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У статті представлені дані щодо дії цитрату 
цинку на активність ензимів антиоксидантної систе-
ми та вміст відновленого глутатіону і продуктів пе-
роксидного окиснення ліпідів у тканинах печінки та 
підшлункової залози щурів за експериментального 
цукрового діабету індукованого стрептозотоцином.  

Отримані результати вказують, що цитрат цин-
ку, який додавали до раціону щурів, зумовлює пос-
лаблення процесів пероксидації ліпідів у досліджу-
ваних тканинах за рахунок активації системи анти-
оксидантного захисту. Завдяки його антиоксидант-
ним властивостям він може використовуватися як 
компонент біологічно активних добавок з метою 
профілактики діабету. 

Ключові слова: щурі, антиоксидантна систе-
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Вивчити біологічні особливості дії цитратів 
мікроелементів в різні періоди онтогенезу тва-
рин» (№ держ. реєстрації 0116U001407, шифр 
35.00.01.02Ф), та «Дослідити особливості впливу 
цитратів цинку, хрому та магнію на вуглеводний 
обмін та антиоксидантний статус в організмі тва-
рин» (шифр 35.00.01.02.01Ф).  

Вступ. Цинк бере участь у багатьох молекуля-
рних внутрішньоклітинних процесах і характеризу-
ється регуляторним впливом на проліферацію, 
диференціацію та функціональну активність різних 
типів клітин. Тісний зв’язок цинку з гормонами і 
ферментами пояснює його вплив на вуглеводний, 
жировий і білковий обміни речовин, на окисно-
відновні процеси, на синтетичну здатність печінки. 
Вважається, що у підтриманні гомеостазу цинку 
бере участь і підшлункова залоза [17], вивільняючи 
цинк у кишковий тракт, звідки відбувається реабсо-
рбція мікроелемента в періоди його дефіциту [14]. 
Установлено, що за умов діабету порушується об-
мін цинку, особливо в β-клітинах панкреатичних 

острівців [13]. Розвиток діабету супроводжується 
дегрануляцією інсулоцитів і втратою цинку [10, 11]. 
Це явище слугувало підкріпленням положення про 
його роль в інкреторній функції підшлункової залози.  

Однією з важливих функцій цинку є участь в 
системі антиоксидантного захисту організму [9, 18]. 
Цинк здатний активувати синтез у печінці Cu/Zn - 
залежної СОД [15]. Він може конкурувати з феру-
мом і купрумом, як антагоністами, за зв’язки з мем-
бранами клітин і зменшувати утворення вільних 
радикалів, тим самим здійснюючи пряму антиокси-
дантну дію [20]. 

Тому метою даних досліджень було з’ясувати 
вплив різних кількостей цинку на стан процесів 
пероксидного окислення ліпідів та активність ензи-
мів антиоксидантного захисту у печінці та підшлун-
ковій залозі щурів за експериментального цукрово-
го діабету індукованого стрептозотоцином. 

Об’єкт та методи дослідження. Дослідження 
проведені на білих лабораторних щурах, які пере-
бували в умовах віварію Інституту біології тварин 
НААН. Робота виконана з дотриманням рекомен-
дацій Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей (Страсбург, 1986) та 
«Біоетичної експертизи доклінічних та інших науко-
вих досліджень, що виконуються на тваринах» 
(Київ, 2006).  

Тварини масою тіла від 150 до 170 г були роз-
ділені на чотири групи: І група – контрольна, ІІ, ІІІ і 
ІV – дослідні. Тварини І і ІІ груп споживали виключ-
но основний раціон. Тваринам ІІІ і ІV груп протягом 
місяця до основного раціону додавали розчин  
цитрату цинку в кількостях 20 і 50 мг Zn/кг маси 
тіла. У тварин ІІ, ІІІ і ІV груп на тлі 24-ох годинного 
голодування був викликаний експериментальний 
цукровий діабет (ЕЦД) шляхом внутрішньоочере-
винного введення стрептозотоцину (“Sigma”, США) 
з розрахунку 45 мг/кг маси тіла. Гіперглікемію вияв-
ляли шляхом вимірювання глюкози крові, зібраної  
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з хвостової вени, за допомогою портативного глю-
кометра (“Gamma-M”).  

На 30 добу тварин виводили з експерименту 
під легким ефірним наркозом. Матеріалом для дос-
лідження були гомогенати тканин печінки та підш-
лункової залози щурів. Визначали вміст гідроперо-
ксидів ліпідів (ГПЛ) за методом, принцип якого  
полягає в осадженні протеїну трихлороцтовою кис-
лотою з наступним внесенням у середовище тіоці-
анату амонію [1]. Концентрацію ТБК-активних про-
дуктів вимірювали за допомогою кольорової реак-
ції малонового діальдегіду з тіобарбітуровою кис-
лотою [5]. Активність супероксиддисмутази (СОД, 
КФ 1.1.15.1.) визначали за методом, принцип якого 
полягає у відновленні нітротетразолію супероксид-
ними радикалами [4]. Активність глутатіонперокси-
дази (ГП, КФ 1.11.1.9) визначали за швидкістю оки-
снення відновленого глутатіону [7]. Активність ка-
талази (КТ, КФ 1.11.1.6) визначали за допомогою 
здатності пероксиду водню утворювати із солями 
молібдену стійкий кольоровий комплекс [6]. Актив-
ність глутатіонредуктази (ГР, КФ 1.6.4.2) визначали 
за швидкістю відновлення глутатіону в присутності 
NADPH [3]. Вміст відновленого глутатіону визнача-
ли за рівнем утворення тіонітрофенільного аніону  
в результаті взаємодії SH-груп глутатіону з  
5,5-дитіобіс, 2-нітробензойною кислотою [3]. Одер-
жані цифрові дані обробляли статистично за допо-
могою комп’ютерної програми «Statistika». Для ви-
значення вірогідних відмінностей між середніми 
величинами використовували критерій Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Досліджуючи вміст продуктів пероксидного окис-
нення ліпідів було виявлено зростання їх вмісту у 
печінці та підшлунковій залозі тварин ІІ групи порів-
няно з контрольною групою. Зокрема, у підшлунко-
вій залозі вміст ГПЛ вірогідно зріс у 2 рази стосов-
но І групи (табл. 1). Можливо це пов’язано з акти-
вацією процесів ліпопероксидації за умов гіперглі-
кемії. Проте за умов додавання цитрату цинку було 
відмічено вірогідне зниження вмісту ГПЛ в 1,2 рази 

у підшлунковій залозі щурів ІV дослідної групи, од-
нак зростання в 1,4 рази у ІІІ групі відносно ІІ.  

При визначенні вмісту ТБК-активних продуктів 
було відмічено вірогідне їх зростання в тканинах 
печінки та підшлункової залози щурів ІІ дослідної 
групи відносно контрольної групи, відповідно в 1,4 і 
1,9 раза. Високий вміст продуктів ПОЛ у тканинах 
щурів за експериментального цукрового діабету, 
очевидно, пов’язаний з послабленням зв’язування 
інсуліну з рецепторами на поверхні клітин. Це при-
зводить до гіперболічної дії антагоніста інсуліну – 
кортизолу, який посилює процеси пероксидації 
ліпідів і пригнічує функціонування системи антиок-
сидантного захисту. Однак в тканинах щурів тва-
рин ІІІ та ІV груп спостерігалося зниження вмісту 
ТБК-активних продуктів. Зокрема, їх вміст знижува-
вся у печінці тварин ІV дослідної групи в 1,4 рази 
та підшлунковій залозі тварин ІІІ та ІV груп, відпові-
дно в 1,3 і 2,5 раза стосовно ІІ групи. Це може бути 
пов’язано з здатністю цинку стимулювати експре-
сію металопротеїнів у тканині підшлункової залози, 
які, як відомо, акумулюють гідроокисні радикали та 
можуть потенційно запобігти деструкції бета-
клітин. 

Антиоксидантна система (АОС) організму захи-
щає його тканини і клітини від ушкодження вільни-
ми радикалами, які безперервно утворюються в 
живому організмі, а також сприяє відновленню фу-
нкціонування обмінних процесів. Процеси ПОЛ та 
функціонування АОС добре збалансовані та пра-
цюють за принципом зворотного зв’язку: збільшен-
ня рівня антиоксидантів призводить до гальмуван-
ня вільнорадикального окиснення, а це, у свою 
чергу, змінює властивості самих ліпідів: у них з’яв-
ляються легкоокисні фракції, що прискорює процес 
ПОЛ. При цьому витрачається багато ендогенних 
антиоксидантів і система повертається до вихідно-
го рівня. Така динамічна рівновага ПОЛ та АОС у 
біологічних мембранах і рідинах притаманна всім 
рівням організації живих систем, і є одним із основ-
них показників нормального гомеостазу. 

Таблиця 1 – Вміст продуктів ПОЛ у тканинах щурів з ЕЦД та за пливу цитрату цинку в кількостях 20 і 50 мг/кг 
маси тіла (М±m; n=7) 

Гідропероксиди ліпідів, ОЕ/ г 
  І група ІІ група ІІІ група ІV група 

Печінка 0,16±0,010 0,24±0,061 0,15±0,004 0,21±0,026 

Підшлункова залоза 0,36±0,029 0,71±0,040*** 1,03±0,059***### 0,58±0,016***# 

ТБК-активні продукти, нмоль/ г 
Печінка 3,56±0,154 4,88±0,309** 4,23±0,328 3,54±0,049### 

Підшлункова залоза 1,52±0,053 2,83±0,024*** 2,13±0,040***### 1,14±0,037***### 

Примітки: * статистично вірогідні різниці між тваринами ІІ, ІІІ і ІV груп та тваринами І (контрольної) групи:  
* ― р < 0,05; ** ― р < 0,01; *** ― р < 0,001; # —статистично вірогідні різниці між тваринами ІІІ і ІV груп  
та тваринами ІІ групи : #― р < 0,05; ## ― р < 0,01; ### ― р < 0,001. 
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Головна роль в антиоксидантному захисті клі-
тин відводиться – супероксиддисмутазі, яка, дис-
мутуючи супероксидний аніонрадикал, перетворює 
його в менш реакційноспроможний пероксид гідро-
гену. СОД безпосередньо забезпечує обрив віль-
норадикальних реакцій у клітинах аеробних органі-
змів на так званій «нульовій» стадії вільнорадика-
льного окислення [8, 12]. Відомо, що активність 
антиоксидантних ензимів за умов хронічної гіперг-
лікемії може знижуватися внаслідок їх неензимати-
чного глікозилювання [8, 12]. 

Дані наших досліджень свідчать про вірогідне 
зниження активності СОД в 2,4 раза у підшлунковій 
залозі щурів ІІ групи за ЕЦД та невірогідне знижен-
ня в тканині печінки. Активність ензиму вірогідно 
зростала у печінці тварин ІІІ і ІV груп та знижувала-
ся у підшлунковій залозі тварин ІІІ групи у порів-
нянні з показниками тварин І групи. У порівнянні з 
показниками активності СОД у тварин ІІ групи ви-
явлено достовірне підвищення активності цього 
ензиму у тварин ІІІ групи, зокрема у печінці – на 
41%, підшлунковій залозі – на 87%, а в ІV групі, 
відповідно на 65% і 116%. Дану закономірність мо-
жна пояснити тим, що СОД – ензим, який у своєму 
складі містить цинк, тому навіть за ЕЦД, але при 

додатковому випоюванні сполуки цинку встановле-
но підвищення його активності. 

Активність каталази в підшлунковій залозі щу-
рів дослідних груп вірогідно зростала, зокрема, 
спостерігалося вірогідне зростання активності КТ у 
тварин ІІ, ІІІ і ІV груп, відповідно в 1,3 1,5 і 2,1 раза 
у порівнянні з показниками контрольної групи. У 
тварин ІІІ і ІV груп спостерігалося зростання актив-
ності ензиму, відповідно в 1,2 і 1,6 раза у порівнян-
ні з показниками ІІ групи (табл. 2). 

У печінці виявлено вірогідне зростання актив-
ності КТ лише в ІV групі в 1,3 раза у порівнянні з 
показниками тварин І групи.  

Функціонування різних компонентів АОС тісно 
пов’язане з окремими ланками клітинного метабо-
лізму. Насамперед це стосується активності глута-
тіонпероксидази, ключового ензиму АОС в організ-
мі тварин. Так, у ІІ групі спостерігалося вірогідне 
зниження даного ензиму відносно І групи 
(контрольної) в тканині печінці – в 1,4 раза та у 
підшлунковій залозі – в 1,3 раза. Крім цього, у печі-
нці тварин виявлено зниження активності цього 
ензиму в 1,3 раза – в ІІІ групі та зростання в 
1,2 раза – у ІV групі, порівняно із контрольною гру-
пою (табл. 3). 

Таблиця 2 – Активність супероксиддисмутази та каталази у тканинах щурів з ЕЦД та за пливу цитрату цинку в 
кількостях 20 і 50 мг/кг маси тіла (М±m; n=7) 

  І група ІІ група ІІІ група ІV група 

Супероксиддисмутаза, ум. од./мг протеїну 

Печінка 41,88±1,25 39,37±1,11 55,58±3,95**## 65,04±5,11***### 

Підшлункова залоза 38,12±2,25 15,84±0,65*** 29,70±1,47**### 34,31±1,20### 

Каталаза, ммоль/хв•мг протеїну 

Печінка 7,57±0,37 8,77±0,48 7,42±0,40 9,72±0,09*** 

Підшлункова залоза 4,07±0,24 5,29±0,43*** 6,27±0,11***## 8,56±0,13***### 

Примітки: * статистично вірогідні різниці між тваринами ІІ, ІІІ і ІV груп та тваринами І (контрольної) групи:  
* ― р < 0,05; ** ― р < 0,01; *** ― р < 0,001; # —статистично вірогідні різниці між тваринами ІІІ і ІV груп та тваринами 
ІІ групи : #― р < 0,05; ## ― р < 0,01; ### ― р < 0,001. 

Таблиця 3 – Активність глутатіонної системи в тканинах щурів з ЕЦД та за пливу цитрату цинку в кількостях 
20 і 50 мг/кг маси тіла (М±m; n=7) 

  І група  ІІ група ІІІ група ІV група 

Активність глутатіонпероксидази, мкмоль/хв. мг протеїну 

Печінка 9,02±0,34 6,37±0,21*** 6,99±0,44** 11,07±0,44**### 

Підшлункова залоза 31,31±1,50 24,5±1,21** 30,02±1,93# 29,29±0,84## 

Активність глутатіонредуктази, мкмоль/хв. мг протеїну 

Печінка 1,53±0,12 0,82±0,130** 0,81±0,063*** 1,86±0,15### 

Підшлункова залоза 0,86±0,037 0,61±0,016*** 0,73±0,053 0,75±0,023*### 

Вміст відновленого глутатіону, ммоль/г 
Печінка 4,60±0,33 1,73±0,06** 6,33±0,269**### 5,41±0,374### 

Підшлункова залоза 1,19±0,07 0,59±0,02*** 0,74±0,019***### 0,92±0,054**### 

Примітки: * статистично вірогідні різниці між тваринами ІІ, ІІІ і ІV груп та тваринами І (контрольної) групи:  
* ― р < 0,05; ** ― р < 0,01; *** ― р < 0,001; # —статистично вірогідні різниці між тваринами ІІІ і ІV груп та тваринами 
ІІ групи : #― р < 0,05; ## ― р < 0,01; ### ― р < 0,001. 
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Однак, стосовно тварин ІІ групи з ЕЦД виявлено 
зростання активності ГП у печінці тварин ІV групи в 
1,7 раза та підшлунковій залозі ІІІ і ІV груп в 1,2 раза. 
Ці дані свідчать про пряму залежність між вмістом 
цинку в раціоні та активністю ГП у тканинах щурів.  

Глутатіонредуктаза – широко поширений фла-
вінових ензим, що підтримує високу внутрішньоклі-
тинну концентрацію відновленої форми глутатіону. 
Для відновлення окисненого глутатіону ГР в якості 
донорів гідрогену використовує НAДФH, який утво-
рюється в пентозофосфатному шляху у глюкозо-6-
фосфатдегідрогеназній реакції [2]. 

При дослідженні активності ГР в тканині печін-
ки цей ензим був вірогідно нижчий майже в 2 рази 
відносно контролю в ІІ та ІІІ групах (табл. 3). Про-
те, у тварин ІV дослідної групи у тій же тканині ак-
тивність ГР була вища у 2,2 раза порівняно з 
ІІ (діабетичною) групою. 

Активність ГР у підшлунковій залозі вірогідно 
менша в ІІ групі на 29,3% та ІV – на 12,7% відносно 
контрольної групи. Однак, порівняно з ІІ групою ак-
тивність цього ензиму у ІV групі більша в 1,2 раза. 

Як відомо, цинк відіграє важливу роль у діяль-
ності підшлункової залози, процесах зв’язування 

інсуліну з гепатоцитами, синтезі ліпопротеїнів. Вна-
слідок його нестачі порушується толерантність 
організму тварин до глюкози.  

З джерел літератури відомо, що вміст відновле-
ного глутатіону зменшується порівняно з нормою за 
умов стрептозотоцинового діабету [19]. Подібне 
зниження вмісту відновленого глутатіону ми спосте-
рігали у печінці (в 2,6 рази) та підшлунковій залозі 
(в 2 рази) щурів ІІ групи порівняно з контрольною. У 
той час відмічено вірогідне зростання вмісту віднов-
леного глутатіону у печінці тварин ІІІ групи –  
в 3,6 раза та в IV групи – у 3,1 раза, а також у підш-
лунковій залозі тварин ІІІ групи – в 1,2 раза та  
IV групи – в 1,5 раза порівняно до ІІ групи. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отримані результати вказують, що цитрат 
цинку, який додавали до раціону щурів, зумовлює 
послаблення процесів пероксидації ліпідів у дослі-
джуваних тканинах за рахунок активації системи 
антиоксидантного захисту. Завдяки його антиокси-
дантним властивостям він може використовувати-
ся як компонент біологічно активних добавок з  
метою профілактики діабету, що і стане метою 
подальших досліджень. 
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УДК 546.47; 678.048 
ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТ ЦИНКА НА АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ В ПЕЧЕНИ  
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ 
Сливинская А. Н. 
Резюме. В статье представлены данные о действии цитрата цинка на активность энзимов антиокси-

дантной системы и содержание восстановленного глутатиона и продуктов перекисного окисления липи-
дов в тканях печени и поджелудочной железе крыс при экспериментальном сахарном диабете индуциро-
ванным стрептозотоцином. 

Полученные результаты указывают, что цитрат цинка, который добавляли в рацион крыс, вызывает 
ослабление процессов ПОЛ в исследуемых тканях за счет активации системы антиоксидантной защиты. 
Благодаря его антиоксидантным свойствам он может использоваться как компонент биологически актив-
ных добавок с целью профилактики диабета. 

Ключевые слова: крысы, антиоксидантная система, сахарный диабет, цитрат цинка. 
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Zinc Citrate Influence on Antioxidant Defence in Rats’ Liver  
and Pancreatic Gland during Experimentally Diabetes  
Slivinska O. M.  
Abstract. The purpose of the article is to present data towards the zinc citrate action of on the activity of 

antioxidant system enzymes and the content of reduced glutathione and products of peroxide oxidation of lipids 
in liver and pancreatic tissues of rats under the condition of experimental streptozotocin – induced diabetes mel-
litus. The experiment was conducted on white laboratory rats, which were divided into four groups: I – the con-
trol group, II, III and IV – the experimental groups. Animals of the 3rd and 4th groups received zinc citrate solu-
tion in amount of 20 and 50 mg Zn/kg bodyweight dosage to a basic diet during a month. Experimental diabetes 
mellitus was induced in animals of all experimental groups after 24-hour fasting. 

Antioxidant defence indicators were determined in the homogenates of the liver and pancreas of the rats. 
There was a decrease in the activity of enzymes AOC and the content of reduced glutathione in tissues of ani-
mals of the group II compared to the group I – control, but in animals of groups III and IV the growth of the stud-
ied indices compared to the control group was observed.  

Researching the content of lipid hydroperoxides and TBC-active products in tissues of rats, the growth of 
their content in animals of the experimental group II compared to the control group was noticed. At the same 
time, in animals of III and IV groups, the levels of these indices were normalized, indicating the activation of anti-
oxidant processes under the action of zinc citrate.  

The obtained results indicate that zinc citrate added to the diet of rats causes a decrease in lipid peroxida-
tion processes in the studied tissues due to the activation of the antioxidant system. Due to its antioxidant prop-
erties, it can be used as a component of biologically active additives to prevent diabetes. 

Keywords: rats, antioxidant system, diabetes mellitus, zinc citrate. 
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