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лаева Т.В., 2006; Тараховский Ю.С. и соавт.,
2013; Bazu A. et al., 2010).

Останнім часом значний інтерес дослід�
ників викликають природні препарати з ан�
тиоксидантною, протизапальною, гіполіпі�
демічною та іншими діями, сумарні біоло�
гічні ефекти яких обумовлені їх різнома�
нітним складом та окремими спеціфічними
компонентами. При цьому вони поєднують
достатню ефективність, широту терапевтич�
ної дії, відносну нешкідливість, а також час�
то позитивно впливають на перебіг су�
путньої патології. В цьому плані надзвичай�
ний інтерес мають препарати чорниці. 

В ході експериментальних та клінічних
досліджень отримані докази різнобічного
впливу флавоноїдів чорниці на серцево�су�
динну систему. Основними речовинами,
що діють, є 15 різних антоціанів з протиза�
пальною та антиоксидантною діями, які
підвищують бар’єрну функцію ендотелію,
покращують реологічні властивості крові і
підвищують еластичність судинної стінки
внаслідок їх спроможності впливати на ре�
гуляцію біосинтезу колагену, здатні знижу�
вати рівень холестерину в крові за рахунок
нормалізації процесів його утилізації
печінкою (Halle M. et al., 1999;Greenland P.
et al., 2001; Howard B.V. et al., 2006; Crouse
J.R. 3rd et al., 2007; Cassidy A. et al., 2013;
Jacques P.F. et al., 2013; Jennings A. et al.,
2014). За даними трьох масштабних прос�
пективних досліджень, тривале щоденне
споживання фруктів та ягід сприяє змен�
шенню частоти виникнення інфаркту міо�
карда, зниженню ризику розвитку серцево�
судинних захворювань і загальної смерт�
ності та зменшенню на 26% захворюваності
на цукровий діабет 2 типу (Carlsen M.H. et
al., 2010; Mauray A. et al., 2010; Lehtonen
H.M. et al., 2011). 

Останнім часом в Україні за іннова�
ційною технологією створено харчовий
продукт тривалого терміну зберігання чор�
нична паста “LiQberry”. Суть технології по�
лягає у наноздрібнюванні з одночасним не�
хімічним гідролізом чорничної ягоди за ра�
хунок пульсацій тиску в спеціально спроек�
тованих для цього апаратах. Лікувальні
властивості чорничної пасти обумовлені
вмістом кісточки та шкірки чорниці, до
складу яких входять поліфеноли, анто�
ціани, хлорогенова кислота, пектин, клітко�
вина, каротиноіди, полі ненасичені жирні
кислоти, токоферол. 

Мета 
Мета дослідження – вивчити вплив трива�
лого (6 місяців) споживання чорничної пас�
ти “LiQberry” на показники ліпідного та вуг�
леводного обміну.

Матеріали та методи
До відкритого дослідження було включено
30 чоловіків і жінок  (16 і 14 осіб, відповідно)
віком понад 18 років, обстежених раніше в
межах епідеміологічного скринінгу неор�
ганізованого міського населення. Середній
вік складав 49,6±2,4 роки. Учасники протя�
гом 6 місяців вживали чорничну пасту по 1
столовій ложці двічі на день. У дослідження
не включали осіб з ішемічною хворобою
серця, серцевою недостатністю, порушен�
ням мозкового кровообігу, гіпертонічною
хворобою ІІ–ІІІ ст. і цукровим діабетом.
Протягом дослідження пацієнти не отриму�
вали протизапальні, антидіабетичні або
гіполіпідемічні препарати.

Кров для визначення рівня ліпідів, глюко�
зи, С�реактивного протеїну  (СРП) та прот�
ромбінового індексу брали натще на почат�
ку дослідження, через 3 та 6 місяців вжи�
вання чорничної пасти. 

Вміст загального холестерину (ХС), три�
гліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів
високої щільності (ХС ЛПВЩ), глюкози та
СРП визначали на півавтоматичному біо�
хімічному фотометрі ВТS 330 фірми Bio�
system (Іспанія). Вміст ліпопротеїнів низької
щільності (ХС ЛПНЩ) розраховували за
формулою Friedwald: 

ХС ЛПНЩ = ХС � ХС ЛПВЩ � ТГ/2,2 (ммоль/л)

(Friedewald W.T. et al., 1972). Гіперхолесте�
ринемію (ГХС) діагностували при рівні за�

гального ХС у крові 5,2 ммоль/л і вище,
гіпертригліцеридемію (ГТГ) – при рівні ТГ =
1,7 ммоль/л і вище, гіпоальфахолестери�
немію (гіпо�αХС) – при рівні ХС ЛПВЩ ниж�
че 1,0 ммоль/л у чоловіків і нижче 1,3
ммоль/л у жінок. В групу осіб з дисліпіде�
мією (ДЛП) включали обстежених з ізольо�
ваною ГХС, ГТГ та гіпо�αХС або їх будь�яким
поєднанням. Для оцінки співвідношення
атерогенних та антиатерогенних фракцій ХС
використовували коефіцієнт атерогенності
(КА), що розраховується за формулою: 

КА = (ХС � ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ.

За норму вважали значення КА = 3 ум. од. 
Рівень СРП менше 1,0 мг/л розглядали як

низький, від 1,0 до 2,9 мг/л – як середній і
3,0 мг/л та вище – як високий.  

Визначення протромбінового індексу у %
проводили за методом В.П. Балуди (Балуда
В.П. і співавт., 1962).

Електрокардіограму у спокої реєстрували
на електрокардіографі ЮКАРД�200 фірми
“UTAS” (Україна) у 12 стандартних відведен�
нях. Її оцінка проводилась за Міннесотсь�
ким кодом (Prineas R.J. et al., 2009).

Рівень артеріального тиску (АТ) вимірю�
вали сфігмоманометром.

Надлишкову масу тіла (НМТ) та ожиріння
оцінювали за допомогою індексу маси тіла
(ІМТ), що визначається як відношення маси
тіла (кг) до квадрату зросту (м2).  НМТ відпо�
відало значення ІМТ від 25,0 до 29,9 кг/м2,
а ожирінню – його значення   30,0  кг/м2 та
більше. 

Статистичну обробку отриманих даних
проводили на персональній ЕОМ  стандарт�
ної конфігурації за допомогою статистично�
го пакету STАTISTICA 5.5.

Вступ
У формуванні сучасних негативних медико�
демографічних тенденцій в Україні провідне
положення займають серцево�судинні захво�
рювання. Серед причин смерті саме вони зай�
мають перше місце, складаючи  66% у струк�
турі смертності населення. І несприятлива де�
мографічна ситуація в країні продовжує погір�
шуватись. Зокрема, за останні 30 років поши�
реність хвороб системи кровообігу зросла у
3,5 рази, а рівень смертності від них – на 46%. 

Проблеми захворюваності і смертності від
серцево�судинних хвороб, ефективність їх
профілактики і лікування значною мірою виз�
начаються глибиною розуміння природи ате�
росклеротичного процесу, який лежить в ос�
нові переважної більшості видів кардіальної
патології. Тривалий час серед уявлень про ате�
росклероз домінувала теорія, відповідно до
якої провідним фактором атерогенезу вважа�
ли збільшення вмісту холестерину в крові,
пов’язане або з порушенням його захвату тка�
нинами при генетичному дефіциті чи відсут�
ності рецепторів ліпопротеїнів низької щіль�
ності, або з надлишковим надходженням хо�

лестерину в організм при різних дієтологічних
порушеннях. Вважали, що в умовах гіперхо�
лестеринемії підсилюється проникнення ліпо�
протеїнів через ендотеліальний бар’єр, холес�
терин накопичується у судинній стінці, що і
спричиняє її атеросклеротичне ураження. Піз�
ніше ці погляди зазнали певної трансформа�
ції, і на перший план вийшла гіпотеза про пер�
винну пошкоджувальну дію гіперхолестери�
немії на ендотелій судин. 

В наш час провідним фактором атерогенезу
вважають атерогенний фенотип ліпопротеінів,
до складу якого відносять підвищену концент�
рацію ліпопротеінів, багатих на тригліцериди, і
дрібні частки ліпопротеїнів низької щільності у
сполученні зі зміною структури часток ліпопро�
теїнів високої щільності або зменшенням їх
вмісту в плазмі (Cassidy A. et al., 2013). 

Незалежно від того, яке порушення обміну
ліпідів або ліпопротеїнів розглядається як без�
посередня причина розвитку атеросклерозу,
до останнього часу до уваги брали лише його
кількісну складову, яка, за результатами су�
часних досліджень, свідчить тільки про інтен�
сивність процесу, а в основі його розвитку ле�
жать, насамперед, зміни в структурі і функції
ліпопротеїнів, внаслідок чого повністю зміню�
ється характер їх обміну. В цих умовах виника�
ють так звані “модифіковані ліпопротеїни” з
цитотоксичною дією і  здатністю пошкоджува�
ти судинний ендотелій, спричиняючи, як без�
посередньо, так і опосередковано, розвиток
запальної реакції через залучення імунної сис�
теми (Барнаулов О.Д., 2008; Аронов Д.М., Лу�
панов В.П., 2011).

Уявлення щодо провідної ролі гіперхолесте�
ринемії в атерогенезі зберегли свої позиції се�
ред дослідників і, насамперед, клініцистів до
нашого часу. Відповідно з ними, тактика про�
філактики і лікування атеросклерозу і його клі�
нічних проявів передбачає ретельний конт�
роль рівня холестерину в крові і його нор�
малізацію за допомогою відповідних дієт, а в
разі їх неефективності – медикаментозної
ліпідознижувальної терапії (Братусь В.В., Та�
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Результати 
та обговорення
За даними первинного обстеження, пору�
шення обміну ліпідів було виявлено у 66,7%
осіб: у кожної десятої особи – ізольована
гіпо�αХС, у кожної четвертої – ізольована
ГХС, а у кожної другої – поєднання підви�
щеного рівня загального ХС та низького ХС
ЛПНЩ.  В цілому, ГХС встановлено у 56,7%,
а гіпо�αХС – у 46,7% суб’єктів дослідження.
Оптимальний або близький до нього рівень
ХС ЛПНЩ зареєстрували лише у 14 осіб.
Межові значення біли визначені у кожного
шостого обстеженого, а у 36,7% випадків
цей показник перевищував 4,1 ммоль/л. За
виключенням однієї особи, рівень ТГ у всіх
суб’єктів дослідження не перевищував 1,7
ммоль/л.

Через 6 місяців прийому чорничної пасти
біло виявлене достовірне зниження рівня
загального ХС та ХС ЛПНЩ у сироватці кро�
ві на 9 та 13%, відповідно  (таблиця).

Майже втричі (від 36,6 до 13,3%) змен�
шилась частка осіб з високими та дуже ви�
сокими значеннями ХС ЛПНЩ, і вдвічі
збільшилась кількість обстежених з межо�
вими рівнями цього показника (з 16,7 до
33,3%). Істотного впливу на вміст ТГ та ХС
ЛПВП не встановлено.

Оцінка динаміки КА, що віддзеркалює
відношення атерогенних фракцій ліпопро�
теїнів до антиатерогенних, свідчить не лише
про вірогідне зниження середніх його зна�
чень, але й про істотне покращення ліпідно�

го спектру крові пів впливом антиоксидантів
чорниці у 60% учасників. Ці зміни вагоміші
у жінок: у 11 із 14 осіб реєструвалось змен�
шення КА більше, ніж на 10%.

Останнім часом особливий інтерес та
дискусії дослідників викликає СРП, як
медіатор неспецифічного запалення. Вва�
жають, що визначення його рівня допома�
гає спрогнозувати ступінь кардіоваскуляр�
ного ризику такою ж мірою, як і досліджен�
ня вмісту загального ХС. На початку
дослідження середній рівень СРП складав
5,18±0,48 мг/л, а в кінці періоду спостере�
ження – 3,67±0,25 мг/л, що свідчить про
істотне (на 29%) його зниження. Для більш
детального аналізу учасників розділили в

залежності від вихідних значень СРП: рівень
менше 1,0 мг/л не був зареєстрований у
жодного пацієнта, вміст від 1 до 3 мг/л вия�
вили у 14 осіб, а у 16 обстежених значення
коливались від 3 до 10 мг/л. Через 6 місяців
у більшості учасників (20 осіб) рівень СРП
знаходився в межах від 1 до 3 мг/л. Вста�
новлено, що більш істотне зниження цього
показника (на 36%) визначалося при по�
чатково високих його значеннях.

Загальновідома гіпоглікемічна дія чор�
ниці. Досить давно її плоди та пагони вико�
ристовуються як протидіабетичні засоби.
Флавоноіди та антоціани відомі як інгібітори
адсорбції глюкози клітинами кишкового та
ниркового епітелію (Howard B.V. et al.,
2006). Маючи виражені антиоксидантні
властивості, вони здійснюють мембранос�
табілізуючу дію і підвищують чутливість
клітин до інсуліну (Crouse J.R. 3rd et al., 2007;
Mauray A. et al., 2010, 2012), відновлюють
здатність β�клітин острівців Лангерганса ре�
агувати підвищенням інкреції інсуліну в
кров у відповідь на навантаження глюкозою
(Mink P.J. et al., 2007). В проведеному нами
дослідженні виявлено вірогідне зниження
середнього рівня глюкози – від 5,26±0,12 до
4,58±0,14 (р<0,001). Зменшення цього по�
казника було притаманне всім учасникам
дослідження, незалежно від статі чи почат�
кового рівня глікемії. 

Оскільки оксикумарини, які містяться в
чорниці, спричиняють зниження агрегації
тромбоцитів і здатності крові до згортання
(Lehtonen H.M. et al., 2011), в ході дослід�
ження проводили контроль протромбіно�
вого індексу. Через 3 місяці вживання чор�
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Показники
Початок Через Через 

дослідження 3 місяці 6 місяців

Загальний ХС, ммоль/л 5,54±0,20 5,38±0,24 5,05±0,15*

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,86±0,20 3,65±0,24 3,36±0,14*

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,18±0,01 1,20±0,01 1,20±0,01

ТГ, ммоль/л 1,10±0,08 1,18±0,08 1,08±0,05

КА, умов.од. 3,70±0,18 3,53±0,18 3,22±0,13*

Глюкоза, ммоль/л 5,26±0,12 5,17±0,12 4,58±0,14$

С�реактивний протеїн, мг/л 5,18±0,48 4,54±0,51 3,67±0,25#

Протромбіновий індекс, % 89,47±1,21 84,41±1,55# 84,86±1,72*

Індекс маси тіла, кг/м2 28,47±0,88 28,38±0,86 26,89±1,25

Систолічний АТ, мм рт. ст. 120,90±2,04 118,62±2,67 119,89±2,25

Діастолічний АТ, мм рт. ст. 75,27±1,24 73,72±1,65 74,39±1,55

Вірогідність розбіжностей: *р < 0,05; #р < 0,01; $р < 0,001

Динаміка середніх значень показників при споживанні
чорничної пасти “LiQberry”

ничної пасти учасниками відбулося вірогід�
не зниження цього показника від 89,47±1,21
до 84,41±1,55% (р<0,01). У подальші 3 мі�
сяці не біло зареєстровано істотних змін що�
до цього (таблиця). За весь період спосте�
реження у жодного з обстежених значення
протромбінового індексу не зменшувалося
нижче за нормальні величини. 

Нами не встановлено впливу компонентів
чорничної пасти на масу тіла чи то на рівень
артеріального тиску. Коливання середніх
значень ІМТ, систолічного та діастолічного
АТ біли статистично недостовірні (таблиця),
а розподіл учасників в залежності від їх зна�
чень залишився тим самим. 

Більшість високорезультативних дослід�
жень щодо визначення позитивного багато�
факторного антиатерогенного впливу фла�
воноїдів, флавонів та антоціанів проведено
in vitro на культурах клітин або ж у анімаль�
них  експериментах. Здатність впливати на
різні процеси життєдіяльності, антиради�
кальний, гіполіпідемічний, протидіабетич�
ний та інші ефекти природних продуктів з
високою біологічною активністю, в тому
числі і чорниці, багато в чому залежать від
форми споживання (цілісні ягоди, їх фрак�
ції, сиропи, екстракти тощо) та способу об�
робки/приготування. Клінічних та відкри�
тих досліджень за участю добровольців
проведено небагато, а їхні результати не
завжди однозначні, проте вони досить пе�
реконливо свідчать про перспективність ви�
користання підкласів флавоноідів для про�
філактики і лікування метаболічного синд�
рому, серцево�судинних захворювань і цук�
рового діабету 2 типу.  

Так, прийом капсул з рослинними анто�
ціанами протягом 12 тижнів супроводжу�
вався одночасним вірогідним зростанням
концентрації ХС ЛПВЩ і зниженням вмісту
ХС ЛПНЩ на 14%. При цьому рівні глюкози
і вміст ТГ у сироватці крові 120 учасників то�
го дослідження не змінилися (Patel C.J. et al.,
2012). В іншому дослідженні 50 дорослих
добровольців з гіперліпідемією отримували
двічі на день екстракти ягід (45 мг ан�
тоціанів). Через 4 тижні було встановлено
значне і достовірне зниження рівня загаль�
ного ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ та малонового діаль�
дегіду, в той час як значення вмісту ХС
ЛПВЩ і СРП залишились незмінними (Qin
Y. et al., 2009). 

Щоденне споживання 50 г ліофілізованого
напою з чорниці особами з метаболічним
синдромом спричинило істотне зменшення
рівня окислених ЛПНЩ та малонового діаль�
дегіду – на 28 та 17%, відповідно (Riso P. et al.,
2013). У добровольців, хворих на цукровий
діабет 2 типу, з надлишковою масою тіла та
ожирінням прийом екстракту чорниці протя�
гом 35 днів супроводжувався лише змен�
шенням обсягу талії (�1,1 см, р=0,008) та нез�
начним зниженням маси тіла (Soltani R. et al.,
2014). В той же час, при вивченні впливу хар�
чових домішок із ягід чорниці у осіб з
ожирінням та інсулінорезистентністю вста�
новлено істотне поліпшення чутливості до
інсуліну, нормалізація вмісту глюкози та зни�
ження рівня СРП (Zafra�Stone S. et al., 2007;
Stull A.J. et al., 2010; Mauray A. et al., 2012).

* * *
Відмінною рисою чорничної пасти “LiQberry”
є виконання при її виробництві низькотем�
пературного гідролізу пектинів і включення
до її складу наноподрібнюванних оболонок
та кісточок чорничних ягід, які найбільш ба�
гаті на біофлавоноїди та антоціани. Зважа�
ючи на отримані результати, що свідчать
про істотне зниження вмісту загального ХС,
ХС ЛПНЩ, глікемії та СРП при тривалому
(протягом 6 місяців) застосуванні цього
продукту, доцільно рекомендувати чорнич�
ну пасту “LiQberry” для корекції порушень
ліпідного та вуглеводного обміну окремо
або як ад’ювантний терапевтичний захід
щодо основного лікування. 
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Введение
Актуальность проблемы сахарного диабета
(СД) с каждым годом увеличивается в связи с
неуклонным ростом заболеваемости и тя�
жестью осложнений, увеличивающих риск
смерти в несколько раз (Ефимов А.С., 2002;
Зиммет П., 2002; Титович Е.В., 2009). Подав�
ляющее число таких больных (почти 90%)
страдает от сахарного диабета 2 типа (СД 2),
при котором на первый план выступает инсу�
линорезистентность, то есть нечувствитель�
ность клеток к инулину (Егорова Е.Г., 2007;
Маньковский Б.Н., 2007). 

Среди причин, вызывающих развитие СД 2,
в последние годы получила признанная дис�
биотическая концепция патогенеза как самого
заболевания, так и его осложнений, особен�
но, сосудистых (Великая М.М., Шевелева Н.Е.,
2010; Цисельский Ю.В., 2010; Brugman S. et al.,
2006). Одним из существенных антидисбио�
тических факторов являются полифенолы, ко�
торые обладают широким спектром лечебно�
профилактического действия при СД (Ци�
сельский Ю.В., 2007; Боріков О.Ю., Горбенко
Н.І., 2009; Coskun O. et al., 2005).

Богатейшим источником полифенолов яв�
ляется черника, ягоды которой содержат их
почти 10%. Среди полифенолов ягод черники
доминируют хлорогеновая кислота и биофла�
воноиды, обладающие Р�витаминной актив�
ностью. Кроме того, ягоды черники являются
одним из самых богатых источников витамина
Е, превосходя по его содержанию в десятки
раз все остальные ягоды (Нестерин М.Ф., Ску�
рихин И.М., 1979).

Поскольку до настоящего времени не прово�
дились научные исследования по использова�
нию черники в качестве лечебно�профилакти�
ческого средства при СД, целью настоящей ра�
боты стало изучение возможности при�
менения пасты из ягод данного
растения в качестве ле�
чебного средства
при СД 2.

Материалы и методы 
исследования
Паста черники, полученная по новой, более
эффективной, технологии, была предоставле�
на НПП “Институт “Текмаш” (г. Херсон).

Экстракт из пасты черники авторы получали
путём перемешивания 1 части пасты и 1 части
дистиллированной воды в течение 30 минут с
последующей фильтрацией через 4 слоя мар�
ли. Концентрация экстрактивных веществ в
экстракте составила 4,9%.

Исследование антидисбиотического дей�
ствия пасты черники и водного экстракта из
пасты было проведено на 28 крысах линии
Вистар (самцы, 5 месяцев, живая масса
260±10 г). Все животные были распределены в
4 группы: 1�я – здоровые особи (интактные), а
во 2�й, 3�й и 4�й – вызывали развитие СД 2 с
помощью протамина (Ульянов А.М., Тарасов
Ю.А., 2000). Крысы 3�й группы с первого дня
опыта получали с кормом пасту черники в дозе
8 г/кг ежедневно, крысы 4�й группы получали
с питьевой водой экстракт из пасты черники в
дозе 8 мл/кг. Крыс умерщвляли на 14�й день
опыта под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг)
путём тотального кровопускания из сердца.
Получали сыворотку крови и ткань печени. 

В сыворотке крови определяли концентра�
цию глюкозы (Горячковский А.М., 2005), со�
держание малонового диальдегида (МДА)
(Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977), актив�
ность эластазы (Левицкий А.П., Стефанов
А.В., 2002), каталазы (Гирин С.В.,
1999), уреазы (Гаврикова
Л.М., Сегень И.Т.,
1996) и лизо�
ц и м а
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Антидисбиотическое действие

черники

Установлено, что в патогенезе СД и, особен�
но, его сосудистых осложнений значитель�
ную роль играет развитие дисбиоза, приво�
дящего к системной эндотоксинемии (Ци�
сельский Ю.В., 2010). Поэтому одной из за�
дач нашего исследования стало изучение
уровня микробной обсеменённости крови
и печени (по активности уреазы) и состоя�
ние неспецифического иммунитета (по ак�
тивности лизоцима).

Соответствующие результаты определения
активности уреазы в сыворотке крови
представлены в таблице 2, из которой вид�
но, что при СД 2 активность энзима досто�
верно возрастает, что свидетельствует об
увеличении уровня бактериемии при СД
(р<0,001). Введение пасты черники или
водного экстракта из таковой вызывает дос�
товерное снижение активности уреазы.

Аналогичная ситуация с активностью
уреазы наблюдается и в ткани печени (таб�
лица 3), однако из�за больших разбросов

показателей во всех случаях р>0,05. Поэто�
му в отношении микробной обсеменённос�
ти печени при СД 2 можно лишь говорить о
тенденциях.

В таблице 4 представлены результаты оп�
ределения активности лизоцима в сыворот�
ке крови крыс с СД 2. Из этих данных видно,
что активность такового достоверно снижа�
ется при СД, что свидетельствует о сниже�
нии уровня неспецифического иммунитета.
Применение цельной пасты мало влияет на
этот показатель, однако водный экстракт из
неё достоверно повышает активность лизо�
цима, что может свидетельствовать о нали�
чии в водном экстракте какого�то иммунос�
тимулятора, что требует проведения допол�
нительных исследований. Наиболее рази�
тельное действие продукты из черники ока�
зали на активность лизоцима в ткани пече�
ни (таблица 5). При СД 2 активность пос�
леднего в печени снижается в 3 раза, а вве�
дение с кормом и пасты, и экстракта из ягод
черники достоверно (р<0,01) повышали ак�
тивность лизоцима, а следовательно – и
уровень неспецифического иммунитета.

Дальнейшие исследования, как ожидает�
ся, покжут, за счёт какого соединения про�
исходит такая активация лизоцима печени.

Результаты определения степени дисбио�
за в сыворотке крови и в печени крыс с СД 2
представлены в таблице 6, из которой вид�
но, что при СД достоверно возрастает сте�
пень дисбиоза в сыворотке (в 1,93 раза) и
очень сильно (в 3,72 раза) – в печени.

Продукты из черники достоверно снижа�
ют степень дисбиоза как в сыворотке, так и
в печени практически до нормы.
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(Левицкий А.П., 2005). В гомогенате ткани
печени (50 мг/мл 0,05 М трис�НСI�буфера,
рН 7,5) определяли содержание МДА, ак�
тивность эластазы, уреазы, лизоцима и ка�
талазы. По соотношению активности ката�
лазы и концентрации МДА рассчитывали
антиоксидантно�прооксидантный индекс
(АПИ) (Левицкий А.П. и соавт., 2010), а по
соотношению относительных активностей
уреазы и лизоцима рассчитывали степень
дисбиоза по методу Левицкого (Левиць�
кий А.П. і співавт, 2009).

Результаты
Гипогликемическое действие 

черники

Результаты определения концентрации
глюкозы в сыворотке крови крыс с СД 2
представлены в таблице 1. Из этих данных
видно, что введение с кормом пасты черни�
ки снижает содержание глюкозы в крови,
которое достоверно повышается при моде�
лировании СД 2 (р<0,001). Аналогичные
результаты были получены нами и в усло�
виях экспериментального аллоксан�инду�

цированного СД 1 типа (Левицкий А.П., Ма�
каренко О.А., 2012).

Введение цельной пасты черники снижа�
ет уровень глюкозы в крови на 9�10%, тогда
как водный экстракт, содержащий в 3 раза
меньше веществ, чем цельная паста, сни�
жает его на 22%, практически нормализуя
этот важнейший показатель гомеостаза.

Полученные данные свидетельствуют о
том, что водный экстракт из пасты черники
содержит какой�то агент с сильным гипог�
ликемическим действием.
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*Кат – сокр. от “катал” – единица измерения активности ферментов. Принята и общеприз�
нанна в 1973 году. Прим. ред.

Группа Гликемия, ммоль/л р р1

Норма (интактные животные) 5,92 ± 0,19
Экспериментальный СД 2 7,12 ± 0,20 < 0,001
Экспериментальный СД 2 + паста черники 6,45 ± 0,34 > 0,05 > 0,05
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 5,55 ± 0,50 > 0,3 < 0,05

Примечания:
р – показатель достоверности различий с группой №1
р1 – показатель достоверности различий с группой №2

Таблица 1. Влияние пасты черники на содержание глюкозы 
в сыворотке крови крыс с СД 2

Группа Уреаза, мккат/л* р р1

Норма (интактные животные) 0,16 ± 0,01
Экспериментальный СД 2 0,23 ± 0,01 < 0,001
Экспериментальный СД 2 + паста черники 0,18 ± 0,02 > 0,3 < 0,05
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 0,17 ± 0,02 > 0,4 < 0,05

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 2. Влияние пасты черники на активность уреазы 
в сыворотке крови крыс с СД 2

Группа Уреаза, мккат/кг р р1

Норма (интактные животные) 3,62 ± 0,34
Экспериментальный СД 2 4,29 ± 0,52 > 0,05
Экспериментальный СД 2 + паста черники 3,37 ± 0,62 > 0,3 > 0,05
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 3,49 ± 0,46 > 0,5 > 0,05

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 3. Влияние пасты черники на активность уреазы 
в печени крыс с СД 2

Группа Лизоцим, ед/л р р1

Норма (интактные животные) 91 ± 8
Экспериментальный СД 2 69 ± 5 < 0,05
Экспериментальный СД 2 + паста черники 74 ± 7 > 0,05 > 0,3
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 83 ± 3 > 0,1 < 0,05

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 4. Влияние пасты черники на активность лизоцима 
в сыворотке крови крыс с СД 2

Группа Лизоцим, ед/кг р р1

Норма (интактные животные) 244 ± 9
Экспериментальный СД 2 78 ± 9 < 0,001
Экспериментальный СД 2 + паста черники 172 ± 18 < 0,01 < 0,01
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 180 ± 9 < 0,01 < 0,01

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 5. Влияние пасты черники на активность лизоцима 
в печени крыс с СД 2

Группа
Степень дисбиоза

Кровь Печень

Норма (интактные животные) 1,00 ± 0,10 1,00 ± 0,10

Экспериментальный СД 2 1,93 ± 0,15 3,72 ± 0,42 
р<0,01 р<0,001

Экспериментальный СД 2 + паста черники 1,91 ± 0,13 1,33 ± 0,17
р<0,05 р>0,05
р1<0,05 р1<0,001

Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 1,16 ± 0,11 1,30 ± 0,14
р>0,1 р>0,05

р1<0,01 р1<0,001

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 6. Влияние пасты черники на степень дисбиоза 
в крови и в печени крыс с СД 2
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Заключение
Проведённые исследования показали, что
при СД 2, как и при СД 1, паста черники ока�
зывает гипогликемическое действие, обус�
ловленное наличием какого�то водораство�
римого гипогликемического соединения.

Вторая особенность действия пасты чер�
ники заключается в ее антидисбиотическом
свойстве, приводящем к снижению мик�
робной обсеменённости и стимуляции нес�
пецифического иммунитета.

Третья особенность лечебно�профилак�
тического действия пасты черники состоит в
её гепатопротекторном действии, проявля�
ющемся, главным образом, в усилении ан�
тимикробной функции органа (Левицкий
А.П. и соавт., 2011).

На основании результатов проведённых
исследований есть возможность рекомен�
довать широкое использование пасты чер�
ники в диетическом питании больных СД.

Кроме того, полученные результаты ста�
вят на повестку дня проведение дополни�
тельных биохимических исследований по
выяснению природы гипогликемических и
иммуномодулирующих соединений в сос�
таве ягод черники. 
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Антиоксидантное действие

черники

Показателем перекисного окисления липи�
дов, а следовательно – состояния проокси�
дантных систем организма является МДА. В
таблице 7 представлены результаты опре�
деления содержания соединения в сыво�
ротке крови крыс с СД 2. Из этих данных
видно, что при СД достоверно увеличивает�
ся содержание МДА, а в результате приёма
продуктов из черники показатель возвра�
щается к нормальным значениям.

Содержание МДА также возрастает в пе�
чени крыс с СД 2, однако на фоне приёма
продуктов продукты проявляется лишь тен�
денция к снижению этого показателя (таб�
лица 8).

Результаты определения активности ка�
талазы в сыворотке крови крыс с СД 2
представлены в таблице 9. Как видно, при
СД активность энзима в сыворотке досто�
верно возрастает, а при введении пасты
черники снижается, хотя и недостоверно
(р>0,05), а при введении экстракта проис�
ходит достоверное снижение, даже при
сравнении с нормой.

Напротив, в печени крыс с СД 2 актив�
ность каталазы практически не изменяется
и достоверно не реагирует на введение
продуктов из черники (таблица 10).

Результаты определения индекса АПИ
представлены в таблице 11. Из этих данных
видно, что при СД происходит снижение
параметра как в сыворотке крови, так и в
печени. Продукты из черники слабо влияют
на этот показатель, отражающий баланс ан�
тиоксидантных и прооксидантных систем
организма.
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Группа МДА, ммоль/л р р1

Норма (интактные животные) 0,90 ± 0,05
Экспериментальный СД 2 1,36 ± 0,07 < 0,01
Экспериментальный СД 2 + паста черники 0,86 ± 0,07 > 0,3 < 0,001
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 1,00 ± 0,09 > 0,3 < 0,05

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 7. Влияние пасты черники на содержание МДА 
в сыворотке крови крыс с СД 2

Группа МДА, ммоль/кг р р1

Норма (интактные животные) 48,72 ± 1,41
Экспериментальный СД 2 72,71 ± 1,74 < 0,001
Экспериментальный СД 2 + паста черники 69,03 ± 3,76 < 0,01 > 0,3
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 66,80 ± 3,58 < 0,01 > 0,3

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 8. Влияние пасты черники на содержание МДА 
в печени крыс с СД 2

Группа Каталаза, мкат/л р р1

Норма (интактные животные) 0,170 ± 0,005
Экспериментальный СД 2 0,208 ± 0,010 < 0,05
Экспериментальный СД 2 + паста черники 0,150 ± 0,013 > 0,05 < 0,05
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 0,143 ± 0,005 < 0,05 < 0,01

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 9. Влияние пасты черники на активность каталазы 
в сыворотке крови крыс с СД 2

Группа Каталаза, мкат/кг р р1

Норма (интактные животные) 6,09 ± 0,03
Экспериментальный СД 2 5,91 ± 0,16 > 0,05
Экспериментальный СД 2 + паста черники 6,15 ± 0,04 > 0,1 > 0,05
Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 6,15 ± 0,05 > 0,1 > 0,05

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 10. Влияние пасты черники на активность каталазы
в печени крыс с СД 2

Группа
Индекс АПИ

Кровь Печень

Норма (интактные животные) 1,89 ± 0,15 1,25 ± 0,10

Экспериментальный СД 2 1,53 ± 0,12 0,81 ± 0,18 
р>0,05 р>0,05

Экспериментальный СД 2 + паста черники 1,74 ± 0,17 0,89 ± 0,09
р>0,3 р<0,05
р1>0,3 р1>0,3

Экспериментальный СД 2 + экстракт из пасты черники 1,43 ± 0,13 1,30 ± 0,14
р<0,05 р<0,05
р1>0,3 р1>0,3

Примечания: см. таблицу 1

Таблица 11. Влияние пасты черники на индекс АПИ у лабораC
торных крыс с СД 2
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