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У мишей і щурів, яким уводили адреналін, преднізолон і пілокарпін, 

спостерігались подібні зміни вмісту цинку та магнію в панкреатичних 

клітинах В. Адреналін і преднізолон викликали підвищення концентрації цих 

металів у клітинах. Після ін’єкції пілокарпіну відмічалось падіння вмісту цинку 

та магнію в клітинах. 
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In mousses and rats, that obtained adrenaline, prednisolone and pylocarpine, 

were observed similar changes of zinc and magnesium content in the pancreatic cells 

B. Adrenaline and prednisolone induced the increase of these metals concentration in 

the cells. After pylocarpine injection the fall of zinc and magnesium content in the 

cells noticed. 



Key words: adrenaline, magnesium, pancreatic islets, prednisolone, 

pylocarpine, zinc. 

Цинк і магній беруть участь у регуляції вуглеводного обміну та діяльності 

інсулярного апарату. Відомо, що два атома цинку зв’язують шість молекул 

інсуліну з утворенням гексамеру [1,2]. Можливо, гексамер є «депо-формою» 

гормону. Результати наших досліджень підкріплюють таке положення [3]. 

Включення цинку в інсулін пролонгує його фізіологічну дію [1,4]. Магній, 

з’єднуючись з інсуліном, переводить гормон в активний стан [5]. Магній, як 

відомо, є антагоністом іонів кальцію, що активують у клітинах В-острівців 

мікротубулярно-мікрофіламентну систему, відповідальну за транспорт і 

екзоцитоз секреторних гранул [1]. Враховуючи викладене вище, представляє 

інтерес визначення вмісту цинку та магнію в В-інсулоцитах після введення 

речовин, які впливають на секреторну активність цих клітин. У дослідах було 

використано 45 мишей і 48 щурів віком 5-6 міс. Преднізолон уводили тваринам 

внутрішньом’язово, а пілокарпін і адреналін – підшкірно в дозах відповідно          

10 мг/кг, 1 мг/кг і 0,05 мг/кг. Шматочки підшлункової залози забитих тварин 

фіксували в 70° холодному (4°С) спирті, насиченому сірководнем. Потім 

доводили їх до парафіну. Для цитохімічного визначення цинку депарафіновані 

зрізи обробляли 0,1% спиртовим розчином 8-(п-толуолсульфоніламіно)-

хіноліну (8-ТСХ). На препаратах жовто-зелена люмінесценція виявлялась у          

В-інсулоцитах. Для цитохімічного визначення магнію використовували 0,1% 

розчин люмомагнезону. Позитивна реакція визначалась у вигляді рожевої 

люмінесценції острівцевих В-клітин. Інтенсивність флуоресценції клітин 

підраховували на 50-100 клітинах за допомогою цитофлуориметра. 

Достовірність отриманих даних визначали за критерієм Стьюдента (Р). 

Обчислювали коефіцієнт кореляції Пірсона (r). 

У контрольних (інтактних) мишей в панкреатичних клітинах В вміст цинку 

дорівнював 67±5,3 мкг/мл, а магнію - 92±6,7 ум.од. У щурів ці показники 

складали відповідно 17±0,9 мкг/мл і 108±7,5 ум.од. Призначення адреналіну 

викликало зростання в інсулінпродукуючих клітинах В мишей кількості цинку 



на 30% (Р<0,05), магнію – на 36% (Р<0,01), щурів – на 35% (Р<0,01) і 39% 

(Р<0,001) відповідно. Призначення преднізолону викликало підвищення рівня 

цинку та магнію в В-клітинах острівців на 24% (Р<0,05) і 27% (Р<0,05) у 

мишей, 18% (Р<0,05) і 23% (Р<0,05) – у щурів відповідно. Після ін’єкції 

пілокарпіну, навпаки, в панкреатичних клітинах В були знижені вміст цинку на 

30% (Р<0,01) і вміст магнію на 46% (Р<0,001) у мишей, 41% (Р<0,001) і 38% 

(Р<0,001) – у щурів. Проведений кореляційний аналіз виявив позитивний 

вірогідний зв'язок змін вмісту внутрішньоклітинних металів. При цьому r 

коливався в межах від 0,42 (Р<0,05) до 0,88 (Р<0,001).  

Таким чином, гормони наднирників викликали накопичення цинку та 

магнію в панкреатичних клітинах В тварин. Це можна пояснити пригніченням 

процесів секреції В-інсулоцитів. Зворотній результат при введенні пілокарпіну 

пов'язаний з підсиленням секреторної активності інсулярного апарату та 

гальмування інкреторної функції наднирників. 
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