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«Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим 
діабетом за дії цитратів магнію і хрому», представлену на  

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук  
зі спеціальності 03.00.04 – біохімія  

 
Дисертаційна робота роботу Шатинської Олени Андріївни виконана згідно з 

науковими планами Інституту біології тварин НААН та є фрагментом науково-
дослідної роботи лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин «Дослідити 
вплив цитрату магнію на вуглеводний обмін та антиоксидантну систему щурів за 
умов гіперглікемії» та «Дослідити комплексний вплив цитратів хрому і магнію на 
метаболічні процеси в організмі щурів за умов гіперглікемії»  
 

Актуальність теми 
 

Представлена до захисту дисертаційна робота Шатинської Олени Андріївни 
присвячена дослідженню та оцінці впливу цитратів магнію та хрому на 
метаболічні та функціональні порушення в крові та тканинах щурів з 
експериментальним цукровим діабетом.  

Однією із надзвичайно важливих медико-соціальних проблем сьогодення 
була, є і залишається актуальною проблема профілактики та лікування цукрового 
діабету (ЦД), як 1-го, так і 2 типу, захворювання, яке супроводжується 
ускладненнями, які нерідко призводять не тільки до інвалідизації, але і до 
смертності хворих на ЦД практично у всіх країнах світу. 

Серед численних ускладнень індукованих ЦД найбільш поширеними є 
серцево-судинні, розвиток яких супроводжується виникненням атеросклерозу, 
тромбоутворення, запальних процесів, а також розвитком нефропатії, ретинопатії, 
нейропатії тощо. Більше того, не всі ускладнення діабету за їх ступенем тяжкості 
та залежністю від вікових змін притаманні хворим обох статей. Разом із тим на 
розвиток та перебіг цього захворювання впливають як  екзо- так і ендогенні 
чинники, які безпосередньо призводять до ризику виникнення та посилення 
перебігу різного ґенезу порушень індукованих ЦД, що на даний час залишається 
актуальною та остаточно нез’ясованою проблемою. 

Цукровий діабет є мультифакторним захворюванням, розвиток якого 

пов'язаний із виникненням відносної або абсолютної недостатності інсуліну або 
резистентності до його дії. У той час як патогенез цукрового діабету 1 типу 

переважно опосередкований Т-клітинами автоімунний процес, що 

супроводжується прогресивним руйнуванням β-клітин клітин підшлункової 
залози, що призводить до дефіциту інсуліну, ЦД 2 типу переважно 

супроводжується виникненням резистентності клітин, тканин та органів до 

інсуліну. Окрім генетичної схильності до розвитку ЦД також можуть призводити 
різні фактори оточуючого середовища, зокрема харчові антигени, токсини та 

вірусні інфекції.  
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На даний час існує широкий спектр антидіабетичних препаратів, які 

використовують у клініці ЦД та його ускладнень, однак застосування більшості із 

них викликає різні побічні наслідки. Тому значна увага зосереджена на пошуку як 
фітотерапевтичних препаратів в якості профілактичних, а інколи і лікарських 

засобів, так і макро- та мікроелементів, які залучаючись до обміну в організмі 

хворих на ЦД в якості кофакторів ензимів або безпосередньо впливаючи на ті чи 
інші метаболічні процеси були б здатні їх нормалізувати, а також проявляти 

цукрознижувальну дію. Разом з тим, не всі макро- та мікроелементи, які вже 

знайшли застосування при лікуванні ЦД, остаточно досліджені, а також не 
з’ясовано які саме метаболічні процеси вони можуть нормалізувати та яким чином 

проявляти гіпоглікемічну дію.  
Існують клінічні дослідження, які свідчать про те, що застосування вітамінів 

групи В, таких як вітамін B1та B3, а також вітамінів C, D і E, макроелементів, 
таких як Кальцій та Магній а також мікроелементів, зокрема Цинку, Хрому, 
Ванадію для лікування ЦД призводить до зниження рівня глюкози в крові. Для 
більш ґрунтовного вирішення питання щодо застосування макро- та 
мікроелементів, особливо за їх сумісної необхідні експериментальні дослідження 
на тваринах, які можуть дозволити більш інформативно з’ясувати їх вплив на 
організм хворих на ЦД, тим самим запобігаючи його виникненню та сприяючи 
ефективному лікуванню. Все більша увага на даний час сконцентрована на 
з’ясуванні участі Хрому та Магнію у можливій регуляції метаболізму та пошуку 
конкретних механізмів, на які вони здатні позитивно впливати, оскільки ці 
елементи є ессенціальними та, як встановлено, впливають на дію інсуліну та 
енергетичний метаболізм. 

Проте і насьогодні продовжуються дослідження їх впливу у різних 
концентраціях на метаболічні процеси в організмі за перебігу ЦД. Разом із тим, 
важливо, щоб дія цих елементів, як окремо так і у поєднанні, була б ефективною та 
не супроводжувалася виникненням негативних побічних наслідків, що є 
необхідним для профілактики та лікування ЦД та його ускладнень на тлі їх 
дефіциту. Так відомо, що магній (Mg) є і кофактором багатьох ензимів, зокрема 
тих, що беруть участь у гліколізі, циклі Кребса, ланцюгу транспорту електронів. 
Існують дані, що дефіцит Mg може впливати на розвиток резистентності до 
інсуліну. Важливе значення також має мікроелемент тривалентний Хром (Cr), 
біологічно активною формою якого в організмі є хромодулін, який, як показано, 
може посилювати дію інсуліну шляхом його впливу на рецептори гормону.  

Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що з року в рік зростає 
кількість хворих на ЦД та його ускладнення, що нерідко призводить до втрати 

працездатності, інвалідизації та навіть смертності. На даний час в Україні понад 

1,3 мільйона осіб хворіють на ЦД та зареєстровані, однак частина людей взагалі не 
знає, що вже хворіє на це захворювання. До розвитку ЦД призводить цілий 

комплекс метаболічних, функціональних та структурних порушень в організмі, 

деякі із них є генетично обумовленими. Вважають, що одними із основних 
причин, які призводять до розвитку діабету є інтенсифікація окислювального та 

нітрозативного стресу, модифікації протеїнів, особливо їх глікозилювання, 
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активація сигнальних шляхів, запальні процеси тощо, можливий вплив на які 

досліджуваних елементів сприятиме запобіганню, а також, не виключено, що і 

відновленню порушених метаболічних процесів. 
Ґрунтуючись на вищезазначеному, обрана тема дисертаційної роботи та 

проведені дослідження сприятимуть вирішенню актуальної медико-соціальної 
проблеми щодо лікування цукрового діабету та індукованих ним ускладнень, а 
вирішення завдань роботи згідно її мети доповнить існуючі відомості щодо впливу 
Магнію та Хрому на метаболічні та функціональні порушення в організмі, що є 
актуальним як у теоретичному, так і в практичному значенні та дасть змогу 
розширити розуміння щодо порушень механізмів, які призводять до розвитку та 
посилюють перебіг цього захворювання.  

 
Обґрунтованість наукових положень дисертації, їх достовірність і 

новизна 
Автором обґрунтовано наукові положення дисертаційної роботи, а також 

проаналізовано відомості літературних джерел стосовно існуючих досліджень 
відповідно до теми роботи. Шатинська О.А. обґрунтувала важливість наукової 
роботи як у теоретичному, так і в практичному аспекті, сформулювала мету та 
завдання досліджень, а також використала сучасні спектрофотометричні, 
хроматографічні, імуноферментні та статистичні методи. Автор акцентувала увагу 
на важливості та перспективності виконання цієї наукової роботи для 
профілактики та лікування ЦД та індукованих ним ускладнень.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що отримані 
результати доповнюють інформативну базу щодо впливу Магнію та Хрому в 
залежності від їх дози на метаболічний та функціональний стан організму за 
цукрового діабету. Вперше з’ясовано, що в крові і тканинах щурів за умов 
алоксанового діабету дія цитратів магнію і хрому на досліджувані показники 
залежить від їх дози. Встановлено виражену антиоксидантну дію цитратів Mg і Cr 
за ЦД, свідченням чого є зниження вмісту ТБК-активних продуктів, 
гідропероксидів ліпідів та підвищення активності ензимів антиоксидантного 
захисту в крові та тканинах тварин. Виявлено, що на тлі гіперглікемії застосування 
досліджуваних елементів призводить до зниження вмісту L-лактату, що 
супроводжується пригніченням анаеробного гліколізу. Також підвищення 
концентрації інсуліну та С-пептиду у плазмі крові діабетичних щурів виявлено за 
дії цитратів цих елементів. Встановлено, що цитрати досліджуваних елементів 
знижують вміст холестеролу та загальних ліпідів у плазмі крові за цукрового 
діабету, що може запобігати розвитку атеросклерозу. Підібрані дози 
досліджуваних елементів можуть стати основою для розробки методу щодо 
застосування цитратів магнію та хрому в якості антигіперглікемічних сполук, які 
проявляють корегуючи дію на вуглеводний та ліпідний метаболізм. 

Наукові положення дисертаційної роботи ґрунтуються на достатній 
кількості проведених експериментів та тварин із використанням сучасних методів 
досліджень. Статистичний аналіз отриманих даних проведено за допомогою 
методів варіаційної статистики. Отримані результати проаналізовано Шатинською 
О.А., а на їх основі сформульовано висновки. 
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Науково-практична значимість роботи та конкретні шляхи 
використання результатів досліджень 

 
Результати роботи доповнюють сучасні уявлення щодо можливого 

використання цитратів магнію та хрому як окремо так із іншими препаратами в 
якості гіпоглікемічних засобів для профілактики та лікування цукрового діабету та 
його ускладнень за дефіциту цих елементів, що обґрунтовує доцільність пошуку та 
розробки отримання більш ефективних анти-діабетичних препаратів. За ЦД 
цитрати магнію і хрому як окремо так і за сумісної дії проявляють коригуючий 
вплив на досліджувані метаболічні порушення. На основі отриманих даних 
розроблено спосіб застосування досліджуваних цитратних сполук для 
профілактики та лікування цукрового діабету та отримано два патенти України на 
корисну модель. Результати роботи впроваджені у навчальний процес кафедр 
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» . 

 
Структура роботи 
 
Дисертаційна робота викладена на 169 сторінках друкованого тексту і 

включає вступ, огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати 
досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, перелік 
використаних джерел, що містить 240 найменувань. Робота проілюстрована 20 
рисунками та 23 таблицями. 

Автором самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук, аналіз даних 
літератури стосовно обраної теми роботи, відтворено модель алоксанового 
цукрового діабету, виконано експериментальну частину роботи, проаналізовано 
отримані результати, проведено статистичний аналіз та обговорення отриманих 
результатів, формулювання основних положень та висновків роботи, підготовка 
результатів до публікації. Дизайн дисертаційної роботи розроблено спільно з 
науковим керівником.  

Актуальність досліджуваної теми роботи, її зв’язок з науковими 
програмами, плановими темами, мета та завдання досліджень, наукова новизна та 
практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, 
апробація результатів роботи, а також публікації за темою дисертації висвітлені у 
вступі до дисертації. 

У першому розділі, присвяченому огляду літератури, у п’яти підрозділах 
розглянуто існуючі сучасні відомості щодо патогенезу цукрового діабету та його 
ускладнень, проаналізовано відомості літературних джерел щодо ролі Магнію та 
Хрому в живих організмах, особливо за розвитку патологічних станів, зокрема 
цукрового діабету, з метою їх можливого використання для профілактики та 
лікування цього захворювання та його ускладнень.  

У другому розділі роботи інформація стосовно моделювання алоксанового 
цукрового діабету (ЦДа), матеріалів та методів досліджень, опис яких достатній 
для оцінки достовірності отриманих даних, викладена у достатній мірі. Оцінку 
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метаболічних та функціональних порушень за умов  ЦДа було проведено на 
моделі діабету, відтвореного з використанням одноразового 
внутрішньоочеревинного введення розчину моногідрат алоксану (“Синбіас”, 
Україна) з розрахунку 150 мг/кг маси тіла тварин розчиненому у фізіологічному 
розчині. Ця експериментальна модель дозволила відтворити основну 
патофізіологічну складову цукрового діабету 1 типу, як відносну інсулінову 
недостатність. Вплив цитрату магнію в залежності від доз (100, 250 та 500 мг/кг 
маси тіла) та цитрату хрому (25 та 10 мкг/кг маси тіла) на досліджувані показники 
в крові та тканинах щурів оцінювали на тлі ЦДа. 

Результати щодо впливу цитратів магнію та хрому на досліджувані 
показники в крові та тканинах щурів на тлі алоксанового цукрового діабету 
представлені у третьому розділі та в його підрозділах. У цьому розділі наведено 
результати стосовно впливу цитратів магнію та хрому на активність ключових 
ензимів вуглеводного обміну (глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та 
лактатдегідрогенази), основні ланки пероксидного окиснення ліпідів та стан 
антиоксидантної системи в крові та тканинах щурів за ЦДа. Також представлені 
результати щодо впливу цитрату магнію на вміст Магнію у тканинах нирок і 
печінки щурів за цієї патології. Отримані результати дозволили встановити, що за 
ЦДа  концентрацію інсуліну та С-пептиду в плазмі крові щурів зростає, а 
застосування цитратів магнію та хрому частково нормалізувало ці показники. Слід 
зазначити, що сумісна дія досліджуваних цитратів була більш ефективною у 
корекції виявлених метаболічних порушень індукованих ЦДа. Також оцінено 
вплив лимонної кислоти на основні ланки вуглеводного обміну та антиоксидантну 
систему крові та печінки щурів за експериментального цукрового діабету. 

В останньому розділі роботи автором узагальнено отримані результати 
проведених досліджень та обґрунтовано основні положення дисертації, на основі 
яких сформульовано висновки. 

За обсягом отриманих результатів та їх новизною як у науковому, так і в 
практичному значенні, представлена до захисту робота відповідає вимогам до 
кандидатських дисертацій. 

Основні результати дисертаційної роботи Шатинської О. А. викладені в 
авторефераті та у 22 наукових працях, з них 9 статей у наукових фахових 
виданнях, які затверджені Міністерством освіти і науки України та 10 тезах 
доповідей у матеріалах міжнародних і вітчизняних наукових конференцій та двох 
патентах на корисну модель.  

Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації. 
На мій погляд, при загальній позитивній оцінці виконаної роботи, в плані 

дискусії до дисертаційної роботи та автореферату Шатинської О. А. є ряд 
запитань, зауважень та побажань. 

За якими критеріями було вибрано досліджувані елементи, чому саме солі 
лимонної кислоти та яким чином було обґрунтовано використані дози та термін і 
спосіб їх введення?  

Чи впевнений автор у тому що коригуюча дія цитратів магнію та хрому 
здійснюється лише за рахунок саме їх впливу на досліджувані показники чи може 
за рахунок залучення до інших  метаболічних процесів?  
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