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Вивчення антигіперглікемічних властивостей
екстракту імбиру на експериментальній
моделі цукрового діабету 2 типу, викликаного
дексаметазоном
Актуальність. У фармакотерапії цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому, комплекс порушень яких
розвивається на тлі інсулінорезистентності, як важливе профілактичне та лікувальне доповнення застосовують
лікарські рослини, що обумовлює актуальність розробки нових вітчизняних антидіабетичних фітопрепаратів.
Метою роботи було дослідження антигіперглікемічних властивостей екстракту імбиру на експериментальній моделі ЦД 2 типу, індукованого дексаметазоном.
Матеріали та методи. Цукровий діабет 2 типу відтворювали шляхом підшкірного введення щурам дексаметазону у дозі 0,125 мг/кг впродовж 13 діб. Антигіперглікемічну дію оцінювали на 14 добу за концентрацією
глюкози і інсуліну у сироватці крові та за індексом інсулінорезистентності.
Результати та їх обговорення. Результати дослідження показали, що екстракт імбиру у дозах 50 та 80 мг/кг
чинить виражену антигіперглікемічну дію, яка реалізується згідно з отриманими результатами за рахунок його
здатності покращувати чутливість периферичних тканин до дії інсуліну і таким чином зменшувати прояви
інсулінорезистентності. Застосування екстракту імбиру дозою 80 мг/кг виявило найбільш виразну корекцію
показників вуглеводного обміну. Вираженість антигіперглікемічної дії екстракту імбиру дозою 80 мг/кг співставна з ефектом збору «Арфазетин».
Висновки. Отримані результати обгрунтовують доцільність подальшого вивчення екстракту імбиру дозою 80 мг/кг як перспективного протидіабетичного засобу.
Ключові слова: екстракт імбиру; цукровий діабет 2 типу; дексаметазон; глікемія; інсулінемія
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Investigation of hypoglycemic properties of ginger extract on type 2 diabetes mellitus
experimental model, caused by dexamethasone
Topicality. In pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome, whose complex of disorders
develops against the background of insulin resistance, medicinal plants are used as an important prophylactic and therapeutic additon, which causes the urgency of developing new domestic anti-diabetic herbal medicinal products.
Aim. To study the anti-hyperglycemic properties of the extract of ginger on the experimental model of type 2 diabetes induced by dexamethasone.
Materials and methods. Type 2 diabetes mellitus was reproduced by subcutaneous administration of dexamethasone at a dose of 0.125 mg/kg to rats for 13 days. Antihyperglycemic effect was assessed on day 14 for the concentration
of glucose and insulin in the blood serum and the insulin resistance index.
Results and discussion. The results of the study showed that ginger extract in doses of 50 and 80 mg/kg had a
pronounced antihyperglycemic effect, which, according to obtained results, is implemented due to its ability to improve
the sensitivity of peripheral tissues to the action of insulin, and thus to reduce the manifestations of insulin resistance.
The use of the extract of ginger in a dose of 80 mg/kg revealed the most pronounced correction of the parameters of
carbohydrate metabolism. The severity of the anti-hyperglycemic effect of the extract of ginger at a dose of 80 mg/kg is
comparable to the effect of harvesting Arfazetine.
Conclusions. The obtained results justify the expediency of further studying the extract of ginger at a dose of
80 mg/kg as a promising antidiabetic agent.
Key words: ginger extract; type 2 diabetes; dexamethasone; glycemia; insulinemia
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Изучение антигипергликемических свойств экстракта имбиря на
экспериментальной модели сахарного диабета 2 типа, вызванного дексаметазоном
Актуальность. В фармакотерапии сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома, комплекс нарушений которых развивается на фоне инсулинорезистентности, в качестве важного профилактического и лечебного дополнения применяют лекарственные растения, что обусловливает актуальность разработки новых
отечественных противодиабетических фитопрепаратов.
Целью работы было исследование антигипергликемических свойств экстракта имбиря на экспериментальной модели СД 2 типа, индуцированного дексаметазоном.
Материалы и методы. Сахарный диабет 2 типа воспроизводили путем подкожного введения крысам дексаметазона в дозе 0,125 мг/кг в течение 13 суток. Антигипергликемическое действие оценивали на 14 сутки по
концентрации глюкозы и инсулина в сыворотке крови и по индексу инсулинорезистентности.
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что экстракт имбиря в дозах 50 и 80 мг/кг
оказывает выраженное антигипергликемическое действие, которое реализуется согласно полученным результатам за счет его способности улучшать чувствительность периферических тканей к действию инсулина и таким образом уменьшать проявления инсулинорезистентности. Применение экстракта имбиря в дозе 80 мг/кг
выявило наиболее выраженную коррекцию показателей углеводного обмена. Выраженность антигипергликемического действия экстракта имбиря в дозе 80 мг/кг сопоставима с эффектом сбора «Арфазетин».
Выводы. Полученные результаты обосновывают целесообразность дальнейшего изучения экстракта имбиря в дозе 80 мг/кг в качестве перспективного противодиабетического средства.
Ключевые слова: экстракт имбиря; сахарный диабет 2 типа; дексаметазон; гликемия; инсулинемия

ВСТУП
Цукровий діабет (ЦД) – це неінфекційне хронічне захворювання, яке є глобальною медико-соціальною проблемою людства. Незважаючи на значні досягнення у галузі діабетології, розповсюдженість ЦД
продовжує катастрофічно зростати. У 2000 р. кількість хворих на ЦД у світі складала 171 млн (2,8 %), у
2013 р. – 382 млн, до 2035 р. експерти Всесвітньої Діабетичної Федерації (IDF) прогнозують збільшення кількості хворих на планеті на 55 % – до 592 млн осіб [1].
ЦД 2 типу складає понад 90 % усіх випадків діабету і характеризується інсулінорезистентністю (ІР)
та хронічною гіперглікемією, які збільшують ризик
серцево-судинних захворювань і, як наслідок, призводять до передчасної смерті, інвалідизації та втрати
працездатності у даної категорії пацієнтів [2]. Вказані метаболічні порушення потребують ефективного комплексного лікування із застосуванням гіпоглікемічних та профілактичних засобів щодо вказаних
ускладнень.
Слід зазначити, що сучасні пероральні гіпоглікемічні засоби викликають побічні реакції, а їх застосування не завжди дозволяє досягти цільових показників глікемії, що свідчить про актуальність пошуку та дослідження нових перспективних антидіабетичних засобів [3].
У цьому аспекті у фармакотерапії ЦД 2 типу та
метаболічного синдрому (МС), комплекс порушень
яких розвивається на тлі ІР, як важливе профілактичне та лікувальне доповнення застосовують лікарські
рослини, що мають широкий спектр фармакологічної дії.
Серед лікарських рослин певний інтерес для вивчення представляє імбир аптечний – лат. Zingiber officinale, Roscoe Zingiberaceae, відомий в народній медицині своїми протизапальними, знеболювальними, протипухлинними та іншими властивостями [4]. В останні роки з’явилися дані щодо здатності імбиру нормалізувати метаболічні порушення при ЦД та МС [5, 6].
Метою даної роботи стало дослідження антигіперглікемічних властивостей екстракту імбиру, розробленого на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету, на експериментальній моделі ЦД 2 типу, індукованого дексаметазоном.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проведене на 40 білих нелінійних
щурах самицях 18-місячного віку масою 280-300 г, які
утримувались у стандартних умовах віварію Центральної науково-дослідної лабораторії Національного фармацевтичного університету. Всі маніпуляції з тваринами проведені з дотриманням правил «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для експериментальних і наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.).
ЦД 2 типу відтворювали шляхом підшкірного введення синтетичного глюкокортикоїду дексаметазону (Дексаметазон-KRKA, виробництва KRKA Словенія) у дозі 0,125 мг/кг впродовж 13 діб [7].
Раніше нами було проведено визначення найбільш
ефективної дози екстракту імбиру на щурах з нормоглікемічним станом за допомогою навантажувальних
тестів, яке дозволило виявити майже однакову гіпоглікемічну активність досліджуваного екстракту у дозах 30, 50, та 80 мг/кг та послугувало обгрунтуванням вивчення екстракту імбиру в даному експерименті саме в цих дозах.
Щури були розподілені на такі експериментальні групи: 1 група – тварини інтактного контролю (ІК);
2 група – тварини контрольної патології (КП), яким
впродовж 13 діб уводили підшкірно дексаметазон дозою
0,125 мг/кг; 3-5 групи – тварини, яким на тлі дексаметазону впродовж 13 діб вводили внутрішньошлунково водний розчин екстракту імбиру у дозах 30, 50 та 80 мг/кг;
6 групи – тварини, яким на тлі дексаметазону впродовж
13 діб вводили внутрішньошлунково препарат порівняння: відвар антидіабетичного збору «Арфазетин» (виробництва ПрАТ «Ліктрави», Україна) дозою 16 мл/кг.
Вибір препарату порівняння обумовлений тим,
що збір «Арфазетин» – це єдиний рослинний лікарський засіб, який має доведену гіпоглікемічну активність
і зареєстрований та дозволений до застосування в
Україні як препарат для комплексної терапії ЦД 2 типу.
Стан глюкозного гомеостазу тварин на фоні модельної патології оцінювали за рівнем базальної глікемії та базальної інсулінемії [7].
Концентрацію глюкози у сироватці крові визначали натще з використанням глюкозооксидазного методу за допомогою глюкометра «One touch ultra easy»
(виробництва LifeScan, Johnson&Johnson, США).
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Концентрацію інсуліну у сироватці крові визначали натще імуноферментним методом з використанням стандартного набору реактивів «DRG» (виробництва Німеччини).
Показник інсулінорезистентності (індекс HOMA-IR)
розраховували виходячи з показників глюкози та інсуліну в крові тварин натще з використанням алгоритму НОМА [8].
Статистичну обробку результатів проводили на
персональному комп’ютері з використанням пакетів
Excel та Statistica 6,0 for Windows. Для визначення вірогідних відмінностей між дослідними групами застосовували критерій Ньюмена-Кейлса і тест МаннаУїтні. Відмінності вважали статистично значущими
при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Відомо, що високі дози глюкокортикоїдів можуть
призводити до порушення секреторної функції β-клітин та розвитку інсулінорезистентності.
У нашому дослідженні відтворений ЦД 2 типу характеризувався вираженою гіперглікемією (достовірне зростання рівня глюкози у 2,13 рази порівняно з ІК)
та гіперінсулінемією (достовірне збільшення рівня інсуліну в 1,68 рази порівняно з ІК) на14 добу (таблиця).
З метою підтвердження порушень вуглеводного
обміну на тлі модельної патології нами було розраховано індекс ІР, який достовірно зростав у 2,04 рази порівняно з ІК, що свідчило про формування у тварин ІР –
ключової патогенетичної ланки ЦД 2 типу (таблиця).
Під впливом екстракту імбиру дозою 30 мг/кг показники вуглеводного обміну практично не відрізнялись від значень КП, що дозволило зробити висновок
про неефективність досліджуваного засобу у цій дозі.
Введення екстракту імбиру у дозах 50 та 80 мг/кг
піддослідним тваринам впродовж двох тижнів супроводжувалось достовірним зниженням усіх досліджуваних показників. Зокрема, рівень глюкози під впливом екстракту імбиру дозою 50 мг/кг зменшувався
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на 26,7 % відносно тварин групи КП (таблиця), при
збільшенні дози досліджуваного екстракту до 80 мг/кг
антигіперглікемічний ефект був більш вираженим і
складав 33,2 % (таблиця).
Екстракт імбиру у дозах 50 мг/кг та 80 мг/кг гальмував зростання гіперінсулінемії, характерної для даної патології, що підтверджувалось достовірним зниженням базальної інсулінемії на 27,2 % та на 32,2 %
відповідно порівняно зі значеннями групи КП (таблиця).
Достовірне зниження індексу HOMA-IR на 34,98
та 40,5 % у групах тварин, які отримували екстракт
імбиру у дозах 50 та 80 мг/кг відповідно, свідчило
про підвищення чутливості периферичних тканин до
дії інсуліну (таблиця).
Біохімічні механізми корегуючого впливу екстракту імбиру щодо порушень вуглеводного обміну не зовсім з`ясовані, проте в дослідженнях in vitro встановлено стимулювання екстрактом імбиру та його основним компонентом гінгеролом процесу поглинання глюкози клітинами скелетних м’язів та адипоцитами [9].
Крім того, існують дані щодо протективного впливу екстракту імбиру на β-клітини підшлункової залози на моделі арсен-індукованого ЦД 2 типу у щурів,
що супроводжувалось нормалізацією сироваткового
рівня інсуліну. Механізм реалізації цього впливу пов’язують із модулюючим впливом екстракту імбиру на
5-НТ3 серотонінові рецептори. Так, у дослідженнях
in vitro було виявлено, що основні компоненти імбиру гінгерол та шогаол здатні активувати зазначений
тип рецепторів та модулювати вивільнення інсуліну.
Проте вказані механізми потребують більш детального дослідження [10, 11].
За антигіперглікемічною дією екстракт імбиру у
дозі 80 мг/кг дещо поступався препарату порівняння збору «Арфазетин», який зменшував рівень глюкози у сироватці крові щурів на 44,5 % порівняно з
КП, хоча за здатністю покращувати чутливість периферичних тканин до дії інсуліну та зменшувати рівень
ІР екстракт імбиру та «Арфазетин» не відрізнялися.
Таблиця

Вплив екстракту імбиру на показники вуглеводного обміну в сироватці крові щурів за
умов цукрового діабету 2 типу, викликаного дексаметазоном

Групи тварин

Інтактний контроль

Контрольна патологія

Екстракт імбиру, 30 мг/кг
Екстракт імбиру, 50 мг/кг
Екстракт імбиру, 80 мг/кг

Збір «Арфазетин», 60 мл/кг

базальна глікемія, ммоль/л

Показники

базальна інсулінемія, пмоль/л

HOMA-IR

14,03 ± 0,491*

161,03 ± 2,45*

3,86*

9,99 ± 0,345*/**

117,27 ± 2,34*/**

2,51**

7,80 ± 0,211**/***

104,67 ± 1,77**

2,14**

6,56 ± 0,310

13,63 ± 0,479*

9,10 ± 0,348*/**

95,52 ± 2,77

149,13 ± 3,67*

109,22 ± 2,04*/**

1,89

3,52*

2,30**

Примітки: * – відмінності статистично значущі щодо значень групи ІК (р ≤ 0,05); ** – відмінності статистично значущі щодо значень
групи КП (р ≤ 0,05); *** – відмінності статистично значущі щодо значень групи екстракт імбиру, 80 мг/кг (р ≤ 0,05).
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Висновки
На моделі ЦД 2 типу, викликаного дексаметазоном,
встановлено, що екстракт імбиру у дозах 50 та 80 мг/кг
чинить виражену антигіперглікемічну дію, яка реалізується згідно з отриманими результатами за рахунок його
здатності покращувати чутливість периферичних тканин
до дії інсуліну і таким чином зменшувати прояви ІР. Застосування екстракту імбиру дозою 80 мг/кг виявило найбільш виразну корекцію показників вуглеводного обміну.
Вираженість антигіперглікемічної дії екстракту імбиру
дозою 80 мг/кг співставна з ефектом збору «Арфазетин».
Отримані результати обгрунтовують доцільність подальшого вивчення екстракту імбиру дозою 80 мг/кг як
перспективного протидіабетичного засобу.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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