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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа,   страницы,  рисунков,  таблицы,   источников. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ; АЛЛОКСАН; СТЕВИЯ МЕДОВАЯ; STEVIA 

REBAUDIANA; СТЕВИОЗИД; ГЛЮКОЗА; ХОЛЕСТЕРОЛ; 

ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛЫ. 

Объект исследования: крысы, сыворотка крови крыс. 

Цель исследования:изучить влияние отвара стевии медовой(Stevia 

rebaudiana) и раствора стевиозида на изменение биохимических показателей 

липидного обмена и концентрацию глюкозы у крыс при 

аллоксаниндуцированным сахарном диабете. 

Методы исследования: спектрофотометрические, статистические. 

Выявлено, что развитие у крыс экспериментального сахарного диабета, 

индуцированного введением аллоксана в дозе 100 мг/кг, сопровождалось 

увеличением концентрации глюкозы (на 82%) и триацилглицеролов (на 11%) 

по сравнению с показателями контрольной группы. Введение аллоксана 

практически не повлияло на концентрацию холестерола. 

Установлено, что при употреблении отвара Stevia rebaudiana 

интактными крысами ежедневно в течение 7 дней, содержание глюкозы, 

триацилглицеролов и холестерола в сыворотке крови изменилось по 

сравнению с интактными животными, изменения были в пределах 2-25 %.  

Показано, что употребление отвара Stevia rebaudiana крысами в течение 

недели на фоне индуцированного аллоксаном сахарного диабета, 

способствует коррекции уровня глюкозы в крови: уровень глюкозы снизился 

до контрольных величин и уменьшился по сравнению с крысами с 

индуцированным сахарным диабетом на 27%.Выявлено, что употребление 

отвара Stevia rebaudiana  оказывает влияние на уровень триацилглицеролов и 

холестерола в сыворотке крови крыс с аллоксаниндуцированным СД: данные 

показатели у крыс с диабетом, употреблявших отвар стевии медовой, 

снижены соответственно на 14% и 35% . 

Установлено, что употребление крысами с сахарным диабетом 

стевиозида в течение 7 дней приводило к снижению содержания глюкозы на 

74%, а при употреблении стевиозида в течение 14 дней – на 82%  по 

отношению к крысам с аллоксаниндуцированным СД. 

Выявлено, что употребление крысами с сахарным диабетом стевиозида 

в течение 7 дней приводило к снижению содержания триацилглицеролов на 

65%, а у крыс получавших раствор 14 дней – на 68% по отношению к крысам 

с аллоксаниндуцированным СД. У крыс с сахарным диабетом, 

употреблявших стевиозид, содержание холестерола в сыворотке крови 
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снизилось в среднем на 30% по отношению к крысам с 

аллоксаниндуцированным СД. 

Показано, что чистый стевиозид по сравнению с отваром стевии 

медовой оказывает более существенное влияние на концентрацию 

холестерола (47% и 2% соответственно) интактных крыс. 

Установлено, что как Stevia rebaudiana, так и ее основной компонент 

стевиозид, оказались эффективными в качестве корректоров показателей 

уровня глюкозы и показателей липидного обмена. 

Область применения результатов исследования:биохимия, 

биохимическая фармакология, молекулярная эндокринология. 

  



4 
 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа, старонкі, малюнкаў, табліцы, крыніц. 

ЦУКРОВЫ ДЫЯБЕТ; АЛЛАКСАН; СТЭВІЯ МЯДОВАЯ; STEVIA 

REBAUDIANA; СТЭВІЯЗІД; ГЛЮКОЗА; ХАЛЕСТЭРОЛ; 

ТРЫАЦІЛГЛІЦЭРОЛЫ. 

Аб'ект даследавання: пацукі, сыроватка крыві пацукоў. 

Мэта даследавання: вывучыць уплыў адвара Стэвіі мядовай (Stevia 

rebaudiana) і раствора стэвіязіда на змяненне біяхімічных паказчыкаў 

ліпіднага абмену і канцэнтрацыю глюкозы ў пацукоў пры 

аллаксаніндуціраванным цукровым дыябеце. 

Метады даследавання: спектрафотаметрычныя, статыстычныя. 

 Выяўлена, што развіццѐ ў пацукоў эксперыментальнага цукровага 

дыябету, індукаванага увядзеннем аллаксана ў дозе 100 мг / кг, 

суправаджалася павелічэннем канцэнтрацыі глюкозы (на 82%) і 

трыацілгліцеролаў (на 11%) у параўнанні з паказчыкамі кантрольнай групы. 

Ўвядзенне аллоксана практычна не паўплывала на канцэнтрацыю 

халестэрына. 

Устаноўлена, што пры ўжыванні адвара Stevia rebaudianaінтактнымі 

пацукамі штодня на працягу 7 дзѐн, ўтрыманне глюкозы,трыацілгліцеролаўі 

халестэролю ў сыроватцы крыві змянілася ў параўнанні з интактными 

жывѐламі, змены былі ў межах 2-25%. 

Паказана, што ўжыванне адвара Stevia rebaudiana пацукамі на працягу 

тыдня на фоне індукаванага аллоксаном цукровага дыябету, спрыяе карэкцыі 

ўзроўню глюкозы ў крыві: узровень глюкозы знізіўся да кантрольных 

велічынь і зменшыўся ў параўнанні з пацукамі з індукаваным цукровым 

дыябетам на 27% .Выяўлена, што ўжыванне адвара Stevia rebaudiana аказвае 

ўплыў на ўзровень трыацілгліцеролаў і халестэролю ў сыроватцы крыві 

пацукоў з аллаксаніндуціраванным СД: дадзеныя паказчыкі ў пацукоў з 

дыябетам, якія ўжывалі адвар Стэвіі мядовай, зніжаны адпаведна на 14% і 

35%. 

Устаноўлена, што ўжыванне пацукамі з цукровым дыябетам стэвіязіду 

на працягу 7 дзѐн прыводзіла да зніжэння ўтрымання глюкозы на 74%, а пры 

ўжыванні стэвіязіду на працягу 14 дзѐн - на 82% у адносінах да пацукоў з 

аллаксаніндуціраванным СД. 

Выяўлена, што ўжыванне пацукамі з цукровым дыябетам стевиозида на 

працягу 7 дзѐн прыводзіла да зніжэння ўтрымання трыацілгліцеролаў на 65%, 

а ў пацукоў якія атрымлівалі раствор 14 дзѐн - на 68% у адносінах да пацукоў 

з аллаксаніндуціраванным СД. У пацукоў з цукровым дыябетам, якія 
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ўжывалістэвіязід, змест халестэрына ў сыроватцы крыві знізілася ў сярэднім 

на 30% у адносінах да пацукоў з аллаксаніндуціраванным СД. 

Паказана, што чысты стэвіязід у параўнанні з адварам Стэвіі мядовай 

аказвае больш істотны ўплыў на канцэнтрацыю халестэролю (47% і 2% 

адпаведна) інтактных пацукоў. 

Устаноўлена, што як Stevia rebaudiana, так і яе асноўны кампанент 

стэвіязід, апынуліся эфектыўнымі ў якасці карэктараў паказчыкаў ўзроўню 

глюкозы і паказчыкаў ліпіднага абмену. 

Вобласць выкрыстання вынікаў даследавання: біяхімія, біяхімічная 

фармакалогія, малекулярная эндакрыналогія. 
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ABSTRACT 
 

Graduate work, pages, figures, tables, sources. 

DIABETES MELLITUS; ALLOXAN; STEVIA REBAUDIANA; 

STEVIOZIDE; GLUCOSE; CHOLESTEROL; TRIACYL GLYCEROLS. 

Object of study: rats, rat serum. 

Objective of study: study the effect of stevia rebaudiana decoction and 

stevioside solution on changes in biochemical parameters of lipid metabolism and 

glucose concentration in rats with alloxin-induced diabetes mellitus. 

Research methods: spectrophotometric, statistical. 

 It was revealed that the development of experimental diabetes mellitus in 

rats induced by the administration of alloxan at a dose of 100 mg / kg was 

accompanied by an increase in the concentration of glucose (by 82%) and 

triacylglycerols (by 11%) compared with the control group. The introduction of 

alloxan practically did not affect the concentration of cholesterol. 

It was found that with the use of the Stevia rebaudiana decoction by intact 

rats daily for 7 days, the content of glucose, triacylglycerols and cholesterol in the 

blood serum changed compared to intact animals, the changes were in the range of 

2-25%. 

It was shown that the consumption of decoction of Stevia rebaudiana by rats 

during the week against the background of diabetes mellitus induced by alloxan 

contributes to the correction of blood glucose level: glucose level decreased to 

control values and decreased compared to rats with induced diabetes mellitus by 

27%. Stevia rebaudiana has an effect on the level of triacylglycerols and 

cholesterol in the blood serum of rats with alloxin-induced diabetes: these 

parameters in rats with diabetes who consumed honey decoction are reduced 

accordingly significantly by 14% and 35%. 

It was found that the use of stevioside in rats with diabetes for 7 days led to a 

decrease in glucose by 74%, and when using stevioside for 14 days - by 82% in 

relation to rats with alloxin-induced diabetes. 

It was found that the use of stevioside in rats with diabetes for 7 days led to a 

decrease in the content of triacylglycerols by 65%, and in rats treated with a 

solution of 14 days - by 68% compared to rats with alloxin-induced diabetes. In 

diabetic rats using stevioside, serum cholesterol levels decreased by an average of 

30% compared to rats with alloxin-induced diabetes. 

Pure stevioside was shown to have a more significant effect on the 

concentration of cholesterol (47% and 2%, respectively) of intact rats compared 

with honey stevia decoction. 

It was found that both Stevia rebaudiana and its main component, stevioside, 

were effective as correctors of glucose indicators and lipid metabolism. 

Scope of research results: biochemistry, biochemical pharmacology, 

molecular endocrinology. 


