфоліпідом, що найбільше концентрується в 

органах із високою метаболічною активністю, таких як мозок, легені, серце, 

печінка і скелетні м’язи. Розташований головним чином у внутрішньому шарі 

клітинної мембрани і має цілий ряд унікальних регуляторних і структурних 

функцій. В першу чергу фосфатидилсерин модулює активність рецепторів, 

іонних каналів, ензимів і сигнальних молекул, бере участь у регуляції плинності 

мембран [422]. У крові тварин з ЕЦД вміст фосфатидилсерину зростав, однак 

знижувався за пливу цитрату хрому. Зменшення рівня фосфатидилінозитолу і 

фосфатидилсерину, які беруть безпосередню участь у активації атипових форм 

протеїнкінази С та РІ3К, у плазмі крові щурів з ЕЦД за дії цитрату хрому, вносить 

свій вклад у відновлення чутливості до інсуліну.  

У патогенезі ЦД, сфінголіпіди плазми крові являються потенційними 

біомаркерами діабету та метаболічного синдрому [423]. Нормалізація вмісту 

сфінгомієліну за дії цитратів ванадію та хрому може бути наслідком зниження 

утворення цераміду, який блокує активацію Akt-сигнального шляху, та, як 

наслідок, сприяє відновленню проведення інсулінового сигналу. Наприклад, 

рівень церамідів в плазмі крові людей із ЦД 2 типу підвищений та негативно 

співвідносяться зі швидкістю викиду глюкози, що вказує на залежність між 

рівнем цераміду та резистентністю до інсуліну [423]. 
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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. 

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 зумовлювало зниження концентрації глюкози в 1,22 разу та 

глікозильованого гемоглобіну в 1,4 разу. 

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 у 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 

цитрату ванадію та хрому, як окремо, так і сумісно, 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 
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поєднаного впливу цитрату 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, та 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 

підвиження вміст моно- і діацилгліцеролів – на 103,1%, що обгрунотовує 

викорситання цих мікроелементів у досліджуваних дозах.. 
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