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Вступ. В сучасних умовах домінуючу роль в розвитку метаболічного синдрому (МС) відіграють екзогенні чинники, особливо надмірне харчування, що призводить до розвитку ожиріння [1] і підвищує
частоту зрушень вуглеводного і ліпідного обмінів [2]. Саме підвищення індексу маси тіла (ІМТ) вважають головним пусковим механізмом розвитку МС, а медичні терміни «ожиріння» та «надмірна вага»
є ключовими для поняття ІМТ. Так, встановлено лінійну залежність
розвитку цукрового діабету від приросту маси тіла [3, 4, 5], де резистентність до інсуліну розглядається, як основна причина серцевосудинних захворювань [6], асоційованих із дисліпідемією, гіпертонічною хворобою та атеросклерозом [7, 8]. Відомо, що загальна жирова
маса, ІМТ, окружність талії, внутрішньочеревний жир і загальний
черевний жир значно пов’язані з резистентністю до інсуліну [9], що є
руйнівною силою метаболічної дисфункції. Таким чином, ІМТ, вважається кращим предиктором для інсулінорезистентності з різних причин, в тому числі і економічних.
Треба зазначити, що дані про динаміку маси тіла тварин в експерименті, як одного із інтегративних показників організму, на тлі експериментального моделювання ожиріння у вітчизняній літературі
практично відсутні, а в закордонній – не повні і суперечливі [10].
Складність ситуації також полягає в тому, що на цю недугу де далі
страждають діти і підлітки. За останні двадцять років кількість огряд73
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них дітей і підлітків збільшилася в чотири рази [11]. Це зумовлює
актуальність вивчення механізмів розвитку МС з урахуванням вікового аспекту. Враховуючи вищєзазначене, нами запропоновано дослідити залежність між інтегративними показниками організму тварини
(із можливістю визначення їх за різними формулами), в динаміці розвитку МС у щурів різного віку.
Матеріали та методи. Роботу відтворено на 360 рандомних щурах,
різного віку і статі, розведених у віварії ХНМУ. Всіх тварин було
поділено на 3 групи. 1 – група молоді тварини, 2-а група статевозрілі
тварини, 3-я – старі тварини. Вік тварин підібрано відповідно таблиці
періодизації віку тварин до віку людини [12]. Кожна з груп мала свій
контроль поділена на підгрупи за терміном висококалорійної дієти:
А) – висококалорійна дієта протягом 1-го місяця; В) – висококалорійна дієта на протязі 3-х місяців; та С) – висококалорійна дієта протягом
6 місяців.
Висококалорійну дієту відтворювали за патентом, отриманим кафедрою патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна, Харків [13]. Протягом експерименту у щурів контрольних і дослідних груп визначали
масу тіла, нозально-анальну довжину і на основі цих показників вираховували ІМТ. Використовуючи показник ІМТ в динаміці простежено
і підраховано добавку в масі та питомий приріст маси [11] За розвиток
ожиріння у тварини вважали збільшення індексу маси тіла (ІМТ) від
0,755 на фоні збільшення питомої ваги від одиниці. Також, для достовірності змін загальної маси тіла було вираховано інщий показник –
індекс Lee [14]. Статистичну обробку проводили за допомогою варіаційних методів дослідження з використанням пакету прикладних програм SPSS 17.0.
Результати дослідження. У щурів контрольних груп не залежно від
віку на протязі всіх етапів експерименту спостерігалась позитивна
динаміка збільшення ІМТ та індексу Lee. Так, у 1-ій – 3-ій групах
тварин через 1 місяць утримання тварин на стандартному раціоні ІМТ
було підвищено відповідно на 7 % , 8 % та 11% де р<0,05,
а к 6-му місяцю дорівнювало від 9 % до 17 % (р<0,05). Ці данні співпадають із загальноприйнятими характеристиками збільшення ваги
лабораторних тварин, що відмічають при подібних дослідженнях, як
вітчизняні, так і закордонні автори [15]
В процесі відтворення МС в експерименті встановлено, що після
1-го місяця утримання щурів на висококалорійній дієті у 26 % тварин
1-ої, та у 10 % тварин 2-ої групи не зафіксовано збільшення питомого
приросту маси тіла. Навпаки, відмічено втрату ваги тваринами відносно контрольної маси тіла на 32 % та 17 % відповідно. При порівнянні
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змін питомого приросту маси тіла між групами статевозрілих та старих тварин спостерігається достовірний зсув показників ІМТ та індексу Lee до збільшення відносно контрольних значень, але більше він є
виразним в 3-ій групі в обох термінах. Саме в цій групі відмічено
найефективніший вплив дієти, на формування МС в експерименті, де
зафіксовано всього 6 % особин, які не мають загальних змін, що вказували б на розвиток МС. В інших 90 і 94 % тварин 2-ої та 3-ої груп
відповідно спостерігається підвищення ІМТ та індексу Lee, які перевищують контрольні значення в 2,22 (p≤0,05) рази в 2-ій, та в 2,42
(p≤0,05) рази в 3-ій групі в кінці експерименту.
Висновки. Встановлено, що виразність ознак МС при відтворені
його в експерименті на щурах шляхом аліментарної комбінованої
дієти було залежно від віку тварини. Так, у молодих щурів, спостерігалось більш стримане, у порівнянні із тваринами інших вікових груп,
збільшення ІМТ. Його значення мали коливання переважно у межах
надлишкової маса тіла, і зовнішні ознаки ожиріння, що передують
МС, не були явно виразними. Ймовірно, це свідчить про відмінність
механізмів формування ожиріння в цій віковій категорії тварин, які
зумовлені компенсаторним можливостями підтримки метаболічного
гомеостазу молодим організмом. В групі статевозрілих тварин збільшення інтегративних показників було прямопропорційно терміну
дієти. Выдмычено зниження ефективності дієти в два рази, відносно
молодих тварин. В групі старих тварин виразність інтегративних показників була найбільше асоційована із віком.
Треба відзначити, що протягом відтворення експерименту суттєвих
неузгодженостей між показниками ІМТ та індексу Lee не встановлено,
тому кожен із цих показників рівнозначно може бути використаний при
визначенні розвитку ожиріння у тварин на тлі моделюванняя МС.
Таким чином ми бачимо, що інтегративні показники, а саме ІМТ та
індекс Lee – є важливою характеристикою для визначення ступеня
розвитку ожиріння із можливим подальшим його трансформуванням у
МС, що повинні враховуватися при відтворенні МС у тварин.
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