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АНОТАЦІЯ 

 

Стецев’ят В.Б. Тиреоїдний статус, метаболічні процеси та їх гендерні 

особливості за умов йододефіциту й інсулінорезистентності в експерименті – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 «Нормальна фізіологія» – Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2020, 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  

МОЗ України, Львів, 2021. 

 

Актуальність дослідження зумовлена неухильною тенденцією до 

зростання поширеності цукрового діабету 2 типу та патології щитоподібної 

залози. При цьому близько в 11 % хворих на цукровий діабет діагностують 

порушення тиреоїдного гомеостазу, а в 13 % пацієнтів із гіпотиреозом – 

цукровий діабет. Негативний взаємний вплив захворювань на клінічний 

перебіг, ефективність лікування зумовлюють доцільність вивчення вказаної 

коморбідної патології.  

Дисертація присвячена вивченню гормонально-метаболічних особливостей 

інсулінорезистентності за умов йододефіциту у двох поколінь тварин з 

урахуванням статевого диморфізму. Тварини були розділені такі групи: 1-ша – 

інтактні (контрольна, 12 самців та 12 самок), 2-га – тварини, які перебували на 

йододефіцитній дієті у другому поколінні (щури із пренатальним - вродженим 

дефіцитом йоду, 15 самців та 11 самок), 3-тя – тварини, які перебували на 

йододефіцитній дієті у статевозрілому віці (щури із постнатальним - набутим 

йододефіцитом, 20 самців та 20 самок),  4-та – тварини, які перебували в умовах 

тривалого високофруктозного вигодовування за умов належного забезпечення 

йодом (20 самців та 20 самок), 5-та – тварини із інсулінорезистентністю, 

індукованою фруктозою, та вродженим йододефіцитом (18 самців та 15 самок), 
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6-та - тварини з інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою, та набутим 

йододефіцитом (20 самців та 20 самок). Тварини 4-6-ї груп перебували в умовах 

високофруктозного вигодовування (отримували замість питної води 20 % 

розчин фруктози; «Голден Фарм», Україна) упродовж 8-ми тижнів у 

статевозрілому віці. Тварини 3-ї та 6-ї груп отримували йододефіцитну дієту в 

одному, а 2-ї та 5-ї - у двох поколіннях. Щури контрольної групи знаходились 

на стандартному харчовому раціоні віварію та пили звичайну воду.  

У результаті дослідження встановили, що у тварин, які перебували на 

високофруктозному навантаженні, порушується тиреоїдний гомеостаз: 

зменшується секреція вільного трийодтироніну – вТ3 на 36 та 40 % (p1-4<0,05), 

тиреотропного гормону – ТТГ - на 28 та 34 % (p1-4<0,05) відповідно у самців та 

самок щодо даних у інтактних тварин. Такі зміни супроводжуються зниженням 

індекса ТТГ/вТ4 (у самців – на 25 %, у самок – на 34 %, p1-4<0,05).  

Доведено потенціювання порушень тиреоїдного статусу експеримен-

тальних тварин, які перебували на йододефіцитній дієті, за умов навантаження 

фруктозою. Зокрема, у сироватці крові таких щурів знижується вміст вТ3 на  

13-74 % (p2,3-5<0,05, p2,3-6<0,05) та вТ4 – на 19-72 % (p2,3-5<0,05, p2,3-6<0,05) щодо 

даних у тварин із монодефіцитом йоду. Установлено зростання індекса ТТГ/вТ4 

у тварин із ендокринопатією у 5,9 і 3,5 раза (p4-5<0,05) та у 3,3 і 2,7 раза  

(p4-6<0,05) відповідно у самців та самок 5-ї та 6-ї груп щодо значень в 

інсулінорезистентних тварин.  

Маркерами порушень гіпофізарно-тиреоїдної осі при зниженні секреції 

тиреоїдних гормонів за умов інсулінорезистентності є зменшення індексів 

вТ3/вТ4, ТТГ/вТ4, а йододефіциту (особливо вродженого) – їх зростання. 

Установлено, що високофруктозна дієта зумовлює збільшення у сироватці 

крові вмісту глюкози натще у самців та самок відповідно на 46 та 30 %  

(р1-4<0,05), імунореактивного інсуліну (ІРІ) – на 35 та 28 % (р1-4<0,05) та 

глікозильованого гемоглобіну (HbА1с) у цільній крові – на 76 та 52 %  

(р1-4<0,05) щодо контролю. За таких умов спостерігали зростання індекса 
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HOMA-IR у самців майже у два рази (р1-4<0,01), тоді як у самок – на 60 %  

(р1-4<0,05) щодо вихідних значень.  

Перебування тварин на йододефіцитній та високофруктозній дієтах 

одночасно супроводжувалось зростанням індекса HOMA-IR – у 2,4 раза  

(р1-5<0,01) у самців та на 62 % (р1-5<0,05)  у самок щодо даних у інтактних 

тварин. Підтверджено суттєво вищу ймовірність розвитку 

інсулінорезистентності у самців.  

Уперше досліджено показники вуглеводного обміну у тварин, які 

перебували на дієті з обмеженим вмістом йоду у двох поколіннях з 

урахуванням статевого диморфізму. У самців та самок цієї групи виявлено 

зростання вмісту глюкози у сироватці крові натще відповідно на 27 та 18 %  

(р1-2<0,05), HbА1с у цільній крові – на 18 та 16 % (р1-2<0,05), індекса HOMA-IR 

– на 46 та 27 %  (р1-2<0,05) щодо контрольних значень. Такі дані 

характеризують високий ризик розвитку інсулінорезистентності за умов 

вродженої йодної депривації у тварин різної статі. 

У інсулінорезистентних тварин встановлено зростання вмісту сечової 

кислоти у самців та самок відповідно на 40 та 37 % (р1-4<0,05) щодо контролю. 

Рівень гіперурикемії наростає у тварин із поєднаною ендокринною патологією 

на тлі вродженого та набутого йододефіциту: у сироватці крові тварин 

збільшується вміст сечової кислоти на 55 та 49 % (р1-5,6<0,05) у самців та на 53 і 

39 % (р1-5,6<0,05) у самок щодо даних у інтактних щурів.  

За умов інсулінорезистентності у самців спостерігали зростання вмісту 

загального холестерину (ЗХС) – на 31 % (р1-4<0,05), холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності (ЛПНЩ) – на 57 % (р1-4<0,01), тригліцеридів (ТГ) – на 33 % 

(р1-4<0,05) на тлі зниження вмісту холестерину ліпопротеїнів високої щільності 

(ЛПВЩ) – на 55 % (р1-4<0,05) щодо контролю. Така ж тенденція зберігалась у 

самок. Зазначені розлади зумовили сутєєве зростання коефіцієнта 

атерогенності (КА) щодо даних у інтактних тварин. Вищий ризик розвитку 

вторинної дисліпідемії у самців (КА у інсулінорезистентних самців перевищує 

значення у самок у 2,8 раза, р<0,01).  
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У тварин (самців) на тлі високофруктозної дієти за умов йододефіциту у 

другому поколінні встановлено збільшення проатерогенних фракцій ліпідів у 

сироватці крові щодо даних у тварин із вродженим йододефіцитом: ЗХС - на  

67 % (р2-5<0,05), ЛПНЩ - у 2,3 раза (р2-5<0,01), ТГ - у два рази (р2-5<0,05), КА – 

у 2,3 раза (р2-5<0,05) на тлі зниження рівня ЛПВЩ на 69 % (р2-5<0,05). 

Показники ліпідограми перевищили дані в інсулінорезистентних тварин, 

зокрема, ЗХС був більший у два рази (р4-5<0,05), ЛПНЩ - у 2,4 раза (р4-5<0,01), 

ТГ - у 3,5 раза (р4-5<0,05), КА – майже у три рази (р4-5<0,05) на тлі зниження 

рівня ЛПВЩ - на 57 % (р4-5<0,05).  

У тварин із інсулінорезистентністю спостерігали активацію процесів 

білкової та ліпідної пероксидації. Найінтенсивніше процеси відбувались у 

печінці та підшлунковій залозі, на що вказує збільшення продуктів окисної 

модифікації білків (ОМБ) у 2,5-4,2 раза (р1-4<0,01), вмісту дієнових кон’югатів 

(ДК) – у 2,1-майже у три рази (р1-4<0,01), продуктів, що реагують на 

тіобарбітурову кислоту (ТБК-АП) – на 47-89 % (р1-4<0,05) щодо даних у 

інактних тварин. 

У щурів за умов інсулінорезистентності та вродженого йододефіциту 

спостерігалась така ж тенденція. Так, у печінці та підшлунковій залозі самців 

зростає вміст продуктів ОМБ у два-шість разів (р1-5<0,01); ДК – у 13,1-14,8 раза 

(р1-5<0,01); ТБК-АП – у 2,6-3,1 раза (р1-5<0,01) щодо даних у інактних тварин. 

Показники перекисного окиснення білків та ліпідів суттєво перевищують 

аналогічні дані у щурів із дефіцитом йоду та інсулінорезистентних тварин. 

Зміни показників пероксидації білків у тварин 6-ї групи були виражені менше, 

тоді як вміст ДК та ТБК-АП суттєво перевищив аналогічні показники у самців 

та самок 2-4-ї груп, особливо у печінці та підшлунковій залозі. 

Такі зміни відбуваються у самців і самок відповідно на тлі зниження 

активності каталази (на 41 та 33 %, р1-5<0,05), супероксиддисмутази (на 50 та  

40 %, р1-5<0,05), насиченості трансферину залізом (тільки у самців на 30 %,  

р1-5<0,05) та активації глутатіонпероксидази (на 37 та 26 %, р1-5<0,05), 

глутатіонредуктази (на 66 та 36 %, р1-5<0,05) у сироватці крові щодо даних у 
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тварин контрольної групи. Для інсулінорезистентних тварин характерна 

активація ферментів глутатіонової системи, яка пригнічується на тлі 

йододефіциту. Порушення окисно-відновних процесів за досліджуваних умов 

узгоджуються зі змінами вуглеводного, ліпідного обмінів та розвитком 

інсулінорезистентності. 

У тварин із інсулінорезистентністю та вродженим йододефіцитом 

спостерігали зменшення вмісту нітрит-іона у самців – на 43 % (р1-5<0,05), у 

самок – на 49 % (р1-5<0,05) щодо даних у щурів контрольної групи. Вміст 

нітрит-іона у сироватці крові інсулінорезистентних тварин із йододефіцитом 

був меншим, ніж у тварин із ізольованим йододефіцитом (2-га та 3-тя групи), 

але більшим, ніж у інсулінорезистентних тварин (4-та група).  

У тварин за умов інсулінорезистентності та йододефіциту (більше у 

самців) спостерігали підвищення рівня аспартатамінотрансферази (АсАТ) у 2,7 

та 2,4 раза (p1-5,6<0,05), аланінамінотрансферази (АлАТ) – у 3,9 та 2,7 раза  

(p1-5,6<0,01), що зумовило зниження індекса де-Рітіса у самців 5-ї групи на  

25 % (p1-5<0,05) щодо даних у інтактних тварин. Активність амінотрансфераз у 

тварин із інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту (5-та група) була 

більшою, ніж у тварин із монодефіцитом йоду (2-га та 3-тя групи) на 11-56 % 

(p2-5<0,05) чи інсулінорезистентністю (4-та група) на 13–47 % (p4-5<0,05).  

При аналізі структурної організації печінки тварин із 

інсулінорезистентністю за умов вродженого йододефіциту виявили, що 

цитоплазма гепатоцитів зі змінами у вигляді просвітлення та зернистості. У 

цитоплазмі печінкових паренхіматозних елементів відзначаються поодинокі 

гранули глікогену. Збільшені середні периметр (на 74 %, p1-5<0,05) та площа (у 

три рази, p1-5<0,01) гепатоцитів, середня площа ядра (у 3,1 раза, p1-5<0,01), а 

також середні периметр (на 50 %, p1-5<0,05) та площа (на 66 %, p1-5<0,05) ядерця 

щодо значень контролю. 

У гепатоцитах інсулінорезистентних тварин спостерігали збільшення 

площі ядра у два рази (р1-4<0,01), площі гепатоцитів на 65 % (р1-4<0,05), ядерно-

цитоплазматичного індекса та наявність двоядерних клітин печінки, суттєве 



7 

зниження кількості гранул глікогену переважно дифузного характеру. 

Установлено накопичення глікопротеїнів у вигляді насичено рожевих 

безядерних мас у стінці судин печінки. Статевий диморфізм полягає у 

наявності осередків жирової дистрофії та вираженому зональному характері 

дистрофічних процесів гепатоцитів у самок порівняно з самцями, у яких 

дистрофія має більше дифузний характер. Структурні зміни асоціюються зі 

зростанням цитолізу гепатоцитів. 

Таким чином, інсулінорезистентність за умов йододефіциту (особливо 

вродженого) супроводжується розвитком вторинної дисліпідемії, змінами 

пуринового обміну, активацією білкової та ліпідної пероксидації (найінтенсив-

ніше у печінці та підшлунковій залозі) на тлі ослаблення протирадикального 

захисту, які залежать від статі тварин. За таких умов у печінці розвиваються 

регенераторні процеси та зростає цитоліз мембран гепатоцитів. Вища 

ймовірність розвитку гормонально-метаболічних порушень при ізольованій 

інсулінорезистетності у самців, а за умов комбінованої ендокринної патології 

ризик розвитку метаболічних розладів зростає також у самок.  

Ключові слова: інсулінорезистентність, йододефіцит, ліпідний обмін, 

вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система, статевий диморфізм. 

 

ANNOTATION 

 

Stetsevyat V.B. Thyroid status, metabolic processes and their gender features 

under conditions of iodine deficiency and insulin resistance in the experiment – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  

Dissertation for the Candidate of Medical Sciences Degree in Specialty 14.03.03 

«Normal Physiology» – Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry 

of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2020, Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2021. 

 

The relevance of the study is due to the steady trend of increasing prevalence of 

type 2 diabetes and thyroid pathology. At the same time in about 11 % of patients 
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with diabetes mellitus disorders of thyroid homeostasis are diagnosed, and in 13 % of 

patients with hypothyroidism - diabetes mellitus. The negative mutual influence of 

diseases on the clinical course, the effectiveness of treatment determine the feasibility 

of studying this comorbid pathology. 

The dissertation is devoted to the study of hormonal and metabolic features of 

insulin resistance under conditions of iodine deficiency in two generations of 

animals, taking into account sexual dimorphism. The animals were divided into the 

following groups: 1st - intact (control, 12 males and 12 females), 2nd – animals, that 

were on an iodine deficiency diet in the second generation (rats with prenatal – 

congenital iodine deficiency, 15 males and 11 females), 3rd – animals, that were on an 

iodine deficiency diet in puberty (rats with postnatal - acquired iodine deficiency,  

20 males and 20 females), 4th – animals, that were in conditions of long-term high-

fructose feeding with adequate iodine supply (20 males and 20 females), 5th – animals 

with insulin resistance, induced by fructose, and congenital iodine deficiency  

(18 males and 15 females), 6th - animals with insulin resistance, induced by fructose, 

and acquired iodine deficiency (20 males and 20 females). Animals of 4-6th groups 

were in conditions of high fructose feeding (received 20 % fructose solution instead 

of drinking water; «Golden Pharm», Ukraine) within 8 weeks during puberty. 

Animals of 3rd and 6th groups received iodine deficiency diet in one, and 2nd and 5th – 

in both generations. Rats of control group were on a standard vivarium diet and drank 

ordinary water. 

The result of the study found that in animals that were on a high fructose 

loading, thyroid homeostasis is disturbed: decreased secretion of free triiodothyronine 

– fT3 by 36 and 40 % (p1-4<0.05), thyroid-stimulating hormone – TSH – by 28 and  

34 % (p1-4<0.05), respectively, in males and females relative to data in intact animals. 

Such changes are accompanied by a decrease in the TSH/fT4 index (in males – by  

25 %, in females – by 34 %, p1-4<0.05). 

Potentiation of thyroid status disorders of experimental animals, that were on 

iodine deficiency diet under conditions of fructose loading has been proved. In 

particular, the content of fT3 – by 13-74 % (p2,3-5<0.05, p2,3-6<0.05) and fT4 – by  

19-72 % (p2,3-5<0.05, p2,3-6<0.05) is reduced in blood serum of such rats compared to 



9 

data in animals with iodine monodeficiency. An increase of TSH/fT4 index in animals 

with endocrinopathy in 5.9 and 3.5 times (p4-5<0.05) and in 3.3 and 2.7 times  

(p4-6<0.05) respectively in males and females of 5th and 6th groups to the values in 

insulin-resistant animals was found. 

The markers of pituitary-thyroid axis disorders in case of reduction of thyroid 

hormone secretion under conditions of insulin resistance is a decrease of fТ3/fТ4 and 

TSH/fT4 indexes and iodine deficiency (especially congenital) – their growth.  

It was found that a high fructose diet causes an increase the glucose content in 

blood serum in fasting conditions in males and females respectively by 46 and 30 % 

(p1-4<0.05), immunoreactive insulin (IRI) – by 35 and 28 % (p1-4<0.05) and 

glycosylated hemoglobin (HbA1c) in whole blood – by 76 and 52 % (p1-4<0.05) 

relative to control. Under such conditions the elevation of HOMA-IR index almost 

twice in males (p1-4<0.01), while in females – by 60 % (p1-4<0.05) relative to baseline 

values was observed. 

Being of animals on iodine deficiency and high fructose diets simultaneously 

was accompanied by growth of HOMA-IR index – in 2.4 times (p1-5<0.01) in males 

and by 62 % (p1-5<0.05) in females relative to data in intact animals. A significantly 

higher probability of insulin resistance development in males has been confirmed. 

For the first time, the indicators of hydrocarbon metabolism in animals that were 

on a diet with limited iodine content in two generations, taking into account sexual 

dimorphism, were studied. In males and females of this group, an increase of blood 

serum glucose content in fasting conditions by 27 and 18 % (p1-2<0.05), HbA1c in 

whole blood – by 18 and 16 % (p1-2<0.05), HOMA-IR index – by 46 and 27 %  

(p1-2<0.05) respectively to control values was found. Such data characterize the high 

risk of insulin resistance development under conditions of congenital iodine 

deprivation in animals of different sex. 

In insulin-resistant animals an increase in uric acid content in males and females 

by 40 and 37 % (p1-4<0.05) respectively, relative to control was detected. The level of 

hyperuricemia increases in animals with combined endocrine pathology on the 

background of congenital and acquired iodine deficiency: the content of uric acid in 
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blood serum of animals increases by 55 and 49 % (p1-5,6<0.05) in males and by 53 

and 39 % (p1-5,6<0.05) in females relative to data in intact rats. 

Under conditions of insulin resistance in males an increase of content of total 

cholesterol (TC) – by 31 % (p1-4<0.05), low-density lipoprotein cholesterol (LDL) – 

by 57 % (p1-4<0.01), triglycerides (TG) – by 33 % (p1-4<0.05) against the 

background of a reduction of the high-density lipoprotein cholesterol content (HDL) 

– by 55 % (p1-4<0.05) relative to control was observed. The same tendency persisted 

in females. Such disorders led to a significant increase of atherogenic index (AI) 

relative to data in intact animals. The higher risk of secondary dyslipidemia 

development is in males (AI in insulin-resistant males exceeds the value in females 

by 2.8 times, p<0.01).   

In animals (males) on the background of high fructose diet under conditions of 

iodine deficiency in the second generation an increase of proatherogenic fractions of 

lipids in blood serum relative to data in animals with congenital iodine deficiency 

was found: TC – by 67 % (p2-5<0.05), LDL – in 2,3 times (p2-5<0,01), TG – twice  

(p2-5<0,05), AI – in 2,3 times (p2-5<0,05) on the background of decrease of HDL 

level by 69 % (p2-5<0.05). The lipid profile indexes exceeded the data in insulin-

resistant animals, in particular, TC was higher in two times (p4-5<0.05), LDL – in  

2.4 times (p4-5<0.01), TG – in 3.5 times (p4-5<0.05), AI – almost in three times  

(p4-5<0.05) against the background of a decrease in HDL level – by 57 %  

(p4-5<0.05). 

In rats with insulin resistance the activation of protein and lipid peroxidation 

was observed. The most intense processes took place in the liver and pancreas, what 

is indicated by an increase of oxidative modification of proteins products (OMP) in  

2.5-4.2 times (p1-4<0.01), the content of diene conjugates (DC) – in 2,1 – almost three 

times (p1-4<0.01), the products reacting to thiobarbituric acid (TBA-AP) – by  

47-89 % (p1-4<0,05) relative to data in inactive animals. 

In rats under conditions of insulin resistant and congenital iodine deficiency the 

the same tendency was observed. Thus, in the liver and pancreas of males OMP 

products content increases in two-six times (p1-5<0.01); DC – in 13,1-14,8 times  

(p1-5<0.01); TBA-AP – 2,6-3,1 times (p1-5<0.01) relative to data in intact animals. 
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The indicators of protein and lipid peroxidation processes significantly exceed 

analogical data in rats with iodine deficiency and insulin resistant animals. The 

changes of protein peroxidation indexes in animals of 6th group were less 

pronounced, while the content of DC and TBA-AP significantly exceeded similar 

values in males and females of  2nd-4th groups, especially in the liver and pancreas. 

Such changes occur in males and females, respectively, against the background 

of reduced catalase activity (by 41 and 33 %, p1-5<0.05), superoxide dismutase (by 50 

and 40 %, p1-5<0.05), transferrin saturation by iron (only in males by 30 %, p1-5<0.05) 

and activation of glutathione peroxidase (by 37 and 26 %, p1-5<0.05), glutathione 

reductase (by 66 and 36 %, p1-5<0.05) in blood serum relative to data in animals of 

the control group. For insulin resistant animals the activation of glutathione system 

enzymes is typical, which is suppressed against the background of iodine deficiency. 

Violations of redox processes under the studied conditions are consistent with the 

changes in hydrocarbon, lipid metabolism and the development of insulin resistance. 

In animals with insulin resistance and congenital iodine deficiency, a decrease in 

nitrite ion content was observed in males – by 43 % (p1-5<0.05), in females – by 49 % 

(p1-5<0.05) compared to data in rats of control group. The nitrite ion content in the 

serum of insulin resistant animals with iodine deficiency was lower than in animals 

with isolated iodine deficiency (2nd and 3rd groups), but higher than in insulin 

resistant animals (4th group). 

In animals with insulin resistance and iodine deficiency (more in males) an 

increase in the level of aspartate aminotransferase (AST) in 2.7 and 2.4 times  

(p1-5.6<0.05), alanine aminotransferase (ALT) – in 3.9 and 2,7 times (p1-5.6<0.01) was 

observed, which led to a decrease of the de Ritis index in males of the 5th group by  

25 % (p1-5<0.05) relative to data in intact animals. The activity of aminotransferases 

in animals with insulin resistance on the background of iodine deficiency (5th group) 

was higher than in animals with monodeficiency of iodine (2nd and 3rd groups) by  

11-56 % (p2-5<0.05) or with insulin resistance (4th group) by 13-47 % (p4-5<0.05).  

During the analysis  of liver structural organisation of animals with insulin 

resistance under conditions of congenital iodine deficiency it was found that the 

cytoplasm of hepatocytes with changes in the form of enlightenment and granularity. 
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In the cytoplasm of hepatic parenchymal elements single granules of glycogen are 

noted. Increased average perimeter (by 74 %, p1-5<0.05) and area (in three times,  

p1-5<0.01) of hepatocytes, average area of the nucleus (in 3.1 times, p1-5<0.01), as 

well as the mean perimeter (by 50 %, p1-5<0.05) and area (by 66 %, p1-5<0.05) of the 

nucleolus to the control values. 

In the hepatocytes of insulin resistant animals the increasing of the area of  

nucleus in two times (p1-4<0.01), the area of hepatocytes by 65 % (p1-4<0.05), 

nuclear-cytoplasmic index and the presence of dinuclear liver cells, a significant 

reduction in the number of glycogen granules, mainly diffuse in nature were 

observed. The accumulation of glycoproteins in the form of deep pink non-nuclear 

masses in the vessels wall of the liver was established. The sexual dimorphism 

consists in the presence of focuses of fatty dystrophy and a pronounced zonal nature 

of dystrophic processes of hepatocytes in females compared to males, in which the 

dystrophy has a more diffuse nature. Structural changes are associated with increased 

cytolysis of hepatocytes. 

Thus, insulin resistance under conditions of iodine deficiency (especially 

congenital) is accompanied by the development of secondary dyslipidemia, changes 

of purine metabolism, activation of protein and lipid peroxidation (most intense in the 

liver and pancreas) on the background of weakening of antiradical defense, which 

depends on animal`s sex. Under such conditions, regenerative processes develop in 

the liver and cytolysis of hepatocyte membranes increases. There is a higher 

probability of hormonal and metabolic disorders development in case of isolated 

insulin resistance in males, and under conditions of combined endocrine pathology, 

the risk of metabolic disorders development increases in females also. 

Keywords: insulin resistance, iodine deficiency, lipid metabolism, free radical 

oxidation, antioxidant system, sexual dimorphism. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Коморбідність визнана однією із пріоритетних 

проблем сучасної медицини, адже передбачає появу нових механізмів розвитку 

та особливостей перебігу, ускладнень, що не властиві основній хворобі. 

Актуальність дослідження зумовлена неухильною тенденцією до зростання 

поширеності цукрового діабету 2 типу [18, 31-34, 101, 258, 259, 305]. При цьому 

близько у 11 % хворих на цукровий діабет діагностують порушення 

тиреоїдного гомеостазу, а у 13 % пацієнтів із гіпотиреозом – цукровий діабет 

[5, 111].  Відомо, що на тлі цукрового діабету зменшується нічна пікова 

секреція тиреотропного гормону (ТТГ) у відповідь на стимуляцію 

тиреоліберином гіпоталамуса [147-150, 167, 250, 295]. У той же час клінічно 

доведено, що гіпотиреоз асоціюється зі зниженою чутливістю тканин до 

інсуліну [55, 285, 286, 293, 342]. Тиреоїдні гормони впливають на кількість 

трансмембранного транспортера глюкози GLUT2 у гепатоцитах, що 

супроводжується збільшенням надходження глюкози до печінки, підвищують 

глюконеогенез і глікогеноліз в органі, синтез лактату м’язової і жирової тканин 

[285]. У людей з гіпотиреозом установлено також пригнічення експресії 

транспортера глюкози GLUT5, зниження швидкості окиснення глюкози і 

синтезу глікогену, підвищення резистентності клітин до інсуліну через 

порушення засвоєння глюкози в периферичних тканинах, зменшення базальної 

секреції інсуліну і всмоктування глюкози в кишечнику [52, 297]. За умов 

експериментального гіпотиреозу виявлено порушення транслокації GLUT4 у 

плазматичній мембрані і негативну регуляцію ферментативного розщеплення 

внутрішньоклітинної глюкози [65, 285].  

Некорегована гіперглікемія за умов інсулінорезистентності здатна 

запускати низку метаболічних порушень. Зважаючи на високий ризик розвитку 

вторинної дисліпідемії на тлі йододефіциту та ймовірність порушення ліпідного 

обміну за умов інсулінорезистентності, представляє інтерес дослідження 
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особливостей комбінованого впливу зазначених чинників на обмінні процеси. 

У генезі поліорганної патології за таких умов вагома роль належить активації 

ліпопероксидації, нітрозо-оксидативних процесів та негативному впливу 

вільних радикалів. Гіперглікемія, жирове навантаження може ініціювати та 

потенціювати їх генерацію, активуючи процеси пероксидного окиснення ліпідів 

(ПОЛ), нітрозилювання та окисної модифікації білків (ОМБ) за умов пре- та 

постнатального гіпотиреозу. Ключовим аспектом при цьому залишається 

поглиблене вивчення ліпідного обміну [140, 152, 333].  

Розвиток інсулінорезистентності та цукрового діабету пов’язують з 

аліментарними чинниками, серед яких – надмірне споживання харчової 

фруктози та сахарози. Відомо, що фруктоза зумовлює розвиток метаболічного 

синдрому, асоційованого зі зростанням маси тіла (розвитком абдомінального 

ожиріння) та підвищенням толерантності до глюкози [100, 101, 158, 172-174]. 

Вважають, що ефекти фруктози залежать від статевих гормонів, зумовлюючи 

гендерні розбіжності у розвитку обмінних порушень за умов надлишку її 

споживання. Зокрема, вищий ризик їх розвитку в осіб чоловічої статі (людей та 

тварин), тоді як жінки володіють більшою толерантністю до фруктози [42, 43]. 

Проте спектр специфічних проявів порушень з урахуванням статевого 

диморфізму та механізми їх розвитку залишаються дискутабельними, особливо 

за умов йододефіциту. Такі дані дадуть можливість розкрити нові фізіологічні 

ланки генезу інсулінорезистентності, що можуть бути основою для клінічних 

спостережень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт Івано-

Франківського національного медичного університету: кафедри фізіології на 

тему «Метаболічні основи впливу есенціальних мікроелементів на 

забезпечення структурного і функціонального гомеостазу щитоподібної залози» 

(номер державної реєстрації 0111U000871, 2010-2015 рр., 2016-2017 рр.) та 

кафедри анатомії людини на тему «Морфофункціональні та цитогенетичні 

особливості органів і тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (номер 
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державної реєстрації 0114U005624, 2015-2017 рр., фінансування із фондів 

державного бюджету). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 25 червня 

2015 року (протокол № 7) та уточнена на засіданні цієї ж вченої ради 23 квітня 

2019 року (протокол № 5). 

Мета дослідження: оцінити гормонально-метаболічні особливості 

інсулінорезистентності експериментальних тварин за умов належного 

забезпечення йодом, вродженого (пренатального) і набутого (постнатального) 

йододефіциту з урахуванням статевого диморфізму. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати тиреоїдний статус у тварин різної статі з інсулінорезистент-

ністю на тлі належного забезпечення йодом, за умов вродженого та набутого 

йододефіциту. 

2. Вивчити зміни маркерів вуглеводного обміну інсулінорезистентних 

самців і самок за умов перебування на йододефіцитній дієті двох поколінь 

тварин. 

3. Оцінити гендерні особливості ліпідного спектру крові у тварин із 

індукованою фруктозою інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту у 

першому та другому поколінні тварин. 

4. Дослідити вміст продуктів перекисного окиснення білків та ліпідів у 

сироватці крові, проміжному мозку, підшлунковій залозі та печінці, активність 

антиоксидантних ферментів та вміст метаболіту оксиду азоту – нітрит-іона у 

сироватці крові щурів із інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту.  

5. Встановити рівень печінкових трансаміназ та структурні особливості 

печінки інсулінорезистентних тварин із пренатальним та постнатальним 

йододефіцитом з урахуванням статевого диморфізму. 

Об’єкт дослідження: гормональні та метаболічні зміни при інсулінорезис-

тентності за умов вродженого і набутого йододефіциту з урахуванням статевого 

диморфізму. 
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Предмет дослідження: тиреоїдний статус, маркери 

інсулінорезистентності, ліпідний спектр крові, вільнорадикальне окиснення 

білків та ліпідів інсулінозалежних тканин, продукція нітрит-іона, активність 

антиоксидантних ферментів, печінкових трансаміназ, структурні особливості 

печінки. 

Методи дослідження: фізіологічні (моделювання інсулінорезистентності, 

вродженого та набутого йододефіциту, їх поєднання); біохімічні (визначення 

гормонального профілю, показників ліпідного спектру крові, 

вільнорадикального окиснення білків та ліпідів, вмісту нітрит-іона, активності 

антиоксидатних ферментів та печінкових трансаміназ, йоду в сечі); гістологічні 

(проведення світлооптичної мікроскопії); математико-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі комплексного 

підходу встановлено нові аспекти змін вуглеводного і ліпідного обміну, 

перебігу окисно-відновних реакцій в інсуліночутливих органах, 

протирадикального захисту, структурних особливостей печінки при 

індукованій фруктозою інсулінорезистентності за умов йододефіциту. 

Розширено погляди щодо особливостей тиреоїдного статусу при 

інсулінорезистентності (пригнічення гіпофізарної стимуляції на тлі зниження 

секреції вільного трийодтироніну – вТ3). Доведена інформативність індексів 

вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4 для визначення генезу порушень тиреоїдного гомеостазу 

(зменшення при інсулінорезистентності та збільшення на тлі йододефіциту).  

Автором уперше з’ясовано особливості розвитку інсулінорезистентності за 

умов перебування тварин на йододефіцитній дієті у статевозрілому віці та у 

двох поколіннях щурів з урахуванням статевого диморфізму. Уточнено наукові 

дані про зміни маркерів вуглеводного та пуринового обміну у тварин із 

індукованою фруктозою інсулінорезистентністю. З’ясовано суттєво вищу 

ймовірність розвитку інсулінорезистентності у самців та зростання таких 

ризиків у самок за умов йододефіциту (особливо у другому поколінні тварин). 

Установлено критерії порушень ліпідного спектру крові при 

інсулінорезистентності на тлі йододефіциту (гіперхолестеринемія, 
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гіпертригліцеридемія, зростання коефіцієнта атерогенності). Виявлено, що 

зміни вмісту нітрит-іона у сироватці крові поруч із вторинною дисліпідемією 

можуть сприяти розвитку судинних розладів за умов цукрового діабету та 

гіпотиреозу. Показано, що порушення тиреоїдного балансу та зростання вмісту 

глікозильованого гемоглобіну (HbА1с) є предикторами розвитку 

інсулінорезистентності. 

З’ясовано роль окисної модифікації білків та ліпопероксидації у печінці у 

генезі інсулінорезистентності та обтяжуючі механізми йододефіциту на 

формування гепатобіліарних ризиків, що узгоджуються зі зростанням 

активності печінкових трансаміназ та зміною структурної організації органа. 

Уперше встановлено рівень білкової та ліпідної пероксидації у підшлунковій 

залозі за умов інсулінорезистентності, йододефіциту та їх поєднання. Такі 

відомості розширюють уявлення про механізми порушень інсуліноутворюючої 

функції залози за умов йододефіциту та навантаження фруктозою. Доповнено 

дані щодо картини антиоксидантного резерву, нітрозо-оксидативних процесів 

інсулінорезистентних тварин та напрямок їх змін за умов вродженого і 

набутого йододефіциту.  

Практичне значення отриманих результатів. Установлені зміни 

показників тиреоїдного статусу, маркерів вуглеводного та ліпідного обміну, 

киснезалежного метаболізму інсуліночутливих тканин, антиоксидатного 

резерву можуть служити критеріями для диференціальної діагностики 

інсуліноре-зистентності та гіпофункції щитоподібної залози у тварин на тлі 

належного забезпечення йодом, пре- та постнатального йододефіциту. 

Отримані дані інформативні щодо фізіологічної норми, інсулінорезистентності 

та йододефіциту, їх інтегрованого впливу на організм тварин різної статі, а 

також можуть бути використані у наукових дослідженнях при оцінці 

ефективності корекції порушень фармакологічними препаратами. Науково-

методичний підхід досліджень може послужити основою для проведення 

клінічних спостережень із метою розширення превентивних заходів щодо 

розвитку переддіабету та мінімальної тиреоїдної недостатності, ранньої 
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діагностики розвитку інсулінорезистентності у мешканців різних регіонів з 

урахуванням природного наповнення йодом.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (2019), кафедр фізіології імені Я. Д. Кіршен-

блата ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» (2019), 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (2019), кафедри 

фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного 

медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (2019), кафедри нормальної 

фізіології Національного фармацевтичного університету (2019), кафедр 

фізіології, патофізіології, ендокринології Івано-Франківського національного 

медичного університету (2020). Усього вісім актів впроваджень (додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною працею 

здобувача. Постановка мети і завдань, розробка методології експериментальних 

досліджень, інтерпретація отриманих даних та формулювання висновків 

здійснено за участі наукового керівника. Автором обґрунтована актуальність 

проблеми, проведено патентно-інформаційний пошук, виконано весь обсяг 

досліджень, статистично опрацьовано, проаналізовано та узагальнено 

результати, підготовлено до друку наукові публікації, оформлено дисертаційну 

роботу. Дослідження проведено на базі кафедри фізіології Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України (ІФНМУ) (зав. кафедри – 

д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко). Біохімічні дослідження виконано за 

участі автора у Центрі біоелементології кафедри біологічної та медичної хімії  

ім. акад. Г.О. Бабенка ІФНМУ (в.о. зав. кафедри, к.б.н., доц. Т.П. Максимчук) 

та міжкафедральній науковій лабораторії на базі кафедри внутрішньої 

медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ (зав. 

кафедри – д.мед.н., проф. Н.В. Чернюк), морфологічні дослідження проведено на 

базі НПЦ кафедри патоморфології ІФНМУ при консультативній допомозі 

к.мед.н., доц. М.М. Багрія (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів). 

Автором забезпечено практичне впровадження результатів дослідження. У 
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роботі не були використані ідеї та розробки, які належать співавторам 

опублікованих робіт. Матеріали даної роботи в інших дисертаціях не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали, викладені в дисертації, 

були представлені на 83-86-ій, 88-ій науково-практичних конференціях 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, Україна, 2014-2017, 2019); 76-му Міжнародному медичному 

конгресі молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, 

профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, Україна, 2014); 

XIX та XX з’їздах Українського Фізіологічного товариства з міжнародною 

участю (Львів, Україна, 2015; Київ, Україна, 2019); науково-практичній 

конференції «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» 

(Івано-Франківськ, Україна, 2017); науково-практичній конференції «Довкілля і 

здоров’я» (Тернопіль, Україна, 2017); Naural Science Reading (Bratislava, 

Словаччина, 2017); VIII Lviv – Lublin Conference of Experemental and Clinical 

Biochemistry (Lublin, Польща, 2017); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» 

(Івано-Франківськ, Україна, 2019); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Бабенківські читання», присвяченій пам’яті академіка 

Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, Україна, 2019). 

Відомості про апробацію результатів дисертації наведено у додатку Б. 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 20 наукових праць, із 

них шість статей, у тому числі чотири – у фахових наукових виданнях України 

(із яких три включені до міжнародних наукометричних баз), дві – у 

міжнародних виданнях, 14 тез у матеріалах наукових форумів різного рівня. 

Перелік усіх публікацій із даними особистої участі наведений у  

додатку В. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ, 

ЙОДОДЕФІЦИТУ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Доказова медицина стандартизувала та  регламентувала медицину на 

основі детального вивчення окремих нозологічних захворювань або їх 

дефініцій. Справжнім викликом медичного сьогодення стала коморбідність 

патологій, адже це не просто поєднання декількох хвороб. Коморбідність 

передбачає наявність нових механізмів розвитку захворювань, особливостей 

перебігу і клінічної картини, ускладнень, не властивих основній хворобі, а 

також суттєвий вплив на якість і тривалість життя. Поширеність у популяції 

цукрового діабету та гіпотиреозу, їх негативний взаємний вплив на клінічний 

перебіг зумовлюють доцільність дослідження вказаної коморбідної патології. 

Проте не тільки маніфестний гіпотиреоз, але, можливо, і його субклінічна 

форма, можуть бути асоційовані з інсулінорезистентністю, та є компонентом 

метаболічного синдрому [5, 64, 66, 71, 79, 81, 176, 182, 325, 352]. Зважаючи на 

поширеність доклінічних форм зазначених ендокринних патологій (предіабету 

та мінімальної тиреоїдної недостатності), представляє інтерес дослідження 

спільних патогенетичних ланок інсулінорезистентності та йододефіциту. 

 

1.1 Інсулінорезистентність: причини та механізми розвитку, 

метаболічні прояви 

 

До основної причини виникнення інсулінорезистентності відносять 

ожиріння, що може бути наслідком перебування на високовуглеводній чи 

високожировій дієтах, впливу інших факторів [6, 18, 47, 104, 120,  143, 144, 155, 

165, 174]. Проте зміна чутливості тканин та клітин до інсуліну може 

розвиватися не тільки через надмірну вагу тіла, але й за умов належного індекса 

маси тіла. Обтяжуючими чинниками можуть виступати вагітність, інфекції, 

спадковість, малорухомий спосіб життя, часте споживання алкогольних напоїв, 
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похилий вік [161, 168, 170, 186, 187, 196, 210, 214, 304, 340]. У патогенез 

цукрового діабету та його ускладнень можуть бути залучені інші групи 

факторів ризику, зокрема, розвиток запалення, структурно-функціональні зміни 

системи крові, тощо.  

Згідно зі статистичними даними більш чутливими до розвитку 

інсулінорезистентності вважають чоловіків (особливо після 30-ти років), тоді як 

жінки більше схильні до формування патології у старшому віці [37, 42, 43, 143, 

161, 174, 236, 345, 350]. В останні роки вік інсулінорезистентності суттєво 

помолодшав. Толерантність до інсуліну частіше почали діагностувати навіть у 

підлітків [38, 120, 143, 172, 228].  

Ключовим проявом цукрового діабету є гіперглікемія. Проте захворювання 

проявляється порушенням усіх видів обміну речовин і поліорганними 

ураженнями. Основними причинами підвищення вмісту глюкози в крові є 

недостатній синтез чи вивільнення інсуліну β-клітинами острівців Лангенгарса, 

порушення гормонорецепторної взаємодії в інсуліночутливих тканинах [7, 144, 

244, 283, 330]. Зазначені порушення призводять до дисбалансу на 

внутрішньоклітинному метаболічному рівні тканин-мішеней гормону, у першу 

чергу утилізації глюкози, гліколізу та глікогенезу (рис. 1.1) [60, 65, 78, 192, 

285].  

Відомо, що різні тканини виявляють різну чутливість до інсуліну. Зокрема, 

високоінсуліночутливими визнають скелетні м’язи, жирову та сполучну 

тканину (разом зі спеціалізованими клітинами крові та імунної системи). 

Проміжне положення займають печінка, нирки та серце, а також до частково 

інсуліночутливих відносять β-клітини підшлункової залози [38, 65, 351]. В 

останні роки до інсуліночутливих віднесли ендотеліальні клітини. Зміни 

функцій ендотелію розглядають як чинник патогенезу макро- та 

мікроангіопатій при цукровому діабеті. Неспроможність інсуліну задіяти 

GLUT-1 (основний транспортер глюкози в ендотелії) – одна з причин так званої 

ендотеліальної інсулінорезистентності [65, 192, 228]. Підтверджує її існування 

ефективна корекція ендотеліальної дисфункції на тлі спеціальної терапії 

інсулінорезистентності. 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема регуляції рівня глюкози у крові

2
9
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Таким чином, інсулінорезистентність можна поділити на м’язову, жирову, 

печінкову та ендотеліальну. Існує думка, що інсулінорезистентність 

розвивається поступово, насамперед вражаючи печінку й м’язову тканину, 

згодом – великі адипоцити. Проте існує й інша гіпотеза, що насамперед 

уражається ендотелій. Визначено, що до маркерів ендотеліальної інсуліноре-

зистентності слід зарахувати ендотелін-1, ангіотензин ІІ, брадикінін, нітрит-іон, 

ендотеліальну NO-синтазу, чинник некрозу пухлин α (TNF-α), С-реактивний 

протеїн (СРП), інсулін, вміст глюкози в крові, адипонектин, лептин, резистин, 

судинні адгезійні молекули, а також мікроальбумінурію [38, 56, 60, 85, 103, 180, 

218, 233, 240, 244]. 

Гіперглікемія може бути наслідком не лише порушень 

внутрішньоклітинного метаболізму глюкози, але й зниження її утилізації. У 

клітинах інсулінозалежних тканин інсулін збільшує швидкість надходження 

глюкози за рахунок активації внутрішньоклітинних процесів транслокації 

GLUT-4. Він також регулює експресію генів білків-транспортерів глюкози. У 

результаті тривалої гіпоінсулінемії може порушуватись експресія гена білка 

GLUT-4 [55, 78, 280]. 

Зниження глікемії під дією інсуліну відбувається не лише за рахунок 

захоплення глюкози м’язами та жировою тканиною, але й через пригнічення 

глюконеогенезу. Відомо, що найбільшим потенціалом утилізації глюкози 

володіє печінка. У гепатоцитах, крім повного набору ізоферментів гексокінази, 

експресується інший білок-транспортер глюкози GLUT-2. Його функціональна 

здатність не контролюється інсуліном. Тому печінку не можна віднести до 

групи абсолютно чутливих до інсуліну органів [52, 78]. Одним із шляхів 

внутрішньоклітинного перетворення глюкозо-6-фосфату (продукту 

гексокіназної реакції) є синтез глікогену. Незначною мірою біосинтез глікогену 

відбувається майже в усіх тканинах організму, проте найбільше він виражений 

у печінці та м’язах. У відповідь на дію інсуліну, активується 

фосфатидилінозитол-3-кіназний сигнальний каскад. Ключовим ферментом 

цього процесу є глікогенсинтаза, яка каталізує перенесення залишку глюкози 
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від уридиндифосфатглюкози (УДФ-глюкози) на глікоген. Ця реакція являє 

собою лімітуючу стадію синтезу глікогену. На каталітичну активність 

глікогенсинтази можуть впливати алостеричні модулятори (глюкозо-6-фосфат) 

та ковалентна модифікація. Процес фосфорилювання/дефосфорилювання 

молекули глікоген-синтази регулюється ферментами, які є складовою частиною 

каскадних механізмів дії інсуліну на клітини (зокрема, протеїнкіназою А, 

кіназою). У механізмах розвитку цукрового діабету відмічено низку порушень 

у регуляції функціонування глікогенсинтази [53, 78, 98, 152, 329]. Загалом 

інсуліно-резистентність печінки характеризується зниженням синтезу 

глікогену, активацією глікогенолізу і глюконеогенезу (синтезу глюкози de novo 

з амінокислот, а також лактату, пірувату, гліцерину), що супроводжується 

надмірним поступленням глюкози у кровообіг [100].  

До маркерів печінкової інсулінорезистентності слід зарахувати 

неетерифіковані жирні кислоти (НЕЖК), резистин, гіперглікемію натще [152]. 

Відомо, що вміст аланінамінотрансферази (АлАТ) корелює з кількістю жирових 

відкладень у печінці та також характеризує печінкову інсулінорезистентність 

[8]. Вважають, що підвищення рівня АлАТ навіть у межах фізіологічної норми 

є раннім маркером толерантності до інсуліну (до зростання концентрації 

глюкози натще, збільшення індекса маси тіла, дисліпопротеїнемії, підвищення 

рівня CРП, артеріальної гіпертензії) [58]. Згідно з даними ряду 

експериментальних досліджень модель цукрового діабету 2 типу у щурів 

характеризується підвищенням вмісту тригліцеридів (ТГ), резистину, лептину 

та АлАТ. Варто зауважити, що інсулінорезистентність та стеатоз печінки 

потенціюють дію один одного [96, 286]. 

До маркерів жирової інсулінорезистентності слід зарахувати TNF-α, 

резистин, адипонектин, НЕЖК, лептин [186, 300]. Вісцеральна жирова тканина 

добре кровопостачається та інервується [85, 175]. Її адипоцити володіють 

високою чутливістю до ліполітичної дії катехоламінів і низькою – до 

антиліполітичної дії інсуліну, секретуючи при цьому вільні жирні кислоти 

безпосередньо у ворітну вену. Високі концентрації вільних жирних кислот 
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стають субстратом для формування атерогенних ліпопротеїнів та 

перешкоджають зв’язуванню інсуліну з гепатоцитами, що зумовлює зміни 

ліпідного спектру крові. До специфічних адипоцитокінів (синтезуються 

виключно у жировій тканині і беруть активну участь у розвитку 

інсулінорезистентності), відносять також адипонектин [68, 80, 98]. Рецептори 

до адипонектину існують у двох ізоформах: рецептор адипонектину 1 

(AdipoR1) – експресується у скелетних м’язах (сприяє окисненню жирів 

шляхом активації АМФ-кінази), і рецептор адипонектину 2 (AdipoR2) – 

локалізований у печінці (підвищує чутливість клітин до інсуліну через 

активацію АМФ-кінази) [96, 202]. 

Інтегрованим показником, що характеризує і наявність надмірної маси тіла 

чи абдомінального ожиріння, і стан печінки (відкладання жиру в гепатоцитах, 

стеатоз), і ліпідний обмін, є індекс накопичення жиру в печінці (LAP – Lipid 

Accumulation Products), який вираховується за формулою: LAP = (ОТ – 65) х ТГ 

у чоловіків та LAP = (ОТ – 58) х ТГ у жінок, де ОТ – обсяг талії, ТГ – рівень 

тригліцеридів в ммоль/л. Вважається, що при значенні LAP≥4,28 у пацієнта 

наявний стеатоз печінки [42, 43, 218]. Оскільки даний індекс кількісно 

відображає наявність жиру в печінці, то він може бути використаний для оцінки 

динаміки лікування коморбідних пацієнтів. 

Виходячи з літературних даних, інсулін займає провідне місце в регуляції 

ліполізу, мітохондріального β-окиснення і синтезу ліпопротеїнів дуже низької 

щільності (ЛПДНЩ) у гепатоцитах. Вільні жирні кислоти, TNF-α, адипонектин 

активно секретуються в жировій тканині і регулюють не тільки чутливість 

рецепторів до інсуліну, але також приймають участь в атерогенезі [150, 175, 

218, 293].  

Вагому роль у розвитку інсулінорезистентності може відігравати 

ангіотензин II. Шляхом підвищення проліферації міофібробластів, клітинної 

міграції, синтезу колагену і прозапальних цитокінів, ангіотензин II активує 

процеси фіброгенезу в печінці, посилює окиснювальний стрес і перевантаження 

печінки залізом [41, 148, 149].   
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В умовах гіперглікемії, гіперінсулінемії і гіпертригліцеридемії 

підвищується експресія гена інгібітора активатора плазміногену-1 (PAI-1) в 

культурі гладком’язових, жирових і печінкових клітин людини. Зазначені 

механізми суттєво підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань 

за умов цукрового діабету. 

У розвитку порушень чутливості до інсуліну мають значення також 

мутації генів субстрату інсулінового рецептора (СІР-1), глікогенсинтетази, 

гормоночутливої ліпази, β3-адренорецепторів, роз’єднуючого протеїну (UCP-1), 

а також молекулярні дефекти білків, що передають сигнали інсуліну, зокрема, 

підвищення експресії Rad-білка і UPC-1 – інгібітора тирозинкінази інсулінового 

рецептора в м’язовій тканині [100, 101, 228, 311]. 

Стандартом кількісного визначення інсулінорезистентності in vivo є метод 

гіперінсулінемічного еуглікемічного глюкозного клемпа, адже він прямо 

оцінює здатність інсуліну стимулювати утилізацію глюкози периферичними 

тканинами (насамперед м’язами) і гальмувати печінковий глюконеогенез [90, 

120, 218]. 

Маркерним показником порушень вуглеводного обміну вважається одна із 

мінорних форм гемоглобінів – HbA1с, який відображає відсоткову кількість 

гемоглобіну крові, незворотньо з’єднаного з глюкозою. Його кількість в межах 

фізіологічної норми складає близько 5-10 %. Головними сайтами 

глікозилювання гемоглобіну є аміногрупи N-кінцевої амінокислоти валіну обох 

β-ланцюгів, а також ε-аміногрупи залишків лізину α- і β-ланцюгів глобіну. 

Глікозилювання гемоглобіну продовжується впродовж усього життя 

еритроцита (триває в середньому 120 днів). Найбільш прогностичним 

вважається рівень HbA1с за останні 30 днів, адже у цей термін формується 

близько 50 % даного протеїну. HbA1с володіє підвищеною спорідненістю до 

кисню, тому збільшення його рівня може погіршити оксигенацію тканин. З 

іншого боку, утворення HbA1с також може бути пристосувальною реакцією 

організму для збільшення кисневої ємності периферичної крові [69, 90, 150, 

154, 159]. Для раннього виявлення порушень фізіологічних ефектів інсуліну 
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діагностичну цінність представляє індекс інсулінорезистентності – так званий 

індекс НОМА-IR (відображає стійкість до інсуліну з боку клітин організму). 

Згідно з даними літератури за індексом НОМА-IR встановлено, що 

інсулінорезистентність трапляється у 10-15 % осіб без метаболічних розладів, у 

40-58 % – з артеріальною гіпертензією, у 63-70 % – із гіперурикемією, у 52-

84 % – із гіпертригліцеридемією, у 72-88 % – із низьким рівнем ліпопротеїнів 

високої щільності (ЛПВЩ) та у 45-66 % обстежених, які мають порушення 

толерантності до глюкози [42, 43]. При поєднанні зазначених симптомів 

ймовірність розвитку інсулінорезистентності зростає у два і більше рази. 

Унаслідок інсулінорезистентності може виникнути компенсаторна 

гіперінсулінемія, що загрожує порушенням толерантності до вуглеводів і 

глюкози та супроводжується метаболічними розладами. При надмірному 

виробленні інсуліну зростає рівень андрогенів [13, 182, 189, 209, 245]. 

Вагому роль у регуляції вуглеводного та ліпідного гомеостазу відіграє 

гіпоталамус. Зокрема, гіпоталамус приймає участь у регуляції чутливості до 

глюкози. Тому в людей із гіпоталамо-гіпофізарними порушеннями 

спостерігаються дефекти регуляції секреції глюкагону і симпатичного відділу 

автономної нервової системи (АНС). У гіпоталамусі клітинний метаболізм та 

гормональні сигнали регулює аденозинмонофосфатактивуюча протеїнкіназа 

(AMPK). Селективне виключення гена (селективний нокаут) AMPK у нейронах 

зумовлює різні зміни в енергетичному обміні. Так, у мишей із селективним 

нокаутом АМРК2  спостерігається ожиріння через зменшення витрат енергії і 

нерегульованого прийому їжі. Тварини реагують на лептин та інсулін, але не в 

змозі відчувати позаклітинний рівень глюкози.  Є дані про домінантну 

регуляцію гіпоталамусом периферичного метаболізму АМPК. Інгібування 

гіпоталамічної АМPК зменшує периферійне вироблення глюкози. АМPК також 

пов’язує вуглеводний обмін з обміном жирних кислот за допомогою 

кокарбоксилювання ацетил-КоА [55, 98, 211, 242, 245, 312]. 

Тривалий вплив гіперглікемії сприяє розвитку окисного стресу шляхом 

окиснення глюкози, гліколізації білків, що супроводжується підвищеним 
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утворенням продуктів ПОЛ (зокрема, продуктів, що реагують на тіобарбітурову 

кислоту – ТБК-АП) та ослабленням антиоксидантного захисту [88, 122]. За 

таких умов високий рівень глюкози у крові призводить до зниження активності 

антиоксидантних ферментів. Існують дані, що за умов цукрового діабету у 

першу чергу знижується активність супероксиддисмутази (СОД), каталази, 

глутатіонпероксидази (ГП). Інтенсивне утворення вільних радикалів та 

пригнічення їх виведення внаслідок порушення функції прооксидантних систем 

при цукровому діабеті може відігравати ключову роль у пошкодженні тканин 

та органів [91, 122]. Відомо, що цукровий діабет тісно пов’язаний зі 

структурними і функціональними змінами печінки, порушенням синтезу 

глікогену, впливом на ліпідний обмін, адже саме в гепатоцитах синтезується та 

депонується глікоген як стратегічний запас енергії всього організму. Клінічно 

доведено, що у пацієнтів із цукровим діабетом (особливо при 

неконтрольованому або погано контрольованому рівні глюкози) порушуються 

функції органа [70, 85, 98, 120, 202].  

Гіпертрофія вісцеральної жирової тканини також спричиняє надмірне 

надходження насичених вільних жирних кислот у печінку, що призводить до 

активації оксидативного стресу. Його розвиток змінює про-/антиоксидантний 

баланс, активує гіперпродукцію АФК та знижує протирадикальний захист. 

Оксидативний стрес активує пероксидацію ліпідів та вуглеводів, що 

супроводжується накопиченням кінцевих продуктів глікозилювання. 

Сприяти зростанню пероксидації ліпідів та розвитку оксидативного стресу 

при діабеті може підвищення неензиматичного автооксидативного гліколізу, 

що супроводжується збільшенням вмісту поліненасичених фосфоліпідів [98, 

152]. За умов інсулінорезистентності у складі фосфоліпідів печінки щурів 

спостерігається зростання вмісту жирних кислот (ейкозатриєнової, 

докозатриєнової та арахідонової). Вільні жирні кислоти у печінці є основним 

джерелом утворення ЛПДНЩ, що виявляють атерогенні властивості. Інфузія 

TNF-α щурам сприяє підвищенню в печінці рівня фосфоліпідів зі вмістом 

ненасичених жирних кислот, що зумовлює розвиток інсулінорезистентності. 
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Відомо, що зростання вмісту поліненасичених фосфоліпідів збільшує 

мембранну плинність [98, 150]. Зростання плинності мембран порушує 

функцію трансмембранних протеїнів. Довготривале жирове навантаження 

спричинює дисбаланс фосфоліпідного складу печінки і є одним із вагомих 

чинників розвитку інсулінорезистентності у щурів. Порушення вмісту 

фосфоліпідів та жирнокислотного складу клітинних мембран може 

супроводжуватись зміною рецепції інсуліну та проведення 

внутрішньоклітинного сигналу з наступним розвитком інсулінорезистентності 

[98, 150].  

Одним із можливих механізмів утворення вільних радикалів та індукції 

пероксидації ліпідів за діабету є підвищення неензиматичного автооксида-

тивного глікозилювання. Простежується прямий взаємозв’язок між вмістом 

продуктів ПОЛ та рівнем HbA1с в крові людей із цукровим діабетом  

2-го типу [98]. Продукти ПОЛ можуть спричиняти зміни у структурі 

біологічних мембран, впливати на фізико-хімічні властивості ліпідних рафтів, 

що зумовлює зміни рецепції інсулінового сигналу [228]. У щурів із 

індукованим інсулінорезистентним станом спостерігається достовірне 

зростання рівня ТБК-АП у печінці щодо даних у інтактних тварин [88]. Такі 

зміни можуть розвиватися на тлі пригнічення антиоксидантного резерву. 

Наявність зворотньої кореляції між вмістом продуктів ПОЛ та активністю СОД 

у щурів із аліментарним ожирінням, може бути пов’язана з такими 

механізмами: стимуляцією мітохондріального окиснення та збільшенням 

витоку електронів з дихального ланцюга, генерацією вільних радикалів кисню 

активованими фагоцитами в умовах хронічного запалення. Зростання рівня 

продуктів ПОЛ у інсулінорезистентних щурів може бути наслідком 

пригнічення активності СОД. Відомо, що в умовах гіперглікемії можливе 

зниження вмісту кофактора СОД Cu2+. Надлишкове накопичення у клітинах 

супероксид-аніона чи пероксиду водню супроводжується репресією ділянки 

геному, що відповідає за активність антиоксидантних ферментів, тоді як 
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помірне зростання рівня АФК зумовлює, головним чином, активацію ензимної 

ланки антиоксидантного захисту [21, 41, 98, 231, 338].  

Таким чином, інсулінорезистентність – це змінена реакція тканин 

організму на вплив інсуліну (ендо- чи екзогенного походження). Зважаючи на 

фізіологічну роль інсуліну у регуляції метаболічних реакцій і мітогенних 

процесів, проявами інсулінорезистентності можуть бути не тільки зміни 

вуглеводного, але й ліпідного та білкового обміну, порушення росту й 

диференціювання тканин, синтезу ДНК, транскрипції генів [67, 101, 279, 89]. В 

основі метаболічних розладів можуть лежати зміни перебігу киснезалежних 

процесів, порушення про- та антиоксидантного балансу. 

 

1.2 Особливості вуглеводного та ліпідного гомеостазу за умов 

інсулінорезистентності та йододефіциту 

 

Дефіцит йоду в довкіллі, крім захворювань щитоподібної залози, зумовлює 

низку патологічних станів. Зважаючи на універсальну роль тиреоїдних 

гормонів у регуляції обмінних процесів у різних органах і тканинах, за умов 

йодної депривації спостерігається збільшення патології репродуктивної, 

серцево-судинної, дихальної, травної, видільної систем, інфекційних, 

онкологічних захворювань тощо. Незважаючи на заходи масової та 

індивідуальної профілактики йододефіциту, зазначена проблема залишається 

актуальною [77, 54, 16, 121, 17, 20, 24, 26, 27, 145]. В останні роки встановлена 

тенденція до зниження маніфестних форм патології щитоподібної залози, проте 

ймовірність формування мінімальної тиреоїдної недостатності залишається 

доволі високою. Згідно зі статистичними показниками загальна захворюваність 

маніфестною формою гіпотиреозу складає 0,2-2 %. Субклінічна форма суттєво 

перевищує  частоту клінічно явного гіпотиреозу і зростає у регіонах із 

комбінованим дефіцитом йоду та інших тропних до синтезу тиреоїдних 

гормонів біоелементів [25, 75, 83, 99, 113, 139, 223, 246, 250, 301]. За даними 

різних авторів поширеність субклінічного гіпотиреозу коливається від 1,2 до 
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15 % і є різною серед вікових та гендерних груп населення, зокрема, близько 7-

10 % поміж жінок та 2-3 % поміж чоловіків [31, 86, 112, 107, 137, 138, 142, 199, 

344, 349]. Можливість порушень тиреоїдного гомеостазу може суттєво зростати 

у мешканців ендемічних регіонів. Найбільшому ризику йодної депривації 

піддаються вагітні жінки, діти. Відомо, що звичайна масова профілактика 

йододефіциту шляхом споживання харчової йодованої солі не забезпечує 

вагітну жінку необхідною кількістю йоду. Тому вагітні жінки потребують 

додатково призначення препаратів йоду та інших есенціальних мікроелементів, 

що приймають участь у синтезі тиреоїдних гормонів (зокрема, селену, заліза, 

тощо).  

Проте актуальним є не стільки поширеність гіпотиреозу (у тому числі 

субклінічного), як його поєднання з іншими захворюваннями та можливий 

вплив на їх перебіг [63, 107, 142, 288, 327]. Відомо, що гіпотиреоз (як 

маніфестний, так і субклінічний) призводить до підвищення резистентності 

периферичних тканин до інсуліну, що пов’язано з порушенням засвоєння 

глюкози в периферичних тканинах. Такі результати клінічно підтверджені 

зростанням індекса НОМА-IR [13, 38, 169, 239, 241, 247, 316, 342].  

Відповідно до епідеміологічних даних гіпотиреоз та цукровий діабет 

володіють спільним генетичним фоном. Проте виявлення загальних генів 

сьогодні обмежується виключно аутоіммунними причинами, серед яких 

найміцніший зв’язок між цукровим діабетом 1 типу та аутоімунними 

процесами щитоподібної залози. Ці захворювання часто зустрічаються у членів 

однієї сім’ї. Показники поширеності аутоімунного тиреоїдиту і (або) наявність 

антитіл до щитоподібної залози у хворих із цукровим діабетом, які є родичами, 

досягають 48 % щодо 3-10 % у загальній популяції [4, 55, 224, 313]. Це 

дозволило віднести таке поєднання цукрового діабету 1 типу та аутоімунного 

захворювання щитоподібної залози до одного із варіантів аутоімунних 

поліендокринних синдромів [9, 167, 190, 198, 200, 268, 273]. Антитіла до 

щитоподібної залози у пацієнтів із цукровим діабетом можуть виявлятися у 

кожного другого пацієнта з ризиком розвитку маніфестного гіпотиреозу. 
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Відомо також про вищу ймовірність розвитку післяродового тиреоїдиту у 

породіль із цукровим діабетом.  

Проте генетичний зв’язок між цукровим діабетом 2 типу та 

захворюваннями щитоподібної залози не такий міцний, незважаючи на доволі 

високу частоту їх поєднання. Існують дані про пряму генетичну основу 

зазначених ендокринних патологій. Дані про поліморфізм гена дейодинази D2 

(Thr92Ala) дозволяють припустити, що гомозиготність по відношенню до 

поліморфізму пов’язана з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету  

2 типу [162, 207, 217, 219, 232]. Зазначені дані підтверджені шляхом метаналізу 

близько 11 000 осіб і вказують на можливий вплив внутрішньоклітинного 

трийодтироніну (T3) на чутливість клітин до інсуліну [211, 224, 229, 243]. 

У процесі синтезу гормонів щитоподібна залоза секретує Т3 та тироксину 

(Т4), проте Т4 володіє суттєво меншою спорідненістю до ядерних рецепторів, 

ніж Т3 [147, 208]. У тканинах Т4 підлягає дейодуванню. Існує три групи 

ферментів, що здійснюють метаболізм тиреоїдних гормонів і входять до складу 

йодтиронін-селено-дейодиназної системи: D1, D2 і D3. Дейодування за межами 

залози відбувається під дією ферментних систем D1 (пул, що швидко 

врівноважується) та D2 (пул, що урівноважується повільно) [184, 212, 228, 323]. 

Ключову ролі в дейодуванні тиреоїдних гормонів відіграє печінка. Крім того 

гепатоцити приймають участь у метаболізмі тиреоїдних гормонів. Згідно з 

дослідженнями, за один пасаж печінка екстрагує 510 % плазматичного Т4, що 

суттєво перевищує кількість вТ4, який поступив до органа з кровоплином. Це 

відображає доступність для тканинного захоплення частини зв’язаного з 

білками Т4 [147, 194, 226, 281]. Відомо, що у печінці синтезується ряд 

плазматичних білків, які зв’язують тиреоїдні  гормони. У результаті цього 

процесу формується великий, швидкозмінний пул гормонів, які циркулюють з 

кров’ю. У плазмі зв’язаними з білками є 99 % тиреоїдних гормонів. 

Біологічною активністю володіють тільки вТ3 і вТ4, які знаходяться в рівновазі 

зі зв‘язаними з білками формами. Необхідно акцентувати, що вміст вТ3 і вТ4 у 

плазмі підтримується на постійному рівні, а тому до різних тканини 
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поступають однакові концентрації гормонів [225, 228]. Разом з тим, уміст 

вільних форм гормонів у різних тканинах різниться залежно від інтенсивності 

транспорту й активності дейодиназ. Тканинний тиреоїдний статус залежить від 

ряду чинників: секреції Т4, рівня метаболізму Т3 і Т4, транспорту ТЗ до ядерних 

рецепторів і розподілу та функціонування самих тиреоїдних рецепторів [9, 10, 

174, 191, 212, 269].   

Реалізація ефектів Т3 і Т4 також у значній мірі залежить від функцій 

печінки. Орган виконує провідну роль у метаболізмі, тому порушення його 

функціонального стану призводить до обмінних розладів. Більшість хронічних 

захворювань печінки (неалкогольна хвороба печінки, стеатоз, цироз, гепатит) 

супроводжуються змінами метаболізму тиреоїдних гормонів [147-150, 286]. 

Такі порушення зумовлюють розвиток синдрому еутиреоїдної патології (sick 

euthyroid syndrome), проявом якого є референтний рівень загального Т4, 

нормальний або підвищений вміст вТ4 на тлі зниженої концентрації загального 

ТЗ та вТЗ. Такий тиреоїдний профіль відображає зниження активності D1 на тлі 

підвищення D3, зміни у плазмі концентрацій білків, які зв’язують тиреоїдні 

гормони, і вільних жирних кислот, що витісняють гормони із зв’язаних з 

білками комплексів. За умов патології відбувається позатиреоїдний 

модулюючий вплив на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдну вісь. До поширених 

чинників такого впливу належить кортизол, який пригнічує секрецію ТТГ. 

Відома гіпотеза про те, що зазначені зміни регуляції можуть сприяти адаптації 

організму до хронічного захворювання. Такі порушення відбуваються 

опосередковано шляхом зниження базального рівня метаболізму в клітинах, що 

призводить до зниження потреби організму в калоріях [3, 94, 150, 174, 216, 

253]. При цьому рівень базального метаболізму гепатоцитів регулюється 

тиреоїдними гормонами. 

Гормони щитоподібної залози також безпосередньо впливають на 

регуляцію вуглеводного обміну гіпоталамусом. У тварин із селективною 

симпатичною та парасимпатичною денервацією печінки гіпоталамус впливає на 

ендогенну продукцію глюкози, у той час як периферична концентрація 
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гормонів (Т3, інсуліну, глюкагону або кортикостерону) такого ефекту не 

виявляє. Периферична активність АМРК залежить від дози і тривалості 

застосування Т3. Експериментально підтверджено припущення про те, що 

карнітин-паль-метилтрансфераза-1 (CPT-1) і АМРК є прямими мішенями 

гормонів щитоподібної залози [170, 211, 234, 308]. В експерименті на тваринах 

з гіпотиреозом спостерігали вибіркове підвищення концентрації і активності 

АМРК1- в гіпоталамусі. У м’язах та білому жиру зазначених ефектів 

досягнено не було. Проте установлено зниження АМРК при тривалому 

інтрацеребровентрикулярному введенні Т3 (у дозах не вище периферичного 

рівня гормону). Існують дані про специфічне пригнічення АМРК в 

еутиреоїдних щурів за допомогою стереотаксичного транспорту домінантно-

негативної форми гена у вентромедіальний гіпоталамус. Такі тварини втрачали 

масу тіла незалежно від прийому їжі. У них експресія нейропептидів, що 

регулюють енергообмін у гіпоталамусі, залишається стабільною, але  

-адренергічна передача у периферичній бурій жировій тканині суттєво зростає 

[55, 170, 211]. Зміни АМРК пов’язані зі CPT-1, що, можливо, об’єднує 

зумовлену тиреоїдним профілем регуляцію з периферичним регулятором 

обміну речовин – греліном. Останній також впливає на АМФК/CPT-1 

гіпоталамуса, що відіграє важливе значення в контррегуляції гіпоглікемії, а 

також може впливати на енергетичний гомеостаз [146, 211]. 

Від функціональної активності щитоподібної залози залежить синтез та 

активність інсуліну, а також захоплення клітинами глюкози. Зокрема, 

продукція та виділення інсуліну знаходиться під безпосереднім контролем 

тиреоїдних гормонів. При гіпотиреозі знижується глюкозо-індукована секреція 

інсуліну -клітинами підшлункової залози. Відповідь -клітин на їх стимуляцію 

глюкозою при гіпертиреозі підвищена. При цьому спостерігається збільшення 

маси -клітин. За умов тиреотоксикозу зростає кліренс інсуліну. Підтверджено, 

що експериментальний гіпо- і гіпертиреоз, ендогенний тиреотоксикоз або 

гіпотиреоз у людей впливають на засвоєння глюкози, проте зазначені дані 

містять окремі розбіжності [82, 193, 195, 205, 269, 284, 296].  
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У людей із гіпотиреозом установлено суттєвий вплив на експресію 

транспортера глюкози з пригніченням GLUT5. У таких обстежених експресія 

GLUT4 істотно не змінюється. Проте при експериментальних дослідженнях на 

тваринах спостерігали порушення транслокації GLUT4 у плазматичній 

мембрані і негативну регуляцію ферментативного розщеплення 

внутрішньоклітинної глюкози при розвитку гіпотиреоїдної дисфункції [146, 

212]. При гіпотиреозі знижується швидкість окиснення глюкози і синтезу 

глікогену. Чутливість до інсуліну зростає з підвищенням концентрації 

тиреоїдних гормонів до референтних значень. Головним чином, це залежить від 

внутрішньоклітинного синтезу Т3, так як поліморфізм D2 зі зниженням синтезу 

Т3 поєднюються зі ступенем інсулінорезистентності [100, 269]. 

Тиреоїдні гормони підвищують глюконеогенез і глікогеноліз в печінці, 

синтез лактату у м’язовій і жировій тканинах. У свою чергу глюконеогенез у 

печінці сприяє стимуляції протеолізу в м’язах, що призводить до покращення 

поступлення амінокислот до органа. При цьому гормони щитоподібної залози 

впливають на кількість трансмембранного транспортера глюкози GLUT2 у 

гепатоцитах, що супроводжується збільшенням надходження глюкози в печінку 

[116, 172, 203, 204, 269]. 

Гіпотиреоз (маніфестний та субклінічний) призводять до підвищення 

резистентності клітин до інсуліну, що пов’язано з порушенням засвоєння 

глюкози в периферичних тканинах. При гіпотиреозі спостерігається зниження 

глікогенолізу в м’язах і печінці, глюконеогенезу в печінці, а також зменшення 

базальної секреції інсуліну і всмоктування глюкози в кишечнику. У пацієнтів 

підвищується ризик рецидивуючих гіпоглікемій [100, 282, 315]. 

Проживання в йододефіцитних ендемічних регіонах, недостатнє 

споживання йоду з продуктами харчування і водою призводить до гіпотиреозу, 

що зумовлює зниження інтенсивності основного обміну, у тому числі 

ліпідного. Відомо, що гормони щитоподібної залози впливають на жировий 

обмін і зменшують уміст ліпідів у печінці. Тироїдні гормони безпосередньо 

впливають на вихід жиру з жирової тканини, тому кількість резервного жиру 
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зменшується через використання його в якості енергетичного матеріалу. 

Значення гормонів щитоподібної залози у ліпідному обміні підтверджується 

також зменшенням вмісту ліпідів у тканинах, посиленням дегідрогенізації 

жирних кислот при введенні тироксину. За умови недостатнього вмісту в 

організмі тироїдних гормонів розвивається вторинна дисліпідемія, 

підвищується рівень атерогенних ліпідів у сироватці крові (загального 

холестерину - ЗХ, ліпопротеїнів низької щільності - ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ТГ) та 

зниження вмісту ЛПВЩ. Ступінь порушень залежить від тиреоїдного профілю, 

проте виникає уже на стадії субклінічного гіпотиреозу [80, 222, 230, 287, 292, 

299]. 

Доказано, що щитоподібна залоза відіграє важливу роль у регуляції ПОЛ, а 

її функціонування, в свою чергу, залежить від стану пероксидації. Зокрема, 

інгібітори пероксидази щитоподібної залози змінюють процеси киснезалежного 

метаболізму у самій залозі, а тиреоліберин обмежує накопичення продуктів 

ПОЛ в тканинах [15, 35, 159]. При різних ступенях ураження щитоподібної 

залози змінюється концентрація антиоксидантних ферментів (каталази, 

ксантиноксидази, ГП) [21, 50, 322, 333, 339]. 

Цукровий діабет, у свою чергу, може зумовлювати обтяжений перебіг 

гіпотиреозу. Так, у хворих на цукровий діабет спостерігається зниження нічної 

пікової секреції ТТГ та порушення секреції гормону на стимуляцію 

тиреоліберином. У пацієнтів із недостатнім глікемічним контролем (при HbAlc 

вище 10 %) спостерігається інгібування активності D1, що супроводжується 

зниженням конверсії Т4 в Т3, зменшенням рівня Т3 у сироватці крові і 

підвищенням концентрації реверсивного Т3 (rТ3), що може бути зумовлено 

захисним механізмом організму у відповідь на посилення катаболізму тканин і 

на зниження споживання кисню тканинами [92, 171, 224, 290, 332]. 

Таким чином, тиреоїдні гормони приймають участь у механізмах регуляції 

чутливості клітин до інсуліну, секреції інсуліну і глюкози. Дисфункція 

щитоподібної залози частіше зустрічається у хворих цукровим діабетом, що 
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негативно впливає на метаболічний контроль цукрового діабету. Такі пацієнти 

повинні підлягати під окремі діагностичні та терапевтичні стандарти.  

Аналіз літературних першоджерел відображає ряд актуальних питань, які 

потребують розширення даних. Серед них, поглиблене вивчення спільних 

метаболічних основ цукрового діабету та гіпотиреозу (постнатального – 

набутого та пренатального – вродженого генезу, що може потенціюватися з 

кожним наступним поколінням). З’ясування маркерів порушень вуглеводного 

та ліпідного обміну за умов ендокринопатії (цукрового діабету 2 типу та 

вродженого чи набутого йододефіциту) дозволить ідентифікувати первинні 

епізоди розладів. Через особливості сучасного харчування (поширеність 

навантаження харчового раціону вуглеводами), представляє інтерес 

дослідження впливу фруктозної дієти на тиреоїдний гомеостаз і вуглеводний 

баланс та визначення ризику розвитку інсулінорезистеності за зазначених умов. 

Зважаючи на високу ймовірність структурних порушень печінки та її важливу 

роль у підтриманні вуглеводного гомеостазу, метаболізмі тиреоїдних гормонів, 

доцільним є поглиблене дослідження структурно-функціональних 

особливостей гепатоцитів за умов поєднання гіпотиреозу та 

інсулінорезистентності. Важливим аспектом залишається установлення 

гендерних особливостей ендокринопатій. 

Для вирішення поставлених завдань виконано експериментальне 

дослідження. 



45 

 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Об’єкти та умови дослідження 

 

Дослідження проведено на кафедрі фізіології Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України. Експерименти 

здійснювали після отримання позитивного висновку комісії з біоетики ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 

(протокол 78/14 від 12.06.2014). Після завершення досліджень комісія з 

біомедичної етики Івано-Франківського національного медичного університету 

МОЗ України (протокол № 109/19 від 29.05.2019) підтвердила дотримання 

основних положень Правил проведення робіт із використанням лабораторних 

тварин (1977), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, яких 

використовують в експериментах та інших наукових цілях (1986), Директиви 

ЄЕС № 609 (1986), Наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р. «Про міри по 

подальшому вдосконаленню організаційних норм роботи з використанням 

експериментальних тварин» та Закону України № 3447-IV «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» (2006). 

Дослідження проведені на нелінійних щурах, paндoмiзовaних мeтoдoм 

випaдкoвoї вибipки. Тварини були розділені на такі групи: 1-ша – інтактні 

(контрольна, 12 самців та 12 самок), 2-га – тварини, які перебували на 

йододефіцитній дієті у другому поколінні (щури із вродженим дефіцитом йоду, 

група для порівняння, 15 самців та 11 самок), 3-тя – тварини, які перебували на 

йододефіцитній дієті у статевозрілому віці (щури із набутим йододефіцитом, 

група для порівняння, 20 самців та 20 самок),  4-та – тварини, які перебували в 

умовах тривалого фруктозного вигодовування за умов належного забезпечення 

йодом (група для порівняння, 20 самців та 20 самок), 5-та – тварини із 

інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою, та вродженим йододефіцитом 
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(18 самців та 15 самок), 6-та - тварини із інсулінорезистентністю, індукованою 

фруктозою, та набутим йододефіцитом (20 самців та 20 самок) (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Розподіл експериментальних тварин за групами досліджень 

Дослідні 

групи 

Умови експерименту К-ть 

тварин 

1-ша 

(контрольна) 

Інтактні тварини у другому поколінні 

(нащадки від інтактних тварин) 

самці, n=12 

самки, 

n=12 

2-га 

(вроджений 

йододефіцит*, 

пренатальний) 

Покоління тварин, народжених після 

природнього спарювання від щурів, 

які перебували на йододефіцитні дієті 

впродовж двох місяців з моменту 

досягення маси 150+15 г та впродовж 

гестаційного періоду самок*; 

отримували дієту з обмеженим 

вмістом йоду від народження. Щурів 

виводили із експерименту через два 

місяці після досягення маси 150+15 г. 

2-ге 

покоління: 

самці, n=15 

самки, 

n=11  

  

3-тя 

(набутий йододефіцит**, 

постнатальний) 

Тварини (нащадки від інтактних 

тварин) перебували на 

йододефіцитній дієті впродовж двох 

місяців з моменту досягення маси 

150+15 г**. 

самці, n=20 

самки, 

n=20 

4-та 

(інсулінорезистентність) 

 Тварини (нащадки від інтактних 

тварин), які отримували замість води 

20% розчин фруктози впродовж 8-ми 

тижнів з моменту досягення маси 

150+15 г. 

самці, n=20 

самки, 

n=20 

5-та 

(вроджений 

йододефіцит 

+ 

інсулінорезистентність) 

Тварини, які перебували на 

йододефіцитній дієті у другому 

поколінні, а з моменту досягнення 

маси 150+15 г отримували додатково 

20% розчин фруктози замість води 

впродовж 8-ми тижнів. 

2-ге 

покоління: 

самці, n=18 

самки, 

n=15  

 

6-та  

(набутий йододефіцит + 

інсулінорезистентність) 

 

Тварини (нащадки від інтактних 

тварин), які перебували на 

йододефіцитній дієті, а замість води 

отримували 20% розчин фруктози 

впродовж 8-ми тижнів з моменту 

досягення маси 150+15 г. 

самці, n=20 

самки, 

n=20 
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У роботі використано дієтоіндуковані моделі інсулінорезистентності (за 

умов навантаження фруктозою) та гіпотиреоїдної дисфункції (на тлі 

йододефіциту в одному та двох поколіннях тварин). Вибір зазначених моделей 

зумовлений популярністю перевантажених вуглеводами харчових дієт та 

поширеністю йододефіциту на всій території України [101, 157, 172]. Тварини  

4-6-ї дослідних груп перебували в умовах високофруктозного вигодовування 

(отримували замість питної води 20% розчин фруктози; Голден Фарм, Україна) 

упродовж 8-ми тижнів з моменту досягення маси 150+15 г [161]. Тварини 2-ї,  

3-ї, 5-ї та 6-ї дослідних груп отримували йододефіцитну дієту, яка включала  

продукти з обмеженим вмістом мікроелемента [272].  При цьому тварини  2-ї та 

5-ї груп (покоління, яке народжене після природнього спарювання від щурів, 

які перебували на йододефіцитні дієті не менше двох місяців з моменту 

досягення маси 150+15 г та впродовж гестаційного періоду самок) – 

отримували дієту з обмеженим вмістом йоду від народження; 3-ї та 6-ї – 

отримували йододефіцитну дієту впродовж двох місяців з часу досягення маси 

150+15 г. Щури контрольної групи знаходились на стандартному харчовому 

раціоні віварію та пили звичайну воду (рис. 2.1). Групи для порівняння були 

включені у серійні дослідження з метою визначення конкретної ролі 

високофруктозної та йододефіцитної (у тому числі впродовж двох поколінь 

тварин) дієт у розвитку гормонально-метаболічних особливостей у щурів із 

поєднанням цих чинників з урахуванням статевого диморфізму. Дослідження 

гендерних розбіжностей показників спричинено даними статистики щодо 

вищої захворюваності на інсулінорезистентність у чоловіків, на гіпотиреоз – у 

жінок  [101, 143, 172].  

Впродовж експерименту тварин утримували на базі віварію ІФНМУ. 

Щурів виводили із експерименту шляхом декапітації під кетаміновим 

наркозом (Кетамін, ВАТ «Фармак», Київ, Україна, 100 мг/кг маси тіла 

внутрішньоочеревинно) [41].  



48 

 

  
  

1 

 
  

2 

 
  

3 

 
  

4 

 
  

5 

 
  

6 

 
  
  

місяці 0 1 2 3 4 5 

 

Рисунок 2.1 – Дизайн дослідження 
Примітка. 1- стандартний харчовий раціон; 2 – йододефіцитна дієта [272], 3 – високофруктозна дієта 

[161]. 
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Для досліджень відбирали кров, печінку, підшлункову залозу та головний 

мозок тварин. Вибір зазначених органів і тканин зумовлений їх вагомим 

значенням у забезпеченні вуглеводного гомеостазу та їх ступенем 

інсуліночутливості [165, 202, 218, 228]. Крім того відомо, що 

інсулінорезистентність до тканин печінки характеризується зниженням синтезу 

глікогену, активацією глікогенолізу та глюконеогенезу, що супроводжується 

гіперглікемією [202, 267]. Однією з визначальних ланок розвитку периферичної 

інсулінорезистентності є ожиріння, що асоціюється зі збільшенням маси 

острівцевої частини підшлункової залози, інтенсифікацією її функції, зокрема, 

підвищенням секреції інсуліну [218]. У мозку (зокрема, у проміжному мозку) 

доволі висока щільність рецепторів до інсуліну, що залежить від віку. Інсулін за 

фізіологічних умов транспортується через гематоенцефалічний бар’єр у меншій 

кількості, ніж за  умов інсулінорезистентності. Одним із фізіологічних ефектів 

інсуліну у головному мозку  є регуляція транспорту та метаболізму глюкози, 

що зазнає змін за умов інсулінорезистентності [140, 175]. 

Мозок із черепної коробки виймали на холоді. Частину крові 

центрифугували 15 хвилин при швидкості 3000 об/хв. Перебіг біохімічних 

процесів у вилучених печінці, підшлунковій залозі та мозку зупиняли негайним 

охолодженням льодом. Для отримання гомогенату печінку та підшлункову 

залозу спершу багаторазово промивали охолодженим 0,9 % розчином натрію 

хлориду. Для забору проміжного мозку користувались атласом 

стереотаксичних координат [256]. Для здійснення загального та спеціальних 

гістологічних досліджень печінку фіксували у 10% розчині нейтрального 

формаліну (рН=7,0). Біохімічні дослідження проводили в день виведення 

тварин із експерименту (впродовж не більше п’яти годин з моменту забору 

тканин). 

Для підтвердження йодної депривації визначали концентрацію йоду в сечі 

(за умов вродженого йододефіциту – у тому числі у самок під час гестаційного 

періоду) [110, 221, 307].  
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Інсулінорезистентність діагностували за даними таких показників: рівнем 

HbА1с у цільній крові, вмістом глюкози, імунореактивного інсуліну (ІРІ) у 

сироватці крові з наступним розрахунком індекса HOMA-IR [161].  

Індекс HOMA-IR обчислювали за формулою: 

 

HOMA-IR = глюкоза натще (ммоль/л) · інсулін натще (мкОД/л) / 22,5, 

 

 де HOMA-IR – індекс інсулінорезистентності; 

      глюкоза – вміст глюкози у цільній крові натще (ммоль/л); 

      інсулін – вміст ІРІ у сироватці крові натще (мкОД/л). 

       

2.2 Біохімічні дослідження 

 

Для оцінки тиреоїдного статусу тварин визначали вміст вільних 

трийодтироніну (вТ3) та тироксину (вТ4), тиреотропного гормону (ТТГ) у 

сироватці крові методом імуноферментного аналізу на аналізаторі ER-500 

(Sinnowa, Китай) з використанням стандартного набору реактивів адаптованого 

для тварин (щурів) «ELISA» (Elabscience, США) з наступним обчисленням 

індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4 [21].  

Для визначення вмісту вТ3 та вТ4 використовували принцип конкурентного 

імуноферментного аналізу.  

Методика виконання. У комірки мікропланшету, на поверхні яких 

адсорбовані специфічні анти-вТ3-антитіла або анти-вТ4-антитіла, уносили 

досліджуваний зразок сироватки крові і кон’югат вТ3-пероксидазу або кон’югат 

вТ4-пероксидазу. Гормони вТ3 і вТ4 зі зразка сироватки конкурували із 

відповідним кон’югованим антигеном та зв’язувалися з антитілами на поверхні 

комірки. У кожну комірку додавали розчин тетраметилбензидину та стоп-

розчин. Інтенсивність реакції, що відображає кількість антигену в сироватці 

крові, вимірювали шляхом фотометрієї зразка ( = 450 нм). Уміст вТ3 і вТ4 у 

сироватці крові виражали в пмоль/л.  
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Для визначення рівня ТТГ у сироватці крові використовували принцип 

двосайтового імуноферментного аналізу.  

Методика виконання. У комірки мікропланшету, на поверхні яких 

адсорбовані специфічні анти-ТТГ-антитіла, уносили досліджувані зразки 

сироватки крові. При цьому антиген із сироватки зв’язувався з антитілами на 

поверхні комірки. Далі в комірки вносили антитіла, що помічені авідин-

пероксидазою хрону. Після повторного промивання проявлялася активність 

ферменту, зв’язаного з поверхнею комірки мікропланшету. Її визначали 

шляхом додавання хромоген-субстратної суміші та стоп-розчину з наступною 

фотометрією ( = 450 нм). Інтенсивність реакції відображала кількість антигену 

в зразку сироватки крові. Уміст ТТГ у сироватці крові виражали в мкМО/мл. 

Стан йодного забезпечення щурів оцінювали за концентрацією йоду у 

добових порціях сечі, яку збирали шляхом використання метаболічних кліток. 

Концентрацію йоду в сечі визначали за методом Dunn J., в основі якого лежить  

реакція Sandell-Kolhoff: йодид каталізує перетворення сульфату амонію церію 

жовтого забарвлення у безбарвну церієву форму, яку можна виявити за 

ступенем знебарвлення. Уміст йоду в сечі визначали в мкг/л за калібрувальним 

графіком [221].  

Методика виконання. Сечу обробляли персульфатом амонію. Після 

розчинення осаду в сечі, у чисті пробірки вносили по 250 µл її зразків. За 

допомогою піпетки додавали кожен із калібрувальних зразків йоду до пробірок 

і додавали Н2О до об’єму 250 µл та по 1 мл 1,0 М персульфату амонію, з 

наступним нагріванням до температури 100 °С впродовж 60 хв. Після цього 

проби охолоджували до кімнатної температури та додавали по 2,5 мл розчину 

миш’яковистої кислоти, перемішували, струшували та давали відстоятися 

впродовж 15 хв. У кожну пробірку додавали по 300 µл сульфату амонію церію, 

швидко перемішуючи. Через 30 хвилин вимірювали поглинальну здатність у 

кожному зразку сечі ( = 420 нм) на спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель 

108/108 UV (Китай).  
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Уміст HbА1с (маркера вуглеводного обміну) в гемолізаті крові щурів 

оцінювали за визначенням концентрації 1-дезокси-1(N-валіл)-фруктози з 

використанням стандартного набору («Реагент», Дніпропетровськ, Україна) на 

планшетному аналізаторі STAT FAX 2100 (Китай) і виражали у мкмоль 

фруктози/г Hb.  

Методика виконання. По 250 мкл лізуючого реагенту вносили в помічені 

пробірки стандарту, контролю, зразка і т.д., додавали по 50 мкл добре 

перемішаного зразка крові, стандарту або контролю у відповідні пробірки, 

добре перемішували та залишали на 5 хвилин. Уносили у пробірки по 1,5 мл 

катіоннобмінної смоли, перемішували катіоніт та додавали по 50 мкл 

гемолізату. Уміст пробірок перемішували впродовж 5 хвилин. Опускали 

фільтруючу вставку всередину пробірки до тих пір, поки смола не була щільно 

спресована. Фільтрат переливали в кювету для вимірювання поглинання. 

Установлювали нульову позначку на приладі ( = 415 нм) проти деонізованої 

води (діапазон : 405-420 нм) та вимірювали величини поглинання для 

стандарту, контролю і дослідних зразків.  

Визначення кількості загального гемоглобіну проводили 

ацетонциангідриновим методом з використанням стандартного набору 

(«Реагент», Дніпропетровськ, Україна). 

Методика виконання. Для визначення загального гемоглобіну вносили  

5,0 мл деіонізованної води у пробірки стандарту, контролю, зразка і т.д. 

Додавали по 20 мкл гемолізату у відповідну пробірку з ділюєнтом загального 

гемоглобіну та перемішували вміст. Рівень загального гемоглобіну визначали 

проти деіонізованної води ( = 415 нм,  діапазон : 405-420 нм). Дослідження 

проводили при кімнатній температурі (21-26° С) впродовж години з метою 

запобігання випаровування зразка. 

Концентрацію глюкози (маркера вуглеводного обміну) у сироватці крові 

проводили з використанням стандартного набору («Реагент», Дніпропетровськ, 

Україна) на планшетному аналізаторі STAT FAX 2100 (Китай).  
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Методика виконання. Для визначення концентрації глюкози у сироватці 

крові вміст пакету з антикоагулянтом переносили до мірної колби на 200 мл, 

доводили розчин до мітки дистильованою водою та переносили у ємність 

об’ємом 500 мл. У мірну колбу (об'ємом 200 мл) добавляли до мітки 

дистильовану воду. Розчини об’єднували та ретельно перемішували. Для 

приготування монореагенту на глюкозу змішували буферний розчин і ензими  у 

співвідношенні 1:1. Вимірювали оптичну щільність калібрувальної (Екал) та 

дослідної (Едосл) проб щодо контрольної. 

Розрахунок вмісту глюкози проводили за формулою: 

 

С= (Едосл/Екал) · К · 10, 

 

де С - концентрація глюкози в дослідний пробі, ммоль/л; 

     10 - концентрація глюкози в калібрувальному розчині, ммоль/л; 

     Едосл – оптична щільність дослідної проби, од. опт. щільності; 

     Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од .опт. щільності;  

     К – коефіцієнт розведення.  

 

Уміст ІРІ (виявляє гіпоглікемічний ефект) у сироватці крові щурів 

визначали з використанням набору реактивів для твердофазного 

імуноензимного аналізу для визначення гормону у сироватці крові щурів (EIA-

2935, «ELISA», Elabscience, США) та виражали в мкОд/л. Вимірювання 

проводили на планшетному аналізаторі STAT FAX 2100 (Китай).  

Методика виконання. Для визначення концентрації ІРІ у крові щурів 

розміщували необхідну кількість смужок у тримач. Піпеткою вносили по 25 

мкл кожного стандарту, контролю та зразка у лунки планшету та додавали по 

25 мкл ензимного кон’югату й перемішували впродовж 10 секунд до повного 

розчинення. Суміш інкубували впродовж 30 хвилин при кімнатній температурі 

та  звільнювали лунки від вмісту, промокнувши залишки вологи. Лунки 

промивали тричі. Добавляли 50 мкл ензимного комплексу та інкубували 
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впродовж 30 хвилин при кімнатній температурі. Знову звільняли лунки та 

промивали їх. Добавляли 50 мкл розчину субстрату у кожну лунку та 

інкубували 15 хвилин при кімнатній температурі. Надалі добавляли 50 мкл 

стоп-реагенту та вимірювали оптичну щільність кожної лунки ( = 450+10 нм) 

упродовж 10 хвилин. Обчислювали середню абсорбцію для кожного стандарту, 

контролю і зразка та будували стандартну криву.  

У зв’язку з використанням у експерименті фруктозної дієти, у сироватці 

крові визначали вміст сечової кислоти (фруктоза сприяє її вивільненню). Крім 

того, сечова кислота являється тригерним фактором судинної патології 

(можлива як ускладнення інсулінорезистентності); володіє властивостями 

водневого антиоксиданту (взаємодіє з супероксидом аніону, блокує реакцію 

окиснення азотної кислоти та попереджує утворення токсичного для клітин 

пероксинітриту, попереджує розпад СОД, гальмує метаболізм оксиду азоту – 

NO) [56]. 

Принцип методу визначення сечової кислоти полягає в тому, що вона 

окиснюється до алантоїну уриказою. Створений пероксид водню вступає в 

реакцію з 4-аміноантипірином і 2,4,6-трібром-3-гідроксибензойною кислотою 

(TBHBA) до утворення хіноніміну. Для визначення показника використовували 

реактиви Dialab (Австрія). Уміст сечової кислоти у сироватці крові 

представляли в мкмоль/л. 

Методика виконання. Реагент 1 перемішували з дослідним зразком 

сироватці крові, перемішували та інкубували впродовж 5-ти хв при температурі 

+20-25 °С. Додавали реагент 2, перемішували впродовж 30-ти хв (при 

температурі +20-25 °С). Надалі визначали оптичну щільність дослідної проби 

щодо контрольного зразка.  

Зважаючи на високу ймовірність розвитку вторинної дисліпідемії за умов 

інсулінорезистентності та гіпотиреоїдної дисфункції на тлі йододефіциту, 

досліджували ліпідний спектр крові [199, 247]. У сироватці крові визначали 

вміст загального холестерину (ЗХС), холестерин ліпопротеїнів низької (ЛПНЩ) 
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та високої (ЛПВЩ) щільності, тригліцеридів (ТГ), а також обчислювали 

коефіцієнт атерогенності (КА).  

Уміст ЗХС, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТГ визначали з використанням стандартних 

наборів ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика» (Дніпропетровськ, Україна) на 

спектрофотометрі LV/VIS ULAB (модель 108/108 UV, Китай).  

Визначення концентрації ЗХС в сироватці крові здійснювали 

ензиматичним калориметричним методом. При гідролізі ефірів холестерину 

(ХС) холестеролестеразою утворюється вільний ХС. ЗХС, який утворився і 

який є у пробі, окиснюється киснем повітря під дією холестеролоксидази з 

утворенням еквімолярної кількості перекису водню. Під дією пероксидази 

перекис водню окиснює хромогенні субстрати з утворенням забарвленого 

продукту. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації ЗХС у пробі.  

Методика виконання. Для визначення показника використовували: реагент 

№1 (pH=7,3): фосфатний буфер -100 ммоль/л, фенол-20 ммоль/л; реагент №2 – 

ліофілізат;  робочий реагент: холестеролестераза-400 U/л, холестеролоксидаза – 

250 U/л, POD-500 U/л, хромогени, активатори, стабілізатори; реагент №3 –

калібратор: холестерин-5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). У досліджувану пробу 

вносили 2,0 мл робочого реагенту та 0,02 мл взірця; у калібровочну пробу –  

2,0 мл робочого реагенту та 0,02 мл калібратора; у холосту пробу – 2,0 мл 

робочого реагенту та 0,02 мл бідистильованої води. Проби змішували та 

інкубували 5 хв при температурі 18-25°С чи 37°С.  

Розрахунок концентрації ЗХС здійснювали за формулою: 

 

С=Адос/Акал · 5,17 (ммоль/л), 

 

де С – загальний холестерин (ЗХС); 

     Адос - адсорбція досліджуваної проби; 

     Акал - адсорбція калібровної проби; 

     5,17 ммоль/л - концентрація ЗХС в калібраторі. 
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Принцип методу визначення ЛПНЩ полягає у появі мутності при їх 

взаємодії з гепариновим реактивом у присутності хлориду кальцію.  

Методика виконання. При визначенні ЛПНЩ у пробірці змішували 0,05 мл 

сироватки із 2,5 мл робочого розчину реактиву, суміш перемішували і 

залишали на 15 хв при кімнатній температурі. Згодом вимірювали оптичну 

щільність проби щодо дистильованої води ( = 580-600 нм, кювета 1 см).   

Вміст ЛПНЩ розраховували за формулою: 

 

ЛПНЩ = F · Aпр,  

 

де ЛПНЩ - уміст ЛПНЩ (ммоль/л); 

     F - калібровочний фактор; 

     Aпр - поглинання проби. 

 

Для калібровки відбирали 10 прозорих неліпемічних сироваток із 

референтними і підвищеними рівнями ЛПНЩ. У дві серії пробірок (по 10 штук) 

додавали по 0,05 мл сироватки і 2,5 мл робочого розчину реагенту, 

перемішували інтенсивно і залишали на 15 хв при кімнатній температурі. 

Надалі вміст пробірок першої серії знову перемішували і вимірювали оптичну 

щільність щодо води. Обчислювали середнє арифметичне Ак: 

 

10

А...АА
Ак 1021 

 , є 

де Ак – середнє арифметичне;  

     А1…А10 – оптична щільність проб. 

 

Другу серію пробірок центрифугували 15 хв при 5000 об/хв, зливали 

надосадову рідину, пробірки перевертали вверх дном і за допомогою 

фільтрувального паперу забирали залишок надосадової рідини. Осад розчиняли 

в 0,05 мл фізіологічного розчину, перемішуючи скляною паличкою.  
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Хіломікрони, ліпопротеїни дуже низької щільності та ЛПНЩ осаджуються 

при додаванні до взірця фосфорновольфрамової кислоти і магнію. Після 

центрифугування в супернатанті залишаються тільки ЛПВЩ.  

Методика визначення. Для визначення концентрації ЛПВЩ у 

досліджувану пробу добавляли 2,0 мл робочого реагенту для визначення ХС,  

0,2 мл супернатанту; калібровочної проби - 2,0 мл робочого реагенту для 

визначення ХС, 0,2 мл калібратора та реагенту №1; контрольної проби – 2,0 мл 

робочого реагенту для визначення ХС, 0,2 мл води та реагенту №1. Реакційну 

суміш ретельно перемішували, інкубували не менше 10 хв при кімнатній 

температурі (18-25 °С). Після цього вимірювали оптичну щільність 

досліджуваної та калібровочної проб щодо контрольної ( = 500 нм, кювети із 

товщиною поглинаючого шару 5 мм). Забарвлення залишалось стабільним не 

менше 2 годин після закінчення інкубації. Розрахунок концентрації ЛПВЩ 

проводили за формулою: 

С= Едос/Екал · 50 (мг/100 мл),  

 

де Едос - екстинкція досліджуваної проби щодо контрольної; 

     Екал - екстинкції калібровочної проби щодо контрольної. 

Уміст ТГ у сироватці крові визначали ензиматичним калориметричним 

методом. 

Методика визначення. Для визначення ТГ реакційну суміш перемішували, 

інкубували не менше 10 хв при кімнатній температурі (20-25°С) та вимірювали 

оптичну щільність досліджуваної і калібровочної проб проти контрольної  

( = 505 нм, кювети з товщиною поглинаючого шару 5 мм). Забарвлення 

залишалось стабільним не менше години після закінчення інкубації. 

Розрахунок концентрації ТГ проводили за формулою: 

 

С = (Едос/Екал · 2,85)-0,11 (ммоль/л),  

 

де С – тригліцериди (ммоль/л); 

     Едос - екстинція дослідної проби щодо контрольної. 
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КА розраховували за формулою:  

 

КА = (ЗХС – ЛПВЩ) : ЛПВЩ, 

де КА – коефіцієнт атерогенності; 

      ЗХС – загальний холестерин; 

      ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності. 

 

Порушення функції щитоподібної залози та цукровий діабет 

супроводжуються змінами процесів білкової та ліпідної пероксидації [40, 306]. 

Тому у сироватці крові та гомогенатах проміжного мозку, печінки та 

підшлункової залози визначали продукти пероксидації білків та ліпідів.  

Інтенсивність пероксидації білків (ПОБ) встановлювали за кількістю 

продуктів окиснювальної модифікації білків (ОМБ) шляхом спектрофотометрії 

на спектрофотометрї SPECORD M 40 (Німеччина) [48]. Принцип методу 

заснований на реакції взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків з  

2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДФГ) з утворенням похідних 2,4 динітро-

фенілгідразону.  

Методика визначення. Для визначення продуктів ОМБ використовували 

0,05-0,1 мл сироватки (чи гомогенату). Осадження білків сироватки крові 

здійснювали за допомогою 20 % розчину три хлороцтової кислоти (ТХО). До 

денатурованих білків додавали 1 мл 0,1 М 2,4-динiтрофенiлгiдразину (2,4-

ДФГ), 1 мл 2М HCl. Інкубацію проводили впродовж 1 години при кімнатній 

температурі. Надалі проби центрифугували при 3000 об/хв впродовж  

15-20 хвилин. Осад промивали тричі розчином етанол-етилацетату (1:1) для 

екстракції ліпідів і 2,4-ДФГ, який не прореагував із карбонільними групами 

окиснених білків. Отриманий осад підсушували із метою усунення 

залишкового розчинника етанол-етилацетату і потім розчиняли у 8М розчині 

сечовини. Сечовину доливали до осаду в об’ємі 2,5 мл і витримували у гарячій 

бані впродовж 5-ти хвилин до повного розчинення. Оптичну щільність 
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утворених динітрофенілгідразонів (ум. од.) реєстрували на спектрофотометрі 

при  = 356, 370, 430, 530 (нм). 

Стан ліпопероксидації оцінювали за накопиченням проміжного продукту – 

дієнових кон’югатів (ДК) і продуктів, що реагують на тіобарбітурову кислоту 

(ТБК-АП).  

ДК вимірювали у досліджуваних тканинах по інфрачервоному поглинанню 

гептанових і ізопропанольних екстрактів на спектрофотометрі SPECORD M 40 

(Німеччина).   

Методика визначення. До 0,2 мл плазми крові додавали 6 мл щойно 

приготовленої гептан-ізопропанольної суміші (2:1). Проби струшували  

15 хвилин на апараті АВУ-4П у пробірках місткістю 50 мл, додавали 1 мл 

розчину HCl (рН=2,0), після відстоювання відбирали верхню гептанову фазу. 

Оптичну густину гептанових та ізопропанольних екстрактів вимірювали при  

 = 232 нм. Для оцінки якості контрольних зв’язків використовували гептанові 

та ізопропанольні екстракти, отримані після заміни сироватки на 0,2 мл 

дистильованої води. Уміст ДК визначали в ум.од. [23]. 

Для оцінки кінцевих продуктів ПОЛ використовували тест із ТБК [73]. 

Принцип методу: при нагріванні в кислому середовищі частина продуктів ПОЛ 

(ендоперекиси) розкладаються з утворенням малонового диальдегіду та інших 

ТБК-АП. Взаємодія ТБК-АП з двома молекулами ТБК призводять до 

формування забарвленого комплексу.  

Методика визначення. При визначенні ТБК-АП 80 мг 0,8% ТБК розчиняли 

в 5 мл дистильованої води при нагріванні, охолоджували і доводили до об’єму 

10 мл льодяною оцтовою кислотою. До 0,5 мл сироватки крові доливали 5 мл 

20% фосфорновольфрамової кислоти, пробірки закривали, перемішували і 

залишали на холоді 15 хвилин до утворення пластівців. Центрифугували при  

t 4о С упродовж 15 хвилин при 2500 об/хв. Надосадову рідину зливали. До осаду 

додавали 2 мл дистильованої води, 1 мл 0,8 % ТБК. Суміш ретельно 

перемішували, реєстрували її рН, закривали пробками та інкубували проби 

впродовж 1 години на водяній бані при 99-100о С. Надалі пробірки 
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охолоджували, центрифугували 10 хвилин при 6000 об/хв. У центрифугаті 

реєстрували оптичне поглинання на спектрофотометрі SPECORD M 40 

(Німеччина) ( = 535, 580 нм). Уміст ТБК-АП розраховували за формулою: 

 

С=0,21+26,5 · АД,  

 

де С - концентрація ТБК–АП (нмоль/мл сироватки крові чи гомогенату 

тканин); 

АД – показник Е 535, 580 у центрифугаті (одиниці оптичної густини). 

 

Відомо, що зміни тиреоїдного гомеостазу та інсулінорезистентність 

зумовлюють зміни протирадикального резерву, проте такі дані залишаються 

дискутабельними [29, 40, 88, 146]. Стан антиоксидантної системи (АОС) 

оцінювали за активністю каталази [КФ 1.11.1.6], супероксиддисмутази (СОД) 

[КФ 1.15.1.1], глутатіонпероксидази (ГП) [КФ 1.11.1.9], глутатіонредуктази 

(ГР) [КФ 1.8.1.7], вмістом церулоплазміну (ЦП) [КФ.1.16.3.1], насиченістю 

трансферину залізом (НТр) [49, 74, 156].  

Активність каталази [КФ 1.11.1.6] визначали шляхом відношення 

каталазного числа до кількості еритроцитів у 1 мл крові і виражали в ум. од. 

Принцип методу полягає в тому, що до проби, яка містить фермент, добавляють 

певну кількість 1% перекису водню і за допомогою титрування перманганатом 

калію встановлюють кількість незруйнованого перекису.  

Методика визначення. Кров об’ємом 0,02см3 забирали мікропіпеткою і 

розчиняли у 20 см3 води. У пробірку із 2см3 1% розчину перекису водню і 7 см3 

води додавали 1 мл розбавленої крові і залишали на 30 хвилин при кімнатній 

температурі. Одночасно в іншу пробірку із 2 мл 1% розчину перекису водню і  

7 мл води добавляли 1 мл прокип’яченого розбавленого розчину крові. Через  

30 хвилин в обидві пробірки додавали по 3 мл 10% розчину сірчаної кислоти. 

Утворений розчин титрували 0,1 н розчином перманганату калію до появи 

слабко-рожевого забарвлення. Для визначення вихідної кількості перекису 
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водню у пробірку наливали 2 мл 1% розчину перекису водню, 3 мл 10 % 

сірчаної кислоти і титрували 0,1 н розчином перманганату калію. Обчислювали 

різницю між кількістю перманганату калію, який витратили на титрування 2 мл 

1 % розчину перекису водню, та затраченого на титрування досліджуваної 

проби. Для визначення каталазного  числа отримані дані перемножували на 

індекс 1,7 [70]. 

СОД [КФ 1.15.1.1] - антиоксидантний фермент, який каталізує реакцію 

дисмутації супероксиду в кисень і пероксид водню. Принцип виявлення 

ферменту полягає у відновленні нітротетразолію супероксидними радикалами, 

які утворюються при реакції між феназинметасульфатом і відновленою формою 

нікотинаміддинуклиотиду (NADH). Утворення продукту відновлення 

нітротетразолію нітроформазану блокується наявністю у пробі СОД. Тому за 

кількістю нітроформазану оцінюють активність СОД.  

Методика визначення. Інкубаційну суміш 37 мг ЕДТА-Na2, 330 мг 

нітротетразолію голубого, 55 мг феназинметасульфату змішували зі 300 мл  

0,15 М фосфатного буферу (рН=7,8) та залишали на ніч. Уранці суміш 

фільтрували. 152 мг NADH розчиняли в 100 мл тріс-ЕДТА-буфері (рН =8,0). 

СОД виявляли в 1 мл гемолізату крові (0,1 мл крові + 0,9 мл води). Вплив 

надлишку гемоглобіну усували шляхом додавання 0,5 мл абсолютного спирту 

та 0,25 мл хлороформу. При додаванні 300 мг KH2PO4 прискорювали 

розділення фаз, інтенсивно перемішували і центрифугували 30 хв при 4000-

5000 об/хв. Вимірювали екстинцію контрольної і досліджуваної проб  

( = 540 нм) на спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель 108/108 UV (Китай). 

Екстинкція контрольної проби складала близько 0,680. Розрахунок проводили 

за формулою: 

  

занунітроформаутворенняблокуванняпроцент100
прEx

досл.пр.Е-прEx
  

 

Активність СОД (%) визначали за допомогою калібровочної кривої [156]. 
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ГП [КФ 1.11.1.9] – фермент, який підтримує стабільну внутрішньоклітинну 

концентрацію відновленого глутатіону [156]. 

Методика визначення. До складу реакційної суміші входять: 1 мл 0,3 М 

фосфатного буфера (рН=7,4), 0,9 мл 12 мМ тринітриту Na, 0,5 мл 2,5 мМ 

відновленого глутатіону, 0,2 мл сироватки, 0,5 мл 1,8 мМ Н2О2. Реакцію 

запускали додаванням Н2О2 та зупиняли через 2 хв шляхом взаємодії з 1 мл 10 

% трихлороцтової кислоти (ТХО). Суміш центрифугували при 3000 об/хв. 

Визначали екстинцію окисненого глутатіону ( = 260 нм) та виражали 

активність ферменту в мкМоль окисненого глутатіону на 1 г Нb за хв. 

Для визначення активності ГР  визначали концентрацію загального білка 

крові, який виражали у мг/мл. 

Методика визначення. До 0,1 мл досліджуваної сироватки додавали 5 мл 

робочого реагенту, витримували 30 хв при кімнатній температурі, а потім 

вимірювали оптичну щільність проби проти контролю ( = 540 нм, кювети 

розміром 1 см). Одночасно таким же шляхом проводили визначення зі 

стандартним розчином білка (90 мг/мл). Контрольна проба складалась із 0,1 мл 

дистильованої води та 5 мл робочого реагенту.  

Розрахунок проводили за формулою: 

 

,  

 

де Е досл. – поглинання досліджуваної проби;  

     Е ст. - поглинання стандартного зразка з концентрацією 90 мг/мл. 

 

Принцип методу визначення ГР полягає в тому, що фермент каталізує 

реакцію відновнення окисненого глутатіону за схемою: 

ГS-SГ+НАДФН2 –2Г-SH+НАДФ. 

Зменшення вмісту НАДФН2 у досліджуваній пробі визначали на 

спектрофотометрі SPECORD M 40 (Німеччина) ( = 340 нм). 
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Методика визначення. У 0,25 М сахарози, що приготовлена на 0,05М 

буфері трисHCI (рН=6,6), виділяли мітохондрії. До осаду мітохондрій, який 

виділений із 1 г тканини, додавали 1 мл розчину тритону Х-100. Надалі проби 

гомогенізували, залишали на холодовій бані на 30-40 хвилин та надалі 

центрифугували впродовж 1 год при 30 000 об. Активність цитоплазматичного 

ферменту визначали в надосадовій рідині, яку отримували після відділення 

мітохондрій, а мітохондріального – після руйнування мітохондрій. У кювету 

спектрофотометра додавали 2,9 мл інкубаційного середовища (окиснений 

глутатіон - 22,5 мкМоль, НАДФН2 - 18,8 мкМоль, фосфатний буфер, рН=6,6) і 

вимірювали величину оптичної щільності розчину щодо контролю. Контролем 

служив фосфатний буфер. До проб додавали 0,1 мл цитоплазми, проби 

перемішували і вимірювали зменшення оптичної щільності кожної хвилини 

впродовж 5-ти хвилин. Для розрахунку використовували зменшення оптичної 

щільності за 2-гу хвилину. Активність ГР представляли у нмоль НАДФН2/хв на 

1 мг білка та розраховували за формулою: 

 

6,22a

E1000
3ΔA  , 

 

де А – активність ГР (нмоль НАДФН2/хв на 1 мг білка); 

     Е – екстинція досліджуваної проби; 

     а - вміст білка у досліджуваній пробі (мг); 

     1000 - коефіцієнт перерахунку мкмоль у нмоль. 

 

ЦП [КФ.1.16.3.1] – антиокиснювальний фермент білкової природи.  

Методика визначення. У три центрифужні пробірки додавали по 1 мл 

фізіологічного розчину та 0,2 мл крові. Уміст пробірок центрифугували 

впродовж 10-ти хвилин. Надалі з пробірок забирали по 0,8 мл надосадової 

рідини і переносили в інші три пробірки та додавали по 1 мл 

парафенілендіаміну і 2 мл ацетатного буфера. Дві пробірки поміщали на одну 
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годину у термостат при t 37 оС, а в третю (контрольну) вносили 1 мл розчину 

гідроксиламіну і 10 мл розчину хлористого натрію. Після інкубації у дві 

пробірки додавали аналогічні об’єми розчинів гідроксиламіну і хлористого 

натрію. Досліджувані проби калориметрували за допомогою 

фотоелектроколориметра щодо контрольної проби при зеленому світлофільтрі 

(530 мм). При обчисленні активності ферменту в сироватці крові враховували 

значення гематокриту. Активність ЦП обчислювали за формулою : 

 

0,0016a

0,002a)E(110
A


  ,  

 

 де А - активність ферменту у сироватці (ум. од.); 

      Е – екстинція досліджуваної проби; 

      а – уміст сироватки в крові за гематокритом [166]. 

 

Трансферин – металопротеїн, що переносить залізо у печінку чи селезніку 

для зберігання, а також до клітин кісткового мозку для еритропоезу. При 

виконанні роботи визначали насиченість трансферину залізом (НТр). 

Методика визначення. У пробірку із 1 мл фізіологічного розчину додавали 

0,2 мл крові. Уміст пробірки центрифугували впродовж 10 хв при величині  

2000 об/хв, забирали надосадову рідину об’ємом 0,8 мл і переносили в іншу 

пробірку. До неї добавляли 1 мл 0,2 % водного розчину залізо-амоній цитрату 

(рН=5,5-5,8). Інтенсивність помутніння розчину визначали через 30 хв проти 

дистильованої води. Здійснювали перерахунок НТр з урахуванням показника 

гематокриту за формулою : 

Г0,002

Е0,1
НТр




 ,  

 

де НТр – насиченість трансферину залізом (ум.од.); 

     Е- показник екстинції фотометра; 

     Г – гематокрит. 
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Характеристику про-/антиоксидантного балансу за експериментальних 

умов доповнили визначенням вмісту стабільного метаболіту газотрансмітера 

NO нітрит-іона в сироватці крові за допомогою реакції Грісса у модифікації 

[30]. 

Методика визначення. Біопроби центригували впродовж 5-ти хвилин при 

3000 об. У взірцях біопроб проводили осадження білків шляхом додавання до 1 

мл сироватки 0,5н розчину NaOH і 4 мл 10 % розчину ZnSO2, нагрівали на 

водяній бані при t=100 оС впродовж 10-ти хвилин. Після охолодження та 

фільтрації взірців через обеззолений паперовий фільтр відбирали 900 мкл 

фільтрату, додавали 600 мкл (1 мкг/мл) нітриту натрію, 1,8 мл реактиву Грісса 

та інкубували 20 хвилин при кімнатній температурі. Екстинкцію визначали на 

спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель 108/108 UV (Китай) ( = 538 нм, 

кювета товщиною 1 см). У якості стандарту використовували нітрит натрію. 

Розрахунок вмісту нітрит-іону проводили за калібровочною кривою у 

мкмоль/л. 

Для оцінки ураження клітин печінки, проникливості мембран гепатоцитів 

(розвитку цитолізу) визначали вміст аспартатамінотрансферази (АсАТ, 

[2.6.1.1]), аланінамінотрансферази (АлАТ, [2.6.1.2]) у сироватці крові та 

визначали коефіцієнт де-Рітіса: співвідношення АсАТ/АлАТ. Активність 

ферментів визначали уніфікованим методом Райтмана–Френкеля з 

використанням стандартних реактивів («Філісіт-Діагностика», 

Дніпропетровськ, Україна) та виражали в мкмоль/мл.  

Принцип методу ґрунтується на вимірюванні оптичної щільності  

2,4 динітрофенілгідразонів 2- оксоглутарової та піровиноградної кислот у 

лужному середовищі. Оптична щільність реакційного розчину має 

прямопропорційну залежність від рівня активності досліджуваного ферменту. 

Методика визначення. Пробірку зі субстратно-буферним розчином 

інкубували 3 хв при t=37 оС, додавали стоп-реагент та сироватку крові з 

наступним інкубуванням 60 хв при такій же температурі. Реакцію зупиняли 

стоп-реагентом. Проби витримували 20 хв при кімнатній температурі та 
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додавали розчину гідроокису натрію, повторно витримували 10 хв при 

кімнатній температурі та вимірювали оптичну щільність дослідної проби проти 

холостої (індивідуально для кожної пробірки) на спектрофотометрі ULAB 108 

UV (Китай). Розрахунок активності ферментів у сироватці крові проводили по 

калібрувальному графіку.  

Імуноферментні дослідження виконані у міжкафедральній науковій 

лабораторії на базі кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 

алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ, біохімічні - Центрі біоелементології 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка ІФНМУ. 

 

2.3 Гістологічні та морфометричні методи дослідження 

 

Виконання морфологічного фрагменту роботи обумовлено виявленими 

суттєвими змінами досліджуваних біохімічних процесів у печінці. З’ясовані 

особливості структури органа дозволили більш глибокого проаналізувати його 

стан, розвиток структурних змін гепатоцитів, судин, визначивши морфологічні 

маркери ураження з урахуванням статевого диморфізму. 

Для здійснення загальногістологічного дослідження та спеціальних 

гістологічних досліджень печінку фіксували у 10 % розчині нейтрального 

формаліну (рH=7,0). Час фіксації складав 24 години. У подальшому шматочки 

печінки поміщали у висхідну батарею спиртів для дегідратації, далі – у 

хлороформ, суміш хлороформ-парафін (1:1), парафін (при t 37°С). Після 

парафінової передпідготовки, шматочки заливали у парафін. Виготовлення 

серійних парафінових зрізів товщиною 4-6 мкм проводилося на санному 

мікротомі. 

Гістологічні зрізи печінки забарвлювали гематоксиліном та еозином, за 

Шабадашем (для ідентифікації глікогену) та проводили PAS-забарвлення (для 

верифікації глікопротеїнів) [2]. 

Етапи забарвлення гематоксиліном та еозином: 

1. Депарафінування. 
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2. Гематоксилін Караці – 3 хвилини. 

3. Водопровідна вода – промивали у двох змінах (3 хвилини). 

4. Розчин аміаку водного – ≈ 10 сек. 

5. Водопровідна вода – промивали. 

6. 0,5% водний розчин еозину – 3 хвилини. 

7. Дистильована вода – промивали у двох змінах. 

8. Спирт І ≈ 10 сек. 

9. Спирт ІІ – 5 хвилин. 

10. Просвітлення з карбол-ксилолом. 

11. Заключення у полістерол. 

У результаті проведення зазначених етапів ядра гепатоцитів 

забарвлюються в синій колір, цитоплазма та міжклітинна речовина –  рожевий, 

еритроцити – оранжевий. 

Методика забарвлення за Шабадашем - один із найбільш чутливих методів 

для виявлення глікогену, що являє собою модифіковане забарвлення за Мак-

Манусом і за Хочкіссом. Метод заснований на окисненні полісахаридів 

невеликою концентрацією перйодної кислоти з утворенням вільних альдегідних 

груп, які дають із фуксинсірчаною кислотою (реактивом Шиффа) сполуки 

пурпурового кольору. 

Етапи забарвлення за Шабадашем: 

1. Депарафінування. 

2. Дистильована вода – 2 хвилини. 

3. 1% перйодна кислота – 7 хв при кімнатній температурі у темноті. 

4. Дистильована вода – дві зміни по 4 хвилини. 

5. Сірчиста вода (ex tempore) – 2 хвилини. 

6. Холодний реактив Шиффа – 25 хв при кімнатній температурі у темноті.  

7. Сірчиста вода (ex tempore) – три зміни по 3 хвилини. 

8. Дистильована вода – три зміни по 3 хвилини. 

9. Гематоксилін Караці – 4 хвилини. 

10. Водопровідна вода – дві зміни (5 хвилин в останній). 
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11. Зневоднення, просвітлення, заключення. 

У результаті глікоген ідентифікується у пурпуровий (червоно-фіолетовий) 

колір. Крім глікогену, виявляються вуглеводні компоненти глікопротеїнів, 

проте їхня інтенсивність забарвлення значно менша порівняно з глікогеном. 

Етапи забарвлення ШИК (Шифф Йодна Кислота) у вітчизняній літературі 

чи PAS (Periodic Acid Schiff Reaction) в англомовній – найкращий метод 

виявлення глікопротеїнів [2]. 

Етапи PAS-забарвлення: 

1. Депарафінування. 

2. 1% перйодна кислота – 10 хвилин при кімнатній температурі у темноті. 

3. Водопровідна вода – 5 хвилин. 

4. Дистильована вода – 2 хвилини.  

5. Холодний реактив Шиффа – при кімнатній температурі та незначному 

освітленні до порожевіння зрізів (до 10 хвилин). 

6. Водопровідна вода – промити у кількох змінах до відсутності 

забарвлення води у рожевий колір. 

7. Дистильована вода – 2 хвилини. 

8. Гематоксилін Караці – 4 хвилини. 

9. Водопровідна вода – дві зміни (5 хвилин в останній). 

10. Зневоднення, просвітлення, заключення. 

У результаті забарвлення глікопротеїни набувають пурпурового (блідого 

червоно-фіолетового), рожево-пурпурового кольору, ядра клітин – темно-сині.  

Гістологічні дослідження проведені у світлооптичному мікроскопі Leica 

DME (Німеччина). З метою об’єктивізації кількісних досліджень проводили 

комп’ютерну морфометрію об’єктів у гістологічних препаратах. На першому 

етапі отримували цифрові копії оптичного зображення ділянок мікроскопічних 

препаратів за допомогою цифрової фотокамери Nikon Coolpix 4500 при 

використанні різних об’єктивів мікроскопа (×4, ×10, ×20, ×40).  Надалі цифрові 

копії зображення аналізували за допомогою комп’ютерної програми Image Tool 
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3,0 for Windows (вільна ліцензія). Підрахунок морфометричних показників 

проводили мінімум у 10 цифрових копіях (збільшення об’єктиву ×40) 

оптичного зображення ділянок мікроскопічних препаратів у кожної тварини. 

Морфометричний аналіз структур печінки здійснювали з врахуванням 

наступних показників: середніх периметра гепатоцита (мкм), площі гепатоцита 

(мкм2), периметра ядра гепатоцита (мкм), площі ядра гепатоцита (мкм2), 

периметра ядерця гепатоцита (мкм), площі ядерця гепатоцита (мкм2), товщини 

стінки судин (мкм). Обчислювали також ядерно-цитоплазматичний індекс та 

індекс співвідношення площі ядерця до площі ядра печінкової клітини. 

Морфологічні дослідження виконані у морфологічній лабораторії НПЦ 

кафедри патоморфології ІФНМУ. 

 

2.4 Статистичний аналіз результатів досліджень 

 

Статистичний аналіз цифрових даних здійснено за допомогою 

комп’ютерної програми Exel пакету Microsoft Office 365 ProPlus. Для кожної з 

вибірок перевіряли, чи є нормальним розподіл досліджуваного показника, 

застосовуючи критерій Колмогорова-Смірнова, Ліллієфорса. Зважаючи, що 

отримані дані відповідали закону Гауса, результати представлені інтервалом 

М±m. Достовірність відмінностей оцінювали за t-критерієм Стьюдента. 

Різницю параметрів вважали статистично достовірною при р<0,05. 

Прилади, що використовувались для наукових досліджень, підлягали 

систематичному метрологічному контролю. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНОГО 

СТАТУСУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ 

НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОДОМ, ВРОДЖЕНОГО ТА 

НАБУТОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ 

 

3.1 Статеві особливості впливу фруктози на тиреоїдний гомеостаз тварин 

за умов належного забезпечення йодом, вродженого та набутого йододефіциту. 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення статевих 

особливостей тиреоїдного гомеостазу інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом, вродженого та набутого йододефіциту. 

У результаті дослідження у тварин контрольної групи показники 

тиреоїдного профілю відповідали референтними даним для інтактних тварин. 

Досліджувані співвідношення гормонів характеризували збережений 

тиреоїдний гомеостаз у щурів цієї групи [21, 39]. 

У тварин усіх експериментальних груп спостерігали зміни тиреоїдного 

статусу. Так, у щурів 2-ї дослідної групи (тварини із вродженим 

йододефіцитом) виявили зменшення у сироватці крові вмісту вТ3 (на 59 та 62 %,  

p1-2<0,05) та  вТ4 (на 51 та 41 % у самців та самок відповідно, p1-2<0,05) щодо 

контролю (рис. 3.1). Такі зміни розвивались на тлі суттєвого зростання рівня 

ТТГ у сироватці крові - у 2,3 раза (p1-2<0,01) у самців та майже у два рази (p1-

2<0,001) у самок щодо даних у інтактних тварин. Зазначені зміни тиреоїдного 

профілю супроводжувались збільшенням індекса ТТГ/вТ4 у 5,3 раза (p1-2<0,05) – 

у самців та у 2,7 раза (p1-2<0,01) – у самок щодо вихідних значень показника 

(рис. 3.2). Гендерні розбіжності досліджуваних показників не були 

достовірними.  

У щурів 3-ї дослідної групи (тварини із набутим йододефіцитом) 

зафіксовано зростання рівня ТТГ у сироватці крові дослідних тварин (у самців 

– на 38 %, у самок – на 43 %, р1-3<0,05) щодо контролю (рис. 3.1). Вміст вТ3 та 

вТ4 у сироватці крові тварин цієї дослідної групи був менший на 28 і 34 %  

(p1-3<0,05) та на 37 і 35 % (p1-3<0,05) у самців та самок щодо контролю.  
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а)  

б)  

в)  

 - самці   - самки 

Рисунок 3.1 – Показники гіпофізарно-тиреоїдної системи (вільний 

трийодтиронін, вТ3 – а, вільний тироксин, вТ4  – б, ТТГ аденогіпофіза – в) 

 в інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка. *р<0,05, *р<0,01 – щодо даних у інтактних тварин;  р<0,05,  р<0,01 – щодо даних у тварин із 

вродженим йододефіцитом; # р<0,05, # р<0,01 – щодо даних у тварин із набутим йододефіцитом,  р<0,05,  
 р<0,01 – щодо даних у інсулінорезистентних тварин;  р<0,05,  р<0,01 – щодо даних у інсулінорезистентних 

тварин із вродженим йододефіцитом (з урахуванням статевого диморфізму). 
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а) 

 
б) 

 - самці   - самки 

Рисунок 3.2 – Показники тиреоїдного балансу (індекс периферичної інверсії  

вТ3 /вТ4 – а, ТТГ/вТ4  – б) в інтактних тварин, за умов вродженого і набутого 

йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка: див. рисунок 3.1 

У результаті проведення порівняльного аналізу показників у тварин 2-ї та  

3-ї дослідних груп установлено вищі значення тиреоїдних гормонів за умов  

набутого йододефіциту, зокрема, вТ3 – у два рази, p2-3<0,05 (незалежно від 

статі), вТ4 –  на 28 %, p2-3<0,05 (тільки у самців) на тлі нижчих значень ТТГ на 

40 та 23 % (p2-3<0,05) відповідно у самок та самців. 

У сироватці крові тварин 4-ї дослідної групи (щури перебували на 

високофруктозній дієті) виявили зниження вмісту ТТГ (на 28 та 34 %,  

p1-4<0,05), рівня вТ3 – на 36 та 40 % (p1-4<0,05) відповідно у самців та самок, вТ4 

у самців – на 16 % (p1-4<0,05), а у самок достовірно не відрізнявся від контролю 
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(див. рис. 3.1). Зниження індекса ТТГ/вТ4 було більше виражено у самок – на 34 

% (p1-4<0,05), а у самців – на 25 % (p1-4<0,05) щодо даних у інтактних тварин 

(див. рис. 3.2). При порівняльному аналізі у самців цієї дослідної групи 

встановлено вищі дані вмісту у сироватці крові вТ3 – на 89 % (p2-4<0,05), вТ4 – 

на 71 % (p2-4<0,05) на тлі менших значень ТТГ на 67 % (p2-4<0,05) щодо 

аналогічних даних у тварин із вродженим йододефіцитом. У самок цієї 

дослідної групи встановлено нижчі значення вТ3 – на 46 % (p2-4<0,05), вТ4 – на 

36 % (p1-4<0,05) на тлі вищих значень ТТГ у 3,3 раза (p2-4<0,001) щодо 

аналогічних даних у тварин із вродженим йододефіцитом з урахуванням 

статевого диморфізму. Розбіжності показників щодо даних у тварин із набутим 

йододефіцитом були виражені менше. Зокрема, у сироватці крові тварин 

(самців) 4-ї дослідної групи вміст вТ4 був більшим на 34 % (p3-4<0,05) на тлі 

зниження значень ТТГ на 60 % (p3-4<0,05) щодо аналогічних даних у тварин із 

набутим йододефіцитом. У самок цієї дослідної групи встановлена така ж 

тенденція: зростання вмісту вТ4 на 61 % (p3-4<0,05) на тлі зниження ТТГ на 60 % 

(p3-4<0,05) щодо аналогічних даних у тварин із набутим йододефіцитом з 

урахуванням статевого диморфізму. Дані співвідношення вТ3/вТ4 у тварин, які 

перебували на високофруктозній дієті, були меншими щодо даних у тварин із 

вродженим йододефіцитом на 16 та 33 % (p2-4<0,05), а також на 36 та 46 %  

(p3-4<0,05), ніж у тварин, які перебували на йододефіцитній дієті у 

статевозрілому віці.  

У тварин із комбінованою ендокринною патологією (5-та та 6-та дослідні 

групи) виявили потенціювання змін показників гіпоталамо-гіпофізарно-

тиреоїдної осі (див. рис. 3.1, 3.2). Зокрема, у сироватці крові тварин 5-ї 

дослідної групи вміст вТ3 та вТ4 був менший на 77 і 82 % (p1-5<0,05) та на 64 і 

66 % (p1-5<0,05) у самців та самок, тоді як рівень ТТГ був більший на 77 та 36 %  

(p1-5<0,01) відповідно щодо вихідних даних. У результаті порівняльного аналізу 

встановлено, що показники тиреоїдного профілю тварин (самців і самок 

відповідно), які перебували на високофруктозній дієті з обмеженим вмістом 

йоду у другому поколінні у сироватці крові містили менше на 44 і 54 %  

(p2-5<0,05) вТ3, на 31 і 43 % (p2-5<0,05) вТ4  на тлі вищих значень ТТГ на 33 і 
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27 % (p2-5<0,05) щодо даних у щурів із вродженим йододефіцитом. Розбіжності 

досліджуваних показників щодо значень показників тиреоїдного профілю у 

тварин 3-ї дослідної групи були односпрямовані: вміст вТ3 був меншим на 68 та 

74 % (p3-5<0,05), вТ4 – на 47 та 48 % (p3-5<0,05) у самців та самок відповідно. 

Привертає увагу суттєво вищий індекс ТТГ/вТ4  у тварин цієї групи щодо даних 

у щурів із набутим монодефіцитом йоду, особливо у самців. 

Така ж тенденція зберігалась при порівнянні показників щодо даних у 

тварин, які перебували на високофруктозній дієті. Зокрема, у щурів 5-ї 

дослідної групи вміст вТ3 був меншим на 64 та 71 % % (p4-5<0,01), вТ4 – на 60 та 

43 % (p4-5<0,05) на тлі зростання ТТГ – у 2,3 та у 2,4 раза (p4-5<0,05) щодо даних 

у щурів, які перебували на високофруктозній дієті. Індекс ТТГ/вТ4 у 5,9 та у  

3,5 раза (p4-5<0,05) перевищив відповідні значення у щурів (самців та самок) із 

інсулінорезистентністю. 

Функціональна здатність щитоподібної залози тварин 6-ї дослідної групи 

мала співнапрямлені, але менш виражені зміни (див. рис. 3.1). Зокрема, у 

сироватці крові тварин 6-ї дослідної групи вміст вТ3 та вТ4 був менший на 64 і  

68 % (p1-6<0,01) та на 68 і 52 % (p1-6<0,01) у самців та самок відповідно щодо 

вихідних даних. Зміни вмісту ТТГ не були достовірними, проте індекс ТТГ/вТ4 

у два рази перевищив відповідні значення у тварин контрольної групи 

незалежно від статі. При порівняльному аналізі показників цієї групи щодо 

даних у тварин із вродженим монодефіцитом достовірним виявили нижчі 

значення вТ3 – на 13 та 16 % (p2-6<0,05) у самців та самок відповідно, вТ4 – на 

19 % (p2-6<0,05) тільки у самок; вмісту ТТГ – на 50 % незалежно від статі  

(p2-6<0,05) та індекса ТТГ/вТ4 – на 52 та 31 % (p2-6<0,05) у самців і самок. 

Більшою була розбіжність зазначених показників у цій групі тварин щодо 

даних відповідно у самців і самок із набутим йододефіцитом: зниження вмісту 

вТ3 – на 51 та 49 % (p3-6<0,05), вТ4 - на 19 та 25 % (p3-6<0,05); інсулінорезистент-

ністю: зниження вмісту вТ3 на 44 і 46 % (p4-6<0,05), вТ4 – на 40 та 54 %  

(p4-6<0,05) на тлі вищих значень ТТГ у самців на 50 % (p4-6<0,05), на 63 % у 

самок (p4-6<0,05) та індекса ТТГ/вТ4 у 3,3 і 2,7 раза (p4-6<0,05) у самів і самок 

відповідно. Достовірними були і розбіжності показників тиреоїдного статусу у 



75 

щурів 6-ї дослідної групи щодо даних у тварин 5-ї. Так, у самців і самок 

відповідно більшими були у сироватці крові рівні вТ3  – на 57 та 85 %  

(p5-6<0,05), вТ4 – на 49 та 42 % (p5-6<0,05) на тлі нижчих значень ТТГ на 32 та  

35 % (p5-6<0,05) та індекса ТТГ/вТ4 – на 57 та 42 % (p4-6<0,05).  

Уміст йоду у сечі щурів 1-ї дослідної групи становив 105,12±11,45 мкг/л  у 

самців та 102,33±9,74 мкг/л у самок, що відповідає літературним даним щодо 

статі та віку інтактних тварин [21]. Рівень йоду в сечі щурів 2-ї дослідної групи 

був на 76 та 74 % (p1-2<0,01), 3-ї – на 48 та 39 % (p1-3<0,05) меншим, ніж у 

інтактних тварин (рис. 3.3). Концентрація йоду в сечі тварин, які перебували на 

високофруктозній дієті, достовірно не відрізнялась від даних у тварин 

контрольної групи. Вміст йоду у сечі тварин із комбінованою ендокринною 

патологією був нижчий від контрольних значень показника, але суттєво не 

відрізнявся від аналогічних значень у тварин із монодефіцитом йоду (рис. 3.3). 

 

 - самці   - самки 

Рисунок 3.3 – Вміст йоду в сечі інтактних тварин, за умов вродженого і 

набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка: див. рисунок 3.1 

Таким чином, на основі отриманих даних виявлено: 

1) У інсулінорезистентних щурів установили зміни тиреоїдного 

гомеостазу: зменшення секреції вТ3 та ТТГ щодо даних у інтактних тварин. 

Перебування щурів на йододефіцитній дієті супроводжується переважанням 

синтезу вТ3 на тлі зростання ТТГ, зниження екскреції йоду з сечею.  

2) Маркером потенціювання порушень функціональної здатності 

щитоподібної залози у тварин, які отримували дієту, багату на фруктозу, але з 
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обмеженим вмістом йоду є гіпертиреотропінемія. Ступінь виявлених змін 

залежав від тривалості йодної депривації та був найбільше суттєвий у щурів, 

які перебували на йододефіцитній дієті впродовж двох поколінь.  

3) Патернами порушень тиреоїдного статусу за умов 

інсулінорезистентності можна вважати зниження індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4, 

тоді як за умов йододефіциту – їх зростання щодо даних у інтактних тварин.  

4) Уміст йоду в сечі інсулінорезистентних тварин суттєво не відрізнявся 

від даних у інтактних тварин та значно перевищував показник у щурів із 

йододефіцитом. 

 

3.2 Зміни маркерів вуглеводного обміну у щурів із інсулінорезистент-

ністю на тлі вродженого і набутого йододефіциту 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення впливу 

навантаження фруктозою на маркери вуглеводного обміну за умов належного 

йодного забезпечення, вродженого та набутого йододефіциту та їх поєднання з 

урахуванням статевого диморфізму. 

У сироватці крові щурів контрольної групи вміст глюкози натще становив 

4,06+0,22 та 4,40+0,27 ммоль/л, ІРІ – 13,50+0,52 та 12,93+0,45 мкОд/л та HbА1с 

– 3,65+0,44 та 3,23+0,61 мкмоль фруктози/г Hb у самців та самок відповідно. 

Індекс HOMA-IR не виходив за межі літературних даних для інтактних тварин 

[39, 161]. У результаті дослідження встановили, що високофруктозна дієта 

зумовила зростання у сироватці крові вмісту глюкози натще у самців і  

самок відповідно до 5,94+0,81 та 5,70+0,93 ммоль/л, ІРІ – 18,29+4,49 та  

16,51+4,91 мкОд/л та HbА1с – 6,41+1,11 та 4,92+0,89 мкмоль фруктози/г Hb. 

Отримані дані показників вуглеводного обміну були суттєво більшими щодо 

контролю. Зокрема, уміст у сироватці крові глюкози перевищив вихідні 

значення у самців та самок відповідно на 46 та 30 % (р1-4<0,05), ІРІ – на 35 та 

28 % (р1-4<0,05), HbА1с у цільній крові – на 76 та 52 % (р1-4<0,05) (рис. 3.4, 3.5). 

За таких умов установили зростання індекса HOMA-IR у самців майже у два 
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рази (р1-4<0,01), тоді як у самок – на 60 % (р1-4<0,05) щодо даних у інтактних 

тварин (рис. 3.6). 

При аналізі показників вуглеводного обміну у групах порівняння (щури, 

які перебували на йододефіцитній дієті у першому та другому поколіннях) 

спостерігали тенденцію до порушень вуглеводного обміну. Зокрема, у тварин із 

вродженим йододефіцитом виявили зростання вмісту глюкози натще у самців 

та самок відповідно на 27 та 18 % (р1-2<0,05), HbА1с у цільній крові – на 18 та 

16 % (р1-2<0,05) щодо контролю (рис. 3.4). Зміни вмісту ІРІ у сироватці крові не 

були достовірними щодо вихідних значень (рис. 3.5). За таких умов установили 

зростання індекса HOMA-IR у самців на 46 % (р1-2<0,05) та у самок – на 27 %  

(р1-2<0,05) щодо вихідних значень (рис. 3.6).  

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 3.4 -  Зміни вмісту у сироватці крові глюкози – а, глікозильованого 

гемоглобіну (HbА1с ) – б в інтактних тварин, за умов вродженого і набутого 

йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка: див. рисунок 3.1,  р<0,05,   р<0,01 щодо даних у самців. 
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 - самці   - самки 

Рисунок 3.5 – Зміни вмісту імунореактивного інсуліну (ІРІ) у цільній крові 

інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4 

 

 
 - самці   - самки 

 

Рисунок 3.6 – Зміни індексу HOMA-IR в інтактних тварин, за умов вродженого і 

набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 

 

За умов набутого йододефіциту зміни вуглеводного обміну не були такими 

вираженими. Виявлено тенденцію до зростання вмісту глюкози у сироватці 

крові та у більшій мірі HbА1с у цільній крові, проте їх значення достовірно не 

відрізнялись від даних у інтактних тварин (див. рис. 3.4-3.6).  
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Розвиток інсулінорезистентності у тварин, які перебували на 

йододефіцитній дієті у другому поколінні, зумовив зростання вмісту глюкози 

натще (на 46 та 28 % у самців та самок відповідно, р1-5<0,05) та ІРІ (на 36 та  

27 %, р1-5<0,05), індекса HOMA-IR (у 2,4 раза у самців та на 62 % у самок,  

p1-5<0,05) щодо контрольних значень (див. рис. 3.4-3.6). При цьому виявили 

зростання індекса HOMA-IR у щурів-самців на 22 % (р4-5<0,05), HbА1с на 23 %  

(р4-5<0,05) щодо даних у тварин, які отримували тільки високовуглеводну дієту. 

Перебування тварин на йододефіцитній та високофруктозній дієтах у 

статевозрілому віці супроводжувалось зростанням умісту глюкози у сироватці 

крові на 63 та 38 % у самців та самок відповідно (р1-6<0,05), ІРІ – на 49 та 12 % 

(р1-6<0,05), індекса HOMA-IR – у 2,2 раза (р1-6<0,01) та на 92 % (р1-6<0,05) щодо 

контрольних значень. За таких умов рівень HbА1с у крові перевищив вихідні 

значення у самців більше, ніж у два рази (р1-6<0,01) та у самок - на 73 % (р1-

6<0,05) щодо контролю. За таких умов виявили зростання індекса HOMA-IR (на 

13 %, р4-6<0,05), HbА1с (на 10 %, р4-6<0,05) щодо даних у щурів-самців, які 

отримували тільки високовуглеводну дієту. 

Привертають увагу особливості порушення обміну сечової кислоти у 

тварин з інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою (рис. 3.7). 

 

 - самці   - самки 

Рисунок 3.7 – Зміни вмісту сечової кислоти у інтактних тварин, за умов 

вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання 

(M+m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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У результаті експерименту у тварин цієї групи встановлено зростання 

вмісту сечової кислоти у самців та самок відповідно на 40 та 37 % (р1-4<0,05) 

щодо контролю. При цьому вміст сечової кислоти у сироватці крові самців 

перевищив дані у самок на 52 % (р<0,05). У групах для порівняння вміст 

сечової кислоти суттєво не відрізнявся від контрольних значень. Проте у тварин 

5-ї групи зміни вмісту сечової перевищили дані у інтактних тварин на 55 %  

(р1-5<0,05) у самців та 53 % (р1-5<0,05) у самок. Така ж тенденція зберігалась у  

6-й дослідній групі, проте більше вираженими були гендерні особливості. 

Зокрема, уміст сечової кислоти у сироватці крові самців перевищив значення 

контролю на 49 % (р1-6<0,05), а самок – на 39 %  (р1-6<0,05). Такі дані у тварин із 

комбінованою ендокринопатією були більшими за аналогічний показник у 

інсулінорезистентних самців на 11 %, (р4-5<0,05) та 9 % (р4-6<0,05) і самок – на 

11 % (р4-5<0,05) щодо даних у тварин, які отримували тільки високовуглеводну 

дієту. 

На основі аналізу отриманих результатів досліджень можна зробити 

наступні висновки: 

1) За умов споживання фруктози замість питної води в експериментальних 

тварин виявили зростання вмісту глюкози, ІРІ та сечової кислоти в сироватці 

крові, HbА1с у цільній крові, а також зростання індекса HOMA-IR, що 

підтверджує розвиток інсулінорезистентності у тварин 4-6-ї дослідних груп. 

2)  Найбільш суттєві зміни маркерів вуглеводного обміну за умов 

навантаження фруктозою спостерігали у самців. Важливо, що в 

інсулінорезистентних самок толерантність до глюкози зростала за умов 

йододефіциту, особливо вродженого. 

3) Предикторами розвитку інсулінорезистентності незалежно від генезу є 

порушення тиреоїдного гомеостазу та зростання вмісту HbА1с у цільній крові. 
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3.3 Гендерні особливості ліпідного спектру крові інсулінорезистентних 

щурів за умов належного забезпечення йодом, вродженого і набутого 

йододефіциту та їх поєднання 

 

Метою даного фрагменту дослідження було з’ясування гендерних 

особливостей змін ліпідного спектру крові щурів, які перебували на 

високофруктозній дієті за умов належного забезпечення йодом, вродженого і 

набутого йододефіциту та їх поєднання. 

У інтактних тварин показники ліпідного спектру крові знаходились в 

межах референтних значень, а КА мав доволі низькі значення (рис. 3.8, 3.9) 

[141]. 

У тварин (самців і самок відповідно) 2-ї дослідної групи (вроджений 

йододефіцит) спостерігали збільшення у сироватці крові рівня ЗХС – на 58 та  

56 % (р1-2<0,05), ЛПНЩ – у 2,3 раза та у два рази (р1-2<0,05) та ТГ – у 2,3 та  

2,4 раза (р1-2<0,05) на тлі зменшення вмісту ЛПВЩ на 55 та 51 % (р1-2<0,05) 

щодо даних у контрольній групі тварин (рис. 3.8). За таких умов КА зріс у 

самців до 2,96+0,59 ум. од. та у самок – до 2,61+0,71 ум. од. проти 0,81+0,08 ум. 

од. та 0,45+0,07 ум. од. відповідно у інтактних тварин (рис. 3.9). Інтенсивність 

зростання КА у тварин цієї дослідної групи суттєво не залежала від статі. 

Менше виражені зміни ліпідного профілю зафіксовано у тварин із набутим 

йододефіцитом (рис. 3.8, 3.9). Так, у сироватці крові самців 3-ї дослідної групи 

встановили зростання ЗХС – на 24 % (р1-3<0,05), ЛПНЩ – на 82 % (р1-3<0,05) та 

ТГ – майже у два рази у самців (р1-3<0,05) на тлі зниження рівня ЛПВЩ на 55 % 

(р1-3<0,05) щодо даних у контрольній групі тварин. У самок достовірними були 

збільшення вмісту ЛПНЩ – майже у два рази (р1-3<0,05), ТГ – на 66 % (р1-

3<0,05) на тлі зменшення ЛПВЩ на 40 % (р1-3<0,05) щодо вихідних значень. 

Такі зміни зумовили збільшення КА у самців у 2,4 раза (р1-3<0,05), у самок – у 

2,2 раза (р1-3<0,05) щодо даних у інтактних тварин. При порівняльному аналізі 

показників 2-ї та 3-ї дослідних групи були більш суттєвими за умов вродженого 

йододефіциту гіпертригліцеридемія (на 27 % у самців й на 42 % у самок,  

р2-3<0,05) та зростання КА (на 56 % у самців та у 2,7 раза у самок, р2-3<0,05).  
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а)  

б)  

в)  

г)  
 - самці   - самки 

Рисунок 3.8 – Показники ліпідного спектру крові в інтактних тварин, за умов 

вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання 

(M+m) 

Примітка: див. рисунок 3.1, 3.4. 
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 - самці   - самки 

Рисунок 3.9 – Зміни коефіцієнта атерогенності (КА) в інтактних тварин, за умов 

вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання 

(M+m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 

 

У тварин, які перебували на високофруктозній дієті на тлі належного 

забезпечення йодом спостерігали наступні порушення ліпідного обміну. Так, у 

самців цієї групи виявили зростання вмісту ЗХС (на 31 %, р1-4<0,05), ЛПНЩ (на 

57 %, р1-4<0,01), ТГ (на 33 %, р1-4<0,05) на тлі зниження вмісту ЛПВЩ (на 55 %, 

р1-4<0,05) щодо контролю (рис. 3.9). У самок спостерігали зміни вмісту ЗХС 

(зростання на 22 %, р1-4<0,01), ЛПНЩ (зростання на 55 %, р1-4<0,01), ТГ (на  

28 %, р1-4<0,05) на тлі зниження вмісту ЛПВЩ (на 25 %, р1-4<0,05) щодо 

значень у контрольній групі тварин. Такі розлади зумовили зростання КА у 

самців – у 2,8 раза (р1-4<0,05), у самок – майже у два рази (р1-4<0,05) щодо даних 

у інтактних тварин (див. рис. 3.9).  

У результаті порівняльного аналізу показників ліпідного спектру крові у 

тварин 4-ї та 2-ї груп установлено вищі значення показників ліпідограми у 

тварин із вродженим йододефіцитом щодо даних в інсулінорезистентних 

тварин. Зокрема, у самців та самок 2-ї дослідної групи відповідно спостерігали 

вищі значення ЗХС (на 21 та 30 %, р2-4<0,05), ТГ (на 77 та 84 %, р2-4<0,05), КА 

(на 26 % р2-4<0,05 та у п’ять разів, р2-4<0,01). При порівнянні показників 4-ї та  

3-ї груп розбіжності показників ліпідного спектру крові не були суттєвими, 
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проте КА у щурів-самців із інсулінорезистентністю на 23 % (р3-4<0,05) 

перевищив дані у тварин із набутим йододефіцитом.  

У групі інсулінорезистентних тварин, які перебували на йододефіцитній 

дієті в другому поколінні (5-та дослідна група), виявили співнапрямлені зміни 

ліпідного спектру крові (див. рис. 3.9). У самців цієї групи виявили зростання 

вмісту ЗХС (більше, ніж у 2,6 раза, р1-5<0,01), ЛПНЩ (у 5,3 раза, р1-5<0,01), ТГ  

(у 4,8 раза, р1-5<0,01) на тлі зниження вмісту ЛПВЩ (на 69 %, р1-5<0,05) щодо 

контролю. У самок цієї групи встановили зростання вмісту ЗХС (у два рази,  

р1-5<0,01), ЛПНЩ (у 4,7 раза, р1-5<0,01), ТГ (майже у два рази, р1-5<0,05) на тлі 

зниження вмісту ЛПВЩ (на 45 %, р1-5<0,05) щодо контролю. За таких умов КА 

суттєво перевищив дані у інтактних тварин. Привертає увагу перевищення КА 

у самців у 2,6 раза (р<0,01) щодо даних у самок (див. рис. 3.9). 

Такі дані суттєво відрізнялись від показників ліпідограми у щурів 2-ї 

дослідної групи. Зокрема, у самців уміст ЗХС у сироватці крові був більший на 

67 % (р2-5<0,05), ЛПНЩ – у 2,3 раза (р2-5<0,01), ТГ – у два рази (р2-5<0,05), КА – 

у 2,3 раза (р2-5<0,05) на тлі зниження рівня ЛПВЩ – на 69 % (р2-5<0,05). У самок  

2-ї та 5-ї дослідних груп розбіжності між показниками ліпідограми не були 

такими суттєвими. Напрямок розбіжностей показників ліпідного спектру крові 

зберігався у тварин 3-ї та 5-ї дослідних груп. 

У результаті порівняльного аналізу між показниками 4-ї та 5-ї дослідних 

груп, з’ясовано, що у тварин із поєднаною патологією показники ліпідного 

спектру крові перевищували аналогічні дані у тварин із 

інсулінорезистентністю: ЗХС був більший у два рази (р4-5<0,05), ЛПНЩ – у 2,4 

раза (р4-5<0,01), ТГ – у 3,5 раза (р4-5<0,05), КА – майже у три рази  (р4-5<0,05) на 

тлі зниження рівня ЛПВЩ - на 57 % (р4-5<0,05). У самок розбіжності між 

показниками були виражені менше: ЗХС був більший на 63 % (р4-5<0,05), 

ЛПНЩ – у три рази (р4-5<0,01), ТГ – на 48 % (р4-5<0,05) на тлі зниження рівня 

ЛПВЩ – на 27 % (р4-5<0,05). 

Зміна досліджуваних показників у тварин 6-ї дослідної групи 

(інсулінорезистентність на тлі набутого йододефіциту, див. рис. 3.8) мала таку 
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ж тенденцію, що й у тварин 5-ї. Зокрема, у самців цієї групи виявили зростання 

вмісту ЗХС (на 84 %, р1-6<0,05), ЛПНЩ (у 3,4 раза, р1-6<0,01), ТГ (у 3,1 раза,  

р1-6<0,05) на тлі зниження вмісту ЛПВЩ (на 65 %, р1-4<0,05) щодо контролю 

(див. рис. 3.8). У самок цієї групи виявили зростання вмісту ЗХС (на 70 %,  

р1-6<0,05), ЛПНЩ (у 2,4 раза, р1-6<0,01) на тлі зниження вмісту ЛПВЩ (на 30 %,  

р1-6<0,05) щодо вихідних даних. Такі зміни ліпідного спектру крові зумовили 

зростання КА щодо даних у інтактних тварин. При цьому КА у самців 

перевищив дані у самок у 2,6 раза (р<0,05) і становив відповідно  

4,81+0,81 ум.од. щодо 1,86+0,46 ум.од.  

Установлено достовірні розбіжності показників ліпідного спектру крові 

тварин 6-ї дослідної групи щодо даних у тварин 3-ї (група порівняння). Так, за 

умов ендокринопатії ЗХС перевищив дані у самців із набутим йододефіцитом 

на 48 % (р3-6<0,05), ЛПНЩ – на 47 % (р3-6<0,01), ТГ – на 69 %, р3-6<0,05), КА – у  

2,5 раза (р3-6<0,01) (див. рис. 3.9, 3.10). У самок розбіжності між показниками 

носили різнонапрямлений характер, зміни окремих із них (ЗХС, ЛПВЩ) не 

були достовірними. 

Дані показників ліпідного спектру крові тварин 6-ї групи крові 

перевищили аналогічні значення в інсулінорезистентних тварин, а саме, ЗХС – 

на 40 та 38 % (р3-6<0,05) у самців і самок відповідно, ЛПНЩ – більше, ніж у два 

рази (р3-6<0,01) незалежно від статі, ТГ – у 2,3 раза (р3-6<0,05) тільки у самців, 

КА – у два та майже у чотири (р3-6<0,01) у самців та самок відповідно (див.  

рис. 3.8, 3.9). Розбіжності між показниками ліпідограми у тварин 5-ї та 6-ї груп 

були виражені менше. 

Отже, на основі аналізу отриманих результатів досліджень можна зробити 

наступні висновки: 

1) Навантаження фруктозою супроводжується зміною ліпідного спектру 

крові: гіперхолестеринемією, гіпертригліцеридемією на тлі зменшення вмісту 

ЛПВЩ у сироватці крові. 
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2) Збільшення проатерогенних фракцій ліпідів суттєво зростає за умов 

йододефіциту, а особливо за умов комбінованої ендокринної патології. 

Інтенсивність змін ліпідного спектру крові була найбільшою у тварин, які 

перебували на йододефіцитній дієті у двох поколіннях. Інсулінорезистентність 

за умов йододефіциту підвищує кардіоваскулярні ризики.  

3) Ризик порушення ліпідного обміну асоціюється зі змінами тиреоїдного 

гомеостазу та вуглеводного обміну, особливо у самців. За умов комбінованої 

ендокринної патології ймовірність порушення ліпідного спектру крові суттєво 

зростає також у самок. Інформативним доклінічним маркером розвитку 

вторинної дисліпідемії можна вважати збільшення КА.   

 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статтях [124, 318] та 

апробовані на наукових форумах [22, 125, 128, 129, 130, 131, 134]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ, ПЕРОКСИДАЦІЇ 

ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ, ТКАНИНАХ ПРОМІЖНОГО МОЗКУ, 

ПЕЧІНКИ І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ПРОТИРАДИКАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА ВРОДЖЕНИМ І НАБУТИМ 

ЙОДОДЕФІЦИТОМ 

 

4.1 Зміни пероксидації білків та ліпідів у сироватці крові, тканинах 

проміжного мозку, печінки та підшлункової залози щурів із інсуліно-

резистентністю та вродженим і набутим йододефіцитом 

 

Мета даного фрагменту дослідження – оцінити характер змін показників 

системи перекисного окиснення білків та ліпідів у сироватці крові, гомогенатах 

проміжного мозку, печінки та пішлункової залози в інсулінорезистентних 

тварин за умов вродженої та набутої йодної депривації з урахуванням статевого 

диморфізму. 

Дані вмісту продуктів ОМБ в інтактних та дослідних тварин представлено 

на рисунках 4.1 і 4.2. У результаті аналізу даних у тварин із вродженим 

йододефіцитом установили зменшення вмісту відповідно альдегідо- та 

кетопохідних ОМБ у сироватці крові (на 62 та 48 %, р1-2<0,05), проміжному 

мозку (на 44 та 47 %, р1-2<0,05) та підшлунковій залозі (на 49 та 39 %, р1-2<0,05); 

основного характеру – відповідно на 78, 50 та 42 % (р1-2<0,05) у зазначених 

тканинах щодо вихідних даних. У печінці виявили вищий вміст продуктів ОМБ 

нейтрального характеру у 3,2-2,7 раза (р1-2<0,05) та нижчий основного – на 42 

% (р1-2<0,05) щодо даних у інтактних тварин. Зміни показників ОМБ у самок 

мали співнапрямлені зміни у порівнянні з контролем. Суттєвих розбіжностей 

досліджуваних показників у самок щодо самців встановлено не було.  
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а)          б) 

 
в)          г) 

Рисунок 4.1 – Уміст продуктів ОМБ у сироватці (а), проміжному мозку (б), печінці (в) та підшлунковій залозі (г) щурів (самців) в інтактних 

тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+ m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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а)           б) 

 
в)           г) 

Рисунок 4.2 – Уміст продуктів ОМБ в сироватці (а), проміжному мозку (б), печінці (в) та підшлунковій залозі (г) щурів (самок) в інтактних 
тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання (M+ m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 

 
8
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У тварин 3-ї дослідної групи (набутий йододефіцит) установили 

пригнічення перекисної деструкції білків у сироватці крові, проміжному мозку, 

тоді як у печінці спостерігалась тенденція до активації протеїнової 

пероксидації. (див. рис. 4.1, 4.2). При порівняльному аналізі показників 2-ї та  

3-ї дослідних груп у досліджуваних тканинах вміст продуктів ОМБ був менший 

у тварин із вродженим йододефіцитом щодо даних у тварин, які перебували на 

йододефіцитній дієті після статевого дозрівання. 

У результаті експерименту в досліджуваних тканинах 

інсулінорезистентних тварин спостерігали зростання вмісту продуктів ОМБ 

нейтрального характеру. Зокрема, у самців (див. рис. 4.1) установили 

збільшення альдегідо- та кетопохідних відповідно у сироватці крові на 88 %  

(р1-4<0,05) та у 2,5 раза (р1-4<0,01), у гомогенатах проміжного мозку – у 2,1 раза 

(р1-4<0,01) та на 75 % (р1-4<0,05), печінки – у 3,8 та 4,2 раза (р1-4<0,01), 

підшлункової залози – у 1,9 та 2,7 раза (р1-4<0,01) щодо вихідних даних. Уміст 

альдегідопохідних основного характеру збільшувався у сироватці крові на 29 % 

(р1-4<0,05), проміжному мозку – на 59 % (р1-4<0,05), печінці – на 48 % (р1-4<0,05) 

та у підшлунковій залозі – у 3,6 раза (р1-4<0,01) щодо вихідних значень. Зміни 

даних ПОБ у самок цієї дослідної групи були виражені менше (див. рис. 4.2).  

Моделювання інсулінорезистентності у тварин, які перебували на 

йододефіцитній дієті у другому поколінні, зумовило підсилення пероксидації 

білків, особливо у тканинах печінки та підшлункової залози. А саме, вміст 

продуктів ОМБ нейтрального характеру зріс у сироватці крові (на 31 та 91 %,  

р1-5<0,05), у печінці – майже у шість та п’ять разів (р1-5<0,01), а рівень 

альдегідопохідних основного характеру зростав у печінці – майже у два рази  

(р1-5<0,01), у підшлунковій залозі – у 2,4; 2,1 та у 2,0 раза (р1-5<0,01) відповідно 

(див. рис. 4.1). У самок досліджувані показники цієї групи були 

односпрямованими (див. рис. 4.2). При порівняльному аналізі у щурів  

5-ї дослідної групи вміст продуктів нейтрального характеру ОМБ у печінці та 

підшлунковій залозі перевищував аналогічні дані у щурів із монодефіцитом 

йоду у два-три рази, на 20 %-у два рази – у тварин із моноінсулінорезистент-

ністю. Зміни перекисної деструкції білків у сироватці крові мали менше 
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виражену динаміку, а у проміжному мозку – спостерігали достовірне 

зменшення продуктів ОМБ щодо груп порівняння.  

Зміни досліджуваних показників у тварин 6-ї дослідної групи були 

виражені менше, проте достовірно відрізнялись від аналогічних даних у тварин 

контрольної групи (див. рис. 4.1; 4.2). У щурів цієї групи вміст продуктів ОМБ 

у печінці та підшлунковій залозі був достовірно менший, ніж у щурів  

5-ї дослідної групи. 

 У печінці щурів-самців 4-6-ї груп установлено більше виражені зміни 

перекисної деструкції білків за рахунок продуктів нейтрального характеру на  

33-85 % (р<0,05) та основного характеру – на 35-61 % (р<0,05) щодо даних у 

самок у межах дослідних груп. 

Зміни вмісту продуктів ліпідної пероксидації у досліджуваних тканинах 

представлено на рисунках 4.3 та 4.4. У групі тварин із вродженим 

йододефіцитом зміни вільнорадикального окиснення ліпідів були не суттєвими, 

а в окремих випадках носили різноспрямований характер. Так, вміст ДК у 

проміжному мозку та печінці самців був менший за вихідні значення на 42 та 

44 % (р1-2<0,05), а у сироватці крові та підшлунковій залозі не відрізнявся від 

аналогічних даних в інтактних тварин (рис. 4.3 а). Уміст ТБК-АП (рис. 4.4 а) 

достовірно відрізнявся від контрольних даних тільки у печінці щурів-самців 

(був вищий на 28 %, р1-2<0,05) та у підшлунковій залозі тварин (нижчий на  

34 %, р1-2<0,05). Така ж динаміка спостерігалась у самок, але суттєвих 

розбіжностей значень показників з урахуванням статевого диморфізму 

встановлено не було.  

У тварин із набутим йододефіцитом зміни ліпопероксидації у 

досліджуваних тканинах були виражені більше, особливо у самців (рис. 4.3 б;  

4.4 б). Найбільш інтенсивними виявились процеси ліпоперкосидації у тварин 

цієї групи у сироватці крові та печінці за рахунок збільшення вмісту ТБК-АП 

відповідно на 37 та 78 % (р1-3<0,05) щодо вихідних даних. 

У інсулінорезистентних тварин виявлено, що вміст проміжного продукту 

ПОЛ – ДК у самців зростав у сироватці крові (у 2,3 раза, р1-4<0,01), гомогенатах 

проміжного мозку (у 2,5 раза, р1-4<0,01), печінки (майже у три рази, р1-4<0,01), 

підшлункової залози (у 2,1 раза, р1-4<0,01) щодо контролю. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.3 – Уміст дієнових кон’югатів (ДК) (а - самці, б - самки) у сироватці 

крові, проміжному мозку, печінці та підшлунковій залозі в інтактних тварин, за 

умов вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх 

поєднання (M+ m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 



93 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 4.4 – Уміст ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) (а - самці, б - самки) у 

сироватці крові, проміжному мозку, печінці та підшлунковій залозі в інтактних 

тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та 

їх поєднання (M+ m) 
Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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Вміст ТБК-АП перевищив контрольні значення у сироватці крові – на 84 % 

(р1-4<0,05), у проміжному мозку – на 18 % (р1-4<0,05), гомогенатах печінки – на 

47 % (р1-4<0,05) та підшлункової залози – на 89 % (р1-4<0,05) щодо вихідних 

значень. Інтенсивність процесів ліпопероксидації у самок була дещо нижчою 

(особливо у підшлунковій залозі), але залишалась на доволі високому рівні 

(див. рис. 4.3, 4.4). 

У щурів (самців і самок відповідно) із комбінованою ендокринопатією 

виявили зростання вмісту ДК та ТБК-АП у сироватці крові у 2,3 та 2,4 раза  

(р1-5<0,01), у печінці – у 13,1 та 3,1 раза (р1-5<0,01), у підшлунковій залозі – у 

14,8 та 2,6 раза (р1-5<0,01) щодо даних у інтактних тварин. При цьому вміст ДК 

перевищив показники у самців та самок із інсулінорезистентністю у 4,6 та  

6,9 раза відповідно (р4-5<0,01). Така ж динаміка спостерігалась щодо змін  

ТБК-АП у гомогенатах печінки та підшлункової залози. Загалом 5-ій дослідній 

групі суттєво вища інтенсивність досліджуваних процесів була у печінці та 

підшлунковій залозі, особливо самців (див. рис. 4.3, 4.4).  

За умов поєднання інсулінорезистентності та набутого йододефіциту 

рівень продуктів ліпопероксидації у досліджуваних тканинах (насамперед у 

підшлунковій залозі та печінці) суттєво зростав (див. рис. 4.3, 4.4). У 

підшлунковій залозі самців і самок вміст ДК та ТБК-АП був більший за дані у 

тварин 1-ї групи у два і 2,4 раза (р1-6<0,01) та у 5,5 і два рази (р1-6<0,01); 2-ї 

групи – на 86 % (р2-6<0,05) і у 4,2 раза (р2-6<0,01) та у 5,3 і 2,8 раза (р2-6<0,01);  

3-ї групи – на 53 % (р3-6<0,05) і у 2,1 раза (р3-6<0,01) та у 3,8 і 2,3 раза  

(р3-6<0,01); 4-ї групи (більше у самок за рахунок ДК) – у 3,2 раза (р4-6<0,05). У 

печінці напрямок та інтенсивність процесів ліпопероксидації зберігались на 

високому рівні. Зокрема, вміст ДК та ТБК-АП у самців перевищували: дані 

контролю відповідно у 2,9 раза (р1-6<0,01) та на 39 % (р1-6<0,05), показники у 

тварин із вродженим йододефіцитом – у 2,4 раза (р2-6<0,01) та на 9 % (р2-6<0,0), 

набутим йододефіцитом (тільки за рахунок ДК) – на 13 % (р3-6<0,05). При 

цьому у печінці та підшлунковій залозі рівень ДК був переважно вищий у 

щурів-самок, а ТБК-АП – у щурів-самців у межах дослідної групи. 
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Таким чином:  

1) У щурів із інсулінорезистентністю інтенсифікуються процеси 

пероксидації білків, що підтверджується суттєвим зростанням у досліджуваних 

тканинах умісту продуктів ОМБ , особливо нейтрального характеру, щодо 

даних в інтактних щурів.  

2) У інсулінорезистентних тварин установили активацію процесів 

ліпопероксидації, що підтверджується збільшенням продуктів окиснення 

ліпідів, у більшій мірі за рахунок проміжного продукту ПОЛ – ДК (зростає у 

досліджуваних тканинах у 2,1 – 3,0 раза, р1-4<0,01) щодо вихідних значень. 

3) Найвищий рівень продуктів білкової та ліпідної пероксидації виявлено в 

гомогенатах печінки та підшлункової залози за умов інсулінорезистентності на 

тлі йододефіциту у другому поколінні тварин.  

 

4.2 Зміни показників протирадикального захисту сироватки крові 

інсулінорезистентних щурів із вродженим і набутим йододефіцитом та їх 

поєднанням 

 

Для дослідження протирадикального резерву у сироватці крові дослідних 

тварин визначали активність антикосидантних ферментів та вміст нітрит-іона. 

Антиоксидантнтна ємність сироватки крові інтактних тварин відповідала 

референтним значенням досліджуваних компонентів, що узгоджувалась із 

літературними даними (у самців - рис. 4.5, у самок – 4.6) [21]. 

У тварин із вродженим йододефіцитом (2-га дослідна групи) виявили 

зниження активності СОД (на 26 та 23 %, р1-2<0,05), ГР (тільки у самців на  

16 %, р1-2<0,05), вмісту Цп (на 14 та 29 %, р1-2<0,05) та НТр (на 51 та 54 %,  

р1-2<0,05) щодо даних у інтактних тварин (рис. 4.5, 4.6).  

У щурів із набутим йододефіцитом зміни показників активності 

антиоксидантних ферментів були наступними: активність каталази (зросла 

тільки у самців на 25 %, р1-3<0,05), СОД (знизилась тільки у самців на 21 %,  

р1-3<0,05) та НТр (знизилась у самців та самок відповідно на 43 та 17 %,   

р1-3<0,05) щодо вихідних даних. 
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Рисунок 4.5 – Зміни показників антиоксидантної системи сироватки крові 

щурів-самців інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+ m)  
Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 



97 

 

 

Рисунок 4.6 – Зміни показників антиоксидантної системи сироватки крові 

щурів-самок інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+ m) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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У щурів (самців та самок відповідно), які перебували на високофруктозній 

дієті спостерігали пригнічення активності каталази (на 23 та 28 %, р1-4<0,05), 

СОД (на 34 та 30 %, р1-4<0,05), НТр (на 19 та 26 %, р1-4<0,05) на тлі зростання 

активності ГП (тільки у самців на 68 %, р1-4<0,05), ГР (на 92 та 50 %, р1-4<0,05), 

вмісту Цп (у 2,3 раза та 33 %, р1-4<0,05) щодо даних у інтактних тварин. У 

результаті порівняльного аналізу встановили більшу активність ГП, ГР та 

вмісту Цп за умов інсулінорезистентності, тоді як дані інших досліджуваних 

ферментів знижувались щодо значень у тварин із вродженим чи набутим 

монойод-дефіцитом. 

Виснаженість антиоксидантного резерву зростала у тварин із 

йододефіцитом, особливо вродженим. Зокрема, у самців та самок відповідно 

спостерігали пригнічення активності активності каталази (на 41 та 33 %,  

р1-5<0,05), СОД (на 50 та 40 %, р1-5<0,05), НТр (тільки у самців на 30 %,  

р1-5<0,05) на тлі зростання активності ГП (на 37 та 26 %, р1-5<0,05), ГР (на 66 та 

36 %, р1-5<0,05) щодо даних у тварин контрольної групи. 

У результаті порівняльного аналізу досліджуваних показників у тварин  

5-ї дослідної групи із аналогічними даними 2-ї та 3-ї груп установили наступну 

динаміку: активність каталази зменшилась на 33 % (р2-5<0,05) та 53 %  

(р3-5<0,05) тільки у самців, СОД знизилась на 32 та 36 % у самців (р2-5<0,05,  

р3-5<0,05), на 22 та 37 % у самок (р2-5<0,05, р3-5<0,05), ГП зросла на 63 та 23 % 

(р2-5<0,05, р3-5<0,05) у самців, на 61 та 32 % у самок (р2-5<0,05, р3-5<0,05), ГР 

зросла на 67 та 43 % (р2-5<0,05, р3-5<0,05) у самців, на 58 % у самок (р2-5<0,05), 

уміст Цп збільшився на 66 та 47 % (р2-5<0,05) у самців та самок відповідно 

щодо даних у тварин із вродженим йододефіцитом, НТр збільшилась на 44 % 

(р2-5<0,05) у самців та у два рази (р2-5<0,05) у самок щодо даних у тварин із 

вродженим йододефіцитом.  

Порівнюючи показники 4-ї та 5-ї дослідних груп виявили ослаблення 

протирадикального резерву у самців за умов ендокринопатії щодо 

моноінсулінорезистентності: активність каталази зменшилась на 23 %  

(р4-5<0,05), СОД знизилась на 25 % (р4-5<0,05), ГП зросла на 37 % (р4-5<0,05), 
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вміст Цп зменшився на 52 % (р4-5<0,05) щодо даних у тварин із 

інсулінорезистентністю. 

Навантаження фруктозою на тлі набутого йододефіциту характеризувалось 

вищою активністю каталази, ГП, ГР, більшою НТр щодо даних у тварин із 

вродженим чи набутим йододефіцитом, проте ці показники були меншими 

щодо даних у інсулінорезистентних тварин.  

Вміст нітрит-іона у тварин із вродженим йододефіцитом достовірно 

зменшився у самок (на 18 %, р1-2<0,05) щодо контролю (рис. 4.7).  

 

 - самці  - самки 

Рисунок 4.7 – Уміст нітрит-іона в сироватці крові інтактних тварин, за умов 

вродженого і набутого йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання 

(M±m) 
Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 

 

У інсулінорезистентних тварин спостерігали зменшення вмісту нітрит-іона 

у самців – на 36 % (р1-4<0,05), у самок – на 38 % (р1-4<0,05) щодо даних у тварин 

контрольної групи. Вміст нітрит-іона у сироватці крові інсулінорезистентних 

тварин (самців) суттєво знизився щодо даних у тварин із вродженим та набутим 

монодефіцитом йоду (відповідно на 44 та 27 % у самців, на 26 та 21 % у самок,  

р2-4<0,05, р3-4<0,05). У інсулінорезистентних тварин із вродженим 

йододефіцитом спостерігали зменшення вмісту нітрит-іона у самців – на 43 % 

(р1-5<0,05), у самок – на 49 % (р1-5<0,05) щодо даних у щурів контрольної групи. 



100 

Такі показники були меншими щодо значень у групах порівняння у самців на  

17-50 % (р2,3-5<0,05), у самок – на 11-39 % (р2,3-5<0,05). Уміст нітрит-іона у 

тварин 6-ї дослідної групи мав таку ж тенденцію та перевищив дані у тварин 4-ї 

та 5-ї дослідних груп у самців на 7 та 20 %, у самок на 17 та 45 % (р4,5-6<0,05).  

Підсумовуючи отримані результати, привертають увагу наступні 

закономірності: 

1) Активація процесів білкової та ліпідної пероксидації у тварин за умов 

навантаження фруктозою спостерігається на тлі виснаження антиоксидантного 

резерву (зниження активності каталази, СОД, НТр на 19-34 %, р1-4<0,05) на тлі 

зростання окремих компонентів протирадикального резерву (збільшення ГР, 

ГП на 33-92 %, р1-4<0,05; вмісту Цп – у 2,3 раза, р1-4<0,05). 

2) Розвиток інсулінорезистентності супроводжується зменшенням вмісту 

нітрит-іона у сироватці крові дослідних тварин. 

3) Найбільш виражені порушення протирадикального резерву за умов 

інсулінорезистентності спостерігаються у самців, що асоціюються зі змінами 

вуглеводного гомеостазу та розвитком інсулінорезистентності. 

4) Обтяжуючими чинниками порушень про-/антиоксидантного балансу є 

перебування інсулінорезистентних щурів на йододефіцитній дієті. Особливу 

небезпеку представляє йодна депривація у другому поколінні тварин. 

 

Результати  власних досліджень розділу 4 викладені в статтях [126, 237] та 

апробовані на наукових форумах [22, 127, 131, 132, 136, 238]. 
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РОЗДІЛ 5 

АКТИВНІСТЬ ПЕЧІНКОВИХ ТРАНСАМІНАЗ І СТРУКТУРНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕЧІНКИ ІНТАКТНИХ ТА 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВРОДЖЕНОГО І 

НАБУТОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ З УРАХУВАННЯМ СТАТЕВОГО 

ДИМОРФІЗМУ 

 

5.1 Активність трансаміназ сироватки крові інсулінорезистентних щурів за 

умов вродженого та набутого йододефіциту 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення активності 

амінотрансфераз сироватки крові (АсАТ, АлАТ, індекса де-Рітіса) за 

експериментальних умов. 

У тварин контрольної групи активність амінотрансфераз та значення 

індекса де-Рітіса в інтактних тварин узгоджувались із даними літератури [8]. 

Установлено, що в інсулінорезистентних щурів-самців активність АсАТ 

зросла у 2,3 раза (p1-4<0,05), АлАТ – у 3,3 раза (p1-4<0,05), індекс де-Рітіса 

знизився на 29 % (p1-4<0,05) щодо даних у інтактних тварин (рис. 5.1). У самок 

зростали активність АсАТ на 30 % (p1-4<0,05), АлАТ на 42 % (p1-4<0,05) та 

знижувався індекс де-Рітіса на 12 % (p1-4<0,05) щодо вихідних даних  

(рис. 5.1).  

За умов вродженого йододефіциту у самців спостерігали зростання АсАТ 

на 75 % (p1-2<0,05), АлАТ – у 2,5 раза (p1-2<0,05) та зменшення індекса де-Рітіса 

на 21 % (p1-2<0,05) щодо даних контролю (рис. 5.1). У самок цієї групи 

встановили зростання АсАТ на 32 % (p1-2<0,05), АлАТ – на 47 % (p1-2<0,05), а 

також з’ясували тенденцію до зниження індекса де-Рітіса, проте ці зміни не 

були достовірними (рис. 5.1).  

У тварин із набутим йододефіцитом зміни активності амінотрансфераз не 

були суттєвими щодо контролю. Зокрема, у щурів-самців виявили зростання 

АсАТ на 80 % (p1-3<0,05), АлАТ у 2,6 раза (p1-3<0,05) щодо контрольних 

значень, тоді як у щурів-самок зміни активності амінотрансфераз щодо даних у 

інтактних тварин не були достовірними (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Зміни активності амінотрансфераз сироватки крові щурів-самців 

інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m) 
Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 

 
б 

Рисунок 5.2 – Зміни активності амінотрансфераз сироватки крові щурів-самок 

інтактних тварин, за умов вродженого і набутого йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання (M+m)  
Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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Перебування тварин із йододефіцитом у другому поколінні на 

високофруктозній дієті супроводжувалось зростанням АсАТ у 2,7 раза  

(p1-5<0,01), АлАТ у 3,9 раза (p1-5<0,01), тоді як індекс де-Рітіса знизився на 25 % 

(p1-5<0,05) у самців щодо даних у інтактних тварин. У самок  

5-ї дослідної групи встановили зростання АсАТ на 27 % (p1-5<0,05), АлАТ – у 

два рази (p1-5<0,05) та зменшення індекса де-Рітіса на 23 % (p1-5<0,05) щодо 

контрольних значень.  

У результаті проведення порівняльного аналізу у самців 5-ї дослідної 

групи активність амінотрансфераз перевищила значення показників у групах 

порівняння. Зокрема, активність АсАТ була більшою на 55 % (p2-5<0,05), АлАТ 

– на 56 % (p2-5<0,05) щодо даних у тварин із вродженим йододефіцитом; АсАТ 

– на 51 % (p3-5<0,05), АлАТ – на 47 % (p3-5<0,05) щодо даних у тварин із 

набутим йододефіцитом; АсАТ та АлАТ – на 17 % (p4-5<0,05) щодо даних у 

тварин із інсулінорезистентністю. Такі зміни відбувались на тлі тенденції до 

зменшення індекса де-Рітіса. Така ж закономірність змін досліджуваних 

показників спостерігалась у самок.  

У тварин 6-ї дослідної групи спостерігалась така ж тенденція. Зокрема, у 

самців і самок виявили зростання АсАТ у 2,4 раза (p1-6<0,01) і на 24 %  

(p1-6<0,05), АлАТ у 2,7 (p1-6<0,01) і на 42 % (p1-6<0,05) щодо контролю. 

Установлено достовірно нижчі дані активності амінотрансфераз у самців 6-ї 

дослідної групи (АсАТ – на 13 %, p5-6<0,05; АлАТ – на 32 %, p5-6<0,05) та у 

самок (АсАТ – на 16 %, p5-6<0,05; АлАТ – на 32 %, p4-6<0,05) щодо значень у  

5-ій дослідній групі. За таких умов індекс де-Рітіса достовірно зростав (на 22 % 

у самців, p5-6<0,05; на 11 % у самок, p5-6<0,05). 

Таким чином: 

1) Перебування тварин на високофруктозній дієті супроводжується 

зростанням активності трансаміназ сироватки крові (АсАТ, АлАТ) та 

зменшенням індекса де-Рітіса щодо даних у інтактних тварин. Такі порушення 

відображають зміни клітинних метаболічних процесів, формування 
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пошкодження тканин. Більш суттєве зростання активності АлАт у сироватці 

крові характеризує розвиток цитолізу гепатоцитів.  

2)  Обтяжуючим чинником виступає перебування тварин на 

йододефіцитній дієті, адже потенціює підвищення активності амінотрансфераз 

(суттєвіше АлАТ) та зниження індекса де-Рітіса, що більше виражено у щурів-

самців із вродженим йододефіцитом. 

 

5.2 Особливості структурної організації печінки інтактних, 

інсулінорезистентних щурів за умов вродженого та набутого йододефіциту з 

урахуванням статевого диморфізму 

 

Структурна будова печінки у тварин контрольної групи (інтактні тварини), 

як самців, так і самок, характеризувалася трабекулярною організацією  

(рис. 5.3).  

 

 

1 – трабекули, 2 – синусоїдні гемокапіляри, 3 – центральна вена 

Рисунок 5.3 – Структурна організація печінки щура-самця групи контролю. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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Гепатоцити прямокутної форми, із зернистою еозинофільною 

цитоплазмою, містять дрібні гранули глікогену (рис. 5.4). Гранули округлої 

форми, насиченого пурпурового відтінку, розташовані пухко дифузно у 

цитоплазмі клітин. Печінкові клітини мають центрально розташоване кругле 

ядро з гетерогенним хроматином. У ядрі відзначаються центрально та 

парацентрально розташовані округлої форми ядерця.  

 

 

1 – гранули глікогену, 2 – судини портального тракту, 3 – міжчасточкова 

жовчна протока 

Рисунок 5.4 – Гранули глікогену у печінці щура-самки групи контролю. 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400.  

 

Між трабекулами гепатоцитів знаходяться синусоїдні гемокапіляри, які 

містять еритроцити. У перисинусоїдних просторах візуалізуються поодинокі 

макрофаги. У периферичних відділах часточок – портальні тракти, у 

центральних відділах – центральні вени, які переважно заповненні кров’ю. 

Морфометричні показники гепатоцитів (табл. 5.1) свідчать про відсутність 

їх достовірної різниці у тварин різної статі.  
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Таблиця 5.1 – Морфометричні параметри гепатоцитів тварин контрольної 

групи (інтактні тварини, M±m) 

Морфометричні параметри Самці Самки 

Середній периметр гепатоцита, мкм 71,82±5,81 73,45±3,15 

Середня площа гепатоцита, мкм2 348,12±12,59 362,04±10,40 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 30,64±2,92 31,97±1,15 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 56,41±3,77 57,16±3,01 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,16±0,02 0,16±0,01 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 9,45±0,55 9,81±0,89 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 7,87±1,11 7,55±0,96 

Співвідношення площі ядерця до площі 

ядра гепатоцита, ум. од. 
0,14±0,03 0,13±0,01 

Трабекулярна будова печінки тварин (щурів-самців) із вродженим 

йододефіцитом порушена за рахунок дистрофічних змін печінкових клітин. 

Гепатоцити полігональної форми, збільшені в розмірах (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 – Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самців із 

вродженим йододефіцитом (M±m) 

Морфометричні параметри Самці 

Середній периметр гепатоцита, мкм 104,99±16,57 

Середня площа гепатоцита, мкм2 716,03±107,08 

p1-2<0,05 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 38,04±3,43 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 98,78±19,66 

p1-2<0,05 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,14±0,01 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 9,92±1,41 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 6,05±1,74 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита,  

ум. од. 

0,06±0,02 

p1-2<0,05 

Примітка: р – достовірні розбіжності між показниками відповідних дослідних груп 
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Середня площа гепатоцитів у тварин 2-ї групи у два рази (p<0,05) більша 

щодо даних у інтактних тварин. Ядра печінкових клітин округлі, з 

дрібнозернистим хроматином, 1-2 ядерцями, розміщеними в їх центральній чи 

парацентральній частині. Синусоїдні гемокапіляри здебільшого стиснуті з 

поодинокими еритроцитами у просвіті, осередково розташовані капіляри з 

помірним просвітом і також заповнені еритроцитами з поодинокими 

лейкоцитами.  

Гепатоцити зі світлою цитоплазмою (рис. 5.5). Забарвлення за Шабадашем 

свідчить про наявність незначної кількості гранул глікогену в цитоплазмі 

печінкових клітин (рис. 5.6).  

 

 

1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,         

  2 – синусоїдні гемокапіляри з компактно розташованими еритроцитами у 

просвіті, 3 – поодинокі двоядерні гепатоцити 

Рисунок 5.5 – Печінка щура-самця із вродженим йододефіцитом.  

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
 

У щурів-самок із вродженим йододефіцитом морфологічна картина 

печінки була схожою. Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самок із 

вродженим йододефіцитом представлені у таблиці 5.3. Установлено, що площа 

клітин самок із вродженим йододефіцитом більша у два рази (p1-2<0,05), 

периметр та площа ядер – відповідно на 26 % (p1-2<0,05) та майже у два рази  
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(p1-2<0,01) порівняно зі значеннями у тварин контрольної групи (табл. 5.3,  

рис. 5.7).  

 

1 – збільшені в розмірах гепатоцити зі світлою цитоплазмою, 2 – невелика 

кількість гранул глікогену у цитоплазмі гепатоцитів, 3 – портальний тракт 

Рисунок 5.6 – Печінка щура-самця із вродженим йододефіцитом. 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400. 
 

Таблиця 5.3 – Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самок із 

вродженим йододефіцитом (M±m) 

Морфометричні параметри Самки 

Середній периметр гепатоцита, мкм 103,46±12,74 

p1-2<0,05 

Середня площа гепатоцита, мкм2 713,12±171,53 

p1-2<0,05 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 40,23±2,87 

p1-2<0,05 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 112,61±15,91 

p1-2<0,01 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,16±0,02 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 12,64±1,02 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 10,84±1,72 

Співвідношення площі ядерця до площі 

ядра гепатоцита, ум. од. 
0,10±0,02 

      Примітка: див. табл. 5.2 
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1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,           

2 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри 

Рисунок 5.7 – Печінка щура-самки із вродженим йододефіцитом.  

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
 

Морфологічна структура печінки тварин із набутим йододефіцитом мала 

свої особливості (рис. 5.8).  

 
1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,           

2 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри з компактно розташованими 

еритроцитами у просвіті 

Рисунок 5.8 – Печінка щура-самця із набутим йододефіцитом.  

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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У щурів-самців пластинчаста будова печінки змінена за рахунок 

дистрофічних процесів гепатоцитів. Печінкові клітини полігональні, мають 

тенденцію до збільшення в розмірах. Контури клітин значно розмиті, 

цитоплазма просвітлена, здебільшого прозора з еозинофільною гранулярністю. 

Дистрофічні зміни домінують у периферичних відділах часточок, проте в 

частині випадків прослідковується їх дифузний рівномірний характер. При 

забарвленні за Шабадашем установлено зникнення чи зменшення кількості 

гранул глікогену в окремих гепатоцитах. У печінкових клітинах, як і при 

забарвленні гематоксиліном і еозином, відзначається просвітлення цитоплазми 

та збільшення розмірів клітин, що зумовлено дистрофічно-едематозними 

процесами в гепатоцитах (рис. 5.9). 

 

 

1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою, 

 2 – гранули глікогену в гепатоцитах, 3 – портальна вена 

Рисунок 5.9 – Печінка щура-самця із набутим йододефіцитом. 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400. 

 

Ядра клітин здебільшого мономорфні округлі, збільшені в розмірах на  

74 % (p1-3<0,01) щодо контрольних значень (табл. 5.4).  
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 Таблиця 5.4 – Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самців із 

набутим йододефіцитом (M±m) 

Морфометричні параметри Самці 

Середній периметр гепатоцита, мкм 92,76±10,15 

Середня площа гепатоцита, мкм2 576,66±131,47 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 37,85±2,38 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 97,90±12,62 

p1-3<0,01 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,17±0,02 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 10,87±1,04 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 7,47±1,68 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита,  

ум. од. 
0,08±0,01 

Примітка: див. табл. 5.2 

 

У каріоплазмі візуалізуються грудочки еухроматину, місцями з 

маргінальною його локалізацією. У ядрі простежується одне, подекуди два-три 

центрально та парацентрально розташовані ядерця зі середнім периметром. У 

частині клітин ядра пікнотичні, місцями не візуалізуються. У таких клітинах 

відзначається різної інтенсивності просвітлення цитоплазми та виражена 

нечіткість плазмолеми, місцями її фрагментація. Поміж печінковими клітинами 

виявляються синусоїдні гемокапіляри, заповнені еритроцитами. Просвіти 

капілярів стиснуті, окремі розширені та переповнені еритроцитами. Стінки 

центральних вен і портальних судин тонкі, при PAS реакції, відповідно, містять 

глікопротеїни, які рівномірно розподілені у їх товщі, не зміщуючи її 

структурних елементів (рис. 5.10).  

У щурів-самок цієї ж дослідної групи гепатоцити з ознаками просвітлення 

цитоплазми й еозинофільними грудочками у ній. Плазмолема дещо 

завуальована, проте візуалізується. Як і у самців, у цитоплазмі гепатоцитів 

присутні гранули глікогену, проте в частині клітин відзначається зменшення 

їхньої кількості (рис. 5.11).  



112 

 

1 – глікопротеїни у стінці центральної вени, 2 – стінка синусоїдних 

гемокапілярів 

Рисунок 5.10 – Печінка щура-самця із набутим йододефіцитом. 

Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

 

 

 

1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,          

 2 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри з компактно розташованими 

еритроцитами у просвіті, 3 – судини портального тракту заповнені 

еритроцитами 

Рисунок 5.11 – Печінка щура-самки із набутим йододефіцитом. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самок із набутим 

йододефіцитом представлені в таблиці 5.5. Достовірних розбіжностей 

морфометричних показників щодо даних у тварин 2-ї та 3-ї дослідних груп з 

урахуванням статевого диморфізму встановлено не було. 

 

Таблиця 5.5 – Морфометричні параметри гепатоцитів щурів-самок із 

набутим йододефіцитом (M±m) 

Морфометричні параметри Дані 

Середній периметр гепатоцита, мкм 94,84±13,37 

Середня площа гепатоцита, мкм2 596,38±168,91 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 35,55±3,07 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 86,94±15,87 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,15±0,03 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 11,13±1,05 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 7,96±1,52 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита,  

ум. од. 
0,09±0,02 

 

Гепатоцити з округлими центрально розташованими ядрами. Хроматин 

ядер світлий, простежуються одне, рідше два-три ядерця. Візуалізуються також 

збільшені у розмірі ядра з темнішим хроматином та наявністю одного ядерця. 

Простежуються поодинокі двоядерні гепатоцити. Синусоїдні гемокапіляри 

незначно розширені та переповнені еритроцитами, останні компактно 

розташовані один біля одного. У портальних трактах запальної інфільтрації не 

відзначається. Стінка портальних судин і центральних вен не потовщена, 

містить рівномірно розподілені глікопротеїни (рис. 5.12). 

Структура печінки інсулінорезистентних тварин мала свої особливості. 

Пластинчаста організація печінки порушена за рахунок дистрофічних змін 

гепатоцитів в усіх часточках, проте переважно в їх периферичних відділах. 

Гепатоцити полігональної форми, межі клітин дещо завуальовані. Печінкові 

клітини зі світлою цитоплазмою, у якій відзначається еозинофільна зернистість 

(рис. 5.13).  
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1 – глікопротеїни у стінці центральної вени,  

2 – гепатоцити з просвітленням цитоплазми 

Рисунок 5.12 – Печінка щура-самки із набутим йододефіцитом. 

Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

 

 

1 – центральна вена, 2 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою 

цитоплазмою, 3 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри 

Рисунок 5.13 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця.  

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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При забарвленні за Шабадашем установлено суттєве зниження кількості 

гранул глікогену у клітинах переважно дифузного характеру, зокрема, 

відзначається лише невелика кількість глікогену в окремих клітинах. Дана 

вогнищевість немає верифікованої топічної локалізації (рис. 5.14). Аналіз 

забарвлення за Шабадашем свідчить, що просвітлення цитоплазми зумовлено 

втратою глікогену печінковими клітинами.  

 

1 – центральна вена, 2 – поодинокі гранули глікогену в цитоплазмі печінкових 

клітин, 3 – ядра гепатоцитів 

Рисунок 5.14 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400. 

 

Печінкові клітини збільшені в розмірі: середні периметр та площа 

перевищують дані в інтактних тварин відповідно на 29 та 65 % (p1-4<0,05) щодо 

контрольних значень (табл. 5.6). Збільшення метричних параметрів гепатоцитів 

супроводжується їх компактним розташуванням. Ядра печінкових клітин 

здебільшого правильної округлої форми, із дрібнодисперсним рівномірно 

розподіленим у каріоплазмі хроматином, візуалізацією центрально та 

парацентрально маленького розміру ядерець округлої форми. У частині 

випадків відзначаються гепатоцити з наявністю більше одного ядерця у ядрі 

(рис. 5.15), що супроводжується збільшенням метричних параметрів ядер 

(середніх периметра та площі відповідно на 31 % та у два рази, p1-4<0,05) щодо 
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даних у інтактних тварин. Ядерно-цитоплазматичний індекс перевищив 

значення у тварин 2-ї дослідної групи на 36 % (p2-4<0,05). 

 

Таблиця 5.6 – Морфометричні параметри гепатоцитів 

інсулінорезистентних щурів-самців (M±m)  

Морфометричні параметри Самці 

Середній периметр гепатоцита, мкм 
92,89±8,26 

p1-4<0,05 

Середня площа гепатоцита, мкм2 
574,63±37,61 

p1-4<0,01 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 
40,18±3,49 

p1-4<0,05 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 
111,75±13,58 

p1-4<0,05 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,19±0,01 

р2-4<0,05 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 12,22±2,24 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 9,74±3,52 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита, 

ум. од. 
0,09±0,02 

Примітка: див. табл. 5.2 

 

1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,  
2 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри, 3 – два ядерця в ядрі гепатоцита 

Рисунок 5.15 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця. 
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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Місцями відзначаються поодинокі двоядерні гепатоцити. В окремих 

печінкових клітинах ядра ущільнені, місцями фрагментовані, деформовані, 

іноді мають вигляд зігнутих паличок. Навколо даних дегенеративно змінених 

гепатоцитів не простежується клітинна стромальна реакція (рис. 5.16).   

 

 

1 – збільшені в розмірі гепатоцити зі світлою зернистою цитоплазмою,  

2 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри, 3 – двоядерні гепатоцити,  

4 – округлої форми центрально розміщені ядерця, 5 – апоптично змінені 

гепатоцити 

Рисунок 5.16 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Компактне розташування збільшених у розмірі гепатоцитів 

супроводжується стисненням синусоїдних гемокапілярів, їх деформацією (див. 

рис. 5.13-5.16). Окремі капіляри візуалізуються у вигляді тяжів ендотелію 

поміж печінковими клітинами. У просвіті капілярів відзначаються компактно 

розташовані еритроцити, в окремих полях зору – з поодинокими лейкоцитами. 

Центральні вени та судини портального тракту заповнені компактно 

розташованими еритроцитами зі збереженими тинкторіальними властивостями. 
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У портальних трактах відзначаються поодинокі макрофаги та лімфоцити, в 

окремих випадках – незначно виражена інфільтрація непаренхіматозними 

клітинними елементами з наявністю лімфоцитів і макрофагів, які не виходять за 

межі пограничної пластинки та не супроводжуються дегенеративними змінами 

оточуючих печінкових клітин (рис. 5.17).  

 

 

1 – незначна інфільтрація лімфоцитами та макрофагами портального поля,  

2 – гепатоцити з просвітленою зернистою цитоплазмою. 

Рисунок 5.17 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Стінка частини судин незначно та сегментарно потовщена щодо групи 

контролю. У даних зонах стінка представлена у вигляді гомогенної насичено 

еозинофільної безядерної маси (рис. 5.18), з внутрішнього боку якої 

локалізуються поодинокі витягнуті вздовж периметру ендотеліоцити, дозовні – 

поодинокі лімфоцити, макрофаги. Забарвлення методом PAS свідчить про 

накопичення глікопротеїнів у вигляді насичено рожевих безядерних мас у 

стінці судин (рис. 5.19).    

 



119 

 

1 – стінка центральної вени з ознаками гіалінозу, 2 – еритроцити у просвіті 

судини, 3 – стиснуті гемосинусоїдні капіляри 

Рисунок 5.18 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

1 – стінка центральної вени з накопиченням глікопротеїнів,  

2 – базальна мембрана синусоїдних гемокапілярів 

Рисунок 5.19 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця. 

Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

Стінка окремих судин сегментарно нерівномірно потовщена, при PAS 

реакції відмічається накопичення глікопротеїнів світло-пурпурового кольору з 

осередковою пінистістю, що є відображенням плазматичного просякання  
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(рис. 5.20). Сегментарне потовщення іноді зі значним звуженням просвіту. У 

таких випадках судинна стінка представлена у вигляді світло-еозинофільної 

зони, в окремих полях зору з просвітленнями, з нечіткими зовнішніми та 

внутрішніми контурами (рис. 5.21). 

 

1 – плазматичне просякання стінки центральної вени,  
2 – базальна мембрана синусоїдних гемокапілярів 

Рисунок 5.20 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця. 
Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

 
1 – стінка артерії портального тракту з ознаками плазматичного просякання,  

2 – еритроцити у просвіті судини, 3 – жовчна протока 
Рисунок 5.21 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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У щурів-самок із інсулінорезистентністю часточкова будова печінки в 

усіх дослідних тваринах порушена за рахунок дистрофічних змін гепатоцитів. 

У частині випадків установлено зонально-дифузний характер дистрофії: 

чергування груп дистрофічно змінених гепатоцитів із печінковими клітинами 

без даних структурних трансформацій (рис. 5.22). У більшості досліджених 

випадків дистрофічно змінені печінкові клітини полігональні, збільшені в 

розмірі (середня площа гепатоцитів більша на 23 %, p1-4<0,05 щодо даних у 

інтактних тварин), межі клітин розмиті (табл. 5.7). Цитоплазма таких 

гепатоцитів просвітлена та зерниста, включення глікогену при забарвленні за 

Шабадашем у невеликій кількості та в поодиноких клітинах (рис. 5.23).  

Збільшення розміру таких гепатоцитів супроводжується порушенням звичайної 

пластинчастої будови печінки зі стисненням синусоїдних гемокапілярів. 

 

 
 

1 – центральна вена, 2 – дистрофічно змінені гепатоцити у парацентральній та 

периферичній зоні печінкових часточок 

Рисунок 5.22 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×200. 
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Таблиця 5.7 – Морфометричні параметри гепатоцитів інсулінорезистент-

них щурів-самок (M±m)  

Морфометричні параметри Дані 

Середній периметр гепатоцита, мкм 82,64±8,75 

Середня площа гепатоцита, мкм2 
446,99±12,45 

p1-4<0,05 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 35,86±2,16 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 
87,63±11,37 

p1-4<0,05 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,20±0,02 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 10,58±1,13 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 6,98±1,45 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита,  

ум. од. 
0,08±0,02 

Примітка: див. табл. 5.2 

 

 
Рисунок 5.23 – Печінка інсулінорезистентних щурів-самок 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400. 

1 – поодинокі гранули глікогену в гепатоцитах, 2 – вакуольна дистрофія 

гепатоцитів 

 

В інших випадках трабекулярна будова печінки дослідних тварин 

прослідковується краще. Метричні параметри таких гепатоцитів також дещо 

збільшені, межі клітин верифікуються чіткіше. Цитоплазма зазначених 

печінкових клітин рожева, більш гомогенна, проте осередково містить дрібні, а 
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місцями середнього розміру, прозорі округлої форми вакуолі (див. рис. 5.23,  

рис. 5.24). Ядра гепатоцитів здебільшого правильної округлої форми, збільшені 

в розмірі на 53 % (p1-4<0,05) щодо контрольних значень (див. табл. 5.7). 

Прослідковуються двоядерні гепатоцити. Хроматин ядер гетерогенний, 

рівномірно розподілений у каріолемі, місцями маргінально локалізований. 

Відзначаються гепатоцити з двома та більше ядерцями.  

 

 

1 – центральна вена, 2 – дистрофічно змінені гепатоцити з округлими 

прозорими вакуолями у цитоплазмі, 3 – синусоїдні гемокапіляри з 

поодинокими еритроцитами 

Рисунок 5.24 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Стінка синусоїдних гемокапілярів тонка, вистелена ендотеліоцитами, 

ядра яких витягнуті вздовж стінки. У просвіті капілярів здебільшого наявні 

еритроцити, поодинокі лейкоцити. В окремих випадках у просвіті синусоїдних 

гемокапілярів і перисинусоїдальних просторах відзначаються скупчення в 

невеликій кількості лейкоцитів без дегенеративно-некротичних змін 

гепатоцитів (рис. 5.25).  

Центральні вени та судини портальних трактів заповнені еритроцитами. 

У портальному полі окремих портальних трактів дослідних тварин виявляються 
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невеликі скупчення непаренхіматозних елементів печінки з переважанням 

лімфоцитів і макрофагів, які не поширюються за межі пограничної пластинки. 

Проліферація жовчних протоків не відзначається.  

 

 

1 – лейкоцити у просвіті синусоїдних гемокапілярів, 2 – дистрофічно змінені 

гепатоцити з просвітленою цитоплазмою 

Рисунок 5.25 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

У деяких випадках стінка центральних вен і портальних судин дещо 

розмита, світло-еозинофільна, нерівномірно потовщена (рис. 5.26), в інших – 

насичено-еозинофільна та гомогенна з ознаками незначного сегментарного 

потовщення (рис. 5.27).  

При аналізі структурної організації печінки тварин із 

інсулінорезистентністю за умов вродженого йододефіциту при забарвленні 

гематоксиліном та еозином і Шабадашем виявили, що гепатоцити зі змінами у 

вигляді просвітлення, зернистості цитоплазми. У цитоплазмі печінкових 

паренхіматозних елементів відзначаються лише поодинокі гранули глікогену 

(рис. 5.28).  
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1 – плазматичне просякання стінки центральної вени, 2 – еритроцити у просвіті 

центральної вени, 3 – стиснуті синусоїдні гемокапіляри, 4 – просвітлена 

цитоплазма гепатоцитів 

Рисунок 5.26 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

 
1 – плазматичне просякання з розвитком гіалінозу стінки портальної вени,  

2 – міжчасточкові жовчні протоки 

Рисунок 5.27 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки 

Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 
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1 – просвітлені з поодинокими гранулами глікогену гепатоцити, 2 – заповнена 

еритроцитами центральна вена 

Рисунок 5.28 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця за умов вродженого 

йододефіциту 

Забарвлення: за Шабадашем. Зб.: ×400. 
 

 Печінкові клітини зі збільшеними розмірами (табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 – Морфометричні параметри гепатоцитів інсулінорезистент-

них щурів-самців на тлі  вродженого йододефіциту (M±m)  

Морфометричні параметри Самці 

Середній периметр гепатоцита, мкм 125,19±16,25 

p1-5<0,05 

Середня площа гепатоцита, мкм2 1046,69±308,35 

p1-5<0,001 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 50,28±8,38 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 177,12±63,38 

p1-5<0,01 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,17±0,02 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 14,22±1,74 

p1-5<0,05 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 13,08±3,06 

p1-5<0,05 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита, 

ум. од. 

0,07±0,01 

p1-5<0,05 
Примітка: див. табл. 5.2 
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Збільшені середні периметр (на 74 %, p1-5<0,05) та площа (у три рази,  

p1-5<0,001) гепатоцитів, середня площа ядра (у 3,1 раза, p1-5<0,01), а також 

середні периметр (на 50 %, p1-5<0,05) та площа (на 66 %, p1-5<0,05) ядерця, що 

зумовило зменшення співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита 

(на 50 %, p1-5<0,05) щодо значень контролю. 

Синусоїдні гемокапіляри стиснуті, прослідковуються здебільшого у 

вигляді витягнутих ядер ендотеліальних клітин, подекуди з поодинокими 

еритроцитами у просвіті. Стінка частини центральних вен і портальних судин 

здебільшого циркулярно потовщена, насичено еозинофільна, з поодинокими 

клітинами дозовні. Зі внутрішнього боку відзначаються поодинокі ядра 

ендотеліальних клітин, у просвіті – еритроцити (рис. 5.29).   

 

1 – гіаліноз стінки центральної вени, 2 – ендотеліоцити стиснутих синусоїних 

гемокапілярів, 3 – просвітлення цитоплазми збільшених у розмірі печінкових 

клітин 

Рисунок 5.29 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця із вродженим 

йододефіцитом Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

У інсулінорезистентних щурів-самок із вродженим йододефіцитом 

трабекулярна будова часточок печінки порушена за рахунок збільшених у 

розмірі гепатоцитів полігональної форми (рис. 5.30).  
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1 – збільшені в розмірах полігональної форми гепатоцити, 2 – стаз у 

синусоїдних гемокапілярах із поодинокими лейкоцитами у них 

Рисунок 5.30 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки із вродженим 

йододефіцитом. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Морфометричні параметри печінкових клітин наведені у таблиці 5.9.  

 

Таблиця 5.9 – Морфометричні параметри гепатоцитів інсулінорезистент-

них щурів-самок на тлі вродженого йододефіциту (M±m)  

Морфометричні параметри Самки 

Середній периметр гепатоцита, мкм 
131,71±12,44х 

p1-5<0,01 

Середня площа гепатоцита, мкм2 
1157,43±212,55 

p1-5<0,01 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 
42,55±4,23 

p1-5<0,05 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 
124,89±26,29 

p1-5<0,05 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 

0,11±0,01 

p1-5<0,05 

p2-5<0,05 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 11,91±1,32 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 9,03±2,10 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита 
0,07±0,01 

p1-5<0,05 
Примітка: див. табл. 5.2; х – р<0,05 щодо даних у самців 
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Установлено збільшення середніх периметра (на 79 %, p1-5<0,05) та площі 

(у 3,2 раза, p1-5<0,01) гепатоцитів, середніх периметра (на 33 %, p1-5<0,05) та 

площі (у 2,2 раза, p1-5<0,01) ядра, зменшення ядерно-цитоплазматичного індекса 

(на 31 %, p1-5<0,05), а також збільшені середні периметр (на 21 %, p1-5<0,05) та 

площа (на 20 %, p1-5<0,05) ядерця, що зумовило зменшення співвідношення 

площі ядерця до площі ядра гепатоцита (на 54 %, p1-5<0,05) щодо значень 

контролю. При цьому встановлено, що розміри печінкових клітин (площа 

гепатоцитів) у самок на 11 % (p<0,05) перевищує значення у самців цієї ж 

дослідної групи.  

Цитоплазма гепатоцитів інсулінорезистентних щурів-самців із набутим 

йододефіцитом просвітлена, крупно-зерниста, містить поодинокі гранули 

глікогену, який здебільшого не відзначається при забарвленні за Шабадашем. 

Контури плазмолеми візуалізуються, дещо завуальовані, розміри гепатоцитів 

збільшені порівняно з контролем: середні периметр (на 72 %, p1-6<0,05) та 

площа (у 2,9 раза, p1-6<0,05), середні периметр (на 66 %, p1-6<0,05) та площа (у 

3,2 раза, p1-6<0,001) ядра на тлі зменшення співвідношення площі ядерця до 

площі ядра гепатоцита (на 50 %, p1-6<0,05). 

 

Таблиця 5.10 – Морфометричні параметри гепатоцитів інсулінорезистент-

них щурів-самців на тлі набутого йододефіциту (M±m)  

Морфометричні параметри Самців 

Середній периметр гепатоцита, мкм 
123,18±18,56 

p1-6<0,05 

Середня площа гепатоцита, мкм2 
998,42±284,23 

p1-6<0,05 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 
50,81±8,16 

p1-6<0,05 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 
178,78±59,06 

p1-6<0,001 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 0,18±0,02 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 13,52±2,58 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 11,86±4,32 

Співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцита,  

ум. од. 

0,07±0,01 

p1-6<0,01 
Примітка: див. табл. 5.2 
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Гепатоцити містять округлої форми різних метричних параметів ядра з 

різною кількістю ядерець. Привертає увагу збільшена кількість ядерець (до 4-5) 

у ядрах. Ядерця розташовані дифузно, на певній віддалі один від одного. 

Простежуються у невеликій кількості двоядерні гепатоцити. У каріоплазмі 

окремих ядер відзначаються округлі прозорі вакуолі, які зміщують елементи 

ядра навколо (рис. 5.31). 

 

1 – включення в ядрі гепатоцитів, 2 – світла зерниста цитоплазма збільшених у 

розмірах гепатоцитів, 3 – портальний тракт 

Рисунок 5.31 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця із набутим 

йододефіцитом. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Синусоїдні гемокапіляри нерівномірного кровонаповнення, осередково з 

перевагою повнокрів’я. У ділянках повнокрів’я капіляри заповнені 

еритроцитами, які здебільшого компактно розташовані один до одного. У 

випадках зниженого кровонаповнення просвіти капілярів звужені (з 

поодинокими еритроцитами чи без їх візуалізації) та простежуються у вигляді 

тяжів ендотеліоцитів поміж пластинок гепатоцитів. Центральні вени та судини 

портального тракту заповнені еритроцитами, здебільшого розширені. В 

окремих судинах, головним чином, у стінці центральних вен, відзначається 

нерівномірність контуру стінки світло-еозинофільного характеру (рис. 5.32).  
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В окремих центральних венах забарвлена еозином стінка візуалізується більш 

інтенсивно, гомогенна, товщиною в частині випадків до 8,19±1,93 мкм. При 

PAS реакції в окремих випадках відзначається накопичення глікопротеїнів у 

вигляді безядерних насичено-пурпурових мас, дозовні від яких візуалізуються 

ядра гладких міоцитів (рис. 5.33). 

 

 
 

1 – плазматичне просякання стінки центральної вени, 2 – стиснуті синусоїдні 

гемокапіляри 

Рисунок 5.32 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця із набутим 

йододефіцитом. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

 

Цитоплазма гепатоцитів інсулінорезисентних щурів-самок із набутим 

йододефіцитом просвітлена, еозинофільно-зерниста при забарвленні 

гематоксиліном та еозином (рис. 5.34), з поодинокими гранулами глікогену при 

забарвленні за Шабадашем. Осередково відзначаються групи гепатоцитів із 

дрібними та середнього калібру округлими прозорими вакуолями в цитоплазмі, 

які зміщують навколо елементи цитозолю. Межі гепатоцитів прослідковуються, 

місцями злегка завуальовані. 
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1 – гіаліноз стінки центральної вени, 2 – збільшені в розмірі гепатоцити з 

просвітленням цитоплазми 

Рисунок 5.33 – Печінка інсулінорезистентного щура-самця із набутим 

йододефіцитом. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

 

 

1 – включення в ядрі гепатоцитів, 2 – просвітлення цитоплазми збільшених у 

розмірі печінкових клітин 

Рисунок 5.34 – Печінка інсулінорезистентного щура-самки із набутим 

йододефіцитом. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 
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Ядра печінкових клітин округлі. Каріоплазма здебільшого світла з тонкими 

гранулами гетерохроматину. У ядрах окремих клітин відзначаються прозорі 

округлі вакуолі, які відтискають навколо елементи каріоплазми (див. рис. 5.34). 

У ядрі гепатоцитів прослідковуються одні, місцями два, рідко три ядерця.  

Установлено збільшення середніх периметра (на 66 %, p1-6<0,01) та площі 

(у 2,7 раза, p1-6<0,05) гепатоцитів, середніх периметра (на 34 %, p1-6<0,05) та 

площі (у 2,2 раза, p1-6<0,01) ядра, а також збільшення середніх периметра (на  

33 %, p1-6<0,05) та площі (на 49 %, p1-6<0,05) ядерця гепатоцитів щодо значень у 

інтактних тварин. Привертає увагу збільшення площі ядра на 47 % (p4-6<0,05), 

площі гепатоцита – у 2,2 раза (p4-6<0,05) на тлі зменшення ядерно-

цитоплазматичного індекса на 35 % (p4-6<0,05) щодо даних за умов перебування 

тварин на фруктозній дієті (табл. 5.11). 

 

Таблиця 5.11 – Морфометричні параметри гепатоцитів інсулінорезистент-

них щурів-самок на тлі набутого йододефіциту (M±m)  

Морфометричні параметри Самки 

Середній периметр гепатоцита, мкм 

121,70±15,20 

p1-6<0,01 

p4-6<0,05 

Середня площа гепатоцита, мкм2 

993,15±244,55 

p1-6<0,05 

p4-6<0,05 

Середній периметр ядра гепатоцита, мкм 
42,98±5,06 

p1-6<0,05 

Середня площа ядра гепатоцита, мкм2 
127,97±30,84 

p1-6<0,01 

Ядерно-цитоплазматичний індекс, ум. од. 
0,13±0,01 

p4-6<0,01 

Середній периметр ядерця гепатоцита, мкм 
13,04±1,76 

p1-6<0,05 

Середня площа ядерця гепатоцита, мкм2 11,25±3,50 

Співвідношення площі ядерця до площі 

ядра гепатоцита, ум. од. 
0,09±0,01 

Примітка: див. табл. 5.2 
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Синусоїдні гемокапіляри здебільшого стиснуті, в окремих випадках з 

помірними просвітами та ознаками стазу. При цьому еритроцити 

розташовуються компактно один до одного, межі між ними зливаються. 

Осередково у просвіті синусоїдних капілярів внутрішньочасточково 

відзначаються лейкоцити. Центральні вени та портальні судини здебільшого 

повнокровні, заповнені компактно розташованими еритроцитами, місцями з 

ознаками сладжу. Стінка окремих центральних вен і судин портальних трактів 

інтенсивно-еозинофільна, гомогенна, у деяких судинах нерівномірної товщини. 

Такі зміни, згідно з даними PAS-реакції, зумовлені накопиченням 

глікопротеїнів (рис. 5.35).  

 

 

1 – нерівномірне накопичення глікопротеїнів у стінці центральної вени 

Рисунок 5.35 - Печінка інсулінорезистентного щура-самки із набутим 

йододефіцитом. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

 

Загалом структурний аналіз гепатоцитів у інсулінорезистентних тварин за 

умов йододефіциту характеризує розвиток дистрофічних процесів у цитоплазмі. 

Підсумовуючи результати даного фрагменту роботи, привертають увагу 

наступні закономірності: 
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1. У інсулінорезистентних тварин спостерігали розвиток дистрофічних 

змін у гепатоцитах. У самців дистрофія гепатоцитів мала більше дифузний, у 

самок - зональний характер процесів. Збільшення ядерно-цитоплазматичного 

індексу та наявність двоядерних гепатоцитів свідчить про розвиток 

регенераторних процесів у клітині, зокрема в ядрі, проте напруженість 

регенераторного процесу є невисокою, показником чого є зменшення 

співвідношення площі ядерця до площі ядра гепатоцитів. У стінці судин 

спостерігається накопичення глікопротеїнів. 

2. Зміни морфометричних показників гепатоцитів у інсулінорезистентних 

тварин за умов йододефіциту відображають домінування дистрофічних 

процесів у цитоплазмі. Зменшення ядерно-цитоплазматичного індекса 

підтверджує ослаблення репаративних процесів у клітинах печінки. 

Гепатобіліарний ризик за умов інсулінорезистентності на тлі йодної депривації 

вищий у самок. У той же час за умов монодефіциту йоду спостерігали 

збільшення метричних параметрів клітин, що може відображати структурні 

зміни дистрофічного характеру. Зменшений ядерно-цитоплазматичний індекс 

за умов набутого йододефіциту у самців може характеризувати домінування 

дистрофічних процесів у цитоплазмі, а також знижену регенераторну здатність 

клітин за рахунок дистрофічних процесів у ядрі.  

3. Структурні зміни асоціюються зі збільшенням активності 

амінотрансфераз сироватки крові, зменшенням індекса де-Рітіса та наростанням 

цитолізу у гепатоцитах.  

 

Результати власних досліджень розділу 5 викладені в статтях [123, 319] та 

апробовані на наукових форумах [133, 135, 136]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У структурі ендокринної патології основне місце належить цукровому 

діабету та захворюванням щитоподібної залози. В Україні поширеність 

клінічно виражених стадій цукрового діабету у різних регіонах складає від 4 до 

11 %, гіпотиреозу від 3 до 21 %. З віком частка зазначених захворювань зростає 

[105, 106, 111, 258, 259]. Через фізіологічні особливості гіпотиреоз у жінок 

зустрічається у десять разів частіше, а ризик розвитку цукрового діабету вищий 

у чоловіків. До основних причин розвитку інсулінорезистентності відносять 

малорухомий спосіб життя, перебування на висококалорійній 

(високовуглеводній чи високожировій) дієті, генетичні чинники, гормональний 

дисбаланс, зокрема, дефіцит естрогенів за умов менопаузи 

(«постменопаузальний метаболічний синдром»), гіпофункцію щитоподібної 

залози різного генезу (у тому числі за умов дефіциту йоду та інших 

есенціальних мікроелементів) [12, 59, 61, 62, 95, 165, 184, 194, 265, 310]. 

Безперечно, що ймовірність розвитку гіпотиреозу вища у регіонах йодної 

депривації. Найбільша йодна недостатність спостерігається на гірських 

теритеоріях, адже гірська вода містить мало йоду, а споживання мікроелемента 

з продуктами харчування у цих регіонах також вважається абсолютно 

недостатнім [32, 33, 185, 225-227, 309]. Зважаючи на дані статистики, 

особливості розвитку та метаболізм гормонів, залишається доволі високим 

ризик розвитку інсулінорезистентності у мешканців ендемічних по йоду 

регіонів. У той же час при поєднанні тиреоїдної патології та цукрового діабету 

часто неможливо віддиференціювати, що із захворювань було первинним. За 

таких умов зростають ризики розвитку інших патологічних процесів. 

Найменша кількість супутньої патології у пацієнтів закономірно діагностується 

в період дебюту захворювань [155, 162, 163, 206, 259]. Незважаючи на широкий 

спектр досліджень тиреоїдного гомеостазу, метаболічного синдрому, вивчення 

розвитку інсулінорезистентності за умов йододефіциту в експерименті 
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залишається обмеженим. Тому здійснено науковий пошук та проведено 

експериментальні дослідження з цього приводу. 

Серед причин розвитку цукрового діабету 2 типу вагома роль належить 

споживанню фруктози у складі дієтичних компонентів. Так, великим є вміст 

зазначеного ізомера у фруктах, меду, кондитерських виробах та солодких 

напоях. Надмірне споживання фруктози може супроводжуватись розвитком 

патологічних метаболічних порушень, що асоційовані із накопиченням 

надлишку жиру та розвитку ознак інсулінорезистентності [39, 161,165, 248, 253, 

257-259, 318]. Одночасно існує суперечлива думка, що фруктоза більше 

безпечна для організму, ніж сахароза, адже не впливає на рівень глюкози. За 

даними ряду клінічних досліджень високофруктозна дієта порушує 

вуглеводний обмін, зумовлює надлишок маси тіла, розвиток 

інсулінорезистентності та метаболічного синдрому [4, 28, 114, 158, 252, 254]. У 

той же час залишаються дискутабельними питання взаємозв’язку розвитку 

патологічних змін зі ступенем насичення фруктозою дієти. Безперечно, що 60-

70 % фруктоза є доволі калорійною, тому її споживання зумовить суттєві зміни 

обмінних процесів. Підтверджено, що 70 % розчин фруктози у тварин 

стимулює достовірне збільшення концентрації глюкози, інсуліну, ТГ та ЗХС, а 

також розвиток оксидативного стресу, зростання маси печінки порівняно з 

контролем. Проте і 10 чи 20 % розчин фруктози зумовлює зміни метаболізму в 

експерименті [40, 161, 318]. Необхідно зазначити, що за даними літератури 

фруктоза чинить однотипні ефекти на обмін вуглеводів та ліпідів як у тварин 

(гризунів), так і у людей [161]. На нашу думку, використання фруктозної дієти 

в експерименті дозволить поглибити відомі механізми впливу ізомера глюкози 

на організм з урахуванням статевого диморфізму, розширити спектр проявів 

інсулінорезистентності та обгрунтувати нові маркери її розвитку, а також 

дослідити вплив тиреоїдного статусу на перебіг цукрового діабету на стадії 

доклінічних змін. Тому метою нашої роботи було вивчення з урахуванням 

статевого диморфізму гормонально-метаболічних особливостей 

інсулінорезистентності, зумовленої фруктозним навантаженням, при поєднанні 
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високофруктозної та йододефіцитної дієт тварин у другому поколінні (у тому 

числі за умов йодної недостатності у пренатальний період) та на тлі йодної 

депривації щурів у статевозрілому віці (досягнення ваги 150+10 г). 

Згідно із завданнями дослідження, вивчали вплив навантаження 

фруктозою на тиреоїдний статус, маркери вуглеводного обміну та ліпідний 

спектр крові. Зважаючи на високу ймовірність розвитку нітрозо-оксидативних 

процесів, дані літератури про ймовірні зміни пероксидного окиснення білків та 

ліпідів за вказаних умов, з’ясовували про-/антиоксидантний баланс та вміст 

нітрит-іона в сироватці крові у дослідних тварин. 

У ході досліджень нами використані відомі дієтоіндуковані моделі 

інсулінорезистентності (заміна питної води 20 % розчином фруктози) та 

йододефіциту (перебування тварин на дієті з обмеженим вмістом йоду, у тому 

числі у двох поколіннях тварин). Наукову новизну представляє поєднання 

моделей зазначених станів (інсулінорезистентності та йододефіциту). Такі дані 

дозволять екстраполювати отримані результати на мешканців ендемічних 

регіонів, а також людей із мінімальною тиреоїдною недостатністю та 

доклінічними змінами розвитку порушень вуглеводного обміну 

(переддіабетом), їх коморбідність. Відомо, що нозологічна синтропія може 

збільшувати ймовірність розвитку системних порушень, потенціюючи їх 

прояви [19, 57, 166, 178, 257, 260, 337, 346, 348].   

Дизайн дослідження передбачав три основні дослідні групи: тварини, які 

перебували на високофруктозній дієті за умов належного забезпечення йодом, 

при поєднанні навантаження фруктозою з йододефіцитною дієтою тварин у 

другому поколінні та за умов йодної депривації щурів у статевозрілому віці.  

Для детального аналізу впливу дієти з обмеженим вмістом йоду аналогічні 

дослідження проведено у тварин із вродженим та набутим монойододефіцитом 

(групи порівняння). У дослідженнях використана модель йододефіциту, яка 

досягається виключно перебуванням тварин на дієті з обмеженим вмістом йоду. 

При цьому тварини 3-ї та 6-ї дослідних груп перебували на такій дієті впродовж 

двох місяців після статевого дозрівання, а 2-ї та 5-ї – у двох поколіннях (у тому 
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числі самки у гестаційному періоді). Необхідно акцентувати, що дані щодо 

природженої патології щитоподібної залози та віддалені результати 

народжених за умов йододефіциту тварин в експериментальних умовах доволі 

обмежені. Однією із причин може бути низька народжуваність у 

йододефіцитних щурів, менша кількість новонароджених тварин, ніж у 

здорових, а також високі ризики смертності у перші дні життя, що зумовлює 

знижений відсоток їх виживання. Проте такі дані є важливими, адже їх можна 

використати як основу для проведення клінічних спостережень. 

Проблема тиреоїдної патології зумовлена поширеністю зон йододефіциту 

різного ступеня тяжкості практично по всій території України [51, 115-117, 235, 

328]. У більшості регіонів такий стан називають «прихованим голодом», адже 

він немає характерних проявів, проте складає небезпеку особливо у 

внутрішньоутробний та постнатальний період розвитку організму [11, 14, 34, 

84, 93, 114, 119, 183]. Відомо, що в організмі плода, новонародженого та дитини 

роль гормонів щитоподібної залози більш істотна, як у дорослих.  При 

недостачі споживання йоду у вагітних жінок виникають не тільки зміни 

тиреоїдного гомеостазу, але й патологія вагітності, а згодом розвиваються 

порушення біохімічних та фізіологічних процесів у новонароджених дітей [1, 

14, 76, 102, 110, 118, 201, 298]. З віком низка ускладнень тільки зростає. 

Обмеженість таких клінічних даних зумовлена рядом причин: профілактикою 

йододефіциту у вагітних, скринінгом новонароджених мешканців ендемічних 

регіонів на гіпотиреоїдну дисфункцію та її рання корекція за умов 

гіпертиреотропії новонароджених (залежно від вираженості). Наявність змін 

функціональної здатності щитоподібної залози у старшому віці може бути 

зумовлена цілою низкою чинників і стверджувати навіть про мінімальну 

тиреоїдну недостатність на момент народження не достовірно.  

Таким чином, проведення експериментальних досліджень навантаження 

фруктозою тварин, які перебуватимуть на йододефіцитній дієті у двох 

поколіннях, дозволить доповнити дані щодо розвитку інсулінорезистентності 
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на тлі йододефіциту та екстраполювати отримані результати на генез розвитку 

цукрового діабету 2 типу у мешканців  ендемічних регіонів. 

У результаті дослідження у тварин із вродженим йододефіцитом 

закономірно виявили суттєве порушення тиреоїдного гомеостазу: зменшення 

йодовмісних гормонів щитоподібної залози на тлі зростання ТТГ, що дозволило 

діагностувати у тварин розвиток гіпотиреоїдної дисфункції. Відсутність чітких 

гендерних розбіжностей даних тиреоїдного статусу може бути наслідком 

зниженого статевого гормонального профілю у тварин. Підтверджено, що за 

умов вродженого йододефіциту щитоподібна залоза більше продукувала вT3, а 

гіпоталамус реагував шляхом підвищеної секреції ТТГ. Розвиток явного 

дефіциту йоду підтверджують достовірно знижені дані концентрації йоду в сечі 

самок під час гестаційного періоду та у дослідних тварин у період до статевого 

дозрівання, а також перед виведенням тварин із експерименту. У щурів із 

набутим йододефіцитом зміни тиреоїдного статусу не були суттєвими, що 

можна пояснити субкомпенсаторною здатністю щитоподібної залози через 

нетривале перебування тварин на йододефіцитній дієті та проведенням 

досліджень уже на статевозрілих тваринах. Аналізуючи тиреоїдний гомеостаз, 

можна стверджувати, що за умов набутого йододефіциту щитоподібна залоза 

також секретує більше вТ3, а реакція гіпоталамусу виражена менше. Загалом  

підтверджено, що вроджений йододефіцит супроводжується більш глибокими 

порушеннями тиреоїдного гомеостазу, виснаженням функціонального резерву 

щитоподібної залози (показники тиреоїдного статусу сигналізують про явний 

дефіцит йоду). Маркерами порушень тиреоїдного гомеостазу є зростання 

індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4. Ймовірність формування гіпотиреоїдної дисфункції 

за умов йододефіциту, особливо вродженого, дещо вища у самок, набутого – 

статевозрілих самців. Таку закономірність можна пояснити профілем 

естрогенів у тварин та їх впливом на секреторну здатність щитоподібної залози. 

Привертають увагу показники тиреоїдного гомеостазу за умов 

високофруктозної дієти. Так, у сироватці крові інсулінорезистентних щурів 

виявили зменшення вмісту ТТГ на тлі зниження рівня вТ3 зі збереженою 
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секрецією вТ4, що може характеризувати зміни регуляторної ланки гіпоталамо-

тиреоїдної осі. Така динаміка зумовила зниження індексів ТТГ/вТ4 та вТ3/вТ4 у 

інсулінорезистентних тварин щодо вихідних даних. Зазначені зміни 

тиреоїдного статусу можуть бути наслідком  захисного механізму організму у 

відповідь на підвищені процеси катаболізму та зниження споживання кисню 

тканинами. Відомо, що при порушенні глікемічного контролю пригнічується 

активність Т4-5-дейодинази III типу (ензим виявляє свою активність у мозку), 

що супроводжується сповільненням конверсії Т4 у Т3, зниженням рівня Т3 у 

сироватці та зростанням концентрації реверсивного Т3 (рТ3) [153, 177, 184, 261, 

269, 276, 324, 341]. Можна стверджувати, що у інсулінорезистентних тварин 

зазнає змін тиреоїдний гомеостаз за рахунок зменшеної секреції вТ3 у більшій 

мірі. Науковці схиляються до думки, що зниження секреції йодовмісних 

гормонів є складовою ланкою розвитку інсулінорезистентності, адже тиреоїдні 

гормони приймають участь у регуляції метаболізму глюкози та впливу інсуліну 

як за умови захворювань щитоподібної залози, так і без тиреоїдної патології 

[60, 100, 167, 179, 181, 182, 249, 289]. 

Загалом інсулінорезистентність змінює центральні механізми гіпоталамо-

гіпофізарної регуляції, що супроводжується розладами компенсаторної реакції 

щитоподібної залози на вплив струмогенів. За таких умов поліорганні зміни у 

результаті гіпотиреоїдної недостатності можуть розвиватися інтенсивніше [97, 

213, 215, 234, 262, 263, 264, 280, 290]. Відомо, що раннім маркером мінімальної 

тиреоїдної недостатності та субклінічного гіпотиреозу є збільшення вмісту ТТГ 

у сироватці крові. Йододефіцит супроводжується переважною секрецією вТ3 на 

тлі гіпертиреотропії, що зумовлює зростання ТТГ/вТ4, а також індекса 

периферичної конверсії. Зважаючи на динаміку гормонів гіпоталамо-

гіпофізарно-тиреоїдної осі за умов інсулінорезистентності (переважна секреція 

вТ4 та інертність ТТГ) інформативним показником зміни тиреоїдного профілю 

за таких умов можна вважати зниження індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4.   

Більше небезпечним є розвиток інсулінорезистентності на тлі 

йододефіциту (особливо за умов вродженої йодної депривації). Привертає увагу 
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збільшення секреції ТТГ аденогіпофізом інсулінорезистентних тварин, які 

перебували на йододефіцитній дієті, та зниження показника при належному 

вмісті йоду у продуктах харчування.  

Таким чином, для діагностики доклінічних стадій розвитку патології, 

диференціальної діагностики йододефіциту та навантаження фруктозою 

інформативними є обчислення індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4, які дозволяють 

визначити характер тиреоїдного дисбалансу та припустити генез виявлених 

змін. Отримані дані можуть лягти в основу клінічних спостережень та сприяти 

розширенню профілактичних заходів тиреоїдної патології за умов 

інсулінорезистентності чи цукрового діабету.  

Механізм дії тиреоїдних гормонів зумовлений взаємодією гормон-

рецепторного комплексу з генетичним апаратом клітини, що супроводжується 

стимуляцією транскрипції та транспорту РНК у цитоплазму, індукцією 

білкового синтезу шляхом збільшення швидкості елонгації білкових молекул та 

активацією метаболізму клітини [46, 97, 228, 271, 274]. Тому серед проявів 

дисфункції щитоподібної залози є широкий спектр метаболічних розладів. 

Увагу привертають порушення вуглеводного та ліпідного обміну, що можуть 

зумовити високу ймовірність розвитку цукрового діабету, серцево-судинних 

патологій тощо, які суттєво знижують якість життя людини.  Факторами ризику 

виступають стресові чинники, зміни екологічного профілю, незбалансоване 

харчування (у тому числі дефіцит есенціальних або токсичний вплив шкідливих 

мікроелементів) [45, 117, 220, 263].   

За даними наукових досліджень інтенсивність ефектів фруктози має стать-

специфічну схильність через взаємозв’язок зі статевими гормонами. Зокрема, 

вважають, що ризик розвитку метаболічного синдрому підвищений у чоловіків, 

а у жінок – менший. Завдяки жіночим статевим гормонам, самки мають 

потужний резерв захисту до розвитку інсулінорезистентності [42, 43, 112]. У 

той же час існує точка зору, що у пацієнтів із гіпотиреозом частіше 

розвивається інсулінорезистентність у жінок, тоді як зміни ліпідного обміну на 
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тлі гіпофункції щитоподібної залози частіші і більше виразні у чоловіків [100, 

101, 122]. 

Наступним блоком досліджень було вивчення маркерів вуглеводного 

обміну у тварин за зазначених умов. Установлено, що перебування тварин на  

20 % розчині фруктози впродовж 8-ми тижнів супроводжувалось достовірними 

змінами гомеостазу глюкози та розвитком інсулінорезистентності. Це 

суперечить окремим даним, що переважно 60-80 % розчин фруктози негативно 

впливає на вуглеводний обмін тварин [161]. У результаті проведеного 

дослідження встановлено інтенсивніше зростання вмісту глюкози у сироватці 

крові щурів-самців 4-6-ї дослідних груп, що може відображати її підвищену 

продукцію у печінці. Гіперглікемія супроводжувалась зростанням вмісту ІРІ у 

сироватці крові, також особливо у самців 4-6-ї дослідних груп. Вказані зміни 

характеризують розвиток інсулінорезистентності у тварин, які перебували на 

фруктозній дієті. Така ймовірність підтверджується зростанням індексу  

HOMA-IR та вмісту HbА1с у цільній крові у тварин зазначених груп, які були 

достовірно вищими у самців щодо даних у самок. Необхідно зазначити, що в 

інтактних щурів індекс HOMA-IR був найнижчим та відповідав референтним 

значенням літературних джерел, що дає підстави стверджувати про  належний 

вуглеводний обмін у таких тварин [39, 40]. Достовірна розбіжність між 

досліджуваними маркерами вуглеводного обміну у різностатевих тварин на тлі 

високофруктозної дієти дозволяє підтвердити більшу чутливість щурів-самців 

до навантаження вуглеводами і вищий ризик розвитку інсулінорезистентності у 

них.  

При аналізі даних у групах тварин із монодефіцитом йоду (щури, які 

перебували на йододефіцитній дієті у одному та двох поколіннях) і 

порушенням тиреоїдного гомеостазу спостерігали тенденцію до змін 

досліджуваних показників вуглеводного обміну і розвиток ознак 

інсулінорезистентності. Зокрема, у щурів із вродженим йододефіцитом виявили 

гіперглікемію натще, гіперінсулінемію та зростання вмісту HbА1с у цільній 

крові  щодо контролю. При цьому високий вміст ІРІ не може забезпечити 
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повноцінне засвоєння глюкози. За таких умов установили зростання індекса 

HOMA-IR (більше у самців) щодо вихідних значень. Відомо, що гормони 

щитоподібної залози впливають на обмін глюкози попри ендокринну функцію 

підшлункової залози  [147, 148, 205, 269, 331]. У нестатевозрілих самців за умов 

гіпотиреозу інсулінова система формується повільніше і зазнає змін. Одним із 

механізмів розвитку інсулінорезистентності при гіпотиреозі є сповільнення 

кровообігу у жировій тканині. Причиною зниження чутливості жирової 

тканини до максимальних концентрацій інсуліну при гіпотиреозі є зменшення 

вироблення клітинних ферментів. У м’язах інсулінорезистентних тварин 

глюкоза, перетворившись на піруват, слабко включається у цикл Кребса 

(інсулін сприяє переходу пірувату в ацетил Ко-А), трансформується у лактат 

і направляється в печінку для глюконеогенезу [149, 150, 152]. За умов набутого 

йододефіциту зміни вуглеводного обміну не були такими вираженими. Проте 

вміст HbА1с у крові достовірно перевищив дані контролю, більше у самців. 

Патогенетичне значення високого вмісту HbА1с в еритроцитах полягає в тому, 

що він утворює міцний зв’язок із киснем і сприяє розвитку тканинної гіпоксії 

[90, 109, 154, 279]. Кисневе голодування тканин може бути передумовою 

виникнення ангіопатій у разі цукрового діабету. У той же час зростання рівня 

HbА1с характеризує порушення кисеньтранспорної функції в цілому, що може 

зумовити порушення про-/антиоксидантної рівноваги  в організмі [98, 231, 294].  

Треба зауважити, що на тлі йододефіциту ризик розвитку 

інсулінорезистентності зростає й у самок. У тварин 5-ї та 6-ї дослідних груп 

спостерігали зростання вмісту глюкози та ІРІ у сироватці крові, вмісту HbА1с у 

цільній крові, що зумовило збільшення індекса  HOMA-IR (показник 

достовірно перевищив дані у тварин за умов інсулінорезистентності). 

Вважають, що зв’язок між рівнем глюкози та інсуліну у сироватці крові натще 

відображає баланс між печінковою продукцією глюкози та секрецією інсуліну, 

а дані індекса НОМА-ІR вказують на розвиток інсулінорезистентності 

печінкового генезу [38, 150]. Можна зауважити, що при цукровому діабеті  

2-го типу експресія глюкозних транспортерів GLUT-4 у м’язовій тканині 
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достатня, але процеси переміщення, стикування та приєднання GLUT-4-

вмісних везикул до плазматичної мембрани порушені [285, 297]. 

Відомо, що визначення рівня HbA1c дає можливість оцінити стадію 

компенсації вуглеводного дисбалансу [90, 109]. Нами підтверджено 

інформативне значення HbA1c для характеристики вуглеводного обміну, у 

тому числі за умов навантаження фруктозою. Крім того, кисневе голодування 

тканин  може бути передумовою виникнення ангіопатій у разі цукрового 

діабету [38, 303]. Зважаючи, що рівень HbА1с за умов розвитку коморбіної 

патології суттєво зростає, потенціюється і ймовірність розвитку судинних 

ускладнень окремих органів і тканин за таких умов [109]. 

Розроблено велику кількість різноманітних індексів для оцінки 

інсулінорезистентності, в основу яких покладено розрахунок співвідношення 

концентрацій інсуліну та глікемії у сироватці крові натще. Індекс   

HOMA-IR – найвідоміший із них (так звана мала модель гомеостазу). Нами 

підтверджено інформативність показника для діагностики 

інсулінорезистентності. Висока чутливість індекса дозволяє встановлювати 

зміни його значень на стадії переддіабету [38, 42]. Такі порушення ми 

встановили за умов йододефіциту (вродженого та набутого). Зазначені дані 

дозволяють віднести мешканців ендемічного регіону зі зміненими значеннями 

індекса HOMA-IR в групу ризику формування метаболічного синдрому та 

розвитку цукрового діабету.  

У результаті дослідження встановлено суттєве зростання індекса  

HOMA-IR за умов інсулінорезистентності, який був достовірно вищий у самців 

щодо самок. Треба зауважити, що на тлі йододефіциту ризик розвитку 

інсулінорезистентності зростає й у самок. Установлено достовірне збільшення 

зазначеного показника за умов комбінованої дієти (навантаження фруктозою 

при обмеженому вмісті йоду). Ризик розвитку інсулінорезистентності надмірно 

високий на тлі перебування на йододефіцитній дієті впродовж двох поколінь 

тварин, особливо у самців.  
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Для метаболізму фруктози характерним є здатність підвищувати в 

сироватці крові вміст сечової кислоти (метаболіту пуринів), що асоціюється із 

інсулінорезистентністю. Крім того, фруктоза може зменшувати ниркову 

екскрецію сечової кислоти через підвищену продукцію лактату. Останній є 

конкурентним інгібітором реабсорбції сечової кислоти у ниркових канальцях 

[42, 43, 56]. 

У результаті експерименту у тварин 4-ї дослідної групи встановлено 

зростання вмісту сечової кислоти у тварин (більше у самців) щодо контролю, 

що може бути наслідком гіперінсулінемії, яка стимулює реабсорбцію сечової 

кислоти у канальцях нирок. Відомо, що гіперурикемія передує розвитку 

ожиріння й стійкої гіпертензії та може бути маркером порушення вуглеводного 

обміну [43, 161, 278, 291]. Тому гіперурикемія може розцінюватись як 

предиктор розвитку метаболічного синдрому. 

Більш високий рівень сечової кислоти у сироватці крові самців можна 

пояснити вищою активністю ферментів, що катаболізують пурини, зокрема, 

ксантиноксидази. Згідно з даними літератури дорослі щури-самці мають вищу 

активність фермента та більшу експресію генів-транспортерів уратів, тому у 

них вищий рівень сечової кислоти у крові. Активність ксантиноксидази та 

експресія на транспортерів залежить від рівня тестостерону, тоді як естрогени 

виявляють супресивну дію на активність фермента в печінці, а також 

стимулюють ниркову екскрецію сечової кислоти [42, 43]. Зростання вмісту 

сечової кислоти може бути також наслідком підвищеного вмісту ІРІ, який 

володіє антиурикозуричним ефектом [161]. Необхідно зазначити, що висока 

концентрація сечової кислоти у сироватці крові підсилює прооксидантні 

властивості крові та потенціює інтенсивність метаболічних змін в організмі. 

Такі порушення можуть також зумовлювати розвиток широкого спектру 

коморбідної патології. 

Загалом динаміка згаданих потенційованих метаболічних змін за умов 

поєднаної патології може бути наслідком порушень не тільки вуглеводного, але 

й тиреоїдного гомеостазу.  
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Зазначена високофруктозна дієта зумовила розвиток у експериментальних 

тварин зміни й ліпідного обміну на тлі порушеної чутливості тканин до 

інсуліну. У ході виконання досліджень нашу увагу привернули виразні зміни 

ліпідного спектру крові у тварин окремих дослвдних груп. Їхній характер 

співпадав із результатами клінічних спостережень, які стверджують, що люди із 

високим рівнем ТТГ та інсулінорезистентністю мають вищий ризик розвитку 

дисліпідемії [241, 251].  

У результаті дослідження підтверджено дані про зміни ліпідного спектру 

крові за умов йододефіциту, установлено особливості ліпідного метаболізму за 

умов вродженої та набутої йодної депривації. Зокрема, за умов йододефіциту у 

тварин виникала вторинна дисліпідемія, яка характеризувалась зростанням 

ЗХС, ЛПНЩ, ТГ на тлі зменшення ЛПВЩ. Механізм збільшення ЛПНЩ може 

бути зумовлений зниженим кліренсом холестерину. Підтвердженням розвитку 

дисліпідемії є суттєве зростання КА. Механізмами розвитку зазначених змін 

ліпідного складу крові за умов гіпотиреозу на тлі йододефіциту можуть бути 

порушення біохімічних процесів: пригнічення холестерин транспортного білка 

та печінкової ліпази, зміна структури ЛПВЩ, зниження чутливості рецепторів 

та самої їх кількості до ЛПНЩ у печінці [199, 236]. Необхідно зазначити, що 

ТТГ стимулює активність ферментів, які регулюють ліпогенез і ліполіз, а також 

процеси окиснення. Крім того відомо, що при гіпотиреозі розвивається 

гіперлептинемія, гіперрезистинемія та гіпоадипонектинемія [230]. Через зміни 

ліпідного спектру крові, гемостазу та порушення мікроциркуляції, гіпотиреоз є 

фактором ризику артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця. 

Зміни ліпідного спектру крові (зростання проатерогенних фракцій ліпідів 

та зменшення антиатерогенних) були більше виражені за умов йодного 

дефіциту (особливо у другому поколінні тварин), ніж інсулінорезистентності. У 

результаті перебування тварин на високофруктозній дієті формується класична 

дисліпідемія, яка характеризується підвищенням рівня ТГ на тлі зниження 

концентрації ЛПВЩ, тоді як зміни вмісту ЗХС та  ЛПНЩ були не такими 

виразними. Такий тип дисліпідемії характерний для інсулінорезистентності та є 
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найбільш атерогенним. Зазначені порушення можуть бути наслідком 

ослаблення пригнічення інсуліном ліполітичних процесів, що і зумовлює 

мобілізацію жиру із жирової тканини, активацію синтезу атерогенної фракції 

ліпідів, наростання гіперглікемії та інсулінорезистентності. Розвиток 

атерогенної дисліпідемії провокує виникнення ускладнень, зокрема, 

прогресування атеросклерозу та підвищення ризику серцево-судинних подій 

[109, 186].  

Відомо, що дисліпідемія лежить не тільки в основі ускладнень з боку 

окремих органів та тканин, але є також складовою патогенезу 

інсулінорезистентності [52, 53, 155]. Зважаючи, що функціональна активність 

трансмембранних білків залежить від ліпідного складу плазматичних мембран 

(фосфоліпідів, жирних кислоти та холестеролу), за умов висококалорійного 

навантаження ліпідний дисбаланс клітинних мембран може впливати на їх 

фізико-хімічні властивості, а також змінювати ензиматичну активність 

рецептора до інсуліну.  

Необхідно акцентувати, що у тварин із комбінованою ендокринною 

патологією (5-та дослідна група) суттєво зростають зміни метаболізму, проте 

розбіжність показників з урахуванням статевого диморфізму була виражена 

менше. Тому можна стверджувати, що на тлі інсулінорезистентності за умов 

вродженого гіпотиреозу розвиваються сприятливі передумови формування 

вторинної дисліпідемії. Ризик її розвитку доволі високий як у самців, так і у 

самок. 

Зміна досліджуваних показників у тварин 6-ї дослідної групи 

(навантаження фруктозою на тлі набутого йододефіциту) мала таку ж 

тенденцію. У результаті порівняльного аналізу показників ліпідного спектру 

крові у тварин 4-ї та 6-ї дослідних груп можна стверджувати, що ймовірність 

розвитку дисліпідемії у щурів із поєднаною енокринною патологією є вищою, 

ніж за умов тільки високофруктозного вигодовування. Більший ризик розвитку 

дисліпідемії спостерігали у самців, ніж у самок. Підтвердженням є достовірно 

вищі дані індексу КА у самців щодо самок у межах 6-ї дослідної групи. Проте, 
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треба акцентувати, що за умов йододефіциту зміни ліпідного спектру крові в 

інсулінорезистентних самок суттєво зростають. Порушення ліпідного спектру 

крові у тварин 5-ї та 6-ї дослідних груп може також відображати високий рівень 

інсуліну, як стримулятора ліпогенезу [65, 68]. 

Крім того, гіпертригліцеридемія, що спостерігалась за умов 

монойододефіциту, інсулінорезистентності, а особливо на тлі ендокринопатії 

може бути наслідком підвищеного синтезу ТГ із вільних жирних кислот, а, 

отже, може стимулювати глюконеогенез [98, 100, 144, 155]. Треба акцентувати, 

що ТГ являються основним енергетичним субстратом клітин. Зважаючи, що 

ЛПНЩ транспортують холестерин із печінки в периферичні тканини, навіть 

незначне зростання рівня ЛПНЩ є фактором атерогенного процесу, що 

збільшує ризик розвитку серцево-судинної патології [109, 155, 266]. 

Таким чином, зміни ліпідного метаболізму мають різноманітний характер 

у тварин окремих дослідних груп. При цьому максимальні значення 

атерогенних фракцій ліпідів та КА, мінімальні значення ЛПВЩ спостерігали за 

умов поєднаної патології (у щурів із інсулінорезистентністю, які перебували на 

йододефіцитній дієті, що залежить від тривалості йодної депривації). 

Підтверджено, що наявність гіпотиреозу на тлі йододефіциту достовірно 

збільшує ймовірність виникнення серцево-судинних подій. У тварин із 

монодефіцитом чи ізольованою інсулінорезистентністю зміни показників 

ліпідного спектру крові були виражені менше.  

Загалом підтверджено взаємообтяжуючий вплив інсулінорезистентності та 

йодної депривації на гомеостаз вуглеводів і ліпідів, а також пуринів. За умов їх 

поєднання перебіг порушень набирає нового характеру, а спектр ускладнень 

може збільшуватися. При цьому вищий ризик розвитку інсулінорезистентності 

та дисліпідемії спостерігали у самців, ніж у самок. Підтвердженням є 

достовірно вищі значення індексів HOMA-IR та КА у самців щодо самок у 

тварин 5-ї та 6-ї дослідних груп. Такі дані характеризують доволі високі 

кардіометаболічні ризики у тварин за досліджуваних умов. Треба зазначити, що 

згідно з даними літератури гіпотиреоз (і субклінічний, і маніфестний) є 
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маркером високої ймовірності розвитку серцево-судинних ускладнень у 

пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі цукрового 

діабету [101, 155]. Важливість вивчених показників підтверджують дані 

літератури щодо діагностики переддіабету при зростанні HbA1c та розвитку 

вторинної дисліпідемії, а також покази до профілактики розвитку серцево-

судинних захворювань за таких умов [90, 109].  

Надмірне поступлення вільних жирних кислот до інсуліночутливих тканин 

зумовлює розвиток дисліпідемії, гіперінсулінемії та резистентності клітин до 

інсуліну. За таких умов висока ймовірність розвитку у тканинах  оксидативного 

стресу [159, 277]. Численними науковими дослідженнями підтверджено, що 

жирове навантаження ініціює активацію утворення АФК. У результаті таких 

змін можуть зростати процеси білкової або ліпідної пероксидації. Вважають, 

що перекисна деструкція білків має більший ризик руйнування клітинних 

мембран і є небезпечнішою за ліпопероксидацію. Надлишок насичених жирних 

кислот зумовлює зростання утворення прозапальних цитокінів, інтенсифікацію 

оксигеназного шляху метаболізму полієнових жирних кислот, що зумовлює 

розвиток хронічного запального процесу [152]. Порушення регуляторних 

систем призводить до надлишкового утворення АФК, пригнічення 

антиоксидантного захисту та розвитку окиснювального стресу. Універсальний 

характер феномену ПОЛ - його присутність у живих системах як за 

фізіологічних, так і патологічних умов, що зумовлюють загальновизнану 

актуальність визначення показників його інтенсивності. Крім того, за даними 

літератури за умов гіпотиреозу зменшується кількість інсулінових рецепторів 

(особливо з віком), порушується утилізація глюкози клітинами, що зумовлює 

зміни енергоємких процесів у клітинах-мішенях [187 192, 261, 266]. Генерація 

АФК зумовлює порушення функціонування редокс-чутливих 

внтутрішньоклітинних систем регуляції апоптозу мітоген-активуючих 

протеїнкіназ та може зумовити зміни про- та антиоксидантного балансу. 

У результаті аналізу літературних першоджерел, які містять і 

експериментальні, і клінічні дані, відомо про активацію ПОЛ за умов цукрового 
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діабету. Привертає увагу більша кількість результатів досліджень щодо 

цукрового діабету 1 типу, особливо експериментальних [88, 122, 275, 277]. 

Доведено, що тривала гіперглікемія зумовлює розвиток оксидативного стресу 

шляхом окиснення глюкози, гліколізації білків, що супроводжується 

підвищеним рівнем ліпопероксидації на тлі пригнічення протирадикального 

резерву [88, 140]. Гіперглікемія зумовлює зниження активності антиоксидантів 

першої та другої ліній захисту, зокрема, каталази та СОД. Таке порушення 

гомеостазу про-/антиоксидантних складових може небезпечно впливати на 

структурно-функціональні особливості окремих органів і систем. Ризик 

ускладнень може суттєво зростати при неконтрольованій або погано 

контрольованій гіперглікемії. 

У результаті дослідження підтверджено активацію ПОБ та ПОЛ у 

інсулінорезистетних тварин. Так, у досліджуваних тканинах спостерігали 

зростання вмісту продуктів ОМБ нейтрального характеру. Зокрема, у самців 

установили збільшення альдопохідних (більше у проміжному мозку, печінці та 

підшлунковій залозі) та кетопохідних (інтенсивніше у сироватці крові, печінці 

та підшлунковій залозі). Зміни ПОБ у самок цієї дослідної групи були 

односпрямованими. Такі дані сигналізують про ймовірність розвитку 

оксидативного стресу та підтверджують високий ризик ушкодження клітинних 

мембран. У той же час у тварин із йододефіцитом установили зменшення 

вмісту продуктів ОМБ. Пригнічення перекисної деструкції білків виражено 

більше за умов тривалого йододефіциту у двох поколіннях тварин. За умов 

поєднаної патології (у першу чергу при інсулінорезистентності за умов 

йододефіциту у другому поколінні тварин) продукти ОМБ зростали у сироватці 

крові, а особливо у печінці та підшлунковій залозі. Тому можна стверджувати, 

що поєднана ендокринна патологія підвищує інтенсивність окисно-відновних 

реакцій, ймовірно, через виснаження протирадикального резерву організму у 

результаті зниження функціональної здатності щитоподібної залози. 

Треба акцентувати, що деструкція білків є маркером окиснювального 

пошкодження тканин, а продукти ОМБ є стабільними на відміну від продуктів 
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ліпідної пероксидації. Відомо, що перекиси ліпідів швидко метаболізуються під 

впливом пероксидаз і низькомолекулярних антиоксидантів, а відновлення 

окиснених продуктів практично не відбувається. Небезпека ПОБ полягає в 

тому, що продукти ОМБ є джерелом вільних радикалів, які не тільки 

виснажують протирадикальний резерв, але й зумовлюють окиснювальне 

ураження ДНК [140, 343].  

У результаті аналізу даних вмісту продуктів ліпідної деструкції виявлено 

зміни, що дозволяють стверджувати про активацію процесів ліпопероксидації у 

досліджуваних тканинах у тварин усіх дослідних груп. Зокрема, за умов 

інсулінорезистентності на тлі належного чи обмеженого забезпечення 

організму йодом уміст ДК та ТБК-АП у самців зростав найбільше у печінці та 

підшлунковій залозі. Інтенсивність процесів ліпопероксидації у самок була 

дещо нижчою (особливо у підшлунковій залозі), але залишалась на доволі 

високому рівні. Така динаміка може відображати потужніший 

протирадикальний захист у самок. Треба акцентувати, що в інсуліночутливих 

тканинах суттєво більшим є вміст ТБК-АП, які складають більшу небезпеку для 

тканин, адже володіють мутагенними та цитотоксичними ефектами [88, 122, 

140]. У печінці та підшлунковій залозі тварин 5-ї дослідної групи привертає 

увагу інтенсивне зростання вмісту ДК щодо даних у інтактних тварин. Можна 

стверджувати про потенціювання процесів ліпопероксидації у цих органах за 

умов тривалого йододефіциту та порушень метаболічних процесів. Така 

динаміка може поглиблювати порушення тиреоїдного гомеостазу та 

підвищувати прогресування інсулінорезистентності, а також зумовлювати 

розвиток системних метаболічних та структурних ускладнень. У той же час у 

проміжному мозку зміни процесів ліпопероксидації були інертними за всіх 

експериментальних умов, незважаючи на доволі високий рівень енергетичного 

обміну в мозку. За фізіологічних умов уміст глюкози у головному мозку 

невеликий, а життєдіяльність нервових клітин залежить від надходження 

глюкози до органа. Отримані зміни за умов інсулінорезистентності можуть 
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бути наслідком зниження чутливості рецепторів нейронів (GLUT3) до глюкози 

[65, 285].  

У групах тварин із вродженим йододефіцитом зміни пероксидних процесів 

були виражені менше, а в окремих випадках носили різнонаправлений 

характер. Зокрема, уміст ДК у проміжному мозку та печінці був нижчий за 

вихідні значення, а у сироватці крові не відрізнявся від аналогічних даних у 

інтактних тварин. Уміст ТБК-АП достовірно зростав у печінці, але знижувався 

у підшлунковій залозі щодо даних у інтактних тварин. Збільшення вмісту 

кінцевих продуктів ліпопероксидації може відображати вільнорадикальне 

окиснення поліненасичених жирних кислот та ушкодження біліпідного шару 

клітинних мембран клітин печінки та підшлункової залози. Загалом можна 

стверджувати про активацію ліпопероксидації у печінці за рахунок ТБК-АП – 

кінцевих продуктів реакції, а у підшлунковій залозі – проміжних продуктів 

(ДК).  

Таким чином, йододефіцит ініціює, головним чином, процеси 

ліпопероксидації на тлі пригнічення перекисної деструкції білків, тоді як 

розвиток інсулінорезистентності зумовлює активацію пероксидації білків та 

ліпідів. За умов йододефіциту в інсулінорезистентних тварин процеси 

відбуваються на значно вищому рівні (особливо у печінці та підшлунковій 

залозі). Отримані результати дозволяють припустити розвиток оксидативного 

стресу у змодельованих експериментальних умовах та підкреслюють активацію 

перекисної деструкції білків, у першу чергу у гомогенатах печінки та 

підшлункової залози.  Небезпека оксидативного стресу зумовлена його роллю у 

складі патогенетичного механізму, який поєднує інсулінорезистентність із 

дисфункцією панкреатичних β-клітин. Вищий рівень ліпопероксидації у самців 

(особливо за рахунок ТБК-АП) 3-6-ї дослідних груп може бути наслідком 

вищого протирадикального резерву самок. 

Згідно з літературними даними підвищення рівня глюкози при 

експериментальному цукровому діабеті чітко корелює з утворенням вільних 

окисних радикалів, що поєднується з пригніченням активності антиоксидантної 
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системи [160, 321]. Не викликає сумнівів, що антиоксидантна система 

контролює всі етапи вільнорадикальних реакцій, а у разі ослаблення її 

компонентів можливе потенціювання утворення АФК.  

Установлено, що високофруктозна дієта зумовила активацію глутатіонової 

системи, яка є функціональною основою протирадикального захисту, а також 

підвищення вмісту церулоплазміну у сироватці крові на тлі пригнічення СОД, 

каталази та зниження НТр, у більшій мірі у самців. При цьому зменшення 

активності СОД, яка знешкоджує супероксид-аніон, може бути наслідком 

неферментативної модифікації молекул як активним киснем, так і глюкозою. 

Перебування тварин на йододефіцитній дієті можна вважати обтяжуючим 

чинником для інсулінорезистентних тварин, адже виявлено виснаження 

глутатіонової системи та вмісту церулоплазміну у самців 5-ї та 6-ї дослідних 

груп як щодо контролю, так і щодо даних у тварин із ізольованою 

інсулінорезистентністю. У самок цих же груп спостерігали менш інтенсивне 

ослаблення протирадикального захисту, що можна пояснити ефектом 

естрогенів у збереженні антиоксидантного потенціалу. Такі зміни можуть бути 

результатом впливу гіпотиреозу на прооксидантний захист, а також збільшення 

гіперглікемії, яка може знижувати функціонування  глутатіонової  системи  

антиоксидантного  захисту. Треба зауважити, що за умов монойододефіциту 

протирадикальна ємність крові пригнічувалась і тільки активність каталази за 

умов набутого йододефіциту була більшою, ніж у тварин контрольної групи.  

Можна стверджувати, що розвиток інсулінорезистентності за умов  

зниження рівня тиреоїдних гормонів супроводжується зростанням 

інтенсивності процесів ПОБ та ПОЛ на тлі пропорційного зниження 

антиоксидантного резерву. При цьому вищий рівень захисту зберігається у 

самок. Зважаючи на дані процесів білкової та ліпідної пероксидації, виявлені 

зміни протирадикального захисту, у кінцевому результаті, можуть призвести до 

діабетичної хронічної хвороби печінки та прогресування ускладнень [149, 151, 

188].  
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Доповненням про-/антиоксидантного профілю у тварин є вивчення вмісту 

нітрит-іона в сироватці крові. Згідно з літературними джерелами оксидативний 

стрес поєднує інсулінорезистентність та йододефіцит із ендотеліальною 

дисфункцією. У результаті досліджень привертає увагу зменшення вмісту 

нітрит-іона у сироватці крові тварин із інсулінорезистентністю, що наростає на 

тлі йододефіциту. Зміни вмісту нітрит-іона в сироватці крові за умов 

монойододефіциту були виражені в меншій мірі. Науково з’ясовано 

безпосередній вплив інсулінового сигналінгу на регуляцію синтезу та 

метаболізму NO, а також підтверджено, що NO стимулює транспорт та 

окиснення глюкози [38, 101]. Тому зменшення вмісту нітрит-іона у сироватці 

крові дослідних тварин може відображати порушення інсулінового сигналінгу. 

Крім того, зниження рівня нітрит-іона може бути наслідком пригнічення 

активності ендотеліальної NO-синтази та зростання індуцибельної NO-синтази, 

яка володіє пошкоджуючим ефектом. Зменшення вмісту нітрит-іона у сироватці 

крові може також відображати знижену здатність інсуліну реалізовувати свій 

вплив на ендотелій через РІ3К (phosphatidylinositol-3-kinase)-сигнальний шлях 

(т.з. інсулінорезистентність ендотелію), адже відомо, що вплив інсуліну на 

судини реалізується через фосфоінозитол-3-кіназу, що супроводжується 

утворенням NO. Такі зміни порушують кровопостачання та можливість 

забезпечувати глюкозою тканини, що підтверджує механізм розвитку судинних 

ускладнень, які можуть наростати за умов поєднаної ендокринної патології [45, 

197, 320]. Отримані результати співнапрямлені з результатами клінічних 

спостережень щодо зниження вмісту нітрит-іона у сироватці крові пацієнтів із 

цукровим діабетом 2 типу та ожирінням [6, 18, 38]. При гендерному 

співставленні показників у межах групи вищий вміст нітрит-іона спостерігали у 

сироватці крові щурів-самок, що може відображати стимулюючий вплив 

естрогенів на синтез нітрит-іона. За таких умов у самців більше виражене 

ослаблення захисних функцій NO. 

У тварин із комбінованою ендокринною патологією (6-та дослідна група) 

установлено тенденцію до збільшення вмісту нітрит-іона у сироватці крові 
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щодо даних у тварин 4-ї дослідної групи. У той же час підвищене утворення 

нітрит-іона, взаємодіючи з пероксидом водню, може зумовити утворення 

пероксинітриту та інтенсифікувати ОМБ у результаті окиснення протеїнів, 

амінокислот, ДНК, що ми і спостерігали у результаті аналізу досліджуваних 

показників. Ендогенний синтез і біодоступність NO характеризують маркери 

осидативного стресу та гіперпероксидації гуморальні чинники ТБК-АП 

(зокрема, малоновий диальдегід) та СОД [149]. Крім того, відомо, що NO 

щільно асоційований з базальним інсуліном та інсулінорезистентністю за 

даними індексу HOMA-IR. Тому зростання індекса HOMA-IR за умов 

інсулінорезистентності можна вважати предиктором розвитку ендотеліальної 

дисфункції, яка на тлі змін ліпідного спектру крові, про-/антиоксидантного 

балансу створює метаболічно-ферментативне середовище розвитку 

метаболічного синдрому. 

При проведенні експериментальних досліджень нашу увагу привернули 

порушення метаболізму, зміни білкової та ліпідної пероксидації в печінці. Тому 

наступним фрагментом досліджень було з’ясування її структурних 

особливостей, як інсуліночутливого органа.  

Важливими діагностичними маркерами патологічних змін печінки (крім 

порушень вуглеводного та ліпідного обмінів) є рівень активності індикаторів 

цитолізу гепатоцитів – амінотрансфераз АлАТ та АсАТ [8, 70, 188, 205]. 

Установлено, що за умов інсулінорезистентності у щурів-самців стрімко 

зростали активність АлАТ та АсАТ, тоді як у самок рівень уражень був 

виражений менше. Відомо, що елевація активності амінотрансфераз може 

характеризувати патологію печінки та ступінь прогресування основного 

захворювання [149, 157, 302]. Треба акцентувати, що цитоліз гепатоцитів 

можна спостерігати уже на доклінічній стадії захворювання, а його 

інтенсивність потенціюється за умов поєднаної ендокринної патології. 

Підвищення рівня печінкових  ферментів (АлАТ, АсАТ) у сироватці крові 

тварин 5-ї та 6-ї дослідних груп відображає вираженість цитолітичного 

синдрому, погіршення перебігу та прогнозу коморбідної патології. Однією з 
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причин виявлених змін може бути розвиток глікогенової гепатопатії за умов 

інсулінорезистетності. Відомо, що на ранніх етапах розвитку цукрового діабету 

харaктерним є підвищення активності сироваткових АсАТ і АлАТ. При 

прогресуванні хвороби продовжує зростати активність АлАТ, що і спостерігали 

у тварин. За умов декомпенсації цукрового діабету можливе зниження 

ферментативної активності та наявність зворотньої кореляції між значеннями 

АлАТ, АсАТ та концентрацією HbА1с у цільній крові [157, 334, 335]. 

Необхідно акцентувати, що АлАТ є печінковоспецифічним ферментом 

(реагує на структурно-функціональні зміни органа), який приймає участь в 

утворенні глюкози з білків та жирів, АсАТ – є маркером серцево-судинних 

захворювань, включається в цикл утворення глюкози та кетонів [8, 188]. У той 

же час вітамін В6, що міститься в АсАТ, приймає участь в обміні амінокислот, 

які є складовою ланкою продукції інсуліну. Тому активність АсАт зростає за 

умов пошкодження тканин серця чи печінки (у тому числі цирозу), що і 

зумовлює потрапляння ферменту в кровотік. З літератури відомо про вищу 

активність АсАТ за умов алоксанової моделі діабету, що може відображати 

ураження не тільки печінки, але й підшлункової залози та міокарда, зростання 

енергетичних витрат або розвиток некротичних процесів у печінці в умовах 

гіпоксії [36, 44]. Зазначені зміни можуть бути наслідком впливу стресу та 

перевантаження центральних метаболічних шляхів для забезпечення 

життєдіяльності основних фізіологічних систем, тоді як обмін вуглеводів 

поступово виснажується.   

Діагностичне значення представляє коефіцієнт де-Рітіса, зниження якого 

характеризує печінкову етіологію захворювання, руйнування мембран 

гепатоцитів [8, 188]. Треба відмітити, що у самців усіх дослідних груп 

активність АлАТ мала вищу тенденцію до зростання, ніж у самок, у яких 

більшою зберігалась активність АсАТ. Зростання активності АсАТ у 

інсулінорезистентних тварин може відображати метаболічну гіперактивність 

клітин для забезпечення фізіологічних функцій, зважаючи на участь 

амінотрансферази у трансмембранному транспорті відновних потенціалів через 
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мембрану мітохондній та регенерацію НАДН. Визначені нами значення 

коефіцієнта де-Рітіса в інсулінорезистентних тварин за умов належного та 

обмеженого забезпечення йодом можуть відображати розвиток нетоксичного 

стеатозу та стеатогепатиту у дослідних тварин, що особливо привертає увагу за 

умов поєднаної патології. 

Установлено статеву схильність тварин до уражень печінки. Такі дані 

співпадають із біохімічними змінами вуглеводного обміну. Тому можна 

стверджувати, що самці піддаються більшому ризику до уражень гепатоцитів за 

умов навантаження фруктозою.  

Перебування тварин на йододефіцитній дієті також зумовлює зростання 

активності трансаміназ, проте значення індекса де-Рітіса суттєво не 

відрізнялися від контролю. Такі дані характеризують стан компенсації за 

згаданих умов. Проте відсутність змін лабораторних показників активності 

амінотрансфераз не виключає наявності запально-деструктивного процесу і 

фіброзу гепатоцитів [52, 53]. У той же час зростання активності АлАТ і АсАТ 

за умов йододефіциту співнапрямлене із формуванням інсулінорезистентності, 

що підтверджено даними маркерів вуглеводного обміну. Виявлені біохімічні 

результати у тварин із йододефіцитом (вродженим та набутим) підтверджують 

дефекти інсулінової секреції у відповідь на гіперглікемію, гіперінсулінемію, 

можливе порушення периферійної утилізації глюкози [38, 42]. На підставі ряду 

досліджень установлено, що за умов субклінічного та маніфестного гіпотиреозу 

у пацієнтів з алкогольною жировою хворобою печінки зміни АлАТ та АсАТ 

достовірно не відрізняються, тому можна припускати, що ймовірність розвитку 

цитолізу не залежить від ступеня гіпотиреозу. Отримані нами далі загалом 

підтверджують таке судження.  

Відомо, що зміни активності амінотрансфераз можуть спостерігатися за 

умов порушення вуглеводного балансу уже на початковому етапі формування 

патологічних змін. Це дозволяє використовувати значення амінотрансфераз у 

якості маркерів ураження, а зміни коефіцієнта де-Рітіса розцінювати як 

предиктор пошкодження цих тканин.  
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Виявлені біохімічні зміни в гепатоцитах в цілому узгоджувались зі 

встановленими структурними порушеннями печінки при різних 

експериментальних умовах. 

Одним із структурних ускладнень, що виникають за умов цукрового 

діабету, є жирова дистрофія печінки, що виявляється у 10-24 % випадків [44, 

148-150]. Неалкогольна жирова хвороба печінки включає спектр уражень від 

стеатозу та стеатогепатиту до некротичного ураження та цирозу печінки. 

Важливими чинниками зазначених змін є надмірна маса тіла та 

інсулінорезистентність [141, 158]. Актуальність дослідження структурних змін 

печінки за вказаних умов в експерименті є надзвичайно важливою, адже 

кількість хворих на цукровий діабет та ожиріння неухильно зростає. 

Печінка відіграє основну роль у регуляції вуглеводного обміну, а у  

гепатоцитах синтезується та депонується глікоген, що є запасом енергії для 

організму [149]. Перебіг цукрового діабету корелює зі структурним і 

функціональним порушеннями печінки та синтезу глікогену. Фізіологічний 

гомеостаз печінки має кілька шляхів регуляції, зокрема, важливим шляхом 

впливу є цитокіни. Епідермальний фактор росту, поліпептидний міоген, 

рецептори до тирозинкінази можуть відігравати важливу роль у регенерації та 

переродженні печінки. 

У результаті аналізу структурних змін у інтактних тварин гепатоцити без 

особливостей. У інсулінорезистентних щурів-самців установлено збільшення 

параметрів печінкових клітин (як периметра, так і площі), зростання ядерно-

цитоплазматичного індекса, а також наявність двоядерних гепатоцитів, що 

можна трактувати як прояв регенераторних процесів у гепатоцитах, у тому 

числі, в їх ядрах. У той же час зменшення співвідношення площі ядерця до 

площі ядра гепатоцитів відображає низький рівень регенераторного процесу. 

Привертає увагу потовщення стінки судин, накопичення у ній глікопротеїнів. 

Стінка центральних вен має ознаки гіалінозу, артерій – плазматичного 

просякання. Такі зміни можуть бути наслідком неконтрольованої гіперглікемії. 

Дистофія гепатоцитів у самців цієї групи носить дифузний характер. У самок, 
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які перебували на високофруктозній дієті, дистрофічні процеси мають 

виражений зональний характер. Особливістю є наявність осередків жирової 

дистрофії гепатоцитів у тварин. У просвіті окремих синусоїдних гемокапілярів 

та у перисинусоїдальних просторах розташовані невеликі скупчення лейкоцитів 

без дегенеративно-некротичних змін у гепатоцитах. Цитоплазма окремих 

клітин опосередковано містить дрібні або середнього розміру прозорі округлі 

вакуолі. Зазначені структурні зміни можуть бути наслідком активації процесів 

білкової та ліпідної пероксидації на тлі зменшення протирадикального резерву, 

зміни активності амінотрансфераз, зокрема, АлАТ у тварин цієї групи 

відображає структурно-функціональні зміни гепатоцитів. Важливо, що ступінь 

гіпертрансаміназемії не корелює з вираженістю стеатозу і фіброзу печінки [151, 

188, 326]. Аналіз забарвлення за Шабадашем свідчить, що просвітлення 

цитоплазми зумовлено втратою печінковими клітинами глікогену. 

При цукровому діабеті важливе значення має характеристика судинного 

компонента печінкової часточки, що зазнає змін внаслідок розвитку 

діабетичних мікроангіопатій. Найчастіше у результаті структурного аналізу 

виявляють дилатацію судин портальної тріади та центральної вени, розширення 

просвіту синусоїдів та надмірне наповнення їх кров’ю [8, 151]. У тварин із 

індукованою фруктозою інсулінорезистентністю спостерігали нерівномірного 

кровонаповнення синусоїдні гемокапіляри, що заповнені компактно 

розташованими один до одного еритроцитами. Центральні вени та судини 

портального тракту були здебільшого розширені та також заповнені 

еритроцитами. Привертає увагу нерівномірність контуру стінки центральних 

вен. Відзначається накопичення глікопротеїнів у вигляді безядерних насичено-

пурпурових мас, дозовні від яких візуалізуються ядра гладких міоцитів. 

Необхідно відмітити, що характер структурних змін залежить від генезу 

цукрового діабету. Так, для алоксанового цукрового діабету характерні 

локальні некротичні зміни, стрептозотоцинового – дегенеративні зміни 

гепатоцитів [108]. Установлено, що у тварин зі стрептозотоциновим діабетом 

можна спостерігати вакуолізацію цитоплазми гепатоцитів, зморщення їхніх 
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ядер, поряд із пікнотичними ядрами, поодинокі некрози в перипортальній зоні 

[8]. 

У тварин, які перебували на йододефіцитній дієті у статевозрілому віці 

виявили зменшення ядерно-цитоплазматичного індексу, що може з одного боку 

характеризувати домінування дистрофічних процесів у цитоплазмі, з іншого – 

зниження регенераторної здатності клітин. Привертає увагу наявність у ядрах 

двох-трьох ядерець, синусоїдні гемокапіляри заповнені еритроцитами, стінки 

судин містять глікопротеїни. Гранул глікогену менше у самок. При аналізі 

метричних показників виявлено зниження ядерно-цитоплазматичного індекса 

щодо даних у інсулінорезистентностних тварин. Порівняно з групою тварин із 

інсулінорезистентністю, середня площа гепатоцитів є близькою за значеннями. 

Проте, ядерно-цитоплазматичний індекс за умов набутого йододефіциту у 

самців є значно нижчим, що відображає з одного боку як домінування 

дистрофічних процесів у цитоплазмі, а з другого боку є свідченням зниженої 

регенераторної здатності клітин, що може бути наслідком дистрофічних 

процесів у ядрі. 

За умов вродженого йододефіциту середня площа гепатоцитів більша, ніж 

за умов короткочасного перебування на дієті. Така динаміка відображає 

вираженість дистрофії у цитоплазмі клітин, що підтверджують дані ядерно-

цитоплазматичного індекса. У тварин цієї групи також спостерігали один-два 

ядерця. Збільшені морфометричні параметри клітин можуть відображати 

дистрофічний характер патологічного процесу. 

У тварин  із поєднаною ендокринною патологією розміри гепатоцитів 

надмірно збільшені, ядра містять аж до 4-5 ядерець. Можна спостерігати групи 

гепатоцитів із різного розміру, які містять округлі прозорі вакуолі в цитоплазмі, 

що зміщують довкола елементи цитозолю. Осередково спостерігається 

повнокрів’я. У цій групі тварин внутрішньочастково виявили лейкоцити у 

просвіті синусоїдних капілярів. Ядерно-цитоплазматичний індекс у самок  

5-ї дослідної групи  є найнижчим, що може відображати домінування 

дистрофічних процесів у цитоплазмі та ослаблення репаратичних процесів у 
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гепатоцитах. У самок достовірних розбіжностей у морфометричних показниках 

гепатоцитів у тварин із пре- та постнатальним йододефіцитом встановлено не 

було.  

Установлено, що ядерно-цитоплазматичний індекс у самок 5-ї групи був 

найнижчим з-поміж даних у тварин усіх дослідних груп, що свідчить про 

домінування дистрофічних процесів у цитоплазмі і ослаблення репаративних 

процесів у клітині навіть за умов нетривалого перебування на дієті із надмірним 

вмістом фруктози, але за умов дефіциту йоду. 

Таким чином, навантаження фруктозою супроводжується розвитком 

інсулінорезистентності, вторинної дисліпідемії, змінами пуринового обміну, 

порушенням тиреоїдного гомеостазу, активацією білкової та ліпідної 

пероксидації на тлі ослаблення протирадикального захисту. Виражена 

гіперурикемія виявляє прооксидантний ефект (сечова кислота втрачає 

антиоксидантні властивості)  За таких умов у печінці (належить до проміжних 

інсуліночутливих органів) розвиваються регенераторні процеси та зростає 

активність амінотрансфераз. За умов йододефіциту з’ясовані гормонально-

метаболічні та структурно-функціональні зміни в інсулінорезистентних тварин 

потенціюються, особливо у другому поколінні тварин. Порушення тиреоїдного 

балансу за умов йододефіциту (гіпотиреоїдна дисфункція), розвиток 

інсулінорезистентності (зростання вмісту глікозильованого гемоглобіну, 

індекса НОМА-IR) супроводжуються розвитком вторинної дисліпідемії та є 

предикторами розвитку предіабету та мінімальної тиреоїдної недостатності. 

Зміни гормонального профілю включають також зміни секреції статевих 

гормонів та їх попередників, що може зумовлювати статеві відмінності 

досліджуваних станів. Навантаження фруктозою на тлі йододефіциту 

виявляють взаємний обтяжуючий вплив на організм та суттєво підвищують 

кардіо-васкулярні й гепотобіліарні ризики.  
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ВИСНОВКИ 

  

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуальної в галузі 

фізіології наукової задачі щодо встановлення механізмів зміни тиреоїдного 

гомеостазу, маркерів вуглеводного та ліпідного обміну, перебігу окисно-

відновних реакцій в інсуліночутливих органах, протирадикального захисту, 

структурно-метаболічних змін печінки експериментальних тварин за умов 

інсулінорезистентності на тлі навантаження фруктозою та йододефіциту в 

одному і двох поколіннях тварин з урахуванням статевого диморфізму.  

1. У інсулінорезистентних тварин порушується тиреоїдний гомеостаз: 

зменшується секреція вільного трийодтироніну на 36 та 40 % (р<0,05), 

тиреотроп-ного гормону – на 28 та 34 % (р<0,05) відповідно у самців та самок 

щодо інтактних тварин. За умов високовуглеводної дієти на тлі йододефіциту у 

сироватці крові тварин знижується вміст вільних трийодтироніну (на 13-74 %, 

р<0,05), тироксину (на 19-72 %, р<0,05) щодо даних у щурів із монодефіцитом 

йоду. Ймовірність формування гіпотиреоїдної дисфункції вища у самок. 

Маркерами порушень тиреоїдного гомеостазу за умов інсулінорезистентності є 

зменшення індексів вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4, а на тлі йододефіциту – їх зростання.  

2. У тварин на тлі високофруктозної дієти порушується вуглеводний обмін 

та формується резистентність до інсуліну: зростає концентрація глюкози на  

46 та 30 % (р<0,05), імунореактивного інсуліну – на 35 та 28 % (р<0,05) у 

сироватці крові та вміст HbА1с у крові на 76 та 52 % (р<0,05) у самців і самок 

відповідно щодо даних у інтактних тварин. За умов перебування на йододефі-

цитній дієті впродовж двох поколінь у щурів спостерігається гіперглікемія, 

гіперінсулінемія, зростає вміст HbА1с у крові та збільшується індекс HOMA-IR 

щодо даних контролю. При навантаженні фруктозою йододефіцитних тварин 

ризик розвитку інсулінорезистентності зростає, особливо у самців, що 

підтверджується збільшенням у них за умов вродженого і набутого 

йододефіциту відповідно індекса HOMA-IR (на 22 та 13 %, р<0,05), вмісту 
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HbА1с у крові (на 23 та 10 %, р<0,05) та сечової кислоти у сироватці крові (на 

11 та 9 %, р<0,05) щодо даних у тварин, які отримували тільки 

високовуглеводну дієту.  

3. У інсулінорезистентних самців і самок змінюється ліпідний спектр 

крові: зростає вміст загального холестерину (на 31 та 22 %, р<0,05), 

ліпопротеїнів низької щільності (на 57 та 55 %, р<0,05), тригліцеридів (на 33 та 

28 %, р<0,05) на тлі зниження ліпопротеїнів високої щільності (на 55 та 25 %, 

р<0,05) відповідно щодо даних у тварин контрольної групи. Коефіцієнт 

атерогенності в інсуліноре-зистентних самців перевищує значення у самок у  

2,8 раза (р<0,01). Ризик розвитку дисліпідемії у щурів зростає на тлі 

йододефіциту. У тварин (самців і самок) на тлі високофруктозної дієти за умов 

вродженого йододефіциту встановлено збільшення вмісту загального 

холестерину – у два рази (р<0,05) та на 63 % (р<0,05); тригліцеридів – у 3,5 раза 

(р<0,01) та на 48 %, (р<0,05), ліпопротеї-нів низької щільності – у 2,4 та 3,0 раза 

(р<0,01) на тлі зменшення у сироватці крові ліпопротеїнів високої щільності на 

57 та 26 % (р<0,05) щодо даних у інсулінорезистентних тварин. 

4. У щурів за умов інсулінорезистентності та вродженого йододефіциту 

активуються процеси пероксидації білків та ліпідів, найінтенсивніше у печінці 

та підшлунковій залозі самців: зростає вміст продуктів окисної модифікації 

білків у два-шість разів (р<0,01); дієнових кон’югатів – у 13,1-14,8 раза 

(р<0,01); продуктів, що реагують на тіобарбітурову кислоту – у 2,6-3,1 раза 

(р<0,01) щодо даних у інактних тварин. Показники перекисного окиснення 

білків та ліпідів суттєво перевищують аналогічні дані у щурів із дефіцитом 

йоду та інсулінорезистентних тварин. Такі зміни відбуваються у самців і самок 

відповідно на тлі зниження активності каталази (на 41 та 33 %, р<0,05), 

супероксиддисмутази (на 50 та 40 %, р<0,05), насиченості трансферину залізом 

(тільки у самців на 30 %, р<0,05) та активації глутатіонпероксидази (на 37 та  

26 %, р<0,05), глутатіон-редуктази (на 66 та 36 %, р<0,05) у сироватці крові 

щодо даних у тварин контрольної групи. В інсулінорезистентних щурів із 

вродженим йододефіцитом зменшується вміст нітрит-іона у сироватці крові 
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самців і самок на 43 та 49 % (р<0,05) щодо даних контролю та на 11-50 % 

(р<0,05) щодо даних у тварин із ізольованим дефіцитом йоду. 

5. Інсулінорезистентність зумовлює розвиток регенераторних процесів у 

тканині печінки, на що вказує збільшення площі ядра у два рази (р<0,01) та 

площі клітин на 65 % (р<0,05), наявність двоядерних гепатоцитів. Статевий 

диморфізм полягає у наявності осередків жирової дистрофії та вираженому 

зональному характері дистрофічних процесів гепатоцитів у самок та дифузному 

процесі у самців. Структурні зміни асоціюються зі зростанням активності 

аланінаміно-трансферази та аспартатамінотрансферази сироватки крові. 

Вираженість цитолізу більша у тварин з інсулінорезистентністю на тлі 

йододефіциту, що відображають вищі показники активності амінотрансфераз у 

самців на 11-56 % (p<0,05) щодо даних за умов монойоддефіциту та на 13-47 % 

(p<0,05) за умов інсулінорезистентності. 
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ДОДАТОК Б 

Відомості про апробацію дисертації 

 

1. 83-я науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

27-28 березня 2014 р.) – публікація тез.  

2. 76-ий Міжнародний медичний конгрес молодих учених «Актуальні 

проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та 

фармації» (Донецьк, Україна, 23-25 квітня 2014 р.) – публікація тез. 

3. 84-а науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

12-13 березня 2015 р.) – публікація тез.  

4. XIX з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвячений 90-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка  

(Львів, Україна, 24-26 травня 2015 р.) – публікація тез, усна доповідь. 

5. 85-а науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

24-25 березня 2016 р.) – публікація тез.  

6. 86-а науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

23-24 березня 2017 р.) – публікація тез, усна доповідь.  

7. Науково-практична конференція «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг 

фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, Україна, 6 квітня 2017 р.) – 

публікація тез, усна доповідь. 

8. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль,  

Україна, 27-28 квітня 2017 р.) – публікація тез, усна доповідь. 

9. Naural Science Reading (Bratislava, Словаччина, 18-21 May 2017) – 

публікація тез. 
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10. VIII Lviv – Lublin Conference of Experemental and Clinical Biochemistry 

(Lublin, Польща, 19 September 2017) – публікація тез, стендова доповідь. 

11. XX з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Київ,  

Україна, 27-30 травня 2019 року) – публікація тез, усна доповідь. 

12. 88-а науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

28-30 березня 2019 р.) – публікація тез, усна доповідь.  

13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та 

клінічні аспекти  ендокринної патології» (Івано-Франківськ, Україна,  

17-18 жовтня 2019 р.) – публікація тез, усна доповідь. 

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, 

Україна, 24-25 жовтня 2019 р.)  – публікація тез, усна доповідь. 
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ДОДАТОК В 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСТЕРТАЦІЇ 

 

 Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Guranych S, Sokyrko I, Guranych T, Stetsevyat V. Lipid and protein peroxidation 

in rats with iodine deficiency, insulin resistance and in terms of their combination. 

TEKA Archives of the Commission of Medical Sciences. 2017;5(1):101-6. (Здобувачем 

виконано дослідження, разом зі співавторами проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

2. Стецев’ят ВБ, Багрій ММ, Воронич-Семченко НМ. Структурні зміни 

печінки у щурів із інсулінорезистентністю на тлі набутого і вродженого 

йододефіциту. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2019;18(2):64-69. 

doi: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.13 (Здобувачем виконано 

дослідження, разом зі співавторами проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

3. Stetsevyat VB, Bagrii ММ, Voronych-Semchenko NM. Sexual dimorphism of 

the structural organization of the liver of the insulin-resistant rats. German Science 

Herald.- 2019 -№3:51-4. doi: https://doi.org/10.19221/2019314 (Здобувачем виконано 

дослідження, разом зі співавторами проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

4. Stetseviat Vasyl Peculiarities of Metabolism of Rats with Fructose-induced 

Insulin Resistance Against the Background of Congenital and Acquired  

Iodine Deficiency. Galician medical journal. 2019;26(4). 

https://doi.org/10.21802/gmj.2019.4.13. 

5. Стецев’ят ВБ, Воронич-Семченко НМ. Вплив інсулінорезистентності на 

тиреоїдний гомеостаз тварин за умов вродженого та набутого йододефіциту. 

Art of medicine. 2019; 4(12):119-23. doi: https://doi.org/ 

10.21802/artm.2019.4.12.119. (Здобувачем виконано дослідження, разом зі співавтором 
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проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів, обґрунтовано висновки, 

підготовлено матеріал до друку). 

6. Стецев’ят ВБ, Воронич-Семченко НМ. Пероксидація білків та ліпідів у 

сироватці крові, тканинах головного мозку печінки та підшлункової залози у 

щурів із інсулінорезистентністю та йододефіцитом. Прикарпатський вісник 

НТШ. Пульс. 2019;6(58):115-20. doi: https://doi.org/ 10.21802/2304-7437-2019-

6(58)-115-120 (Здобувачем виконано дослідження, разом зі співавтором проведено аналіз 

та узагальнення отриманих результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до 

друку). 

 

 Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Стецев’ят ВБ. Статеві відмінності тиреоїдного гомеостазу та ліпідного 

спектра крові щурів із гіпофункцією щитоподібної залози. Матеріали 83-ї 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині»; 2014 Берез 27-28; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ: ІФНМУ; 2014. с. 112-3. 

8. Стецев’ят ВБ. Гендерні особливості тиреоїдного гомеостазу щурів із 

гіпофункцією щитоподібної залози. Матеріали 76-го Міжнародного медичного 

конгресу молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, 

профілактичної медицини, стоматології та фармації»; 2014 Квіт 23-25; Донецьк. 

Донецьк: «Каштан»; 2014. с. 40. 

9. Воронич-Семченко НМ, Ємельяненко ІВ, Гуранич ТВ, Бортник ЮВ, 

Николишин ЛВ , Побігун НГ, Тучак ОІ, Шляховенко ОО, Лучко ІМ, Сторожук ЛС, 

Стецев’ят ВБ, Дубковецька ІІ. Співвідношення показників проокисно-

антиоксидантного гомеостазу та структурно-функціональних особливостей 

гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної осі у тварин із гіпотиреоїдною дисфункцією 

на тлі мікроелементного дисбалансу. Матеріали XIX-го з’їзду Українського 

фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, 

присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка; 2015 Трав 

24-26; Львів. Фізіол. журн.; 2014. 60(3) Додаток. с. 133. (Здобувачем виконано 
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дослідження, разом зі співавторами проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

10. Стецев’ят ВБ. Ліпідний спектр крові щурів із інсулінорезистентністю на тлі 

йододефіциту. Матеріали 84-ї науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2015 Берез  

12-13; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2015. с. 96-7. 

11. Стецев’ят ВБ. Особливості перебігу процесів ліпопероксидації у щурів із 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали 85-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині»; 2016 Берез 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: 

ІФНМУ; 2016. с. 255-6. 

12. Стецев’ят ВБ. Співвідношення активності амінотрансфераз та структурних 

змін у печінці щурів із йододефіцитом та інсулінорезистентністю. Матеріали 

86-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2017 Берез 23-24; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 132-3. 

13. Стецев’ят ВБ. Особливості обміну сечової кислоти, метаболізму оксиду 

азоту у щурів за умов індукованої фруктозою інсулінорезистентності на тлі 

вродженого та набутого йододефіциту. Матеріали науково-практичної 

конференції «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів»; 

2017 Квіт 6; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 57. 

14. Стецев’ят ВБ, Воронич-Семченко НМ. Особливості тиреоїдного гомеостазу 

у щурів із вродженим і набутим йододефіцитом. Матеріали науково-практичної 

конференції «Довкілля і здоров’я»; 2017 Квіт 27-28; Тернопіль. Тернопіль: 

ТДМУ «Укрмедкнига»; 2017. с. 60-1. (Здобувачем виконано дослідження, разом зі 

співавтором проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів, обґрунтовано 

висновки, підготовлено матеріал до друку). 

15. Stetsev’yat VB. Influence of insulin resistance and iodine deficiency on the 

process of lipid peroxidation in rats. Naural Science Reading; 2017 May 18-21; 

Bratislava. Bratislava; 2017. p. 67-8. 
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16. Guranych S, Sokyrko I, Guranych T, Stetsevyat V. Pro- and antioxidant 

homeostasis in rats with iodine deficiency, insulin resistance and in terms of their 

combination. Materials of 8th Lviv-Lublin conference of experimental and clinical 

biochemistry; 2017 Sept 18-20; Lublin. Lublin; 2017. p. 35. (Здобувачем виконано 

дослідження, разом зі співавторами проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, обґрунтовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

17. Стецев’ят ВБ. Статевий диморфізм структурних змін печінки щурів із 

інсулінорезистентністю за умов набутого та вродженого йододефіциту. 

Матеріали 88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 Берез 28-30; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2019. с. 113-4. 

18. Стецев’ят ВБ. Статевий диморфізм структурно-метаболічних порушень і 

функціональних розладів печінки та підшлункової залози у щурів із 

інсулінорезистентністю та вродженим або набутим йододефіцитом. Матеріали 

XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з 

міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка 

П.Г.Костюка; 2019 Трав 27-30; Київ. Фізіол. журн.; 2019. 65(3). с. 131. 

19. Стецев’ят ВБ. Антиоксидантний резерв сироватки крові інсулінорезистент-

них щурів із набутим та вродженим йододефіцитом. Матеріали науково-прак-

тичної конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології»; 2019 Жов 17-18; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: 

ІФНМУ; 2019. с.62-3. 

20. Стецев’ят ВБ. Вплив тиреоїдних гормонів на вуглеводневий обмін щурів 

з урахуванням статевого диморфізму. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвячена пам’яті 

академіка  

Г. О. Бабенка; 2019 Жов 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 

2019. с. 99. 
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