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Висновки
1. Застосування ППІІ у хворих на ЦД 1 і ЦД

2 типів краще знижувало рівень глікемії натще
і постпрандіальної глікемії, ніж застосування
БЩІІ.

2. Призначення ППІІ у хворих на ЦД 1 типу
більш ефективно запобігало розвитку денних і
нічних глікемій, ніж використання БЩІІ терапії.

3. Поєднання ППІІ разом з БЩІІ у хворих на
ЦД 1 і ЦД 2 типів забезпечило найбільше знижен-
ня і досягнення цільових значень глікемії натще і
постпрандіальної глікемії, а також знижувало ча-
стоту випадків денних і нічних гіпоглікемій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сергеева-Кондраченко М. Ю. Клинико-патологичес-
кие аспекты развития осложнений при сахарном диабете
1 типа и возможности их коррекции / М. Ю. Сергеева-Кон-
драченко // Международный эндокринологический журнал.
– 2007. – № 6 (12). – С. 26–34.

2. Кіхтяк О. П. Патохімічні аспекти розвитку ангіопатій
при цукровому діабеті / О. П. Кіхтяк, А. Т. Кіхтяк // Львівський
медичний часопис. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 137–144.

3. Shalitin S. Тhe Use of Insulin Pump Therapy in the
Pediatric Age Group / S. Shalitin, M. Phillip // Horm Res. –
2008, Мау 20. – Vol. 70 (1). –  Р. 14–21.

4. Continuons subcutaneous insulin infusion versus multiple
daily insulin injections in patients with diabetes mellitus:
systematic review and meta-analysis / K. Jeitler, K. Horvath,
A. Berghold [et al.] // Diabetologia. – 2008, Jun. – Vol. 51 (6).
– Р. 941–951.

5. Павлова М. Г. Обучение и самоконтроль в комплекс-
ном лечении сахарного диабета / М. Г. Павлова // Между-
народный эндокринологический журнал. – 2007. – № 5 (11).
– С. 71–74.

6. Bode B. W. Use of rapid-acting insulin analogues in the
treatment of patients with type I and type 2 diabetes mellitus:
insulin pump therapy versus multiple daily injections / B. W.
Bode // Clin. Ther. – 2007. – Vol. 29, Suppl. D. – P. 135–144.

7. Pickup J. C. Long-acting insulin analogs versus insulin
pump therapy for the treatment of type I and type 2 diabetes /
J. C. Pickup, E. Renard // Diabetes Care. – 2008, Feb. – Vol.31,
Suppl. 2. – P. 140–145.

8. Павлова М. Г. Обучение и самоконтроль в комплекс-
ном лечении сахарного диабета / М. Г. Павлова // Міжна-
родний ендокринологічний журнал. – 2007. – № 5 (11). –
С. 71–74.

Вступ

Одним із пріоритетних напрямів сучасних
досліджень є вікові аспекти наслідків впливу на
організм ксенобіотиків довкілля, а також вияв-
лення ранніх ознак патологічних реакцій в ор-

ганізмі за умов отруєння важкими металами
[2; 9].
Відомо, що при дії на організм різних патоген-

них чинників виникають порушення мембранно-
го апарату його клітин. Така дестабілізація приз-
водить до функціональних порушень як самих
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клітин, так і організму в цілому. Одним із най-
більш важливих механізмів руйнування мемб-
ранних структур є посилення процесів пероксид-
ного окиснення ліпідів (ПОЛ), яке відіграє сут-
тєву роль у генезі різних патологічних процесів
[1; 3; 5].
Разом із тим, у фізіологічних умовах у кожній

тканині наявна рівновага між системами анти- та
прооксидантів. Система антиоксидантного захис-
ту (АОЗ) — це сукупність ферментативних і не-
ферментативних чинників, які захищають мемб-
рани клітин, тканин і органів від ушкодження
вільними радикалами та пероксидними сполука-
ми [7; 8; 10].
Мета дослідження — визначити структуру

хроноритмів показників вільнорадикального го-
меостазу в еритроцитах статевозрілих і старих
білих щурів за умов фізіологічної норми, а також
при дії свинцю хлориду.

Матеріали та методи дослідження

Експерименти проведено на 48 статевозрілих
білих щурах-самцях віком 6 міс. і на такій же
кількості старих щурів 18-місячного віку. Усіх
тварин утримували за стандартних умов віварію
при сталій температурі та вологості повітря, у
звичайному світловому режимі, з вільним досту-
пом до води та їжі.
Дослідним групам щурів обох вікових груп

упродовж 14 діб внутрішньошлунково вводили
водний розчин свинцю хлориду в дозі 50 мг/кг,
контрольним групам — водопровідну воду.
Щурів забивали шляхом декапітації відповід-

но до вимог Європейської конвенції щодо захис-
ту експериментальних тварин, під легким ефір-
ним наркозом о 8, 12, 16 та 20-й годині. Кров ста-
білізували гепарином, центрифугували 15 хв при
3000 об/хв, відокремлювали плазму від формених
елементів. Суспензію еритроцитів отримували
триразовим промиванням фізіологічним розчи-
ном натрію хлориду у співвідношенні 1 : 10.
Стан ПОЛ оцінювали за вмістом в еритроци-

тах малонового альдегіду (МА) та дієнових кон’ю-
гатів (ДК) [4], системи АОЗ — за рівнем катала-
зи [6].
Статистичну обробку результатів проводили

методом варіаційного аналізу з визначенням
критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Внаслідок проведених досліджень виявлено,
що показники вільнорадикального гомеостазу в
еритроцитах як статевозрілих, так і старих білих
щурів упродовж досліджуваної частини доби пе-
ріодично змінюються.
Разом із цим, величини ПОЛ у старих тварин

за умов фізіологічної норми, а також при свин-
цевій інтоксикації переважали відповідні показ-
ники статевозрілих щурів (табл. 1, 2).

Примітка. У табл. 1, 2: І — інтактні тварини; ІІ — тва-
рини, які одержували розчин свинцю хлориду; n — кіль-
кість тварин; p — коефіцієнт вірогідності змін між показни-
ками дослідних та інтактних тварин.

Таблиця 1
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу
в еритроцитах статевозрілих білих щурів

при дії свинцю хлориду, x±Sx, n=6

Група
                   Години

8.00 12.00 16.00 20.00

Малоновий альдегід, мкмоль/л
І 39,230± 40,070± 45,190± 49,990±

±0,917 ±0,920 ±0,970 ±0,126
ІІ 72,300± 71,920± 86,690± 59,710±

±0,523 ±1,099 ±1,409 ±2,158
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,01

Дієнові кон’югати, Е232/мл
І 2,160± 2,230± 2,090± 2,200±

0,012 0,009 0,018 0,012
ІІ 3,220± 3,120± 4,270± 3,710±

±0,019 ±0,036 ±0,049 ±0,025
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Каталаза,мкмоль/(хв·мл)
І 2,110± 2,140± 1,950± 2,110±

±0,051 ±0,028 ±0,058 ±0,013
ІІ 1,500± 1,520± 1,220± 1,260±

±0,018 ±0,023 ±0,023 ±0,028
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Таблиця 2
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу

в еритроцитах старих білих щурів
при дії свинцю хлориду, x±Sx, n=6

Група
                   Години

8.00 12.00 16.00 20.00

Малоновий альдегід, мкмоль/л
І 50,580± 46,870± 50,780± 45,470±

±0,925 ±0,250 ±0,692 ±0,333
ІІ 79,700± 67,600± 70,030± 77,680±

±0,683 ±0,483 ±0,950 ±0,858
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Дієнові кон’югати, Е232/мл
І 2,330± 2,530± 2,270± 2,440±

±0,030 ±0,028 ±0,029 ±0,014
ІІ 3,720± 3,020± 3,390± 3,950±

±0,023 ±0,013 ±0,083 ±0,027
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Каталаза, мкмоль/(хв·мл)
І 2,090± 1,780± 1,900± 1,960±

±0,049 ±0,058 ±0,027 ±0,032
ІІ 1,400± 1,440± 0,980± 0,790±

±0,035 ±0,092 ±0,027 ±0,046
p<0,001 p<0,05 p<0,001 p<0,001

Мезор ритму МА у статевозрілих щурів зростав
з (43,6000±1,9994) до (59,710±2,158) мкмоль/л
(p<0,001), амплітуда коливань збільшувалася на
32,2 % відносно такої в інтактних тварин. У старих
щурів ці показники також збільшилися (відповідно
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з (48,430±1,128) до (73,750±2,469) мкмоль/л
(p<0,001) та на 43,6 %).
Середній рівень ритму ДК як у статевозрілих,

так і у старих щурів також вірогідно змінював-
ся. У першій групі — з (2,170±0,023) до (3,580±
±0,205) Е232/мл (p<0,001), у другій — з (2,390±
±0,046) до (3,520±0,158) Е232/мл (p<0,001). Амплі-
туда у статевозрілих щурів зростала в 5,3 разу, у
старих — у 2,4 разу.
Такі зміни в обох дослідних групах тварин

супроводжувалися зниженням активності фер-
менту системи АОЗ каталази. Упродовж усього
досліджуваного періоду активність каталази у
статевозрілих і старих щурів порівняно з група-
ми інтактних тварин відповідної вікової категорії
була вірогідно меншою. Мезор ритму у тварин
першої групи зменшувався з (2,080±0,032) до
(1,380±0,068) мкмоль/(хв·мл) (p<0,001), у щурів дру-
гої — з (1,930±0,046) до (1,150±0,134) мкмоль/(хв·мл)
(p<0,001). Амплітуда коливань хронограми в пер-
шому випадку зростала в 2,8 разу, у другому —
в 4,1 разу.
Таким чином, аналіз хроноритмів показників

про- й антиоксидантної систем еритроцитів
щурів за умов свинцевої інтоксикації виявив в
обох вікових групах щурів активацію ПОЛ на
фоні недостатності АОЗ, що супроводжується
ознаками десинхронозу.
Разом із цим, вказані вище зміни у старих

щурів є більш вираженими, ніж у статево-
зрілих. У зв’язку з цим можна стверджувати,
що внаслідок старіння відбувається поступова
розбалансованість систем вільнорадикального
гомеостазу, яка призводить до зниження адап-
таційно-компенсаторних можливостей орга-
нізму.

Висновки
1. Показники вільнорадикального гомеостазу

у статевозрілих і старих білих щурів за умов фі-

зіологічної норми впродовж досліджуваної час-
тини доби періодично змінюються.

2. При свинцевій інтоксикації у старих щурів
порушення структури хроноритмів показників
про- й антиоксидантної систем є більш вираже-
ними, ніж у статевозрілих, що є наслідком віко-
вих змін у діяльності адаптаційно-компенса-
торних і декомпенсаторних систем.
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