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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) – це ендокринна патологія, яка 

утримує стабільну першість серед захворювань, пов’язаних з порушенням обміну 

речовин. Згідно з оцінкою експертів ВООЗ кількість хворих на ЦД у 2014 році 

сягнула 422 мільйонів [WHO Fact sheet, 2016]. Понад 1 мільйон хворих на це 

захворювання сьогодні зареєстровано в Україні і їх кількість постійно зростає 

[Антощук Р.Я., 2016]. Пошук нових підходів у лікуванні ЦД становить актуальну 

проблему медицини, що вказує на недостатню ефективність сучасних схем 

лікування [WHO Fact sheet, 2016]. Саме тому на сьогоднішній день одним з 

напрямків біохімії ЦД є дослідження антидіабетичних властивостей екстрактів 

рослин, що обумовлено мультифакторним характером їх терапевтичного впливу на 

перебіг ЦД, а також, на відміну від синтетичних лікарських препаратів та практично 

відсутніми небажаними токсичними ефектами [Khan V.N., 2012].  

До перспективних джерел розробки антидіабетичних лікарських засобів 

належить квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris), відома у народній медицині як 

ефективний гіпоглікемічний засіб. Показано гіпоглікемічну ефективність екстрактів 

листя та бобів квасолі [Helmstädter A.J., 2010; Khan V.N., 2012]. Встановлено, що 

боби квасолі містять інгібітори α-амілазної та глюкозидазної активності, які 

уповільнюють засвоєння вуглеводів у шлунково-кишковому тракті 

[Barrett M.L., 2011]. Виявлено, що екстракти бобів P. vulgaris мають протекторний 

ефект по відношенню до інсулінопродукуючих β-клітин за умов ЦД [Helmstаdter 

A.J., 2010]. Встановлено, що екстракти листя P. vulgaris окрім вираженої 

гіпоглікемічної дії позитивно впливають на функціональний стан печінки при ЦД 

[Luka C.D., 2013]. Вітчизняними дослідниками показано гіпоглікемічні властивості 

екстракту наземної частини P. vulgaris, позитивний вплив екстракту на 

про/антиоксидантний баланс та вуглеводний обмін у печінці за умов ЦД [Рибак 

В.А., 2014; Рибак В.А.,2015]. 

До найбільш популярних народних засобів лікування ЦД серед населення 

України належить відвар лушпиння бобів P. vulgaris. Однак, антидіабетична дія цієї 

рослинної сировини залишається мало вивченою. У науковій літературі 

зустрічаються поодинокі дослідження гіпоглікемічних властивостей екстрактів 

лушпиння квасолі, зокрема щодо протекторного впливу на стан печінки при ЦД 

[Pari L., 2003]. Однак комплексні дослідження щодо поліфункціонального впливу 

екстрактів лушпиння P. vulgaris за умов ЦД відсутні. Більш того, лишаються мало 

вивченими механізми його впливу на периферичні інсулінозалежні 

глюкозоутилізуючі тканини, зокрема, скелетні м’язи, що засвоюють 85% глюкози у 

відповідь на стимуляцію інсуліном [Deshmukh A.S., 2015].  

Тому проведення подібного дослідження може мати вагоме значення для 

розробки нових лікарських засобів на основі екстракту лушпиння P. vulgaris. Цим й 

зумовлена практична значимість роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-дослідної теми «Механізми 

реалізації адаптаційно-компенсоторних реакцій організму за умов розвитку різних 

патологій» (2011-2016 рр., № д/р 0111U004648). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було проаналізувати 

метаболічні реакції організму за дії екстракту лушпиння квасолі звичайної 

(Phaseolus vulgaris) на моделі цукрового діабету 1 типу. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

1. Порівняти антигіперглікемічну дію екстрактів рослин, поширених на 

території України, які найчастіше використовуються при терапії ЦД 1 типу та 

вибрати найефективнішу фітосировину. 

2. Дослідити основні показники вуглеводного обміну у щурів з моделлю ЦД 1 

типу на фоні введення екстракту лушпиння P. vulgaris. 

3. Вивчити показники інсулін-залежної ланки метаболізму глюкози у печінці та 

м’язовій тканині щурів з моделлю ЦД 1 типу на фоні введення екстракту лушпиння 

P. vulgaris. 

4. Визначити вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність 

ферментів антиоксидантного захисту у печінці та нирках щурів з моделлю ЦД 1 

типу на фоні введення екстракту лушпиння P. vulgaris. 

5. Дослідити вміст про- та протизапальних цитокінів та імуноглобулінів 

класу G у щурів з моделлю ЦД 1 типу на фоні введення екстракту лушпиння 

P. vulgaris. 

Об’єкт дослідження: біохімічні механізми дії екстракту лушпиння P. vulgaris 

за умов розвитку експериментального ЦД 1 типу. 

Предмет дослідження: окремі показники вуглеводного обміну, прооксидантно-

антиоксидантної системи та імунологічного статусу у щурів за умов 

експериментального ЦД 1 типу на фоні введення екстракту лушпиння P. vulgaris. 

Методи дослідження: центрифугування (ізолювання клітинних фракцій та 

очищення сухого екстракту лушпиння P.vulgaris), спектрофотометричні (визначення 

активності ферментів та вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів), 

імуноферментний аналіз (визначення вмісту інсуліну, інсулінового рецептору, 

глюкозного транспортеру GLUT-4, цитокінів, імуноглобулінів класу G та 

тирозинкіназної активності), хроматографія (фракціонування сухого екстракту 

лушпиння P.vulgaris) та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено механізми 

антидіабетичної дії екстракту лушпиння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) у 

щурів за ЦД 1 типу. Встановлено, що довготривале введення цього екстракту 

підвищує толерантність тканин до глюкози, а також призводить до зниження 

концентрації глюкози, глікозильованого гемоглобіну у крові щурів з ЦД 1 типу. 

Отримані результати свідчать, що гіпоглікемічна дія екстракту не пов’язана зі 

зростанням концентрації інсуліну у крові щурів за даних умов. Вперше показано, що 
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за умов введення екстракту лушпиння P. vulgaris щурам за ЦД 1 типу зростає рівень 

засвоєння глюкози ізольованою гемідіафрагмою та зростає загальний вміст GLUT-4 

у м’язовій тканині. Виявлено підвищення глікогенсинтазної активності у клітинах 

м’язової тканини та гексокіназної активності у клітинах печінки діабетичних щурів, 

що може свідчити про можливий безпосередній вплив фітокомпонентів P. vulgaris 

на перебіг інсулінозалежних процесів у клітинах-мішенях гормону в рамках 

використаної моделі ЦД. Встановлено, що регулярне введення екстракту лушпиння 

P. vulgaris протягом 28 діб щурам з ЦД 1 типу, окрім поліпшення стану системи 

антиоксидантного захисту (зменшення вмісту продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів та нормалізація ферментативної ланки системи антиоксидантного захисту) 

виявляє також нормалізуючу дію на перебіг імунних процесів, дисбаланс яких є 

невід’ємною патогенетичною ланкою запального процесу за умов розвитку ЦД. 

Відповідно до аналізу основних біохімічних показників сироватки крові, виявлено 

позитивний вплив екстракту на функціональний стан печінки щурів за ЦД 1 типу. 

Виявлені зміни біохімічних параметрів сироватки крові, які відображають стан 

ниркової функції, свідчать про вплив даного екстракту на метаболічні функції цього 

органу.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено спосіб отримання 

сухого екстракту лушпиння P. vulgaris. Встановлені антидіабетичні властивості 

різної направленості сухого екстракту лушпиння P. vulgaris (антиоксидантні, 

протизапальні, гіпоглікемічні) дозволяють стверджувати про доцільність розробки 

фармацевтичного препарату на основі даної сировини, що може бути використано 

для лікування ЦД 1 типу та його ускладнень. Результати представленої роботи 

можуть бути використані в ході навчального процесу для студентів біологічних 

спеціальностей та студентів фармацевтичних та медичних навчальних закладів при 

розробці лекційних курсів з вивчення механізмів дії біологічно активних 

фітокомпонентів.  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проаналізовано наукову 

літературу за темою роботи, виконано експериментальні дослідження та здійснено 

підготовку матеріалів до публікації. Здобувачем підготовлено доповіді, які 

включали результати дослідженнь, написано та подано до друку статті та тези в 

матеріалах конференцій та з’їздів. За участю співавторів публікацій проведено 

інтерпретацію отриманих результатів. Планування експерименту та розробка 

методичних підходів, формування ідеї роботи, узагальнення результатів досліджень 

та редагування дисертаційної роботи здійснено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідались на 

вітчизняних та міжнародних конференціях: ХІ Українському біохімічному конгресі 

(Київ, 2014), Міжнародній науковій конференції «Механізми функціонування 

фізіологічних систем» (Львів, 2014), IX Міжнародній конференції молодих вчених 

«Біологія: від молекул до біосфери» (Харків, 2014), VІI Міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 

2014), XI Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і 
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поступ біології» (Львів, 2015), Міжнародній конференції для молодих учених 

«Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології» (Одеса, 2015), Науково-

практичній конференції «Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш 

поширених захворювань» (Київ, 2015), XII Міжнародній науковій конференції 

студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, у тому числі 

10 статей у фахових вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях, з яких 5 

публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 

нефаховому виданні та 8 тез у матеріалах з’їздів та конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів роботи та їх обговорення, 

заключення, висновків та списку використаних літературних джерел, що включає 

241 найменування. Робота викладена на 160 сторінках друкованого тексту, 

ілюстрована 6 таблицями та 28 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Досліди проводили на білих нелінійних щурах масою 120-250 г. Тварин 

утримували на стандартному раціоні віварію з дотриманням міжнародних 

рекомендацій про проведення медично-біологічних досліджень з використанням 

тварин згідно з «Загальними принципами роботи на тваринах», затвердженими I 

Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001) і погодженими з 

положеннями «Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 

Франція, 1986). Експериментальний ЦД 1 типу індукували шляхом однократного 

внутрішньочеревинного введення розчину стрептозотоцину («Sigma», США), з 

розрахунку 4,5 мг на 100 г маси тіла тварини [Zafar M., 2010]. У дослідах 

використовували щурів, у яких діапазон концентрації глюкози у крові натще, після 

6-годинного голодування, становив 22-32 ммоль/л. Концентрацію глюкози в крові 

визначали за допомогою глюкометра Gluco Dr. auto (AGM-4000, Allmedicus Co., Ltd, 

Корея) згідно з інструкцією приладу.  

Для приготування екстракту 132 г подрібненого сухого лушпиння квасолі 

звичайної заливали 1 л окропу [Venkateswaran S., 2002] та настоювали на киплячій 

водяній бані протягом 15 хв. Після охолодження екстракт фільтрували та 

центрифугували при 1000g протягом 10 хв. Супернатант висушували шляхом 

ліофілізації. Сухий екстракт зберігали при -20°С. У дослідженнях використовували 

свіжоприготовані водні розчини сухого екстракту. 

Водний розчин сухого екстракту P. vulgaris вводили тваринам перорально, в 

дозі 200 мг/кг маси тіла. Було також сформовано відповідні групи контрольних та 

діабетичних тварин, які замість екстракту перорально отримували воду. З 
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експериментальних тварин було сформовано 4 групи, по 10 щурів в кожній: 1 – 

група контрольних щурів, що отримувала dH2O – «Контроль»; 2 – група 

контрольних щурів, що отримувала екстракт P.vulgaris – «Контроль+P.vulgaris»; 3 – 

група щурів з ЦД 1 типу, що отримувала dH2O – «Діабет»; 4 – група щурів з ЦД 1 

типу, що отримувала екстракт P. Vulgaris – «Діабет+P. vulgaris». Досліджували 

ефекти екстракту як за умов однократного введення, так і при його довготривалому 

введенні впродовж 28 діб. 

Тест на толерантність периферичних тканин до глюкози проводили згідно 

[Горбулінська О.В., 2014]. Сироватку крові отримували згідно [Luka C.D., 2013]. 

Гомогенати печінки, нирок, м’язової тканини отримували відповідно до 

рекомендацій [Рыбальченко В.К., 1988; Бездробный Ю.В., 1979]. Отримання грубої 

мембранної фракції клітин м’язової тканини проводили згідно методики 

[Torlinska T., 2002]. 

Вміст глікозильованого гемоглобіну вимірювали спектрофотометрично за 

допомогою наборів реактивів фірми Lachema (Чехія). Визначення цитокінового 

профілю, вмісту інсуліну та імуноглобулінів класу G у сироватці крові щурів 

здійснювали за допомогою методу імуноферментного аналізу за загальною 

методикою для розчинних білків [Crowther J.R., 2001].  

Визначення засвоєння глюкози ізольованою гемідіафрагмою щурів проводили 

згідно [Sabu M.C., 2002] з власними модифікаціями. Загальний вміст глюкозного 

транспортера GLUT-4, а також загaльну тирозинпротeїнкінaзну (ТПКазну) 

aктивнiсть та вміст інсулінового рецептора в мембранній фракції клітин м’язової 

тканини щурів визначали методом імуноферментного аналізу [Crowther J.R., 2001]. 

Гексокіназну активність визначали спектрофотометрично за методикою 

[Morifuji M., 2005]. Глікoгенсинтaзну aктивнiсть оцінювали за кiлькістю УДФ, щo 

вивiльнився з кoмплексy УДФ-глюкоза, як запрoпонoвано y рoбoті [Danforth W.H., 

1965]. Кoнцентрaцію вiльнoго УДФ визнaчали спектрoфотoмeтричним метoдoм, на 

основі спряженoї систeми фeрмeнтативних рeaкцiй, щo поєднyють фocфорилювaння 

УДФ та oкиснення НАДН [Breckenridge B.M., 1960]. 

Визнaчeння вмiстy шифових oснов та дієнових кон’югатів проводили згідно 

[Костюк В.А., 1984], спектрофлуориметрично та спектрофотометрично відповідно. 

Вміст малонового діальдегіду [Satoh K., 1978], супероксиддисмутазну [Сирота Т.В., 

1999] та каталазну [Королюк М., 1988] активності визначали спектрофотометрично. 

Визначення концентрації білка проводили за методом [Bradford M.M., 1976]. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою методів 

варіаційної статистики та кореляційного аналізу з використанням комп’ютерних 

програми «Origin Pro 7.0» та «SPSS 16». Основні статистичні показники 

підраховували шляхом обчислення середнього арифметичного значення (М), 

стандартної середньої арифметичної похибки (m). Різницю показників оцінювали 

параметричними методами варіаційної статистики ANOVA. Для визначення 

достовірності відмінностей між двома вибірками використовували критерій 
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Стюдента (t). При цьому, достовірними вважались різниці при р<0,05 [Брандт Т.А., 

1975]. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Нами було досліджено антигіперглікемічну дію водних екстрактів лікарських 

рослин, поширених на території України. Для цього проводили пероральний тест 

толерантності до глюкози на інтактних щурах. Встановлено, що за даних умов 

найбільш виражену антигіперглікемічну дію виявляв екстракт лушпиння бобів 

квасолі звичайної (P. vulgaris). Менш виражену дію мали екстракти часнику 

посівного (A. sativum) та суниці лісової (F. vesca). Не було встановлено 

антигіперглікемічного ефекту за умов дії екстрактів розторопші плямистої 

(S. marianum), кропиви дводомної (U. dioica) та чорниці звичайної (V. myrtillus). 

Незважаючи на те, що відвар лушпиння бобів квасолі є одним з найпоширеніших 

фітотерапевтичних засобів, механізми його дії до кінця не з’ясовані тому подальші 

дослідження були спрямовані на вивчення антидіабетичних властивостей екстракту 

P. vulgaris. 

Гіпоглікемічні властивості екстракту Р. vulgaris за умов його однократного 

(1 доба) та довготривалого (28 діб) введення щурам з моделлю цукрового 

діабету 1 типу. Досліджено ефект однократного (1 доба) та довготривалого 

введення (28 діб) екстракту P.vulgaris контрольним щурам та тваринам за ЦД 1 

типу: проведено тест на толерантність до глюкози та досліджено засвоєння глюкози 

гемідіафрагмою дослідних щурів. Результати глюкозотолерантного тесту 

відображені на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Глікемічні криві, отримані в ході глюкозотолерантного тесту на фоні однократного 

(1 доба) та довготривалого (28 діб) введення екстракту P. vulgaris (200 мг/кг) контрольним щурам 

(А) та щурам з ЦД 1 типу (Б); M±m, n=10: 

1 – тварини, які отримували воду; 2 – тварини, які отримували екстракт однократно; 3 – тварини, 

які отримували екстракт впродовж 28 діб 

* – р < 0,05 порівняно з відповідною групою тварин, які замість екстракту отримували воду 
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Встановлено, що екстракт лушпиння P. vulgaris виявляв антигіперглікемічну 

дію за умов його як однократного, так і багаторазового введення контрольним 

щурам (рис. 1 А). Так, у групі контрольних тварин, які однократно отримували 

екстракт, концентрація глюкози в крові на 60-ту та 90-ту хв тесту була на 22-24 % 

нижчою, а у тварин, які отримували екстракт впродовж 28 діб – на 40-37 % нижчою, 

порівняно з максимальними значеннями глікемії в такий же відрізок часу групи 

контрольних щурів, що замість екстракту отримували воду (рис. 1 А). 

Одноразове введення екстракту діабетичним щурам не впливало на 

толерантність тканин до глюкози. При його довготривалому введенні спостерігали 

значне зниження як базального рівня глікемії – 10,7 мМ проти 25,5 мМ у групі 

щурів з ЦД, які замість екстракту отримували воду та підвищення 

глюкозотолерантності тканин щурів даної групи (рис. 1 Б).  

Відповідно до результатів дослідження засвоєння глюкози ізольованою 

гемідіафрагмою у щурів з моделлю ЦД 1 типу цей показник не відрізнявся від 

контрольних значень (рис. 2). Ці дані можуть бути обумовлені тим, що розвиток 

гіперглікемії за стрептозотоцин-індукованого діабету є наслідком у першу чергу 

ушкодження інсулінопродукуючих β-клітин підшлункової залози, тоді як 

периферичні інсулін-залежні тканини зберігають здатність утилізувати глюкозу. 

Одноразове введення екстракту щурам як контрольної групи, так і діабетичним 

тваринам, не впливало на рівень поглинання глюкози їх гемідіафрагмами (рис. 2). За 

умов же довготривалого введення екстракту контрольним тваринам рівень 

поглинання глюкози був більшим на 30 % порівняно з групою контрольних щурів, 

які замість екстракту отримували воду (рис. 2 А). При довготривалому введенні 

екстракту діабетичним тваринам кількість глюкози, засвоєної гемідіафрагмою була 

вищою на 80 % порівняно з групою щурів з ЦД 1 типу, які замість екстракту 

отримували воду (рис. 2 Б). 

 

  

Рис.2. Вплив однократного (1доба) 

та довготривалого (28 діб) введення 

екстракту P. vulgaris (200 мг/кг) на 

вміст глюкози, засвоєної м’язовою 

тканиною контрольних щурів (А) та 

щурів з ЦД 1 типу (Б) (M±m, n=10): 

1 – тварини, які отримували воду; 2 

– тварини, які отримували екстракт 

однократно; 3 – тварини, які 

отримували екстракт вродовж 28 

діб. 

* – р < 0,05 порівняно з відповідною 

групою тварин, які замість 

екстракту отримували воду 

 

Ефект довготривалого введення може бути обумовлений тим, що антидіабетичний 
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достатнього накопичення активних фітокомпонентів в організмі, тоді як 

однократного введення екстракту щурам з ЦД 1 типу не достатньо для корекції 

гіперглікемії. Тому більш детальне вивчення антидіабетичних ефектів сухого 

екстракту лушпиння Р.vulgaris доцільно було продовжувати лише за умов 

довготривалого експерименту (28 діб). 

Рівень гіперглікемії у щурів групи «Діабет» залишався стабільно високим 

впродовж 28 діб експерименту. Отриманий екстракт P. vulgaris виявляв виражений 

гіпоглікемічний ефект у щурів з ЦД 1 типу. Концентрація глюкози у тварин групи 

«Діабет+P. vulgaris» була нижчою у 2,5 рази порівняно з відповідним показником у 

тварин групи «Діабет» на 28 добу експерименту (рис. 3 A). 

 

   

Рис. 3. Концентрація глюкози (А), глікозильованого гемоглобіну (Б) в крові та відносний 

вміст інсуліну (В) у сироватці крові на фоні введення екстракту P.vulgaris контрольним щурам та 

щурам з ЦД 1 типу; M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою щурів «Діабет» 

 

Однак повної нормалізації глікемії внаслідок дії екстракту у щурів з ЦД не 

відбувалося, що, у свою чергу, може пояснити підвищену концентрацію 

глікозильованого гемоглобіну у тварин групи «Діабет+P. vulgaris» (рис. 3 Б). Слід 

відзначити, що у групі щурів за ЦД, які отримували екстракт, концентрація 

глікозильованого гемоглобіну була на 20% нижчою, ніж у крові тварин з ЦД, які 

отримували воду. За умов вживання тваринами з ЦД екстракту P. vulgaris не 

спостерігали його інсулінотропної дії (рис. 3 В). У групі контрольних щурів 

вживання екстракту P. vulgaris суттєво не позначалося на досліджуваних показниках 

(рис. 3). 

Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів 

антиоксидантного захисту у печінці та нирках щурів з моделлю цукрового 

діабету 1 типу на фоні введення екстракту P. vulgaris. Оксидативний стрес є 

однією із причин ускладнень ЦД. Показано значне зростання вмісту усіх 
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досліджуваних продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у печінці та нирках 

щурів групи «Діабет», порівняно з тваринами групи «Контроль» (табл. 1). 

Встановлено, що введення екстракту P. vulgaris щурам за ЦД 1 типу знижує 

інтенсивність процесів ПОЛ у печінці та нирках, оскільки вміст малонового 

діальдегіду (МДА), дієнових кон’югатів та Шиффових основ був достовірно 

нижчим у групі «Діабет+P. vulgaris», порівняно з групою «Діабет». 
 

Таблиця 1 

Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у гомогенатах печінки та нирок на фоні 

введення екстракту P.vulgaris контрольним щурам та щурам з ЦД 1 типу; M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою щурів «Діабет» 

 

За умов ЦД розвиток окиснювального стресу може виникати через посилення 

утворення вільних радикалів, що в свою чергу призводить до порушень на рівні 

ферментативної ланки систем антиоксидантного захисту. В таблиці 2 наведені 

показники каталазної та СОД активностей у печінці та нирках досліджуваних груп 

щурів.  
Таблиця 2 

Супероксиддисмутазна (СОД) та каталазна активність у гомогенатах печінки та нирок на 

фоні введення екстракту P.vulgaris контрольним щурам та щурам з ЦД 1 типу; M±m, n=10 

*р<0,05 порівняно з групою щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою щурів «Діабет» 

 

Ми спостерігали значно знижений рівень активності цих ферментів у групі щурів 

«Діабет», за винятком каталази у гомогенаті нирок, де було виявлено підвищений 

Група тварин 

МДА 

(мкмоль•мг білка
-1

) 

Дієнові кон’югати 

(нмоль•мг білка
-1

) 

Шиффові основи 

(нмоль•мг білка
-1

) 

печінка нирки печінка нирки печінка нирки 

Контроль 6,75±0,64 11,11 ±1,17 0,10±0,01 0,14±0,04 83,9±6,87 98,2±5,92 

Контроль+P. vulgaris 7,25±0,33 11,00 ±0,04 0,11±0,03 0,13±0,07 84,3±1,83 92,3±6,49 

Діабет 10,67±0,43
*
 14,95±0,15

*
 0,13±0,01

*
 0,29±0,01

*
 143,4±13,4

*
 175,6±1,88

*
 

Діабет+P. vulgaris 8,66±0,45
*#

 11,66±0,66
#
 0,09±0,01

#
 0,19±0,03

#
 116,3±3,62

*#
 118,4±6,65

*#
 

Група тварин 

СОД 

(у.о.•хв
-1

•мг білка
-1

) 

Каталаза 

(нмоль Н2О2•хв
-1

•мг білка
-1

) 

печінка нирки печінка нирки 

Контроль 
92,13 ± 3,18 85,95 ± 6,11 2,03 ± 0,34 0,61 ± 0,10 

Контроль+P. vulgaris 
95,94 ± 12,18 84,61 ± 12,21 2,17 ± 0,33 0,55 ± 0,08 

Діабет 
45,41 ± 6,78* 70,59 ± 5,76* 1,06 ± 0,26* 1,05 ± 0,19* 

Діабет+P. vulgaris 
88,69 ± 5,57

#
 127,88 ± 9,33*

#
 1,89 ± 0,29

#
 0,40 ± 0,12

#
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рівень її активності у 1,7 разів порівняно з групою «Контроль». Зниження 

активності ферментів антиоксидантної системи може бути результатом їх 

модифікації глюкозою та активними формами кисню за умов розвитку ЦД1 типу. В 

той же час гіперактивацію каталази в нирках щурів з моделлю ЦД 1 типу можна 

розглядати як компенсаторну реакцію у відповідь на значне зниження активності 

СОД у нирках. 

Показано, що у щурів з ЦД 1 типу внаслідок споживання екстракту активність 

СОД у печінці та нирках була вищою відповідно у 2 та 1,8 рази порівняно зі 

значеннями групи «Діабет». За даних умов встановлено підвищений у 1,8 рази 

рівень каталазної активності в печінці, в той час як у нирках даний показник був 

знижений у 1,8 раза. Таким чином, за умов споживання екстракту лушпиння 

P. vulgaris спостерігається нормалізація активності цих ферментів у щурів групи 

«Діабет+P. vulgaris».  

Рівень цитокінів та імуноглобулінів класу G у сироватці крові щурів з 

моделлю цукрового діабету 1 типу на фоні введення екстракту P.vulgaris. 

Аналізуючи рівень прозапальних цитокінів, показано, що вміст IL-1β у групі 

«Діабет» був більшим на 60%, порівняно з групою «Контроль». Величини 

показників сироваткових IL-12 and IFN-γ статистично не відрізнялись в межах цих 

двох груп щурів (рис. 4 А, Б, В). 

 

 
 

 

  

Рис. 4. Відносний вміст 

прозапальних IL-1β, IL-12, 

IFN-γ та протизапальних IL-4, 

IL-10 цитокінів в сироватці 

крові на фоні введення 

екстракту P.vulgaris 

контрольним щурам та щурам 

з ЦД 1 типу; M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Діабет» 
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У групі щурів з моделлю ЦД 1 типу, які отримували екстракт P. vulgaris вміст 

IL-1β був нижчим на 57 %, порівняно з діабетичними тваринами, які отримували 

воду (рис. 4 А). Споживання екстракту не впливало на показники IL-12 та IFN-γ за 

даних умов (рис. 4 Б, В). 

Встановлено, що вміст протизапальних цитокінів у сироватці крові діабетичних 

щурів був вищим порівняно з контрольною групою: IL-4 – у 2,5 рази, а IL-10 – у 4 

рази, (рис. 4 В, Г). Для групи тварин з ЦД 1 типу, які отримували екстракт 

P. vulgaris, показано підвищений рівень протизапальних цитокінів, порівняно з 

тваринами за ЦД, які не отримували екстракт, а саме у 1,4 та 1,8 рази для IL-4 та IL-

10 відповідно (рис. 4 В, Г). 

У групі контрольних тварин, які споживали екстракт лушпиння P. vulgaris, не 

було встановлено змін показників цитокінового профілю.  

Одним із показників, які доповнюють клінічну картину ЦД 1 типу є рівень 

імуноглобулінів класу G сироватки крові [Isomaa B., 1999]. 

 

 

 Рис. 5. Відносний вміст імуноглобулінів 

класу G у сироватці крові на фоні введення 

екстракту P.vulgaris контрольним щурам та 

щурам з ЦД 1 типу; M±m, n=10    

* – р<0,05 порівняно з групою щурів 

«Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою щурів 

«Діабет» 

Показано, що вміст IgG у сироватці крові щурів за ЦД у 5 разів перевищував 

значення даного показника контрольних тварин (рис. 5). У групі діабетичних 

тварин, які отримували екстракт P. vulgaris, цей показник був у 2,2 рази нижчим 

порівняно з діабетичними щурами, які замість екстракту отримували воду, однак 

залишався вищим у 2,3 рази порівняно з показником групи «Контроль». Варто 

зазначити, що у групі контрольних тварин споживання екстракту не приводило до 

змін рівня IgG (рис. 5).  

Показники вуглеводного обміну у печінці та м’язовій тканині щурів з 

моделлю цукрового діабету 1 типу на фоні введення екстракту P.vulgaris. 

Початковою ланкою внутрішньоклітинного сигнального каскаду, через який 

реалізується метаболічна дія інсуліну, є інсуліновий рецептор (ІР) – 

мембранозв’язана тирозинова протеїнкіназа (КФ 2.7.1.112). Встановлено, що 

загальна мембранозв’язана тирозинпротеїнкіназна (ТПКазна) активність у клітинах 

м’язової тканини щурів групи «Діабет» була нижчою у 2,6 рази порівняно з 

активністю групи «Контроль» (рис. 6 А). 
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Рис.  6. Загальна тирозинпротеїн-

кіназна активність (А) та 

відносний вміст інсулінового 

рецептора (Б) у мембранній 

фракції клітин м’язової тканини 

на фоні введення екстракту 

P.vulgaris контрольним щурам та 

щурам з ЦД 1 типу; M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Контроль»; 

 # – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Діабет» 

 

На фоні довготривалого введення досліджуваного екстракту як контрольним 

щурам, так і тваринам з ЦД 1 типу, ми спостерігали зниження загальної ТПКазної 

активності у клітинах м’язової тканини, порівняно з показниками відповідних груп 

тварин, які замість екстракту отримували воду (рис. 6 А). Так, у групі 

«Контроль+P. vulgaris» даний параметр був меншим у 2,2 рази порівняно з групою 

«Контроль», а у групі «Діабет+P. vulgaris» загальна ТПКазна активність була 

нижчою у 1,2 рази порівняно з показником групи «Діабет». Отримані нами 

результати свідчать про інгібуючий ефект екстракту P.vulgaris на мембранозв’язані 

тирозинові протеїнкінази. 

При дослідженні рівня ІР за даних умов не було встановлено вірогідних 

відмінностей в межах досліджуваних груп (рис. 6 Б). 

У клітинах інсулінозалежних тканин інсулін збільшує швидкість надходження 

глюкози за рахунок активації внутрішньоклітинних процесів транслокації білка-

переносника глюкози GLUT-4. Окрім того, інсулін регулює експресію генів білків-

транспортерів глюкози [Tesch W., 2001]. Встановлено, що у групі щурів «Діабет» 

вміст GLUT-4 був знижений на 25 %, порівняно з групою «Контроль» (рис. 7), що 

може бути наслідком зниженням його експресії в результаті довготривалої 

гіпоінсулінемії. 

 

 

 

Рис. 7. Відносний вміст GLUT-4 у м’язовій 

тканині на фоні введення екстракту 

P.vulgaris контрольним щурам та щурам з 

ЦД 1 типу; M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою щурів 

«Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою щурів 

«Діабет» 
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На фоні довготривалого введення досліджуваного екстракту як контрольним 

щурам, так і діабетичним тваринам, спостерігали збільшення вмісту GLUT-4 у 

клітинах м’язової тканини: у щурів групи «Діабет+P. vulgaris» – на 45 %, у 

порівнянні з групою тварин «Діабет», а у щурів групи «Контроль+P. vulgaris» – на 

25 % порівняно з показником групи «Контроль» (рис. 7). 

Після надходження глюкози у клітини периферичних тканин вона зазнає 

фосфорилювання в ході гексокіназної реакції. У групі тварин «Діабет» гексокіназна 

активність у тканині печінки була знижена майже у 2,5 раза, порівняно з 

показниками активності даного ферменту у групі «Контроль» (рис. 8 А). 

 

  

Рис. 8. Гексокіназна активність у 

клітинах печінки (А) та м’язової 

тканини (Б) на фоні введення 

екстракту P.vulgaris контрольним 

щурам та щурам з ЦД 1 типу; 

M±m, n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Діабет» 

 

У тварин групи «Діабет+P. vulgaris» гексокіназна активність у даному органі була у 

1,6 раза вищою, ніж у групі діабетичних тварин, які отримували воду, однак 

залишалася статистично достовірно нижчою значень групи «Контроль» (рис. 8 А). 

При дослідженні гексокіназної активності у м’язовій тканині не було виявлено 

достовірних міжгрупових відмінностей (рис. 8 Б). 

Одним із шляхів подальшого внутрішньоклітинного перетворення глюкози є 

синтез глікогену, ключовим ферментом даного процесу є глікогенсинтаза (рис. 9).  

 

  

Рис. 9. Глікогенсинтазна 

активність у клітинах печінки 

(А) та м’язової тканини (Б) на 

фоні введення екстракту 

P.vulgaris контрольним щурам 

та щурам з ЦД 1 типу, M±m, 

n=10 

* – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Контроль»; 

# – р<0,05 порівняно з групою 

щурів «Діабет» 

Показано, що у тварин групи «Діабет» глікогенсинтазна активність у клітинах 

печінки та м’язів була зниженою відповідно у 2,2 та 2,5 рази, порівняно зі 
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значеннями групи «Контроль» (рис. 9). У тварин групи «Діабет+P. vulgaris» 

глікогенсинтазна активність у клітинах м’язової тканини була на рівні значень групи 

«Контроль» (рис. 9 Б), тоді як показник активності даного ферменту в печінці був 

знижений у 3,3 рази порівняно з групою «Контроль» та не відрізнявся статистично 

від показників групи тварин «Діабет» (рис. 9 А). 

На основі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що 

екстракт лушпиння P. vulgaris володіє антидіабетичною дією. З огляду на виражені 

гіпоглікемічні, антиоксидантні та імуномодулюючі властивості даного екстракту, 

препарати на його основі можуть бути перспективними засобами терапії цукрового 

діабету та його ускладнень. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети проведено комплексне 

дослідження біологічних ефектів сухого екстракту лушпиння квасолі звичайної 

(Phaseolus vulgaris) та підтверджено його ефективну антидіабетичну дію. Отримані 

результати обґрунтовують доцільність використання даної фітосировини у медичній 

практиці для терапії цукрового діабету та його ускладнень. 

1. Встановлено, що екстракт лушпиння квасолі звичайної (Phaseolus 

vulgaris) мав найвираженіший антигіперглікемічний ефект серед досліджуваних 

представників вітчизняної флори. Отримано сухий екстракт лушпиння квасолі 

звичайної та доведено його гіпоглікемічну дію за концентрації 200 мг/кг маси тіла. 

2. Застосування екстракту лушпиння квасолі звичайної за умов цукрового 

діабету 1 типу призводило до зниження концентрації глюкози у 2,5 рази та рівня 

глікозильованого гемоглобіну на 20%. Не виключено, що ефект екстракту не 

обумовлений його інсулінотропними властивостями. 

3. Показано, що за умов введення екстракту лушпиння квасолі звичайної 

щурам з моделлю цукрового діабету 1 типу рівень засвоєння глюкози ізольованою 

гемідіафрагмою збільшувався на 80%, що може бути обумовлено зростанням вмісту 

глюкозного транспортеру GLUT-4 на 45% в м’язовій тканині. Виявлено, що 

введення екстракту лушпиння квасолі звичайної позитивно впливало на процеси 

внутрішньоклітинного метаболізму глюкози у печінці та м’язовій тканині щурів з 

моделлю цукрового діабету 1 типу: зростала гексокіназна активність в печінці у 1,6 

рази та глікогенсинтазна активність у м’язовій тканині у 2,5 рази. За умов впливу 

екстракту не було встановлено змін вмісту інсулінового рецептора в мембранній 

фракції кітин м’язової тканини, однак мав місце виражений інгібуючий вплив 

екстракту на мембранозв’язану тирозинкіназну активність клітин м’язової тканини 

як контрольних щурів у 2,2 рази так і тварин за ЦД у 1,2 рази. 

4. Екстракт лушпиння квасолі звичайної нормалізував прооксидантно-

антиоксидантний баланс за умов цукрового діабету 1 типу. Вміст продуктів 

ліпопероксидації МДА та ШО у печінці  був знижений на 20 %, а ДК – на 30 %; у 

нирках вміст ДК і ШО був знижений на 30%, а МДА – на 20 %, відповідно. 
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Активність СОД та каталази була вищою у печінці у 2 та 1,8 рази; тоді як у нирках 

активність СОД була вищою у 1,8 рази, а каталази у 2,6 рази меншою за умов 

введення екстракту. Показано зростання активності ГП та ГТ відповідно на 20 та 

30 % у печінці; на 20 % та у 2 рази у нирках щурів за ЦД 1 типу. 

5. Екстракт лушпиння квасолі звичайної мав виражений протизапальний 

ефект, про що свідчить зниження вмісту імуноглобулінів класу G у 2,2 рази та 

зростання  рівня протизапальних цитокінів ІЛ-4 та ІЛ-10 відповідно на 40 та 80 % у 

сироватці крові щурів за ЦД 1 типу. 

6. Виявлено, що екстракт лушпиння квасолі звичайної проявляв 

антидіабетичну дію, зокрема: позитивно впливав на динаміку зміни маси тіла 

діабетичних щурів, нормалізував ключові біохімічні показники сироватки крові 

(АЛТ, АСТ, ГГТ, холестеролу, ЛПВЩ). Встановлено посилення споживання води 

щурами з ЦД 1 типу на фоні прийому екстракту, та відхилення від норми таких 

сироваткових біохімічних показників як креатинін та сечовина, що може свідчити 

про порушення функції нирок. 
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АНОТАЦІЯ 

Кузнєцова М.Ю. Метаболічні реакції організму за дії екстракту лушпиння 

квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) в умовах розвитку цукрового діабету 1 

типу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу екстракту лушпиння квасолі 

звичайної (Phaseolus vulgaris) на метаболічні реакції організму за стрептозотоцин-

індукованого цукрового діабету 1 типу у щурів. 

Показано, що довготривале введення екстракту підвищує толерантність тканин 

до глюкози, а також проявляє виражену гіпоглікемічну дію, не пов’язану з 

інсулінотропними властивостями екстракту у щурів за ЦД 1 типу. Споживання 

екстракту лушпиння P. vulgaris призводило до зростання кількості глюкози, 

засвоєної ізольованою гемідіафрагмою та зростання відносного вмісту GLUT-4 у 

м’язовій тканині щурів. Застосування досліджуваного екстракту підвищувало 

глікогенсинтазну активність у клітинах м’язової тканини та гексокіназну активність 

у клітинах печінки щурів за ЦД 1 типу, що свідчить про можливий безпосередній 

вплив фітокомпонентів P. vulgaris на перебіг інсулінозалежних процесів у клітинах-

мішенях гормону за умов порушень його продукції β-клітинами підшлункової 

залози за ЦД 1 типу. Введення екстракту лушпиння P. vulgaris впродовж 28 діб 

щурам з ЦД 1 типу, призводило до нормалізації стану системи антиоксидантного 

захисту та виявляло позитивний вплив на імунні процеси. 

Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, сухий екстракт Phaseolus vulgaris, 

вуглеводний обмін, окиснювальний стрес, імунні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кузнецова М.Ю. Метаболические реакции организма при действии 

экстракта створок фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) в условиях 

развития сахарного диабета 1 типа. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 – биохимия. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию влияния экстракта створок фасоли 

обыкновенной (Phaseolus vulgaris) на метаболические реакции организма в условиях 

стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета 1 типа у крыс. 

В ходе проверки эффектов однократного и длительного введения экстракта в 

дозе 200 мг/кг контрольным крысам и животным с моделью СД 1 типа было 

обнаружено, что экстракт оказывал антигипергликемическое действие в условиях 

как его однократного, так и длительного введения контрольным крысам. Уровень же 

утилизации глюкозы изолированной гемидиафрагмою контрольных крыс 

увеличивался только в условиях длительного введения экстракта. В группе 
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диабетических животных повышение глюкозотолерантности тканей к глюкозе 

наблюдали только при длительном введении экстракта. При тех же условиях было 

показано повышение уровня усвоения глюкозы клетками гемидиафрагмы. 

Показано, что длительное введение экстракта оказывает выраженное 

гипогликемическое действие, не связанное с инсулинотропными свойствами 

экстракта у крыс при СД 1 типа. Установлено, что общая мембраносвязанная 

тирозипротеинкиназна активность в клетках мышечной ткани диабетических крыс 

была ниже по сравнению со значениями контрольной группы. Однако на фоне 

длительного введения исследуемого экстракта как контрольным крысам, так и 

животным с моделью СД 1 типа, мы наблюдали еще более выраженное снижение 

этого показателя. Установлено, что снижение тирозинпротеинкиназной активности 

не связано с уменьшением содержания инсулинового рецептора в мембранной 

фракции клеток мышечной ткани, поскольку нами не было установлено 

достоверных различий данного параметра в пределах исследуемых групп крыс. 

Потребление экстракта створок P. vulgaris приводило к увеличению общего 

содержания GLUT-4 в мышечной ткани крыс. Применение исследуемого экстракта 

приводило к повышению гликогенсинтазной активности в клетках мышечной ткани 

и гексокиназной активности в клетках печени крыс при СД 1 типа, что 

свидетельствует о возможном непосредственном влиянии фитокомпонентов 

P. vulgaris на инсулинозависимые процессы в клетках-мишенях гормона в условиях 

нарушения его продукции β-клетками поджелудочной железы. На основании 

полученных результатов установлено, что введение экстракта створок P. vulgaris в 

течение 28 суток диабетическим крысам приводило к улучшению показателей 

прооксидантно-антиоксидантного статуса в печени и почках. Поскольку при данных 

условиях наблюдали снижение содержания продуктов ПОЛ на фоне нормализации 

активности ферментов антиоксидантной защиты в этих органах. Показано что 

длительное введение экстракта створок P. vulgaris крысам с моделью СД, кроме 

улучшения состояния системы антоксидантной защиты, оказывает также 

благоприятное воздействие на иммунные процессы в условиях СД. При данных 

условиях было установлено снижение уровня провоспалительных IL-1β и уровня Ig 

класса G в группе диабетических крыс и выраженное повышение уровня 

противовоспалительных цитокинов. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, сухой экстракт, Phaseolus vulgaris, 

углеводный обмен, окислительный стресс, иммунные процессы. 
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The dissertation is dedicated to the investigation of the kidney beans (Phaseolus 

vulgaris) pods extract impact on metabolic reactions of the organism under the 

development of streptozotocin-induced type 1 diabetes in rats.  

It was shown that long-term administration of the extract increased tissue tolerance 

to glucose and also revealed a marked hypoglycemic effect that was not associated with its 

insulinotropic properties in rats with type 1 diabetes. Administration of P. vulgaris pods 

extract led to an increase of glucose utilization by isolated hemidiaphragm as well as total 

content GLUT-4 in muscle tissue of rats. The use of studied extract led to an increase of 

glycogen synthase activity in rat muscle and hexokinase activity in rat liver under the 

conditions of type 1 diabetes. This indicates the possible direct effect of P. vulgaris 

phytoconstituents on the insulin-dependent processes in hormone-target tissues under the 

conditions of the disorders of insulin production by pancreas β-cells under the type 1 

diabetes. Administration of P. vulgaris pods extract for 28 days to rats with type 1 diabetes 

led to an improvement of the antioxidant system state and has the beneficial effects on 

immune processes. 

Keywords: type 1 diabetes, dry extract, Phaseolus vulgaris, carbohydrate 

metabolism, oxidative stress, immune processes. 

 

 


