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1. Актуальність вибраної теми дисертації.  Цукровий діабет – одне з 

найпоширеніших ендокринних захворювань. В Україні, за даними Центру 

медичної статистики МОЗ України, на початок 2017 року зареєстровано понад 

2 млн. пацієнтів з цукровим діабетом. Проте, як вказують ряд дослідників, 

кількість людей з недіагностованою патологією реально перевищує у 3-4 рази 

кількість виявлених пацієнтів. 

Одним з основних завдань лікування цукрового діабету є компенсація 

глікемії. Однак, зважаючи на значну гетерогенність та індивідуальні 

особливості перебігу цього захворювання, підбір адекватної цукрознижувальної 

терапії і досягнення бажаного ступеня компенсації глікемії у цих хворих має 

певні труднощі. Окрім контролю рівня глюкози, важливе значення має також 

нормалізація метаболічних процесів в організмі хворого, що потребує 

здійснення багатьох заходів, які спрямовані на усунення факторів ризику.  

Останнім часом ряд дослідників вказують на позитивний ефект Хрому та 

Магнію у комплексній терапії цукрового діабету. Зважаючи на те, що вони є 

есенціальними елементами, які беруть безпосередню участь у дії інсуліну та 

енергетичному метаболізмі.  

Магній покращує реакцію інсуліну у відповідь на цукор, який надходить 

з їжею, а також покращує дію інсуліну в регуляції рівня цукру в крові. При 

цукровому діабеті Магній запобігає виникненню судинних ускладнень і в 

поєднанні з Цинком, Хромом, Селеном покращує функцію бета-клітин 

підшлункової залози. 

Хром підвищує чутливість тканин до інсуліну, сприяє формуванню 

потрібної стерео форми інсуліну, завдяки чому він може ефективно переносити 

глюкозу в клітини. Корисною  якістю хрому є зниження тяги до солодкого, що 



допомагає хворим дотримуватися дієти з обмеженням вуглеводів, які мають 

солодкий смак. Прийом хрому сприяє зниженню рівня холестерину в крові та 

маси тіла у пацієнтів з ожирінням. 

Проте, на сьогодні недостатньо експериментальних та клінічно 

обґрунтованих доказів, які б аргументовано доводили ефективність регулярного 

використання магнію та хрому у профілактиці та лікуванні цукрового діабету. 

Тому  поставлена автором мета дослідження – з’ясувати біохімічні особливості 

вуглеводного та ліпідного обмінів, системи антиоксидантного захисту в крові 

та тканинах щурів з експериментальним цукровим діабетом за впливу цитратів 

магнію та хрому і розробити на цій основі нові підходи до корекції 

метаболічних порушень є актуальною з теоретичної і практичної точок зору.  

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Вибраний напрямок дослідження є частиною розробок, 

проведених у лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту 

біології тварин НААН у процесі виконання наукових держбюджетних тем: 

«Дослідити вплив цитрату магнію на вуглеводний обмін та антиоксидантну 

систему щурів за умов гіперглікемії» (завдання 31.00.01.01 Ф, ДР № 

0111U006159) та «Дослідити комплексний вплив цитратів хрому і магнію на 

метаболічні процеси в організмі щурів за умов гіперглікемії» (завдання 

35.00.01.02 Ф, ДР № 0116U001407), у яких дисертант була співвиконавцем 

завдань і досліджувала метаболічні зміни вуглеводного та ліпідного обмінів, 

гормональний та антиоксидантний статус, процеси пероксидного окиснення 

ліпідів за умов експериментального діабету та за впливу цитратів магнію і 

хрому. 

3. Новизна проведеного дослідження та одержаних наукових 

результатів. Автором вперше встановлено виражену антиоксидантну дію 

цитратів Mg і Cr за досліджуваної патології, про що свідчить зниження вмісту 

ТБК-активних продуктів, гідропероксидів ліпідів і зростання активності 

ензимів антиоксидантного захисту в крові та тканинах тварин. З’ясовано нові 

аспекти гіпоглікемічної дії досліджуваних цитратних сполук, які, активізуючи 

ензими вуглеводного обміну, сприяють інтенсифікації гліколізу і, як наслідок, 



зниженню рівня глюкози в крові та підвищення концентрації інсуліну та С-

пептиду у плазмі крові щурів із цукровим діабетом. Вперше показано, що 

запропоновані нами сполуки знижують вміст холестеролу та загальних ліпідів у 

плазмі крові за цукрового діабету, що може свідчити про їх антиатерогенний 

ефект. Запропоновано метод застосування цитратів магнію та хрому з метою 

попередження гіперглікемії, її корекції та інсулінорезистентності у тварин, що 

може лягти в основу розробки медичних засобів для профілактики цукрового 

діабету. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження. На основі отриманих 

даних експериментально обґрунтовано позитивний вплив цитратів магнію і 

хрому на обмінні процеси в організмі щурів за умов цукрового діабету. 

Проведені дослідження дали змогу довести ефективність використання цитрату 

магнію зокрема та в комплексі з цитратом хрому для корекції метаболічних 

порушень, які виникають за експериментального цукрового діабету. Отримані 

дані розширюють уявлення щодо фармакодинамічних механізмів 

гіпоглікемічного впливу цих сполук. 

5. Практичне значення одержаних результатів. У результаті 

проведених досліджень експериментально обґрунтовано позитивний вплив 

цитратів магнію і хрому на обмінні процеси в організмі щурів за умов 

цукрового діабету. Проведені дослідження дали змогу довести ефективність 

використання цитрату магнію зокрема та в комплексі з цитратом хрому для 

корекції метаболічних порушень, які виникають за експериментально 

викликаного цукрового діабету. Отримані дані розширюють уявлення щодо 

механізмів гіпоглікемічного впливу цих сполук. Результати роботи стануть 

фундаментом подальших багатоступеневих досліджень у напрямі створення 

нових гіпоглікемічних засобів для профілактики і лікування гіперглікемії, 

інсулінорезистентності та цукрового діабету. 

Практичним результатом роботи стала розробка способу застосування 

нової комплексної цитратної сполуки для профілактики та лікування цукрового 

діабету, на яку отримано два патенти України на винахід. Видано методичні 



рекомендації “Живлення тварин та фізіолого-біохімічні процеси в організмі за 

дії цитратів мікроелементів”. 

Одержані в дисертаційній роботі результати впроваджені у навчальний 

процес під час викладання спецкурсів на кафедрі біохімії біологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 

Горбачевського. МОЗ України»  

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Всі теоретичні узагальнення, висновки і 

рекомендації, які сформульовані у дисертації, побудовані на матеріалах 

власних досліджень і за суттю відбивають ті закономірності, які були виявлені 

шляхом аналізу отриманих дисертантом результатів. Цифрові дані були піддані 

математичній обробці, що дало можливість об’єктивно і порівняльно оцінити 

механізми впливу сполук магнію і хрому на обмінні процеси в організмі щурів 

за умов цукрового діабету. Дисертація ілюстрована 23-ма таблицями і 20-ма 

рисунками, які полегшують сприйняття текстового матеріалу. Теоретичні 

положення і практичні рекомендації достатньо обґрунтовані і достовірні. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За 

результатами дисертації опубліковано 22 наукові праці, з яких 9 – у фахових 

виданнях, у яких дозволено публікувати результати дисертаційних досліджень, 

10 робіт у матеріалах і тезах конференції та симпозіуму, а також методичні 

рекомендації та 2 патенти на корисну модель. 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.  

1) Не доцільно було у роботі використовувати загальний термін «біохімічні 

процеси», оскільки досліджувались тільки показники вуглеводного і 

ліпідного обміну. 

2) Оскільки ферменти не виділялись, то краще було застосувати терміни 

«супероксиддисмутазна активність», а не «активність 

супероксиддисмутази» і ін. 



3) У розділі “Матеріали і методи дослідження” варто було б вказати, яким 

чином проводили рандомізацію тварин у групи і чіткіше висвітлити 

дизайн дослідження. 

4) Є деякі термінологічні недоречності. Так, треба вживати терміни не 

«рівень» глюкози, а «концентрація» глюкози, не «у кількостях», а у 

«дозах», не «вплив різних доз препарату», а «вплив препарату у різних 

дозах» тощо.  

5) Не зрозумілим є методика виведення тварин з експерименту «за легкого 

наркозу». Треба було вказати дозу препарату, який застосовувався для  

цього. 

У ході рецензування роботи виникли деякі питання, на які хотілось би 

отримати відповіді дисертанта: 

1. Поясніть, будь ласка, чому саме цитрати Ви використали, адже, за 

Вашими даними, використання лише лимонної кислоти сприяє 

зростанню концентрації глюкози в крові, і чому Ви застосували у 

цитрати магнію і хрому, синтезовані саме методом нанотехнологій.  

2. Як Ви контролювали дозу цитратів магнію і хрому, яку отримували 

тварини, споживаючи питну воду? 

3. Чим Ви керувались при виборі доз магнію і хрому на першому 

етапі досліджень? 

4. Чому саме алоксанову модель цукрового діабету Вами обрано для 

вивчення впливу солей магнію і хрому, а не стрептозотоцинову? 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці.  

Отримані автором результати можуть бути використані у навчальному 

процесі при розгляді відповідних тем з біологічної хімії та інших кафедр вищих 

навчальних закладів природничого спрямування.  

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам.  Дисертаційна 

робота Шатинської Олени Андріївни виконана на достатній кількості 

експериментальних тварин та із застосуванням адекватних методів 

дослідження. Робота оформлена згідно встановлених вимог і складається із 

вступу, огляду  літератури, описання об’єкту та методів дослідження, розділу 



власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел. Робота 

написана українською мовою, викладена на 169 сторінках компʼютерного 

тексту, з яких 123 сторінки основного тексту.  

В огляді літератури, який  складається із 5-ти підрозділів, розглянуті 

основні уявлення про структурні та функціональні зміни в організмі за умов 

розвитку цукрового діабету. Висвітлено біохімічні механізми гіпоглікемічної 

дії магнію та хрому та проаналізовано їхню корисну роль у профілактиці та 

терапії цукрового діабету. 

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» детально описано 

постановку експериментів, а також методики, які використовувались у процесі 

їх виконання. 

У розділі власних досліджень, який складається із 11-ти підрозділів,  автор  

висвітлює вплив цитрату магнію у дозах 100-, 250- та 500 мг Mg
2+

/кг на 

вуглеводний обмін в крові та тканинах щурів з експериментальним цукровим 

діабетом; вплив цитрату магнію у кількостях 100-, 250- та 500 мг Mg
2+

/кг на 

процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантної 

системи в крові та тканинах щурів із експериментальним цукровим діабетом; 

вплив цитрату магнію у кількостях 100-, 250- та 500 мг Mg
2+

/кг на ліпідний 

обмін в організмі щурів з експериментальним цукровим діабетом; вплив 

цитрату магнію на вміст магнію у тканинах нирок і печінки щурів з 

експериментальним цукровим діабетом; комплексний вплив цитратів магнію та 

хрому на концентрацію інсуліну, С-пептиду та глюкози в плазмі крові щурів за 

умов експериментального цукрового діабету; комплексний вплив цитратів 

магнію і хрому на показники вуглеводного обміну в тканинах щурів із 

експериментальним цукровим діабетом; комплексний вплив цитратів магнію та 

хрому на інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та стан 

антиоксидантної системи в організмі щурів з експериментальним цукровим 

діабетом; комплексний вплив цитратів магнію та хрому на ліпідний обмін у 

плазмі крові щурів з експериментальним цукровим діабетом; комплексний 

вплив цитратів магнію та хрому на вміст хрому у тканинах нирок і печінки 



щурів з експериментальним цукровим діабетом; вплив лимонної кислоти на 

вуглеводний обмін та антиоксидантну систему крові та печінки щурів з 

експериментальним цукровим діабетом, а також проведено кореляційні 

взаємозв’язки показників вуглеводного обміну, пероксидного окиснення ліпідів 

та антиоксидантної системи в організмі щурів з експериментальним цукровим 

діабетом та за впливу цитратів магнію та хрому залежно від рівня глікемії. 

Кожний підрозділ закінчується проміжними висновками, у яких 

узагальнюються отримані результати, що полегшує сприйняття цифрових 

даних, наведених у цих підрозділах. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» дисертант 

аналізує результати, отримані під час проведення експериментів, порівнює їх із 

даними інших науковців, робить логічні узагальнення.  

Висновків 9, вони відповідають завданням дослідження, ґрунтуються на 

результатах власних досліджень, написані лаконічно і коректно. 

Список літератури містить 240 джерел, з яких кирилицею – 86, латиницею 

– 154.  

За змістом, об’ємом, структурою, співвідношенням окремих елементів і 

технічним оформленням дисертація відповідає основним вимогам щодо 

присудження наукового ступеня кандидата наук. 

 

Висновок.  Дисертаційна робота Шатинської Олени Андріївни “Біохімічні 

процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії 

цитратів магнію та хрому” є закінченою науковою працею, в якій отримано 

нові науково аргументовані експериментальні результати, що в сукупності є 

суттєвими для розуміння механізмів впливу цитратів магнію та хрому, 

синтезованих методом нанотехнології, на метаболічні процеси у щурів з 

цукровим діабетом. Дисертаційна робота за актуальністю тематики досліджень, 

обсягом і науково-методичним рівнем їх виконання, новизною, практичним 

значенням і науковою обґрунтованістю одержаних результатів та викладених 

положень відповідає п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013  




