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КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Поширеність цукрового діабету (ЦД) значно зрос-
ла протягом останніх років. Нові дані з 10-го видан-
ня Diabetes Atlas IDF показують, що 537 мільйонів 
дорослих людей у всьому світі живуть з цукровим 
діабетом. Периферична діабетична нейропатія є 
найпоширенішим ускладненням цукрового діабету, 
яка розвивається у 50% пацієнтів, та відноситься до 
нейродегенеративних розладів периферичної нер-
вової системи. Оскільки слинні залози вважаються 
головними екзокринними залозами ротової порож-
нини й фізіологічно сприяють підтримці гомеостазу 
ротової порожнини, є важливим з’ясувати, які зміни 
в них викликає діабетична нейропатія. 

Метою дослідження було визначення активності 
α-амілази, аналіз протеїназно-інгібіторного потен-
ціалу, стану перекисного окиснення ліпідів, карбо-
нільно-окисного стресу, антиоксидантної системи у 
слинних залозах щурів за умов експериментальної 
нейропатії. Діабетичну нейропатію у щурів моде-
лювали шляхом внутрішньоочеревинного введення 
одноразової ін’єкції срептозоцину у дозі 65 мг/кг 
(Streptozocin, «Sigma», США). Наявність ЦД у щурів 
підтверджували за допомогою глюкозотолерантного 
тесту. Розвиток діабетичної нейропатії реєстрували 
тензоалгометричним методом вимірюючи больовий 
поріг (Randall-Selitto). У гомогенаті піднижньоще-
лепних слинних залоз щурів визначали активність 
α-амілази, загальну протеолітичну активність, за-
гальну антитриптичну активність, вміст ТБК-активних 
продуктів, вміст окисно-модифікованих білків, вміст 
молекул середньої маси та активність каталази.

Стрептозоцин-індукована діабетична нейропа-
тія сприяє розвитку патологічних змін у піднижньо-
щелепних слинних залозах щурів, про що свідчить 
пригнічення білок-синтетичної активності, зміна про-
теїназно-інгібіторного балансу за компенсаторним 
типом та активація процесів перекисного окиснення 
ліпідів на тлі зростання антирадикального захисту.

Ключові слова: діабетична нейропатія, слинні за-
лози, протеїназно-інгібіторний потенціал, про- та ан-
тиоксидантна системи.

Зв’язок публікації з плановими науково-до-
слідними роботами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Особливості розвитку патологічних змін в ор-
ганах системи травлення за різних умов та розроб-
ка методів їх корекції» (номер державної реєстрації 
0120U100502).

Вступ. Протягом останнього десятиліття в усьому 
світі відзначається неухильне зростання захворюва-
ності на цукровий діабет (ЦД). За останніми оцінками 
Міжнародної діабетичної федерації, станом на 2021 
р. число дорослих, хворих на ЦД сягнуло 537 мільйо-
нів, хоча за більш ранніми прогнозами очікувалось, 

що ця цифра зросте у 2030 р. до 520 млн хворих [1] 
та у 2040 р. – до 642 млн [2]. Діабетична нейропатія є 
найпоширенішим ускладненням цукрового діабету з 
високими показниками захворюваності та смертнос-
ті [3], порушенням працездатності у великої кількості 
хворих [4], яка розвивається у 50% пацієнтів, що хво-
ріють як на діабет 1, так і 2 типу, протягом їхнього 
життя [5, 6] та відноситься до нейродегенеративних 
розладів периферичної нервової системи [5]. 

Загальновідомо, що у механізмах розвитку 
ускладнень ЦД вирішальну роль відіграють оксида-
тивний стрес та синдром системної запальної від-
повіді. Активні форми кисню (АФК) через сигналінг 
ядерного фактора-κB індукують продукцію проза-
пальних цитокінів. Однак основні механізми патоге-
незу ЦД та його ускладнень залишаються недостат-
ньо вивченими. Chen SY et al. довели, що щури з ЦД 
2 типу мають значно нижчу швидкість салівації та 
зменшену активність альфа-амілази слини, а також 
ослаблені реакції секреції слини на стимуляцію по-
рівняно з контрольними щурами. Гістопатологічне 
спостереження показало, що у щурів з ЦД 2 типу спо-
стерігалася запальна клітинна інфільтрація з підви-
щеною експресією IL-6 і TNF-α, оксидативний стрес, 
включаючи зниження активності супероксиддисму-
тази та збільшення вмісту малонового діальдегіду, 
а також зниження експресії β1-адренорецепторів, 
холінорецепторів, аквапорину та протеїнкінази А в 
слинних залозах, зокрема привушної. Знижена се-
креція слини може бути пов’язана з гістопатологічни-
ми ураженнями та зниженням регуляції секреторних 
шляхів у слинних залозах тварин за умов ЦД [7, 8].

DeVito-Moraes AG et al. оцінили вплив інсуліну 
на статус аутофосфорилювання рецепторів інсуліну 
та його субстратів IRS-1 та IRS-2 у привушних залозах 
дорослих самців щурів Wistar за допомогою вестерн-
блот-аналізу та підтвердили його вплив на актива-
цію внутрішньоклітинного сигналінгу IR/IRS/PI3K/
Akt і MAPK в привушних залозах самців щурів Вістар, 
який подібний до класичних метаболічних мішеней  
гормону [9].

Kołodziej U., et al. не виявили кореляції між пара-
метрами оксидативного стресу у плазмі та слинних 
залозах за умов інсулінорезистентності. Однак окис-
но-відновний баланс в обох великих слинних зало-
зах зміщений у бік окисного статусу, привушні зало-
зи інсулінорезистентних щурів піддаються більшій 
інтенсивності оксидативного стресу. Стимульована 
секреторна здатність та механізми, що беруть участь 
у синтезі/секреції білків у слинних залозах, при-
гнічуються за цих умов: показано значне зниження 
(45%) стимульованої швидкості салівації та загальної 
концентрації білка в привушних (35%) і піднижньо-
щелепних (10%) слинних залозах тварин з інсуліно-
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резестинтністю порівняно з контрольними щурами 
[10].

Слинні залози вважаються головними екзокрин-
ними залозами ротової порожнини й фізіологічно 
сприяють підтримці гомеостазу ротової порожнини. 
Результати досліджень Fouani M., et al. підтверджу-
ють кореляцію між ЦД та ускладненнями в слинних 
залозах, зокрема змінами ключових білків у паці-
єнтів з цукровим діабетом, які значно послаблюють 
функцію слинних залоз [11, 12].

Мета дослідження – дослідити активність 
α-амілази, проаналізувати протеїназно-інгібіторний 
потенціал, стан перекисного окиснення ліпідів, кар-
бонільно-окисного стресу, антиоксидантної системи 
у слинних залозах щурів за умов стрептозоцин-інду-
кованої діабетичної нейропатії.

Об’єкт і методи дослідження. Експериментальні 
дослідження проводили на базі наукової лаборато-
рії кафедри біоорганічної і біологічної хімії ПДМУ та 
акредитованої ЕБК науково-дослідної лабораторії 
навчально-наукового центру «Інституту біології та 
медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. При проведенні експеримен-
тів дотримувались нормативів Конвенції з біоетики 
Ради Європи 1997 року, Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментів та інших наукових цілей, загальним 
етичним принципам експериментів на тваринах, які 
ухвалені Першим національним конгресом України з 
біоетики. 

Дослідження були виконані на 52 статевозрілих 
білих нелінійних щурах обох статей масою 180-220 
г. Експериментальну діабетичну нейропатію у щурів 
викликали шляхом внутрішньоочеревинного вве-
дення одноразової ін’єкції срептозоцину у дозі 65 
мг/кг (Streptozocin, «Sigma», США) [13]. Концентра-
цію глюкози вимірювали за допомогою глюкометра 
Free Style Optium XEMV036-P0270 і тест-смужки Free 
Style Optium Н на 14, 28 день експерименту. Для під-
твердження наявності цукрового діабету у щурів на 
30-й день дослідження проводили глюкозотолерант-
ний тест. Для підтвердження розвитку діабетичної 
нейропатії використовували тензоалгометричний 
метод вимірюючи больовий поріг (Randall-Selitto) 
[14, 15]. На 40 день експерименту здійснювали забій 
тварин під тіопенталовим наркозом шляхом крово-
пускання. Упродовж усього експерименту тварини 
перебували на стандартному раціоні віварію.

Об’єктами дослідження були піднижньощелеп-
ні слинні залози щурів, у гомогенаті яких визначали 
активність α-амілази [16], загальну протеолітичну 
активність [17], загальну антитриптичну активність 
[18], вміст ТБК-активних продуктів [19], вміст окисно-
модифікованих білків [20], вміст молекул середньої 
маси [21] та активність каталази [22].

Отримані результати експериментальних дослі-
джень проаналізовані з використанням методів ва-
ріаційної статистики. Розподіл на нормальність пере-
віряли шляхом розрахунку критерію Шапіро-Вілка. 
Якщо дані відповідали нормальному розподілу, то 
достовірність їх різниці при порівнянні середньо-
арифметичних величин визначали за допомогою 
t-критерію Ст’юдента для незалежних вибірок; до-
стовірними даними вважали ті, що відповідають 
p<0.05. У випадку, коли ряди даних не підлягали 

нормальному розподілу, статистичну обробку здій-
снювали, використовуючи непараметричний метод 
– тест Мана-Уітні.

Результати досліджень та їх обговорення. Нами 
встановлено, що стрептозоцин у щурів викликав цу-
кровий діабет з розвитком діабетичної нейропатії, 
проявом якої було зростання порогу больової чут-
ливості (ПБЧ), яку вимірювали тензоалгометричним 
методом. В результаті проведених досліджень вста-
новлено, що у контрольних тварин початковий ПБЧ 
складав 100,1±3,4% та на 14, 28 дні вимірювання не-
значно коливався в межах базового рівня. У щурів, 
яким моделювали стрептозоцин-індуковану нейро-
патію ПБЧ значно зростав у всі дні вимірювання по-
рівняно з початковим значенням: на 14 день після 
введення стрептозоцину ПБЧ зростав на 22,4±8,4% 
(p<0,05), а на 28 день – на 100,9±15,3% (p<0,001). 
Отже, це свідчить про розвиток периферичної діабе-
тичної полінейропатії.

За умов моделювання стрептозоцин-індукованої 
нейропатії в піднижньощелепних слинних залозах 
тварин вірогідно у 2 рази зменшувалась активність 
α-амілази в порівнянні з контрольними тваринами 
(табл.). 

Останнім часом білки слини як потенційні біо-
маркери використовуються для діагностики та про-
гнозу хронічних захворювань, оскільки вони мають  
переваги завдяки простоті їхнього збору, неінвазив-
ності та нижчої вартості. Аналізуючи сучасну науко-
ву літературу щодо змін активності амілази в слині 
у пацієнтів з ЦД отримали суперечливі дані: значне 
підвищення активності амілази слини у пацієнтів із 
ЦД порівняно з контролем натщесерце було доведе-
но авторами [23, 24, 25, 26] та зменшення активності 
амілази в слині у пацієнтів з ЦД отримали дослідни-
ки [27, 28, 29].

За нашими даними, стрептозоцин-індукована 
діабетична нейропатія викликає пригнічення білок-
синтетичної активності піднижньощелепних слинних 
залоз тварин, що спричиняє зменшення активності 
амілази.

Нами встановлено, що в піднижньощелепних 
слинних залозах щурів за умов розвитку стрептозо-
цин-індукованої діабетичної нейропатії вірогідно 
зростає антитриптична активність порівняно з цим 
показником у контрольних тварин (табл.). Загальна 
протеолітична активність слинних залоз тварин в 
усіх досліджуваних групах вірогідно не змінювалась 
(табл.), що свідчить про зміни протеїназно-інгібітор-
ного балансу за компенсаторним типом.

У пацієнтів із ЦД 2-го типу виявлено тісний ко-
реляційний зв’язок у експресії сироваткового α2-
макроглобуліну та α2-макроглобуліну у слині. 
Експресія α2-макроглобуліну у слині була значно 
збільшення у пацієнтів з ЦД 2 типу [30]. 

Нами виявлено, що за умов розвитку діабетичної 
нейропатії карбонільно-окисний стрес у слинних за-
лозах тварин не розвивається, про що свідчить від-
сутність достовірних змін вмісту ОМБ порівняно з 
контролем (табл.). Вміст ТБК-активних продуктів у 
тканинах слинних залоз щурів за цих умов вірогідно 
збільшився у 2 рази порівняно з цим показником у 
контрольних тварин (табл.), що свідчить про акти-
вацію перекисного окиснення ліпідів. Достовірне 
збільшення активності каталази у піднижньощелеп-
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них залозах (табл.) за умов стрептозоцин-індукова-
ної нейропатії свідчить про підвищення антиради-
кального захисту слинних залоз тварин за цих умов. 
Нами встановлено вірогідне зростання вмісту моле-
кул середньої маси у слинних залозах тварин, яким 
моделювали діабетичну нейропатію у порівнянні з 
контрольними щурами (табл.).

Загальновідомо, що хронічний окислювальний 
стрес – це стан, що виникає при ЦД через стійку гі-
перглікемію, яка стимулює послідовність механізмів, 
що генерують надмірну продукцію АФК, які є відпо-
відальними за виникнення та прогресування усклад-
нень ЦД [31]. Knaś M et al. показали, що  великі слин-
ні залози підлягають підвищеному оксидативаному 
стресу у щурів з стрептозоцин-індукованим ЦД не-

залежно від тривалості експерименту, 
однак привушні слинні залози були більш 
вразливими, про що свідчить більший 
ступінь та різноманітність окисного по-
шкодження за умов ЦД [32].

de Souza DN et al. довели, що цукро-
вий діабет викликаний введенням стреп-
тозоцину у щурів призводив до збільшен-
ня концентрації малонового діальдегіду 
в привушній та підщелепній слинних за-
лозах, зниження активності супероксид-
дисмутази в підщелепній і збільшення 
активності каталази в привушній слинних 
залозах [33]. Таким чином існують деякі 
особливості про- та антиоксидантного ба-
лансу у великих слинних залозах щурів.

Таким чином, за умов моделювання 
стрептозоцин-індукованої діабетичної 
нейропатії у тканинах піднижньоще-

лепних слинних залоз щурів активуються процеси 
перекисного окиснення ліпідів на тлі зростання ан-
тирадикального захисту, що свідчить про декомпен-
саторний баланс про- та антиоксидантної системи.

Висновки. Стрептозоцин-індукована діабетична 
нейропатія сприяє розвитку патологічних змін у під-
нижньощелепних слинних залозах щурів, про що 
свідчить порушення білок-синтетичної функції, зміни 
протеїназно-інгібіторного та про/антиоксидантного 
балансу.

Перспективи подальших досліджень. Полягають 
у вивченні механізмів розвитку патологічних змін у 
слинних залозах щурів за умов  діабетичної нейро-
патії та на підставі цього пошук засобів експеримен-
тальної корекції цих змін.

Таблиця – Біохімічні показники слинних залоз щурів  
за умов діабетичної нейропатії

№ Біохімічні показники Група 1. 
Контроль

Група 2. 
Діабетична 
нейропатія

Статистичний 
показник

1. Активність α-амілази, 
мг/с•л

38,8±4,67
(n=10 )

20,18±2,66
(n=11 ) Р1-2 ˂0,05

2. Загальна протеолітична 
активність, мкг/г•хв

3,33±0,06
(n=9 )

3,24±0,1
(n=11 ) Р1-2 ˃0,05

3. Загальна антитриптична 
активність, г/кг

32,64±1,74
(n=9)

89,77±7,01
(n=11 ) Р1-2 ˂0,0001

4. Вміст ТБК-реактантів, 
мкмоль/г

4,25±0,72
(n=15 )

8,72±1,16
(n=11 ) Р1-2 ˂0,01

5. Вміст молекул середньої 
маси, у.о.

0,29±0,003
(n=8 )

0,32± 0,009
(n=11 ) Р1-2 ˂0,05

6. Уміст ОМБ, у.о. 0,34±0,02
(n=10 )

0,37± 0,03
(n=11 ) Р1-2 ˃0,05

7. Активність каталази, 
мккат/г•хв

0,74±0,034
(n=10 )

0,84± 0,06
(n=11 ) Р1-2 ˂0,05
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ВПЛИВ СТРЕПТОЗОЦИН-ІНДУКОВАНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ НА СЛИННІ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ
Тихонович К. В., Криворучко Т. Д., Береговий С. М., Непорада К. С.
Резюме. Протягом останнього десятиліття в усьому світі відзначається неухильне зростання захворюва-

ності на цукровий діабет (ЦД). За останніми оцінками Міжнародної діабетичної федерації, станом на 2021 р. 
число дорослих, хворих на ЦД сягнуло 537 мільйонів. Діабетична нейропатія є найпоширенішим ускладнен-
ням цукрового діабету з високими показниками захворюваності та смертності й відноситься до нейродеге-
неративних розладів периферичної нервової системи. Слинні залози вважаються головними екзокринними 
залозами ротової порожнини й фізіологічно сприяють підтримці гомеостазу ротової порожнини. Літературні 
дані підтверджують кореляцію між ЦД та ускладненнями в слинних залозах, зокрема змінами ключових біл-
ків у пацієнтів з цукровим діабетом, які значно послаблюють функцію слинних залоз.

 Метою дослідження було дослідити активність α-амілази, проаналізувати протеїназно-інгібіторний 
потенціал, стан перекисного окиснення ліпідів, карбонільно-окисного стресу, антиоксидантної системи у 
слинних залозах щурів за умов стрептозоцин-індукованої діабетичної нейропатії.

 Експериментальну діабетичну нейропатію у щурів викликали шляхом внутрішньоочеревинного 
введення одноразової ін’єкції срептозоцину у дозі 65 мг/кг (Streptozocin, «Sigma», США). Для підтверджен-
ня наявності цукрового діабету у щурів на 30-й день дослідження проводили глюкозотолерантний тест. Для 
підтвердження розвитку діабетичної нейропатії використовували тензоалгометричний метод вимірюючи бо-
льовий поріг (Randall-Selitto). У гомогенаті піднижньощелепних слинних залоз щурів визначали активність 
α-амілази, загальну протеолітичну активність, загальну антитриптичну активність, вміст ТБК-активних про-
дуктів, вміст окисно-модифікованих білків, вміст молекул середньої маси та активність каталази.

За нашими даними, стрептозоцин-індукована діабетична нейропатія викликає пригнічення білок-синте-
тичної активності піднижньощелепних слинних залоз тварин, що спричиняє зменшення активності амілази. 
За цих умов протеїназно-інгібіторний баланс змінюється за компенсаторним типом. Нами встановлено, що за 
умов моделювання діабетичної нейропатії у тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів активуються 
процеси перекисного окиснення ліпідів на тлі зростання антирадикального захисту, що свідчить про деком-
пенсаторний баланс про- та антиоксидантної системи.

Стрептозоцин-індукована діабетична нейропатія сприяє розвитку патологічних змін у піднижньощелеп-
них слинних залозах щурів, про що свідчить порушення білок-синтетичної функції, зміни протеїназно-інгібі-
торного та про/антиоксидантного балансу.

Ключові слова: діабетична нейропатія, слинні залози, протеїназно-інгібіторний потенціал, про- та анти-
оксидантна системи.

EFFECT OF STREPTOZOCIN-INDUCED DIABETIC NEUROPATHY ON RAT’S SALIVARY GLANDS 
Tykhonovych K. V., Kryvoruchko T. D., Berehovyi S. M., Neporada K. S.
Abstract. During the last decade, there has been a steady increase in the incidence of diabetes (DM) around the 

world. According to the latest estimates of the International Diabetes Federation, as of 2021, the number of adults 
with diabetes has reached 537 million. Diabetic neuropathy is the most common complication of diabetes mellitus 
with high morbidity and mortality and is one of neurodegenerative disorders of the peripheral nervous system. The 
salivary glands are considered to be the main exocrine glands of the oral cavity and physiologically contribute to 
the maintenance of oral homeostasis. The literature confirms the correlation between diabetes and salivary gland 
complications, in particular changes in key proteins in patients with diabetes, which significantly impair salivary 
gland function.
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The aim of the study was to investigate the activity of α-amylase, to analyze the proteinase-inhibitory potential, 
the state of lipid peroxidation, carbonyl oxide stress, antioxidant system in the salivary glands of rats under conditions 
of streptozocin-induced diabetic neuropathy.

Experimental diabetic neuropathy in rats was induced by the intraperitoneal administration of a single injection 
of sreptozocin at a dose of 65 mg/kg (Streptozocin, “Sigma”, USA). To confirm the presence of diabetes mellitus in 
rats on the 30th day of the study, a glucose tolerance test was performed. To confirm the development of diabetic 
neuropathy, we used the strain-algometric method of measuring the pain threshold (Randall-Selitto). In the 
homogenate of the mandibular salivary glands of rats, we determined α-amylase activity, total proteolytic activity, 
total antitryptic activity, level of TBA-active products, level of oxidatively modified proteins, level of medium weight 
molecules and catalase activity.

According to our data, streptozocin-induced diabetic neuropathy causes inhibition of the protein-synthetic activity 
of the mandibular salivary glands of animals, which causes a decrease in amylase activity. Under these conditions, 
the proteinase-inhibitory balance varies according to the compensatory type. We found that under the conditions 
of modeling diabetic neuropathy in the tissues of the mandibular salivary glands of rats, lipid peroxidation processes 
are activated against the background of increased antiradical protection, which indicates a decompensatory balance 
of pro- and antioxidant systems.

Streptozocin-induced diabetic neuropathy promotes the development of pathological changes in the mandibular 
salivary glands of rats, as evidenced by impaired protein-synthetic function, changes in proteinase-inhibitory and 
pro / antioxidant balance.

Key words: diabetic neuropathy, salivary glands, proteinase-inhibitory potential, pro- and antioxidant systems.
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