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За даними Міжнародної діабетичної федерації, станом на 2021 рік у світі 

нараховується понад 460 мільйонів хворих на  діабет людей, в Україні ця 

цифра хворих перевищує 1 мільйон 400 тисяч, з них майже 190 тис. пацієнтів 

– хворіють діабетом 1-го типу, з яких понад 7,5 тис. – діти. Особам із діабетом, 

особливо 1-го типу, також загрожує такий небезпечний, патологічний стан, як 

- гіперглікемія, який у тяжких випадках може викликати гіперглікемічну кому 

(діабетичний кетоацидоз) та смерть. У ході роботи було досліджено 

відмінності нормальних легеневих судин та патологічних легеневих судини 

при стрептозотоцин (STZ)-індукованому діабеті 1-ого типу, а 

також залежність експресії BKCa-каналів при цих станах, використовуючи 

наступні методи: моделювання стрептозотоцин-індукованого діабету 1-го 

типу у щурів, полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), та тензометричний 

метод реєстрації скорочень. Так, було показано, що через 1-12 тижнів, як 

результат розвитку цукрового діабету та гіперглікемії у дослідних щурів, 

концентрації глюкози крові стає вище у 3,5-5,2 разів за контроль, а деякі 

характерні прояви стану гіперглікемії, в діабетичних дослідних тваринах, в 

середньому змінювалися наступним чином: маса тіла знизилася на 5,7 % - 16 

%, рівень спраги піднявся в 3,3-4 разів, а кількість вживаної їжі зросла на 19,4 

% - 33 % від початкового рівня. Інші отримані нами дані, свідчать, 

що  експресія BKCa-каналів в легеневих артеріях, на відміну від експресії в 

судинах великого кола кровообігу, навпаки збільшується, доказами цього 

слугували також дослідження реєстрації основних легеневих артерій (ОЛА) на 

тензометричній установці, які показали, що діабетичні тварини мають вищу 

чутливість до Фенілефрину ніж до KCl, що може пояснюватися 



опосередкованою дією на протеїнкіназу-С, яка регулює активнісь BKCa-

каналів. Розуміючи відмінності будови та функціонування легеневих судин у 

нормі та при патологіях, таких як цукровий діабет, а також особливості їх 

дослідження, можна розробити дизайн експериментів для з’ясування змін 

регуляції тонусу судин, пошуку молекулярних мішеней та подальшої розробки 

засобів фармакологічної корекції дисфункцій. 

Кваліфікаційна робота викладена на 50 сторінках, ілюстрована 7 

таблицями та 14 рисунками. Список використаних джерел включає 60 робіт. 
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