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Теорія та експеримент

Вступ

Відомо, що частота розвит-
ку діабетичної нефропатії ко-
ливається від 40 до 50 % у

хворих на  цукровий діабет
(ЦД) 1 типу та від 15 до 30 %
— на діабет 2 типу, причому
саме це ускладнення є однією
з головних причин смерті хво-

рих на ЦД 1 типу [11], а при ЦД
2 типу від уремії помирає до
8 % пацієнтів. Установлено та-
кож, що ризик серцево-судинних
катастроф як провідної причи-
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В экспериментах использовали белых крыс-самцов. Подопытных животных разделили на три

группы: 1-я — контроль (интактные животные); 2-я — животные с сахарным диабетом; живот-
ным 3-й группы вводили корвитин. Моделировали сахарный диабет путем однократного внутри-
брюшинного введения стрептозотоцина после предыдущего 4-недельного содержания живот-
ных на высокожировой диете. Непосредственно перед введением стрептозотоцин растворяли
в 0,1 молярном цитратном буфере (pH 4,5); контрольной группе вводили соответствующее ко-
личество цитратного буфера. В экспериментах установлено, что водорастворимая форма кверце-
тина — корвитин уменьшает симптомы поражения почек, проявляется восстановлением балан-
са в системе прооксиданты / антиоксиданты, активности ферментов митохондрий по сравнению с
показателями животных с сахарным диабетом с ожирением.
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It is known that diabetic nephropathy development rate ranges from 40 to 50% in patients with

diabetes type 1 and from 15 to 30% — with diabetes type 2, and this complication is the main reason
for death in patients with diabetes mellitus type 1, and 8% of patients with diabetes type 2 die from
uremia. It was also established that the risk of cardiovascular events as the leading causes of mortal-
ity in patients with diabetes increases in kidney damage.

The aim of this investigation — to establish the influence of water-soluble form of quercetin —
Corvitin — on the state of the kidneys under conditions of experimental diabetes with obesity.

Materials and methods. White male rats were used during the experiments. Experimental ani-
mals were divided into three groups: 1st — control (intact animals); 2nd — animals with diabetes;
animals of 3rd group were injected with Corvitin (Borshchahivskyy chemical-pharmaceutical plant, Kyiv,
in a dose 10 mg/kg, intraperitoneal daily, starting through 10 weeks after STZ administration, during
2 weeks). Simulation of diabetes mellitus was carried out by a single intraperitoneal administration of
streptozotocin (STZ, Sigma, USA, 30 mg/kg of body weight) after the previous 4-week accepted in
high fat diet. STZ was dissolved immediately before the introduction of a 0.1 molar citrate buffer
(pH 4.5); animals from control group were injected with the appropriate amount of citrate buffer. Renal
tissue was investigated. We determined: indicators of lipid peroxidation — lipid hydroperoxides,
TBA-active products, diene conjugates, antioxidant status: superoxide dismutase, catalase, glutath-
ione, NO2

–, the enzyme activity of mitochondria — succinate dehydrogenase, cytochrome oxidase.
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ни смерті хворих на ЦД зрос-
тає при ураженні нирок [10].
Тому ефективне запобігання
прогресуванню та сповільнен-
ня ураження нирок при ЦД без-
посередньо пов’язані з по-
кращанням якості життя хворих
і зменшенням рівня їх смерт-
ності [13].

Мета даного дослідження
— встановлення впливу во-
дорозчинної форми кверце-
тину — корвітину на стан ни-
рок при експериментальному
цукровому діабеті з ожирін-
ням.

Матеріали та методи
дослідження

В експериментах викорис-
товували білих щурів-самців.
Піддослідних тварин поділили
на три групи: 1-ша — контроль
(інтактні тварини); 2-га — тва-
рини з ЦД; тваринам 3-ї групи
вводили корвітин (Борщагів-
ський хім.-фарм. завод, Київ)
по 10 мг/кг маси тіла, внутріш-
ньоочеревинно, щодня, почи-
наючи через 10 тиж. після вве-
дення стрептозотоцину (STZ),
протягом 2 тиж. [5]. Моделю-
вання ЦД 2 типу здійснювали
шляхом одноразового внутріш-
ньоочеревинного введення
STZ (Sigma, США, 30 мг/кг ма-
си тіла) [14] після попередньо-
го 4-тижневого утримання тва-
рин на високожировій дієті [15].
Безпосередньо перед введен-
ням STZ розчиняли у 0,1 мо-
лярному цитратному буфері
(pH 4,5); контрольній групі вво-
дили відповідну кількість цит-
ратного буферу. Досліджували
тканину нирок. Визначали: по-
казники перекисного окиснен-
ня ліпідів (ПОЛ) — гідропере-
киси ліпідів (ГПЛ) [2], ТБК-ак-
тивні продукти (АП) [1], дієно-
ві кон’югати (ДК) [6]; антиокси-
дантний статус: активність су-
пероксиддисмутази (СОД) [9],
каталази (КАТ) [7], відновле-
ний глутатіон (ВГ) [12], NO2

– [3],
активність ферментів мітохонд-
рій — сукцинатдегідрогенази
(СДГ) [4], цитохромоксидази
(ЦХО) [8]. Статистичну оброб-
ку результатів досліджень про-

водили, використовуючи t-кри-
терій Стьюдента, за допомо-
гою комп’ютерної програми
Microsoft Excel XP.

Результати дослідження
та їх обговорення

Установлено, що через 10 тиж.
розвитку діабету з ожирінням
у нирках спостерігалась акти-
вація ПОЛ, що підтверджува-
лося зростанням у гомогена-
тах органа вмісту ГПЛ на 34 %,
ТБК-АП на 32 % і ДК на 64 %
порівняно з контрольною гру-
пою тварин.

Відбувалися зміни компо-
нентів антиоксидантної систе-
ми. Це проявлялося компен-
саторним збільшенням актив-
ності СОД і КАТ на 109 та 11 %
відповідно, але зменшенням
вмісту ВГ на 25 %. Погіршува-
вся функціональний стан ди-
хального ланцюга мітохондрій.
Про це свідчило зниження ак-
тивності СДГ на 26 %, ЦХО —
на 50 % порівняно з контро-
лем. При дослідженні у нирках
вмісту NO2

– відмічено знижен-

ня цього показника на 41 %
(табл. 1).

Як видно з отриманих ре-
зультатів, представлених у
табл. 1, у щурів з діабетом, які
отримували корвітин, відміча-
лося зниження активності про-
цесів пероксидного окиснення
мембранних ліпідів у нирках.
Зокрема, вміст ГПЛ у гомо-
генатах органа зменшився на
17 %, рівень ДК — на 25 %,
ТБК-АП — на 17 %.

Активність СОД у групі тва-
рин з ЦД, які отримували кор-
вітин, була нижчою на 49 %.
Досліджуваний препарат про-
являв позитивний вплив і на
активність іншого антиокси-
дантного ферменту — КАТ у
гомогенатах органа, рівень
якої був нижчим на 9 %. Водо-
розчинна форма кверцетину
сприяла зростанню вмісту ВГ
у нирках на 31 %, причому цей
показник повертався до рівня
контролю.

Отримані результати свід-
чать про відновлення балансу
у системі прооксиданти/анти-

Таблиця 1
Показники стану нирок щурів при цукровому діабеті

та їх динаміка під впливом корвітину, M±m

        

Показник

        Серія досліду

Контроль, Цукровий Цукровий діабет
n=7 діабет, n=8 + корвітин, n=10

ГПЛ, 103 ум. од./кг 3,07±0,02 4,12±0,03 3,42±0,02
р<0,01 p<0,001; p1<0,001

ТБП-АП, ммоль/кг 2,54±0,05 3,34±0,07 2,77±0,06
р<0,01 p<0,05; p1<0,001

ДК, ммоль/кг 2,21±0,02 3,63±0,28 2,73±0,19
р<0,01 p<0,001; p1<0,001

CОД, ум. од./кг 1,20±0,03 2,51±0,21 1,29±0,06
р<0,01 p>0,05; p1<0,001

КАТ, мкат/кг 9,12±0,02 10,14±0,04 9,23±0,03
р<0,01 p>0,05; p1<0,001

ВГ, ммоль/кг 3,51±0,02 2,62±0,20 3,43±0,05
р<0,01 p>0,05; p1<0,001

NO2
–, мкмоль/кг 1,27±0,02 0,75±0,04 1,14±0,06

р<0,01 p<0,001; p1<0,001

СДГ, ммоль/(кг⋅хв) 7,17±0,02 5,31±0,04 6,77±0,16
p<0,01 p<0,05; p1<0,001

ЦХО, ммоль/(кг⋅хв) 3,28±0,11 1,63±0,08 2,34±0,13
p<0,01 p<0,001; p1<0,01

Примітка. Достовірність відносно: р — контролю, p1 — групи ЦД.
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оксиданти при введенні водо-
розчинного препарату кверце-
тину. Рівень NO2

– у нирках під
дією корвітину зростав на 52 %
проти групи тварин з діабетом.

При дослідженні впливу ре-
човин на компоненти мітохонд-
ріального електронно-транс-
портного ланцюга встановле-
но, що активність СДГ при за-
стосуванні корвітину була ви-
щою на 28 %, активність ЦХО
— на 44 %.

Таким чином, на основі ана-
лізу результатів дослідження
впливу корвітину на стан нирок
при ЦД з ожирінням можна
зробити такі висновки:

1. Ураження нирок при діа-
беті з ожирінням супроводжу-
ється порушенням процесів
пероксидного окиснення ліпі-
дів (зростання кількості гідро-
пероксидів ліпідів, дієнових
кон’югатів і ТБК-активних про-
дуктів), змінами компонентів
антиоксидантної системи (під-
вищення активності суперок-
сиддисмутази, каталази, змен-
шення вмісту відновленого
глутатіону), зниженням рівня
нітрит-аніона, порушенням
функціонування мітохондрі-
ального електронно-транспорт-
ного ланцюга (зниження ак-
тивності сукцинатдегідрогена-
зи, цитохромоксидази) у нир-
ковій тканині порівняно з по-
казниками тварин контрольної
групи.

2. Водорозчинна форма
кверцетину — препарат корві-
тин сприяє відновленню стану
нирок при експериментально-
му цукровому діабеті з ожирін-
ням, що підтверджується при-
гніченням процесів пероксид-
ного окиснення ліпідів (змен-
шення кількості гідроперокси-
дів ліпідів, ТБК-активних про-
дуктів і дієнових кон’югатів),
позитивними змінами компоне-
нтів антиоксидантної системи
(зниження активності суперок-
сиддисмутази, каталази, збіль-
шення вмісту відновленого
глутатіону), зростанням рівня
нітрит-аніона, відновленням
активності ферментів мітохонд-
рій (цитохромоксидази та сукци-

натдегідрогенази) порівняно із
показниками тварин з цукро-
вим діабетом з ожирінням, які
не отримували препарат ко-
рекції.

3. Доведення позитивного
впливу водорозчинної форми
кверцетину на стан нирок при
експериментальному цукрово-
му діабеті з ожирінням є під-
ґрунтям для поглибленого ви-
вчення властивостей препара-
ту як ефективного засобу про-
філактики та лікування діабе-
тичної нефропатії.
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ВЛИЯНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА НА ПАРАМЕТРЫ ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ В ГО-
ЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

1 Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацев-
тического университета, Харьков, Украина,

2 КУ «Днепропетровская городская клиническая больница № 4», Днепропетровск, Украина
Изучено влияние цитокинового иммунокорректора рекомбинантного интерлейкина-2 (Ронко-

лейкин, 0,01 мг/кг) на параметры тиол-дисульфидной системы (ТДС) в условиях моделирова-
ния аллоксанового сахарного диабета у крыс в сравнении с Пирацетамом (500 мг/кг) и Тиоцета-
мом (500 мг/кг). Установлено, что постишемическое поражение ткани головного мозга экспери-
ментальных животных на модели аллоксанового сахарного диабета сопровождалось резким сни-
жением (на 96–94 %) изученных параметров. По значимости в качестве системообразующих
показателей оригинальных коэффициентов восстановительный потенциал ТДС и индекс глута-
тионовой системы превышают стандартный показатель — тиол-дисульфидный коэффициент и
могут использоваться как ранние маркеры формирования постгипоксических изменений при са-
харном диабете и нарушений активности ТДС тканей головного мозга, а также для изучения
антиоксидантной активности потенциальных нейропротекторов-антигипоксантов. Отмечено кор-
ректирующее влияние Пирацетама, Тиоцетама и Ронколейкина на показатели оригинальных
коэффициентов ТДС — восстановительный потенциал и индекс глутатионовой системы, наибо-
лее выраженное у Ронколейкина.

Ключевые слова: интерлейкин-2, Ронколейкин, экспериментальный сахарный диабет, тиол-
дисульфидная система.




