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Цукровий діабет (ЦД) є однією з актуальних медико-біологічних проблем,
вивчення якої належить до пріоритетних напрямів роботи національних систем охорони
здоров’я. В Україні за останні 10 років поширеність ЦД збільшилася в півтора рази;
станом на 1 січня 2015 р. у країні зареєстровано 1,2 млн. хворих, що становить близько
2,9% від усього населення. З урахуванням того, що на кожен зареєстрований випадок
припадає два – три випадки недіагностованого захворювання, вже зараз можна говорити
про більш ніж 2,0 – 2,5 млн. хворих [1, 2].
Одним з основних ускладнень, пов’язаних з розвитком ЦД, є діабетична
кардіоміопатія, що спостерігається більш ніж у половини хворих на ЦД [3 – 5]. При цьому
ключові позиції у формуванні серцево-судинної патології при ЦД займають метаболічні
розлади і порушення гемостазу, в тому числі дисліпідемія атерогенного характеру [6 – 8].
Відомо, що дисліпідемія, яка виникає при ЦД, супроводжується ініціацією
вільнорадикальних процесів, що у свою чергу обумовлює актуальність досліджень,
спрямованих на вивчення впливу антиоксидантної терапії на розвиток ЦД та його
ускладнень [9].
Метою
нашого
дослідження
було
вивчення
впливу антиоксиданту
алкілселенонафтірідіна (АСНР) на динаміку показників ліпідного обміну при розвитку
експериментального цукрового діабету.
Дослідження проведено на 92 щурах самцях лінії Wistar, які були розділені на дві групи:
контрольну (n = 23) і дослідну (n = 69). Тварини дослідної групи були розділені на три підгрупи.
У тварин першої підгрупи (1-ДПГ) моделювали ЦД без введення АСНР, тваринам другої
підгрупи (2-ДПГ) АСНР вводили на 21 добу після моделювання ЦД, а тваринам третьої
дослідної підгрупи (3-ДПГ) АСНР починали вводити з першої доби експерименту.
Для моделювання ЦД тваринам дослідної групи внутришньоочеревинно
натщесерце один раз на тиждень вводили стрептозотоцин (SIGMA США), розведений в
0,5 мл 0,1 цитратного буфера, з розрахунку 25 мг/кг. Добову дозу АСНР (180 мкг/100 г),
змішану зі шпротним паштетом, вводили per os.
Дослідження показників ліпідного обміну – загального холестерину (ЗХ),
тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) – проводили за
допомогою автоматичного біохімічного аналізатора «Cobas Integra 400+» і реактивів
«Roche» (Швейцарія).
У ході дослідження встановлено, що рівень ЗХ у тварин 1-ДПГ до 60-ї доби
експерименту підвищувався на 20,5 ± 0,02%, порівняно з вихідними показниками. У
тварин 2-ДПГ до 20-добової експозиції експерименту динаміка рівня ЗХ була ідентичною
1-ДПГ. Після початку введення АСНР до 40 і 60-ї доби рівень ЗХ практично не
відрізнявся від вихідних показників. У тварин 3-ДПГ до 20-ї доби рівень ЗХ підвищувався
на 10,0 ± 5,8% і був нижчим за відповідний показник тварин 1-ДПГ і 2-ДПГ; після 20-ї
доби рівень ЗХ починав знижуватися і на 60-ту добу експерименту достовірно не
відрізнявся від показників експозиційного контролю. У всі терміни спостереження рівень

ЗХ у 3-ДПГ був вірогідно нижчим за показники 1-ДПГ і 2-ДПГ.
Показники динаміки рівня ТГ в усіх підгрупах мали ознаки депресії, починаючи з
20-ї доби й до закінчення експерименту (більше у тварин 3-ДПГ).
Рівень ЛПВЩ в усіх дослідних підгрупах знижувався до 20-ї доби експерименту,
після чого підвищувався аж до 60-добової експозиції експерименту, але при цьому він
залишався нижчим за показники експозиційного контролю. Ці зміни були більшою мірою
виражені у тварин 1-ДПГ і 2-ДПГ.
Динаміка рівня ЛПНЩ і ЛПДНЩ була протилежною – до 20-ї доби експерименту
спостерігалося підвищення показників (більше у тварин 1-ДПГ і 2-ДПГ), а після 40-ї доби
виявлено їх зниження (більше у тварин 3-ДПГ). У всіх випадках рівень ліпопротеїдів був
вищим за показники експозиційного контролю.
Таким чином, дослідження показало, що раннє введення антиоксидантів (АСНР)
позитивно впливає на динаміку показників ліпідного обміну при розвитку
експериментального ЦД.
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