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У статті з’ясовано дію органічної сполуки - цит-
рату хрому – у кількостях 0,1 та 0,2 мкг/мл води на 
вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та 
активність ензимів антиоксидантного захисту у під-
шлунковій залозі щурів із алоксан-індукованим цук-
ровим діабетом. Встановлено, що за алоксан-
індукованого діабету у підшлунковій залозі щурів 
зростав вміст продуктів пероксидного окиснення 
ліпідів та знижувалася активність супероксиддис-
мутази, каталази, глутатіонпероксидази та вміст 
відновленого глутатіону. Додавання до раціону 
щурів розчину цитрату хрому у різних кількостях 
зумовлювало зростання каталазної та супероксид-
дисмутазної активності, показників глутатіонової 
ланки та зниження вмісту гідропероксидів ліпідів і 
ТБК-активних продуктів. Отримані результати дос-
ліджень можуть свідчити про те, що випоювання 
щурам з алоксан індукованим діабетом цитрату 
хрому відновлює антиоксидантний захист у підшлу-
нковій залозі до норми. Таким чином, цитрат хрому 
може бути основою для створення засобів для про-
філактики та лікування діабету.  

Ключові слова: щури, цитрат хрому, підшлун-
кова залоза, цукровий діабет. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконувалися від-
повідно до завдання програми наукових  
досліджень НААН 35.00.01.02 Ф «Вивчити біологіч-
ні особливості дії цитратів мікроелементів в різні 
періоди онтогенезу тварин», № держ. реєстрації  
0116U001407. 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) є хроніч-
ним захворюванням зі значними порушеннями вуг-
леводного, білкового та жирового обміну, що вини-
кають внаслідок абсолютного чи відносного дефі-
циту інсуліну. Згідно з повідомленням ВООЗ, цук-
ровий діабет є одним із найбільш серйозних і ши-
роко поширених захворювань [2]. Глобальна поши-
реність діабету постійно зростає, оскільки вже за-
раз близько 370 млн людей у світі страждають на 

це захворювання, а до 2030 року їх кількість зросте 
до 550 млн людей [9]. 

Стан хронічної гіперглікемії при діабеті є основ-
ним джерелом процесів вільнорадикальної актив-
ності [5]. Внаслідок зростання інтенсивності проце-
сів вільнорадикального окиснення в організмі вини-
кають патологічні зміни – оксидативний стрес. Ок-
сидативний стрес активує каскад різних сигнальних 
шляхів, включаючи поліольний; збільшує утворен-
ня кінцевих продуктів посиленого глікозилювання, 
тощо. При цьому активується транскрипційний фа-
ктор NF-kB, індукуються або інгібуються відповідні 
мікроРНК, що зумовлює порушення генної експре-
сії та епігенетичної регуляції, запуск програми апо-
птозу клітин [4]. 

Тривалентний хром має високу біологічну акти-
вність та необхідний для нормального функціону-
вання вуглеводного, ліпідного і білкового обміну 
[28], діє як кофактор інсуліну, є компонентом коефі-
цієнта толерантності до глюкози, що відіграє важ-
ливу роль у її гомеостазі [6]. У дослідження деяких 
авторів встановлено посилення метаболізму глю-
кози та глікогену, збільшення амінокислот у тканин-
них білках за впливу сполук хрому [27]. Участь хро-
му у метаболізмі глюкози підтверджується спосте-
реженнями за хворими на цукровий діабет ІІ типу, 
а саме – дефіцит дієтичного хрому збільшує ризик 
виникнення інсулінорезистентності [12]. Однак, 
хром є важливим регулятором процесів пероксид-
ного окиснення ліпідів і активності антиоксидантної 
системи в організмі. Він може бути як антиоксидан-
том, так і прооксидантом завдяки його здатності 
брати участь в окисно-відновних реакціях [29]. 

Дослідженнями було доведено, що поглинання 
органічних сполук хрому є значно кращим, ніж не-
органічних [10]. Тому органічні сполуки хрому ши-
роко застосовуються у фармацевтичній промисло-
вості як антидіабетичні харчові добавки [7, 28]. З 
метою зменшення токсичності сполук хрому та 
покращення засвоєння їх тканинами, використову-
ють їх цитрати. 
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Метою даного дослідження було встановити 
вплив цитрату хрому на активність про/
антиоксидантної системи у підшлунковій залозі 
щурів із експериментальним цукровим діабетом. 

Матеріал і методи дослідження. 
Реактиви. Розчин цитрату хрому був одержа-

ний методом ерозійно-вибухової нанотехнології [1]. 
Суть цього методу полягає в отриманні водного 
колоїдного розчину наночасток хрому за допомо-
гою електроімпульсної аквананотехнології, які піс-
ля безпосередньої взаємодії з лимонною кислотою 
утворюють цитрати хрому – продукт високої хіміч-
ної чистоти (99,9%) і, що особливо важливо, який 
не містить реакційноспроможних наночасток. 

Тварини та схема досліду. Дослідження про-
ведені на 32 білих лабораторних щурах лінії Вістар 
(самці), які перебували в умовах віварію Інституту 
біології тварин НААН (12 год цикл світло/темрява). 
Усіх тварин утримували в умовах температури  
(24 ±1°C) та вологості (45±5%). Щури були клінічно 
здорові, отримували вільний доступ до стандарт-
ного гранульованого корму. Тварини, масою тіла 
від 100 до 120 г, розділені на чотири групи: І і ІІ 
групи – контрольні тварини, які споживали чисту 
воду без добавок, ІІІ та ІV – дослідні тварини, яким 
протягом місяця до питної води додавали розчин 
цитрату хрому в кількостях 0,1 і 0,2 мкг/мл води. На 
31-ий день досліду у тварин ІІ, ІІІ і IV груп був ви-
кликаний цукровий діабет шляхом внутрішньооче-
ревинного введення 5% розчину моногідрату алок-
сану у кількості 150 мг/кг маси тіла на тлі 24-ох го-
динного голодування [14]. Гіперглікемію виявляли 
шляхом вимірювання глюкози крові, зібраній з хвос-
тової вени, за допомогою портативного глюкометра 
(“Gamma-M”). Рівень глюкози визначали натще пе-
ред початком досліду, на 1-, 15- і 30-у доби досліду, 
а також продовжували після ін’єкції алоксану на 32-, 
36- і 40 доби досліджень. Рівень глюкози в крові 
>11,1 ммоль/л у щурів був прийнятий, як успішна 
індукція цукрового діабету [31]. Контрольним щурам 
І групи вводили 0,9% розчин натрію хлориду. 

На 40 добу досліджень тварин виводили з екс-
перименту шляхом забиття за легкого ефірного нар-
козу. Експерименти на тваринах проводилися відпо-
відно до положень «Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей» 
(Страсбург, 1985), «Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах», ухвалених Першим 
національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). 

Аналітичні методи. Матеріалом для дослі-
дження були гомогенати підшлункової залози щу-
рів. 10% гомогенати готувати на 0,05 М трис-HCl 
буфері, pH 7,8 (1 г тканини та 10 мл буферу). У 
гомогенатах визначали концентрацію білка за ме-

тодом Лоурі [19]. Вміст гідропероксидів ліпідів 
(ГПЛ) визначали за методом, принцип якого поля-
гає в осадженні білка розчином трихлороцтової 
кислоти та екстракцією ліпідів етанолом з наступ-
ною взаємодією досліджуваних екстрактів з тіоціа-
натом амонію [21]. Концентрацію ТБК-позитивних 
продуктів вимірювали за допомогою кольорової 
реакції малонового діальдегіду з тіобарбітуровою 
кислотою [15]. Супероксиддисмутазну активність 
(СОД, EC 1.1.15.1.) визначали за методом, прин-
цип якого полягає у відновленні нітротетразолію 
супероксидними радикалами [8]. Глутатіонперокси-
дазну активність (ГПО, EC 1.11.1.9.) визначали за 
швидкістю окиснення відновленого глутатіону [20]. 
Каталазну активність (КАТ, EC 1.11.1.6.) визначали 
за допомогою здатності пероксиду гідрогену утво-
рювати зі солями молібдену стійкий забарвлений 
комплекс [16]. Глутатіонредуктазну активність (ГР, 
EC 1.6.4.2) визначали за швидкістю відновлення 
глутатіону за наявності NADPH [3]. Вміст відновле-
ного глутатіону (ВГ) визначали за рівнем утворен-
ня тіонітрофенільного аніону в результаті взаємодії 
SH-груп глутатіону з 5,5-дитіобіс, 2-нітробензойною 
кислотою [30]. 

Статистичний аналіз. Одержані цифрові 
дані обробляли статистично за допомогою комп’ю-
терного пакету програм Microsoft Excel, 2016. Ви-
значали середнє арифметичне значення та станда-
ртну похибку середнього арифметичного. Для ви-
значення вірогідних відмінностей між статистични-
ми групами використовували критерій Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для моделювання цукрового діабету у дослідженні 
було використано розчин алоксану. Це тіоловий 
реагент, який спричинює гіперглікемію та оксидати-
вний стрес після внутрішньоклітинного акумулю-
вання в β-клітинах транспортером GLUT4 через 
ROS-механізми [18]. Дія алоксану полягає у вибір-
ковій деструкції β-клітин панкреатичних острівців 
шляхом генерації вільних кисневих радикалів, алкі-
лування ДНК, пригнічення активного транспорту 
кальцію, що призводить до зростання його кількос-
ті в β-клітинах і, як наслідок, до їхнього пошкоджен-
ня та елімінації. 

Оксидативний стрес вважається головним етіо-
логічним фактором при діабеті, при цьому збільшу-
ється пероксидне окиснення ліпідів. Вільні радика-
ли стимулюють утворення оксидативного стресу, 
який у свою чергу зумовлює прогресування діабету 
та його ускладнень. Структурні пошкодження різ-
них органів та, головним чином, β-клітин підшлун-
кової залози відбуваються через наявність актив-
них форм оксигену (АФО), які є результатом неен-
зиматичного глікозилювання та активації поліоло-
вого шляху у діабетичному стані [17].  
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За цукрового діабету вміст продуктів пероксид-
ного окиснення ліпідів у підшлунковій залозі щурів 
ІІ групи зростав, зокрема, рівень гідропероксидів 
ліпідів – на 160,4% (p<0,001), а ТБК-активних про-
дуктів мав тенденцію до підвищення відносно І 
контрольної групи (таблиця). Продукти пероксид-
ного окиснення ліпідів можуть утворювати сполуки 
з білками і фосфоліпідіами, що призводить до зни-
ження проникності мембрани та активності мем-
бранних ензимів, а це, у свою чергу, зумовлює по-
рушення захисної системи організму за ЦД. 

За дії цитрату хрому в кількості 0,1 мкг /мл у 
підшлунковій залозі тварин ІІІ групи рівень ГПЛ 
підвищувався на 114,2% (p<0,001) відносно І групи, 
в той час, як вміст ТБК-активних продуктів знижу-
вався відносно ІІ групи та досягав рівня показників 
контрольної групи.  

У залозі тварин IV групи за дії цитрату хрому, в 
кількості 0,2 мкг/мл, відбувалося зниження вмісту 
ГПЛ на 49,9% (р<0,01) відносно тварин ІІ групи - з 
експериментальним ЦД (таблиця). Очевидно, 
хром гальмує пероксидне окиснення ліпідів, що 
піддаються впливу високих рівнів глюкози [11]. 

Антиоксидантні ензими відіграють важливу 
захисну роль проти клітинних та тканинних пошко-
джень, які виникають через діяльність АФО. СОД 
каталізує дисмутацію супероксиду до оксигену і 
пероксиду гідрогену, який, в свою чергу, піддається 
дії КАТ і ГПО [22].  

У дослідженнях встановлено, що в підшлунковій 
залозі щурів ІІ групи - із експериментальним ЦД - 
активність СОД знижувалася на 27,68% (p<0,01) в 
порівнянні з І групою. У тварин ІІІ групи, яким до 
раціону вводили цитрат хрому в кількості 0,1 мкг/мл, 
відзначено зростання активності даного ензиму на 
29,41% (p<0,05) відносно ІІ – діабетичної - групи. 

На відміну від багатьох інших клітин, бета-
клітини підшлункової залози мають низький рівень 
активності та експресії каталази, однак високу чут-

ливість ензиму до пероксиду гідрогену. Той, у свою 
чергу, є дуже реактивним і негативно впливає на 
білки, ДНК і ліпіди [26]. Виявлено, що активність 
каталази знижувалася у підшлунковій залозі тва-
рин ІІ - діабетичної групи - 28,87% (p<0,05) віднос-
но І контрольної групи. У тварин IV групи - за випо-
ювання цитрату хрому, в кількості 0,2 мкг/мл, - ак-
тивність каталази мала тенденцію до зростання 
відносно ІІ групи. 

Вміст відновленого глутатіону при діабеті у за-
лозі тварин ІІ групи знижувався. У дослідних групах 
його вміст зростав відносно показників ІІ групи, од-
нак дані результати були статистично невірогідні. 

Активність глутатіонпероксидази в бета-
клітинах підшлункової залози не висока, однак во-
на забезпечує посилений захист від оксидативного 
стресу. Це говорить про те, що міметики ГПО мо-
жуть бути важливими у допоміжному лікуванні, що 
може сприяти захисту бета-клітин. 

В підшлунковій залозі алоксан-індукованих щу-
рів ІІ групи відзначено зниження активності ГПО на 
45,28% (p<0,001) порівняно з тваринами І контро-
льної групи. У тварин ІІІ та ІV дослідних груп при 
додаванні до щоденного раціону цитрату хрому 
відзначено зростання активності ензиму відносно 
ІІ – діабетичної - групи на 28,3% (p<0,05) та 33,6% 
(p<0,01), відповідно. 

У підшлунковій залозі тварин ІІ групи - з алок-
сан-індукованим діабетом - активність глутатінре-
дуктази знижувалася на 53,9% (p<0,01) відносно І 
контрольної групи. Зниження активності ГР як і ін-
ших ензимів АОС при діабеті може бути зумовлено 
глікозилюванням їх молекул [13]. У тварин ІІІ групи 
за дії цитрату хрому, в кількості 0,1 мкг/мл, актив-
ність ГР знижувалася на 46,0% відносно І групи, в 
той час як відносно ІІ групи дещо зростала. У тва-
рин IV групи активність ГР зростала на 102,2% 
(p<0,01) відносно показника у тварин ІІ – діабетич-
ної - групи.  

Таблиця – Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів, відновленого глутатіону та активність ензимів анти-
оксидантної системи в підшлунковій залозі щурів з експериментальним діабетом (ІІ) та за дії цитрату хрому в 
концентраціях 0,1 мкг/мл (ІІІ) та 0,2 мкг/мл (IV) (М±m, n=8) 

Показники 
Групи тварин 

І ІІ ІІІ ІV 

ГПЛ, о.о.г./мл 0,234±0,004 0,609±0,071*** 0,501±0,047*** 0,305±0,057## 

ТБК-активні продукти, нмоль/мл 3,744±0,542 5,053±0,779 3,460±0,262 5,351±0,802 

СОД, U/мг білка 27,724±1,381 20,050±1,366** 25,946±2,198# 23,471±1,675 

КТ, мкмоль/хв·мг білка 13,016±1,649 9,258±0,287* 9,940±0,704 10,757±1,192 

ВГ, мМ/л 0,667±0,067 0,521±0,085 0,560±0,048 0,544±0,029 

ГП, мкмоль/хв·мг білка 126,94±13,152 69,466±2,414*** 89,159±6,19*# 92,806±5,878*## 

ГР, мкмоль/хв·мг білка 3,006±0,487 1,386±0,113** 1,624±0,195* 2,804±0,343## 

Примітки: різниці статистично вірогідні: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** — р<0,001 у тварин ІІ, ІІІ і ІV груп порівняно І 
групою; # – р<0,05; ## – р<0,01; ### – р<0,001 різниці статистично вірогідні порівняно з ІІ групою – з ЦД. 
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Оксидативний стрес за діабету в тканинах під-
шлункової залози приводить до збільшення рівня 
продуктів пероксидного окиснення ліпідів. Збільше-
ний вміст продуктів ПОЛ може порушити захисну 
систему організму та призвести до дегенеративних 
та судинних ускладнень. Збільшення рівня ГПЛ 
може співвідноситися з гіперглікемією через автоо-
киснення глюкози, що викликає утворення вільних 
радикалів. Ми виявили, що вміст продуктів ПОЛ 
зменшується в тканинах підшлункової залози тва-
рин IV групи у порівнянні з відповідними показника-
ми ІІІ групи. Відомо про позитивний вплив хрому на 
ліпідний профіль та глікемічний контроль у пацієн-
тів із діабетом 1-го типу [25]. 

Також діабет супроводжується послабленням 
антиоксидантних захисних механізмів. Зменшення 
активності СОД зумовлене пригніченням синтезу її 
молекул за оксидативного стресу. Однак, вплив 
сполуки хрому призводить до зростання активності 
показника, що свідчить про зростання адаптивно-
захисної здатності тканин підшлункової залози до 
елімінації активних форм кисню. Зменшення актив-
ності ГР за експериментального діабету, можливо, 

зумовлене накопиченням окисненої форми NADP 
та зниження вмісту NADPH у клітинах організму 
тварин. Також спостерігається зменшення активно-
сті ГП при діабеті, що ймовірно зумовлене знижен-
ням інтенсивності синтезу даного ензиму. 

За випоювання цитратом хрому відбувається 
нормалізація показників глутатіонової ланки. Як 
відомо, хром діє шляхом посилення дії інсуліну, 
через збільшення числа рецепторів інсуліну, поси-
лення зв’язування гормону з його рецептором і 
посилення активації самого рецептора [23]. 

Висновки. Введення до щоденного раціону щу-
рів із експериментальним діабетом цитрату хрому 
сприяє відновленню балансу між генерацією актив-
них форм оксигену та активністю антиоксидантних 
ензимів. Тому цитрат хрому, у відповідних кількос-
тях, може розглядатися як засіб для профілактики 
виникнення діабету та його вторинних ускладнень. 

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку. У перспективі планується дослідити 
вплив цитрату хрому у комплексі з цитратом вана-
дію на стан про/антиоксидантної системи в організ-
мі щурів із експериментальним діабетом. 
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УДК 577.15:546.76 
ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТ ХРОМА НА СОСТОЯНИЕ  
ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Сушко О. О., Искра Р. Я. 
Резюме. В статье выяснено действие органического соединения - цитрата хрома – в количествах 0,1 

и 0,2 мкг/мл воды, на содержание продуктов перекисного окисления липидов и активность ферментов 
антиоксидантной защиты в поджелудочной железе крыс с аллоксан-индуцированным сахарным диабе-
том. Установлено, что при аллоксан-индуцированном диабете в поджелудочной железе крыс увеличива-
лось содержание продуктов перекисного окисления липидов и снижалась активность супероксиддисмута-
зы, каталазы, глутатионпероксидазы и содержание восстановленного глутатиона. Добавление в рацион 
крыс раствора цитрата хрома в разных количествах приводило к росту каталазной и супероксиддисму-
тазнои активности, показателей глутатионового звена и снижение содержания гидропероксидов липидов 
и ТБК-активных продуктов. Полученные результаты исследований могут свидетельствовать о том, что 
выпаивание крысам с аллоксан-индуцированным диабетом цитрата хрома восстанавливает антиокси-
дантную защиту в поджелудочной железе до нормы. Таким образом, цитрат хрома может быть основой 
для создания средств для профилактики и лечения диабета. 

Ключевые слова: крысы, цитрат хрома, поджелудочная железа, сахарный диабет. 
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Influence of Chromium Citrate on the State of Pro/Antioxidant System 
in the Rats’ Pancreas with Experimental Diabetes Mellitus 
Sushko O. O., Iskra R. Ja. 
Abstract. The article clarified the effect of the organic compound of chromium citrate, in amounts of 0.1 and 

0.2 μg/ml of water, on the content of lipid peroxide oxidation products, and on the activity of enzymes in antioxi-
dant defense in the pancreas of alloxan-induced diabetic rats.  

Material and methods. The research was conducted on 32 white laboratory rats kept in the vivarium of the 
Institute of Animals Biology. Rats weighing 100-120 g were divided into four groups: I – the control group, II – 
the control group with diabetes, III and IV – experimental groups. Rats from groups I and II were given pure wa-
ter without any additives; III and IV were given water with the solution of chromium citrate in the amounts of 0.1 
and 0.2 μg/ml of water. Experimental diabetes mellitus was induced in the animals from II, III and IV after a 24-h 
fasting period by intraperitoneal administration of 5% solution of alloxan monohydrate ("Synbios") in the amount 
of 150 mg/kg of body weight. In order to detect hyperglycemia, we collected blood from the tail vein and meas-
ured glucose level in the collected blood using a portable glucose meter (Gamma-M). On the 40th day of the 
study, the animals were withdrawn from the experiment and decapitated under light anesthesia. 

Results and discussion. We determined the content of lipid hydroperoxides, TBC-active products, the con-
tent of reduced glutathione, catalase activity, superoxide dismutase activity, glutathione peroxidase and glu-
tathione reductase activities in pancreatic tissue. 

It was established that during the course of alloxan-induced diabetes the content of lipid peroxide oxidation 
products in pancreatic gland of rats increased. It is known that such an increase of lipid peroxide oxidation prod-
ucts occurs in chronic diseases and is a manifestation of cell lesion. The activity of superoxide dismutase, cata-
lase, glutathione peroxidase and the content of reduced glutathione decreased during diabetes in animals from 
II group. The obtained results suggest that the ability to reduce or inactivate free radicals weakens in diabetic 
rats. 

Adding to the diet of rats a solution of chromium citrate in different amounts caused the growth of catalase 
and superoxide dismutase activity, glutathione levels and a decrease in the content of lipid hydroperoxides and 
TBA-positive products. The results of the study suggest that the administration of chromium citrate to rats led to 
inhibition of LPO and activation of the antioxidant system in the pancreas tissue on the background of diabetes 
mellitus. 

Conclusion. Thus, chromium citrate can be the basis for the creation of medications for the prevention and 
treatment of diabetes. 

Keywords: rats, chromium citrate, pancreas, diabetes mellitus. 
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