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При експериментальній гіперінсулінемії спостерігається підвищення вмісту молекул середньої маси в
сироватці крові лабораторних щурів. Методом визначення окислювальної модифікації білків
встановлена активація перекисних процесів в сироватці крові з утворенням альдегідних і кетонних
продуктів нейтрального і основного характеру. Купірування гіперінсулінемії глюкозою дозволяє
знизити показники окислених продуктів.
Ключові слова: гіперінсулінемія, сироватка крові, окислювальна модифікація білків, молекули
середньої маси.

ВСТУП

Останнім часом все більший інтерес викликають дослідження, які спрямовані
на виявлення ланок метаболічних процесів, що набувають найбільш суттєвих змін
при патології [1–4]. У зв'язку з цим вельми актуальним представляється розгляд
питань стану окислювальної модифікації білків і утворення молекул середньої маси
в сироватці крові, оскільки вони є відображенням розвитку біохімічних змін на
молекулярному рівні та можуть бути використаними як індикатори розвитку
захворювань [5–14].
Процес окислювальної модифікації білків в організмі може бути спричинений
генерацією активних форм кисню, вміст яких збільшується при патологічних і
стресових ситуаціях. З літературних даних відомо, що на їх продукцію впливають ті
ж чинники, які регулюють і фізіологічну активність кліток, зокрема гормони.
Обумовлений введенням надмірної дози інсуліну гіперінсулінемічний стан є
стресовим для організму і також може супроводжуватись підвищенням рівня
активних форм кисню, що викликає особливий інтерес для вивчення.
Гіперінсулінемія відмічена окрім інсуліннезалежного цукрового діабету при цілому
ряду захворювань серцево-судинної системи [15–32], крім того штучно викликана
гіперінсулінемія застосовується в лікуванні психічних розладів [33].
У зв'язку з цим, метою роботи з'явилося вивчення вмісту продуктів
окислювальної модифікації білків і рівня молекул середньої маси в сироватці крові
лабораторних щурів, які зазнали дії експериментальної гіперінсулінемії.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях
лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науководослідного інституту біології Харківського національного університету
ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові
лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група;
група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії
купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед
інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин
декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину
глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.
Для визначення окислювальної модифікації білків сироватки крові
використовували
метод
О.Є.
Дубініної
[2].
Оптичну
щільність
дінітрофенілгідрозонів, які утворилися, реєстрували при довжинах хвиль: 346 і 370
нм (альдегідні і кетонні продукти окислювальної модифікації нейтрального
характеру), а також при 430 нм і 530 нм (альдегідні і кетонні продукти
окислювальної модифікації основного характеру). Вміст молекул середньої маси в
сироватці крові визначали за методом Габріелян Н.І. і ін. [3, 4].
Оцінка достовірності відмінностей між даними, отриманими в результаті
дослідження, проводилася з використанням t-критерия Ст’юдента. Розрахунки і
графічне оформлення отриманих в роботі даних проводилися з використанням
програми Microsoft Excel і програмного пакету «STATISTICA – 6.0» [34, 35].
Експеримент проводився з дотриманням принципів «Європейської конвенції
про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших
наукових цілей» (Страсбург, 1986) і Ухвали першого національного конгресу з
біоетики (Київ, 2001).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Оскільки інсуліновий шок є станом, який активізує процеси утворення активних
форм кисню [7–10], представляло інтерес оцінити рівень окислювальної модифікації
білків в сироватці крові лабораторних щурів, які знаходилися в стані гіперінсулінемії,
а також виведених з нього за допомогою купірування глюкозою (рис. 1).
У літературі накопичена достатня кількість матеріалу про збільшення кількості
активних форм кисню (АФК), які виконують роль вторинних посередників, при дії
різних чинників, у тому числі і інсуліну [6–8]. Ймовірно, отримані результати
пов'язані з тим, що при дії надмірних доз інсуліну, стимулюючих утворення АФК,
відбувається посилення модифікації білків.
При
купіруванні
гіперінсулінемії
глюкозою
в
сироватці
крові
експериментальної групи щурів рівень продуктів окислювальної модифікації білків
достовірно знижується до значень показника інтактної групи. Проте слід зазначити,
що введення глюкози при купіруванні гіперінсулінемії є ефективним відносно
зниження даного показника тільки в сироватці крові, тоді як в різних органах і
тканинах змін або не виявлено, або зниження спостерігається на рівні тенденції [36].

131

Нікольська В.О.

оп.од./мл

*

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

**

*

**

*
Інтактна група

**

Група у стані вираженої
гіперінсулінемії

346 нм
370 нм
430 нм
530 нм

Група після купірування
гіперінсулінемії

Рис. 1. Вміст продуктів окислювальної модифікації білків сироватки крові
лабораторних щурів інтактної і експериментальних груп, ( x ± S x ).
Примітка: * – вірогідність різниці показників порівняно з інтактною групою (р<0,05);
** – вірогідність різниці показників двох експериментальних груп (р<0,05).

Окислювальна модифікація білків пов'язана зі зміною в їх структурній
організації, фрагментацією, що супроводжується утворенням низькомолекулярних
компонентів. Ступінь фрагментації окислених білків в сироватці крові визначається
по зміні вмісту молекул середньої маси, які є біохімічним маркером, що відображає
рівень патологічного білкового метаболізму (табл. 1).
Таблиця 1
Вміст молекул середньої маси в сироватці крові лабораторних щурів інтактної
та експериментальних груп, оп. од./мл ( x ± S x )
Досліджуваний
матеріал
Сироватка крові
щурів інтактної
групи
Сироватка крові
щурів в стані
вираженої
гіперінсулінемії
Сироватка крові
щурів після
купірування
гіперінсулінемії

Довжина хвилі, нм

n
254

272

280

30

0,53±0,03

0,92±0,02

1,00±0,04

30

0,74±0,03*

1,23±0,02*

1,30±0,01*

30

0,56±0,05**

1,00±0,02*, **

1,09±0,01**

Примітка: позначення такі самі, що й на Рис. 1.
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Аналіз отриманих даних указує на те, що в стані гіперінсулінемії в сироватці
крові лабораторних щурів спостерігається вірогідне підвищення на 25–30 % рівня
молекул середньої маси в порівнянні з показником інтактної групи. Після
купірування гіперінсулінемії в сироватці крові групи щурів вміст молекул середньої
маси достовірно знижується щодо показника експериментальної групи в стані
вираженої гіперінсулінемії, а для значень, що реєструються при довжинах хвиль
λ=254 і 280 нм, практично досягає рівня інтактної групи.
Можна припустити, що зниження молекул середньої маси має певне значення в
регуляції процесів метаболізму, оскільки в літературі є дані, що свідчать про
широкий спектр біологічної активності фракцій даного пулу з'єднань, зокрема
антиоксидантної [5, 6].
Отримані результати дослідження дозволяють судити про те, що купірування
гіперінсулінемії глюкозою призводить до зниження вивчених показників в
сироватці крові лабораторних щурів практично до рівня інтактної групи.
Використовуючи отримані в роботі дані, можна створити основу для розробки
нових підходів контролю усунення гиперінсулінемічного стану, а також діагностики
перебігу інсулінотерапії.
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Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней
массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации
белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных
и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой
позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
Ключевые слова: гиперинсулинемия, сыворотка крови, окислительная модификация белков, молекулы
средней массы.
Nikolskaya V.A. Changes of biochemical indexes of serum blood of laboratory rats at influence of
experimental hyperinsulinemia / V.A. Nikolskaya // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National
University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 130-135.
In experimental hyperinsulinemia observed elevated levels of molecules of average weight in the serum of
laboratory rats. By the methods for determining the oxidative modification of proteins, peroxide activation
processes in blood serum with the formation of aldehydic and ketonic product of neutral and basic character
are installed. Relief of hyperinsulinemia by glucose can reduce rates of oxidized products.
Keywords: hyperinsulinemia, serum, oxidative modification of proteins, the molecules of average weight.
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