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ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-го ТИПУ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Резюме. В огляді наведені сучасні дані щодо стану проблеми цукрового діабету 2-го типу та ролі оксидативного стресу. За останнє десятиліття кількість пацієнтів, хворих на цукровий діабет, зросла більше
ніж на 150 млн по всьому світі; 90 % випадків — це цукровий діабет 2-го типу. За прогнозами Всесвітньої
організації охорони здоров’я, до 2030 року цукровий діабет стане сьомою за значенням причиною смертності у світі. При цукровому діабеті створюються ідеальні умови для розвитку оксидативного стресу,
основну роль в якому відіграє перекисне окислення ліпідів. Саме оксидативний стрес становить основу
судинних ускладнень та уражає -клітини, що призводить до прогресування захворювання. Раннє виявлення ознак оксидативного стресу та його корекція є пріоритетним завданням предикативної і профілактичної медицини.
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Вступ
Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу — одне з найпоширеніших захворювань, що є глобальною медичною проблемою і становить загрозу для здоров’я
людства [1]. Якщо у 2000 р. кількість хворих на ЦД
у світі становила 171 млн осіб (2,8 %), то у 2014 р. —
386 млн, а до 2035 р. експерти Міжнародної діабетичної федерації прогнозують збільшення кількості
хворих у світі на 55 % — до 592 млн осіб [2]. Аналогічна тенденція характерна й для України, де на
сьогодні нараховується понад 1,3 млн хворих на
ЦД 2-го типу, а істинна поширеність захворювання
принаймні втричі вища, що підтверджують контрольні епідеміологічні дослідження [1, 3].
Профілактика ЦД та його ускладнень стала пріоритетним медико-соціальним завданням [4]. Медико-соціальна важливість ЦД 2-го типу обумовлена
навіть не стільки поширеністю цієї патології [4],
скільки розвитком ускладнень, пов’язаних з ушкодженням ендотелію мікроциркуляторного русла судин, в основі якого лежить гіперглікемія та інтенсифікація перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) [5].
Гіперглікемія натще, а також швидкі та значні
зміни рівня глюкози протягом доби призводять до
надмірного глікування й інактивації антиоксидантів. Виснаження антиоксидантних ферментатив№ 7(71) • 2015

них систем — активності супероксиддисмутази,
каталази та глутатіону належить до ознак хронічного оксидативного стресу [6], які сприяють розвитку та прогресуванню ускладнень ЦД 2-го типу
[7]. Взагалі при ЦД 2-го типу виникають ідеальні
умови для розвитку оксидативного стресу: збільшується вміст субстратів окислення (глюкози та ліпідів), зменшується вміст природних антиоксидантів
(-токоферолу, глутатіону) й активність антиоксидантних систем [8].
На фоні гіперглікемії активується велика кількість метаболічних механізмів, результатом яких є
утворення активних форм кисню (АФК) та формування оксидативного стресу [6]: активація поліолового шляху окислення глюкози, при якому глюкоза перетворюється на сорбітол, що призводить
до виснаження коензиму NADPH, необхідного для
утворення глутатіону — важливого антиоксиданту;
зменшення NADPH призводить до зниження активності глутатіону та розвитку оксидативного стресу;
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надмірне перетворення сорбітолу у фруктозу, під
впливом сорбітолдегідрогенази, що призводить до
підвищення рівня діацилгліцеролу, який, у свою
чергу, активує протеїнкіназу С; одним із найважливіших джерел АФК є активація NADРH-оксидази
в ендотеліальних та гладком’язових клітинах (цей
фермент активується під впливом протеїнкінази С,
кінцевих продуктів глікування інсуліну та ангіотензину ІІ); дихальний ланцюг у мітохондріях також
відіграє важливу роль у продукції АФК. За нормальних умов практично весь кисень використовується
в мітохондріях для синтезу АТФ і тільки 1–2 % — у
пероксисомах для синтезу супероксиду [9, 10]; за
ЦД це відношення зміщується в бік синтезу супероксиду [6, 11, 12].
Однією з найважливіших ланок у патогенезі ЦД
2-го типу та його ускладнень вважається саме вільнорадикальне окислення ліпідів та білків [6, 13–16].
У результаті вільнорадикального окислення ліпідів
утворюється велика кількість продуктів, до яких
належать: гідроперекиси ліпідів (первинні продукти ПОЛ) — нестійкі речовини, що легко піддаються подальшим перетворенням з утворенням більш
стійких продуктів (альдегідів, кетонів, низькомолекулярних кислот), токсичні для клітини, призводять до порушення функцій мембран і запуску подальших патохімічних каскадів; дієнові кон’югати
(утворюються шляхом відщеплення атома водню
від молекули поліненасиченої жирної кислоти, найчастіше — арахідонової); перекисні радикали — Н–,
ОН –, НО 2–; малоновий діальдегід (МДА) (утворюється в процесі окисної деструкції ліпідів, належить
до вторинних продуктів ПОЛ) [17]; шифові основи (кінцеві продукти) — кон’юговані сполуки, що
утворюються з поліненасичених жирних кислот,
діальдегідів та інших вторинних продуктів ПОЛ
[18–20].
Для оцінки інтенсивності ПОЛ найчастіше використовують кількісне визначення дієнових кон’югант
та МДА [18, 19, 21]. За підвищенням показників МДА
в плазмі крові можна оцінити метаболічні порушення,
навіть на доклінічній стадії захворювання [22, 23]. У
недавніх дослідженнях [24], вміст дієнових кон’югант,
трієнових кон’югант і МДА у пацієнтів із ЦД 2-го типу
був збільшений порівняно із здоровими особами на
51, 73,3 та 64 % відповідно. При збільшені тривалості
захворювання та в період декомпенсації спостерігалося статистично значуще збільшення первинних і проміжних продуктів ПОЛ [25].
ПОЛ, становлячи основу для розвитку оксидативного стресу [26, 27], розпочинається з ініціації
ланцюга реакцій, результатом яких є утворення
супероксидного О2– и гідроксильного ОН– радикалів [19, 28]. Розпад перекисів ліпідів призводить до
утворення АФК та ініціації нових ланцюгів перекисного окислення. Не всі радикали продовжують
реакцію окислення, частина взаємодіє між собою,
утворюючи неактивні продукти, що призводить до
обриву ланцюгової реакції. Окрім спонтанного об42

риву, ланцюгову реакцію можуть перервати антиоксиданти [18–20].
Актуальність і необхідність прогнозування порушень у системі антиоксидантного захисту обумовлена і тим, що каскад вільнорадикальних реакцій
запускається ще до клінічної маніфестації ЦД 2-го
типу [30, 31]. Навіть незалежно від ступеня компенсації вуглеводного обміну прослідковується чіткий зв’язок між інтенсивністю вільнорадикального
окислення, дисліпідемією та тригліцеридемією, які,
у свою чергу, згубно впливають на функціональну
активність -клітин [30, 32]. Активні форми кисню в -клітинах підшлункової залози окислюють
фосфоліпіди мітохондріальних мембран, що призводить до витоку протонів із дихального ланцюга
та зменшення утворення АТФ, який є критичним
параметром у процесі синтезу інсуліну [33]. Окисна
модифікація білків та ПОЛ тісно зв’язані між собою, формують патологічне коло, що призводить до
подальшого прогресування оксидативного стресу.
ПОЛ, у свою чергу, гальмує утворення ліпопротеїнів високої щільності [34], що стає передумовою до
розвитку атеросклерозу [35].
При моделюванні ЦД 2-го типу на дослідних
мишах на 14-ту добу експерименту виявлено деструктивні зміни ендотелію судин мікроциркуляторного русла гіпофіза, які є ознакою діабетичної
мікроангіо патії, що розвивається за фоні гіперглікемії та високої активності процесів оксидації [5].
У сучасній літературі широко представлені дослідження з оцінки патологічної ролі інтенсифікації ПОЛ, переконливо показано накопичення в
крові та тканинах маркерів оксидативного стресу у
пацієнтів із ЦД 2-го типу [36]. Проте дані про зміну
активності антиоксидантної систем у відповідь на
активацію вільнорадикального окислення у хворих
на ЦД 2-го типу доволі суперечливі [24]. Доведено,
що зниження активності антиоксидантних ферментів належить до однієї з важливих причин розвитку
оксидативного стресу [37]. За умови компенсації
вуглеводного обміну відбувається вірогідне зниження вмісту молекулярних продуктів ПОЛ (дієнових кон’югат — на 35 %, трієнових кон’югат — на
14,69 %, МДА — на 49,1 %). Одночасно відзначається підвищення активності супероксиддисмутази на
80,5 % [25]. Незважаючи на зниження молекулярних продуктів ПОЛ і збільшення активності антиоксидантних ферментів за умови покращення глікемічних показників, оксидативний стрес повною
мірою не компенсується: порівняно з контролем
рівень дієнових кон’югат залишається підвищеним
на 51,8 %, МДА — на 29,6 %, тоді як активність супероксиддисмутази знижується на 33,1 %. Також
доведено, що статистично значуща активація вільнорадикального окислення порівняно з контролем
наявна навіть при компенсованому нетривалому
ЦД 2-го типу: інтенсивність вільнорадикального
окислення збільшувалася на 27 %, а антиоксидантна активність знижувалася на 32 % [13, 25].
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В експериментах in vitro за підтримки активності супероксиддисмутази та каталази наростання
показників оксидативного стресу й ураження ендотелію не спостерігалося навіть за умов гіперглікемії [6].

Висновки
Доведено, що ЦД 2-го типу — переважно вільнорадикальна патологія. ПОЛ і розвиток оксидативного стресу поряд із гіперглікемією формують основу патогенезу цього захворювання. Це обумовлює
необхідність подальшого дослідження механізмів
активності ПОЛ при ЦД 2-го типу, що може дати
можливість профілактики розвитку метаболічних
порушень.
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НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-го ТИПА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

VIOLATIONS OF THE SYSTEM
OF LIPID PEROXIDATION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS
(LITERATURE REVIEW)

Резюме. В обзоре представлены современные данные о состоянии проблемы сахарного диабета 2-го типа и роли оксидативного стресса. За последнее десятилетие количество
пациентов, больных сахарным диабетом, увеличилось более
чем на 150 млн по всему миру, 90 % случаев — это сахарный
диабет 2-го типа. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году сахарный диабет станет седьмой по
значению причиной смертности в мире. При сахарном диабете создаются идеальные условия для развития оксидативного стресса, основную роль в котором играет перекисное
окисление липидов. Оксидативный стресс составляет основу
сосудистых осложнений и поражает -клетки, что приводит к
прогрессированию заболевания. Раннее выявление признаков
оксидативного стресса и его коррекция являются приоритетным заданием предикативной и профилактической медицины.

Summary. The review presents the data on the current state of the
problem of diabetes mellitus type 2 and the role of oxidative stress.
Over the last decade, the number of patients with diabetes mellitus
has increased by more than 150 million worldwide; 90 % of cases —
diabetes mellitus type 2. According to forecasts of the World Health
Organization, by 2030, diabetes mellitus will become the seventh
leading cause of death in the world. In diabetes mellitus there are
ideal conditions for the development of oxidative stress, the main
role in which is played by lipid peroxidation. Oxidative stress in
particular is the basis of vascular complications and affects -cells,
leading to disease progression. Early detection of oxidative stress
symptoms and its correction is a priority task of predicative and
preventive medicine.
Key words: type 2 diabetes mellitus, lipid peroxidation, oxidative
stress.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, перекисное
окисление липидов, оксидативный стресс.
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