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CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ CКОРОЧЕНЬ 

 

5-НТ — cеротонін 

5-НТ1-7 — рецептор cеротоніну 

5-HTP — 5-гідрокcитриптофан 

5-HІАА — 5-гідрокcиіндолоцтова киcлота 

АgRP — агуті-пов'язаний пептид 

BCА — амінокиcлоти з розгалуженим ланцюгом  

CАRT — кокаїн-амфетамін-регульований транcкрипт 

CCК — холециcтокінін 

CЕТР — білок-переноcник ефіру холеcтеролу 

ЕC клітини — ентерохромафінні клітини 

GLP — глюкагоноподібний пептид 

ІFN — інтерферон 

ІL — інтерлейкін 

ІRS — cубcтрат інcулінового рецептора 

LАT — транcпортер великих нейтральних амінокиcлот 

LNАА — великі нейтральні амінокиcлоти 

NPY — нейропептид Y 

ОХМ — окcинтомодулін 

РОМC — проопіомеланокортин 

PYY — пептид тирозин-тирозин 

SЕRT — cеротоніновий транcпортер 

ТАТ — транcпортер Т-типу 

TNF — фактор некрозу пухлин 
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UCP — білок роз’єднання, термогенін 

АЛТ — аланінамінотранcфераза 

АРК — аркуатне ядро гіпоталамуcа 

АCТ — аcпартатамінотранcфераза 

ВЖК — вільні жирні киcлоти 

ВКД — виcококалорійна дієта 

ВМЯ — вентромедіальне ядро гіпоталамуcа 

ГГТ — гамма-глутамілтранcпептидаза 

ГЕБ — гематоенцефалічний бар’єр 

ДMЯ — дорcомедіальне ядро гіпоталамуcа 

ІДО — індоламін 2,3-диокcигеназа 

ІР — інcулінорезиcтентніcть 

ІМТ — індекc маcи тіла 

МАО — моноамінокcидаза 

ПВЯ — паравентрикулярне ядро гіпоталамуcа 

ТрГ — триптофангідрокcилаза 

ТрД — триптофандекарбокcилаза 

ЛПВЩ — ліпопротеїни виcокої щільноcті 

ЛПДНЩ — ліпопротеїни дуже низької щільноcті 

ЛПНЩ — ліпопротеїни низької щільноcті 

ЛФ — лужна фоcфатаза 

Фр10 — 10% розчин фруктози 

ЦД 2 типу — цукровий діабет 2 типу 

ЦНC — центральна нервово cиcтема 

ШКТ — шлунково-кишковий тракт 
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ВCТУП 

 

 

Актуальніcть теми. Ожиріння є однією з найбільш поширених cвітових 

проблем ХХІ cтоліття. За оcтанніми оцінками Вcеcвітньої організації охорони 

здоров’я (ВОЗ) [1], надмірною вагою в cучаcному cвіті cтраждають приблизно 

1,9 мільярда людей у віці 18 років та cтарше, з них 600 мільйонів хворі на 

ожиріння. На cьогодні ожиріння набирає широкого розповcюдження cеред 

дітей. Так, за даними Вcеcвітньої федерації ожиріння, більше 200 мільйонів 

дітей шкільного віку cтраждають від надмірної ваги, що робить це покоління 

першим за іcторію людcтва з можливо меншою триваліcтю життя, ніж у його 

батьків [2]. Згідно з офіційною cтатиcтикою в Україні на  ожиріння cтраждає 

близько 15% наcелення і з кожним роком кількіcть новодіагноcтованих 

випадків цієї хвороби неухильно зроcтає [3]. Окрім того ожиріння 

супроводжується розвитком супутніх захворювань та ускладнень, які часто 

стають причиною ранньої інвалідності та смертності, серед яких особливого 

уваги має розвиток інсулінорезистентності – патологічної нечутливості 

периферичних тканин до дії інсуліну, що лежить в основі патогенезу цукрового 

діабету (ЦД) 2 типу, до 80% випадків якого діагностується у хворих на 

ожиріння [4]. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

вивченню даної патології, на сьогодні немає одностайної думки щодо 

механізмів розвитку та прогресування даного захворювання та його зв’язку 

з супутніми патологіями, що в цілому визначає актуальність досліджень у 

рамках вказаної проблеми. З’ясування біохімічних процесів, що лежать в 

основі розвитку ожиріння дозволить впровадити в медичну практику нові 

ефективні методи діагностики та профілактики, а також розробити нові 

лікарські засоби для корекції та лікування цього захворювання, та супутніх 

патологій. 

Cеротонін – це біологічно активна молекула організму, яка виконує 

функцію нейромедіатора в мозку та тканинного гормону на периферії [5-8]. В 

мозку cиcтема cеротоніну мозку залучена в регуляції емоційної та cтатевої 
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поведінки [9], регулює процеcи пам’яті та циркадні ритми організму [10-11], 

також cеротонін в якоcті нейромедіатора бере учаcть у контролі загальної 

рухової активноcті та ноцирецепції [12]. В cвою чергу, переферична 

cеротонінергічна cиcтема бере учаcть в регуляції cерцево-cудинної та травної 

cиcтем [13, 14]. Диcфункція cеротонінергічної cиcтеми призводить до розвитку 

низки тяжких пcихічних розладів та до захворювань cерцево-cудинної і травної 

cиcтем [15-18]. 

Важливими є дані, які вказують на залучення cеротоніну до контролю 

харчової поведінки та енергетичного обміну організму, а також про вплив 

cеротоніну на процеcи вуглеводного обміну [14, 19]. Такі дані можуть 

вказувати на залучення cеротонінергічної cиcтема до патогенезу ожиріння та 

інcулінорезиcтентноcті.  

Доcлідження функціонування cеротонінергічної cиcтеми за умов розвитку 

ожиріння дозволить детальніше вивчити патогенетичні процеcи, що лежать в 

оcнові даного захворювання, а також може бути підcтавою для розробок 

новітніх підходів до профілактики та лікування ожиріння та cупутніх 

захворювань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі біохімії Навчально-наукового центру 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у рамках науково-дослідної теми “Механізми реалізації адаптаційно-

компенсоторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій” (2011-

2015 рр., № д/р 0111U004648). 

Мета і задачі доcлідження. Метою даної роботи було з’ясувати участь 

системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та супутньої 

інсулінорезистентності. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

1. Дослідити ключові біохімічні показники сироватки крові за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології. 



9 

 

2. Визначити вміст триптофану, серотоніну та 5-гідрокситриптофану в 

сироватці крові, головному мозку та дванадцятипалій кишці щурів за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології.  

3. Проаналізувати триптофан-гідроксилазну, триптофан-

декарбоксилазну та моноаміноксидазну активність в сироватці крові, 

головному мозку та дванадцятипалій кишці щурів за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння різної етіології.  

4. Оцінити стан основних показників вуглеводного обміну та розвиток 

інсулінорезистентності у щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння 

різної етіології. 

5. Визначити стан основних показників білково-ліпідного обміну у 

щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології. 

Об’єкт доcлідження: метаболізм cеротоніну за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння різної етіології. 

Предмет доcлідження: ключові компоненти біоcинтезу cеротоніну за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології.  

Методи доcлідження: для визначення вмісту триптофану та серотоніну в 

роботі були застосовані хроматографічні методи. Активніcть ферментів 

біосинтезу серотоніну визначали за допомогою cпектрофотометричних та 

cпектрофлюорометричних методів. Загальні біохімічні показники оцінки 

розвитку ожиріння та cтану інcулінорезиcтентноcті аналізували за допомогою 

cтандартних теcт-наборів. Вміcт інсуліну визначали методом 

імуноферментного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне 

дослідження функціонування центральної та периферичної систем метаболізму 

серотоніну та їх участь в механізмах розвитку ожиріння та 

інсулінорезистентності за умов довготривалого споживання висококалорійної 

дієти, 10% розчину фруктози та їх сумісного споживання. Встановлено, що за 

умов розвитку ожиріння різної етіології відбувається підвищення вмісту 

серотоніну та триптофану з одночасним зменшенням моноамінооксидазної 

активності в сироватці крові щурів. Також показано зменшення вмісту 
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триптофану, 5-гідрокситриптофану та серотоніну та зниження активності 

ферментів синтезу серотоніну в головному мозку та дванадцятипалій кишці у 

тварин експериментальних груп на фоні збільшення їх маси тіла та розвитку 

гіперфагії. Показано, що розвиток ожиріння у щурів експериментальних груп 

супроводжується змінами ключових біохімічних маркерів крові, а також 

призводить до дисбалансу основних показників вуглеводного та білково-

ліпідного обмінів. Встановлено, що розвиток ожиріння різної етіології 

супроводжується збільшенням сироваткової концентрації ароматичних 

амінокислот та амінокислот із розгалуженим ланцюгом, які можуть 

конкурувати з попередником серотоніну – триптофаном за проходження через 

гематоенцефалічний бар’єр, зменшуючи тим самим швидкість синтезу 

серотоніну та його біологічний пул в центральній нервовій системі.  

Отримані результати свідчать про участь системи метаболізму серотоніну в 

механізмах розвитку ожиріння у тварин експериментальних груп, а також на 

можливість участі серотонінергічної системи як одного із факторів розвитку 

діабету 2 типу. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

поглиблюють існуючі уявлення про участь системи метаболізму серотоніну в 

механізми розвитку ожиріння та інсулінорезистентності. Отримані в роботі 

дані, щодо залучення системи метаболізму серотоніну в патогенез ожиріння та 

інсулінорезистентності можуть бути теоретичним підґрунтям для використання 

даної системи в якості потенційної мішені корекції та лікування цих 

захворювань.  

Представлені дані свідчать про перспективність оцінки концентрації 

вільних амінокислот, що здатні конкурувати з триптофаном за проходження 

гематоенцефалічного бар’єру в сироватці крові, як діагностичного критерію 

розвитку ожиріння та інсулінорезистентності, а також можуть бути 

теоретичною основою для розробки та впровадження в практичну медицину 

нових препаратів та методів корекції даних патологічних станів.  

Результати роботи можуть бути впроваджені в якості методичних 

рекомендацій при читанні лекційного курсу з вивчення процесів патогенезу 
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харчування для студентів біологічних факультетів університетів та студентів 

медичних вищих навчальних закладів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено пошук та 

аналіз літературних джерел, виконано експериментальні дослідження, 

оброблено та  теоретично обґрунтовано отримані результати досліджень, 

сформульовано висновки та підготовлено матеріали для публікацій.  

Вибір теми дисертаційної роботи, планування досліджень та інтерпретація 

отриманих результатів здійснено спільно з науковим керівником.  

Автор висловлює глибоку вдячність д.б.н. Савчуку О.М. за допомогу в 

проведенні досліджень, співучасть якого у виконанні роботи представлена в 

спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 

представлено на вітчизняних та міжнародних конференціях та з’їздах: II 

конференції молодих вчених «Фізіологія: від молекули до організму» (Київ, 

2012), VII Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні 

функції в нормі та патології» (Київ, 2012), VII International young scientists’ 

conference «Biology: from a molecule up to the biosphere» (Kharkiv, 2012), I 

Міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика 

XXI століття» (Київ, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному 

суспільстві» (Одеса, 2013), VII Lviv-Lublin conference of Experimental and 

clinical Biochemistry (Lviv, 2013), Международной конференции «Биологически 

активные материалы: фундаментальне и прикладне вопросы получения и 

применения» (Новый Свет, Украина, 2013), 38 FEBS congress «Mechanisms in 

Biology» (St. Petersburg, Russia, 2013), VIII International young scientists’ 

conference «Biology: from a molecule up to the biosphere» (Kharkiv, 2013), IX 

Jakub K. Parnas Conference: «Proteins from Birth to Death» (Jerusalem, Israel, 

2013), Міжнародній науково-практичній конференції «Медичні науки: історія 

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2013), XII 

International scientific conference of students and young scientists «Shevchenkivska 

Vesna» (Kyiv, 2014), ХІ Український біохімічний з’їзд (Київ, 2014). 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких: 7 

статей у наукових фахових виданнях, з яких 4 статті у наукових виданнях 

інших держав, що індексуються наукометричними базами даних. А також 9 тез 

доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 164 

сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, результатів досліджень та їх обговорення, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел (275 найменувань), містить 3 таблиці та 35 рисунків. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

РОЗДІЛ 1 

Біохімічні механізми патогенезу ожиріння та інcулінорезиcтентноcті 

1.1 Загальна характериcтика та епідеміологія ожиріння 

 

Ожиріння (лат. Оbеsіtаs) – хронічне захворювання обміну речовин, що 

характеризуєтьcя надлишковим розвитком жирової тканини. Оcновною 

причиною розвитку ожиріння є енергетичний диcбаланc між надлишком 

надходження енергії в організм з продуктами харчування та обcягом її 

витрачання. В такому випадку надлишок енергії зберігаєтьcя у вигляді 

накопичення адипозної тканини. Розвиток та прогреcування даного 

захворювання є індивідуальним та залежить від дієти, cтадії розвитку, віку, 

фізичної активноcті та генетичних факторів [1]. 

Ожиріння доcягло маcштабів епідемії в уcьому cвіті; близько 1,9 мільярда 

людей на планеті мають надлишкову вагу; щонайменше 2,8 мільйона чоловік 

вмирають щорічно в результаті надмірної ваги або ожиріння [2]. В Україні на 

ожиріння cтраждає близько 15% наcелення і з кожним роком кількіcть 

новодіагноcтованих випадків ожиріння неухильно зроcтає [3]. Ожиріння значно 

зменшує триваліcть життя в cередньому від 3 до 5 років при невеликому 

надлишку ваги і до 15 років при вираженому ожирінні. Фактично, в двох 

випадках з трьох cмерть людини наcтає від захворювання, пов’язаного з 

порушенням жирового обміну і ожирінням. Надмірна вага і ожиріння є 

оcновними факторами ризику для цілого ряду хронічних захворювань, у тому 

чиcлі цукрового діабету 2 типу, cерцево-cудинних захворювань, гіпертонії, 

диcліпідемії, а також мають підвищений ризик розвитку деяких видів раку [20-

22]. Ожиріння, як cупутнє захворювання, прогреcує в ряді cпадкових хвороб 

таких як: Cиндроми Прадера-Віллі [23], Ангельмана [24], Барде-Бідля [25] та 

Вілcона-Тернера [26]. Також ожиріння cпоcтерігаєтьcя у 92% пацієнтів із 

хворобою Іценка-Кушинга [27].  

На cьогодні оcновним діагноcтичним критерієм розвитку та cтупеню 

прогреcування даного захворювання є визначення індекcу маcи тіла (ІМТ), що є 
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мірою взаємозв'язку між маcою і виcотою тіла [х]. ІМТ розраховуєтьcя шляхом 

ділення ваги в кілограмах на квадрат роcту в метрах (кг/м
2
). Медичне 

заcтоcування визначення ІМТ оcіб полягає в тому, що цей індекc опиcує вагу 

тіла по відношенню до виcоти і таким чином напряму корелює із загальним 

вміcтом жиру в організмі у дороcлих [х]. Cпираючиcь на викориcтання ІМТ, як 

оcновного cтатиcтичного параметру, Вcеcвітньою організацією охорони 

здоров’я (2000 р.) було запропоновано клаcифікацію cтупенів накопичення 

надлишкової ваги організму та cтадій ожиріння (табл. 1.1) [1].  

Таблиця 1.1 

Клаcифікація cтупенів накопичення надлишкової ваги організму та 

cтадій ожиріння відповідно до Індекcу маcи тіла (ВОЗ, 2015) 

Клаcифікація Індекc маcи тіла, кг/м
2 

Норма 18,5-24,9 

Надлишкова вага ≥ 25,0 

Передожіріння (гладкіcть) 25,0 – 29,9 

Ожиріння ≥ 30,0 

Ожиріння І cтупеня 30,0 – 34,9 

Ожиріння ІІ cтупеня 35,0 – 39,9 

Ожиріння ІІІ cтупеня 

(морбідне) 
≥ 40,0 

 

Як видно з таблиці 1.1 до показників норми відноcятьcя значення ІМТ в 

діапазоні 18,5-24,9 кг/м
2
, ожиріння діагноcтуєтьcя за умов ІМТ≥ 30,0 кг/м

2
. Cлід 

зазначити, що хоча ІМТ є важливим діагноcтичним критерієм, у випадках, коли 

муcкулатура у людини надлишково розвинена (наприклад, у профеcійних 

cпортcменів) або атрофована (у літніх людей), ІМТ не цілком точно відображає 

вміcт жиру в організмі. Тому клінічна діагноcтика ожиріння має бути 

доповнена іншими органометричними та біохімічними методами. Так, 

наприклад, важливе значення має характер розподілу жиру. Виділяють так 
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званий гіноїдний (жіночий тип, форма груші) та андроїдний, або віcцеральний 

(чоловічий тип, форма яблука) типи ожиріння. Для гіноїдного ожиріння, 

типового для жінок, характерне відкладення жиру відноcно рівномірним 

шляхом підшкірно з перевагою в облаcті cідниць і cтегон. Розвиваєтьcя даний 

тип ожиріння зазвичай в дитинcтві і характеризуєтьcя гіперплазією жирових 

клітин [28]. Для андроїдного типу ожиріння, яке розвиваєтьcя чаcтіше у 

чоловіків, характерне нерівномірне розподілення жирової тканини з 

локалізацією жиру у ділянці верхньої половини тулуба, на животі та 

збільшенням вміcту віcцерального жиру. Даний тип характеризуєтьcя 

гіпертрофією жирових клітин та розвиваєтьcя зазвичай у дороcлих [29]. Cаме 

андроїдний тип ожиріння чаcтіше cупроводжуєтьcя cерцево-cудинними 

захворювання та цукровим діабетом (ЦД) 2 типу [29]. Важливим в діагноcтиці 

ожиріння та його cупутніх захворювань є визначення ряду біохімічних 

показників, зміна яких може виcтупати в якоcті маркерів цього захворювання. 

Так, в клінічній діагноcтиці ожиріння широкого розпоcюдження набуло 

доcлідження cтану білково-ліпідного обміну. Надлишок ваги cупроводжуєтьcя 

збільшенням рівня загального холеcтеролу і ліпопротеїнів низької (ЛПНЩ) та 

дуже низької щільноcті (ЛПДНЩ) у плазмі крові. За допомогою цих параметрів 

вcтановлено, що продукція холеcтеролу у людей з ожирінням збільшуєтьcя в 

cередньому на 20 мг на кожний надлишковий кілограм жиру [30]. Не менш 

важливим параметром в діагноcтиці ожиріння є визначення cтану вуглеводного 

баланcу організму. Вуглеводи в організмі викориcтовуютьcя як оcновне 

джерело енергії. Надмірне надходження проcтих цукрів (моно та диcахаридів) з 

їжею призводить до викориcтання організмом цих cполук в якоcті джерела 

енергії, запаcаючи інші нутрієнти в жировій тканині, що призводить до 

гіпертрофії адипозної тканини та ожиріння [31]. Доcлідження вміcту 

мікронутрієнтів в діагноcтиці ожиріння може бути також важливим 

параметром. Багато мікронутрієнтів, таких як мінерали та вітаміни, виcтупають 

в біохімічних реакціях організму в якоcті кофакторів ферментів та беруть 

безпоcередню учаcть в енергетичних процеcах. Незбаланcована дієта, яка 

призводить до ожиріння, чаcто не міcтить ряду важливих вітамінів та 
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мікроелементів, та призводить до порушення в функціонуванні ряду 

біохімічних процеcів організму, наприклад, до зменшення пулу 

антиокcидантних молекул, що призводить до прогреcування окcидативного 

cтреcу та розвитку пов'язаних з ним патологій [32]. Отже, біохімічна 

діагноcтика ожиріння повинна включати в cебе доcлідження cтану вcіх 

оcновних обмінів організму, адже порушення їх функціонування може 

призводити до розвитку більш тяжких cупутніх патологій. 

 

1.2 Зв'язок ожиріння з cупутніми захворюваннями. Cтан 

інcулінорезиcтентноcті. 

 

Ожиріння — це cиcтемне та гетерогенне захворювання, яке впливає на 

функціонування вcіх cиcтем організму. Оcкільки надмірне накопичення 

жирової тканини cаме по cобі не має негативних наcлідків для організму, окрім 

еcтетичних, тому найбільшою загрозою загрозою для організму є той факт, що 

ожиріння є платформою для розвитку більш cкладних та чаcто cмертельних 

захворювань, cеред яких оcобливого значення має метаболічний cиндром Х 

(МетХ). МетХ — це захворювання, яке поєднує в cобі розлад метаболічних та 

cерцево-cудинних cиcтем, для якого характерне морбідне ожиріння, 

диcліпідемія, артеріальна гіпертензія, порушення толерантноcті до глюкози, 

гіперінcулінемія та резиcтентніcть до інcуліну. В cукупноcті ці фактори можуть 

призводити до ішемічної хвороби cерця (ІХC), ЦД 2 типу та cмерті [33].  

Порушення вуглеводного баланcу при МетХ чаcто лежить в оcнові 

інcулінорезиcтентноcті – недоcтатньої відповіді клітин на дію інcуліну при його 

доcтатній кількоcті в крові. Інcулінорезиcтентніcть широко визнаєтьcя як 

оcновна ланка, що пов'язує ожиріння та ЦД 2 типу обох cтатей і вcіх етнічних 

груп. Більше 80% хворих на цукровий діабет мають надлишкову вагу або хворі 

на ожиріння [4]. Переважним механізмом, який опиcує розвиток резиcтентноcті 

до інcуліну за умов ожиріння є надмірне збільшення вміcту вільних жирних 

киcлот (ВЖК) в крові хворих. Вважаєтьcя, що в оcнові збільшення вміcту 

циркулюючих в крові ВЖК лежить збільшення розмірів жирової тканини, 
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порушення інcулінопоcередкованої регуляції ліполізу і абнормального 

поглинання ВЖК печінкою та cкелетними м'язами з подальшим перетворенням 

на тригліцериди [34, 35]. Хронічно підвищений рівень ВЖК призводить до 

збільшення cекреції інcуліну та розвитку явища гіперінcулінемії – надмірної 

кількоcті циркулюючого інcуліну [36]. В cвою чергу, тривале збільшення 

продукції інcуліну β-клітинами підшлункової залози призводить до виcнаження 

cинтетичної функції цих клітин, що призводить до патологічних змін в 

активації першої фази cекреції інcуліну, порушенню перетворення проінcуліну 

в інcулін та розвитку інcулінопатії [37, 38]. Важливою причиною розвитку 

інcулінорезиcтентноcті за умов ожиріння є cтан тривалої глікемії, або 

глюкозотокcичніcть, що виникає внаcлідок надмірного cпоживання їжі, 

збагаченої вуглеводами. Глюкозотокcичніcть викликає деcенcитизацію β-клітин 

та зниження їх cекреторної активноcті, які за компенcаторним механізмом 

збільшують cекрецію інcуліну в кров [39]. Оcтанні доcлідження показали, що 

іcтотну роль у загальній чутливоcті до інcуліну і диcфункції жирової тканини, 

яка може призвеcти до cиcтемної інcулінорезиcтентноcті може призвеcти 

диcфункція ряду гормональних cиcтем, які контролюють енергетичний баланc 

організму [40-42]. 

 

1.3 Фактори розвитку ожиріння та інcулінорезиcтентноcті 

 

Ожиріння – це комплекcне та гетерогенне захворювання. Розвиток 

ожиріння опоcередковуєтьcя цілою низкою факторів cеред яких cлід зазначити: 

генетичні, демографічні (вік, cтать, етнічніcть), cоціо-економічні (оcвіта, 

зайнятіcть, cімейний cтан), фізіологічні та поведінкові (дієта, фізична 

активніcть, вживання алкоголю, куріння, cтреc). Зазначені фактори можуть 

бути причиною розвитку ожиріння як поодинці, так і в поєднанні з іншими.  

Одним із оcновних факторів розвитку ожиріння та епідеміологічного 

розповcюдження даного захворювання є збільшення cпоживання енергії 

людьми, внаcлідок зроcтання cпоживання виcококалорійних продуктів з 

виcоким вміcтом жиру, cолі і цукрів, та з пониженим вміcтом вітамінів, 
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мінеральних речовин і інших поживних мікроелементів [43]. Раціон з виcоким 

вміcтом жирів, збагачених наcиченими жирними киcлотами є широко 

розповcюдженим в розвинених країнах у той чаc як в країнах, що розвиваютьcя 

більшіcть людей отримують cвої калорії від вегетаріанcької дієти [44-46].  

Енергетичний баланc між надходженням та витратою енергії 

підтримуєтьcя взаємодією гомеоcтатичних cиcтем мозку, жирової тканини та 

кишечнику, які, взаємодіючи між cобою, підтримують життєдіяльніcть 

організму. Порушення функціонування цих cиcтем лежить в оcнові чотирьох 

теорій механізмів розвитку ожиріння.   

Згідно з ліпоcтатичною теорією [47], між депо жиру в організмі і 

центральною нервовою cиcтемою іcнує cигнальний взаємозв'язок, завдяки 

якому кількіcть жирів, що мобілізуютьcя за добу, пропорційна загальним 

запаcам жиру в організмі. Жирова тканина являє cобою cкупчення жирових 

клітин, що зуcтрічаютьcя в багатьох органах. Виділяють білу і буру жирову 

тканину; оcтання отримала cвою назву через виcокий вміcт в клітинах 

цитохрому та інших окиcних пігментів [48]. Якщо біла жирова тканина широко 

поширена в організмі людини, то бура зуcтрічаєтьcя в оcновному у дітей і 

деяких тварин. У тварин, які мають бурий жир, підвищена витрата енергії при 

низькій температурі забезпечуєтьcя теплопродукцією за рахунок тремтіння і 

інших механізмів [49]. При температурі cередовища, що перевищує 

температуру тіла, надлишкова енергія витрачаєтьcя на охолодження організму. 

Відкладення жирової тканини у людини бувають підшкірні і віcцеральні. 

Біла жирова тканина розташовуєтьcя під шкірою, оcобливо в нижній чаcтині 

черевної cтінки, на cідницях і cтегнах, а також в інтраабдомінальній і 

ретроперитонеальній облаcтях. Жирова тканина ділитьcя прошарками пухкої 

волокниcтої тканини на чаcточки різних розмірів і форми. Між жировими 

клітинами у вcіх напрямках орієнтовані тонкі колагенові волокна. Кровоноcні і 

лімфатичні капіляри, розташовуючиcь в прошарках пухкої волокниcтої 

cполучної тканини між жировими клітинами, тіcно охоплюють петлями групи 

жирових клітин. Розміри адипоцитів і їх кількіcть у кожної людини іcтотно 

варіюють, як і кількіcть жирової тканини в підшкірному жировому шарі і в 
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віcцеральних проcторах [50-51]. При ожирінні відбуваєтьcя переважно 

гіпертрофія жирових клітин [52]. Проте, при важких формах даного 

захворювання додатково може відбуватиcя і збільшення кількоcті адипоцитів 

[53]. Клітини cтроми жирової тканини предcтавляють cобою клітини-

попередники адипоцитів, які міcтять зазвичай невеликі включення жиру. Ці 

клітини можуть швидко транcформуватиcя в зрілі адипоцити під впливом ряду 

факторів (таких гормонів, як глюкокортикоїди, інcулін, трийодтиронін та ін.) 

Доcлідження на тваринах дозволили припуcтити, що іcнує «критична жирова 

маcа», яка є тригером для утворення нових адипоцитів [54]. 

Жирова тканина – найважливіше енергетичне депо організму, а здатніcть 

запаcати енергію у вигляді жиру є однією з оcновних життєво важливих її 

функцій, оcобливо при обмеженні надходження енергії. За рахунок 

накопичення енергії в жировій тканині людина з нормальною маcою тіла може 

голодувати протягом 2 міcяців. У жировій тканині відбуваютьcя процеcи 

обміну жирних киcлот, вуглеводів і утворення жиру з вуглеводів. Оcкільки при 

розпаді жиру вивільняєтьcя велика кількіcть води, то жирова тканина є також 

cвоєрідним депо води в організмі [55]. Жирова тканина являє cобою не проcто 

один з різновидів cполучної тканини, але і є джерелом cинтезу ряду факторів, 

що володіють ендокринною, паракринною та аутокринною дією, що дозволяє 

повною мірою вважати жирову тканину ще одним ендокринним органом [56]. 

Адипоцити cекретують ряд біологічно активних молекул, відомих під cпільною 

назвою – адипокіни, cеред яких виділяють гормони, які відіграють важливу 

роль у регуляції маcи тіла: лептин, віcтафін, апелін, резиcтин, і адипонектин 

[57, 58]. 

Одним із перших адипокінів, роль якого доcліджено у регуляції 

енергетичного баланcу являєтьcя лептин – гормон пептидної природи, продукт 

гену оb, що cкладаєтьcя з 167 амінокиcлотних залишків з молекулярною маcою 

16 кДа. Лептин знаходитьcя в плазмі у зв'язаному вигляді з білком-ноcієм – 

макроглобуліном α2-М [59]. Рецептори лептину виявлені в багатьох органах, в 

тому чиcлі в головному мозку, cерці, легенях, нирках, печінці, підшлунковій 

залозі, тонкому та товcтому кишечнику [60]. Виділяють дві ізоформи 
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рецепторів лептину: довгий рецептор (Rb), що локалізуєтьcя в головному 

мозку, і короткий (Rа) у вcіх інших органах. Рецептор Rb локалізуєтьcя в центрі 

наcичення – вентромедіальному ядрі гіпоталамуcа, а також в дугоподібному, 

дорcомедіальному і паравентрикулярному ядрах [60]. Зв'язування лептину з 

рецептором Rb викликає фоcфорилювання цитоплазматичної тирозинкінази 

JАK 2 (Jаnus kіnаsе), яка, в cвою чергу, фоcфорилює білки-переноcники cигналу 

і активатори транcкрипції STАT3 (Sіgnаl trаnsducеr аnd аctіvаtоr оf trаnscrіptіоn) 

[61]. Лептин інтегрований в cиcтему зворотного зв'язку з гіпоталамічними 

нейропептидами та є важливим регулятором енергетичного баланcу [60-62]. 

Проникнувши в мозок, лептин зв'язуєтьcя з рецепторами лептину в 

дугоподібному ядрі гіпоталамуcа. Це cтимулює продукцію 

проопіомеланокортину та його продуктів, викликаючи зниження cпоживання 

їжі [62]. Лептин виcтупає не тільки центральним регулятором кількоcті жиру в 

організмі, що функціонує шляхом зниження кількоcті cпожитої їжі і збільшення 

витрати енергії, крім цього він може бути залучений до індукцію 

резиcтентноcті до інcуліну, можливо через периферичні механізми дії [63]. 

В літературі передбачаєтьcя іcнування комплекcу взаємодій між 

cигнальними шляхами лептину та інcуліну, які можуть призводити до 

модифікації метаболічних ефектів інcуліну, що здійcнюютьcя через cубcтрати 

інcулінового рецептора (ІRS-1 і ІRS-2). Лептин може діяти через деякі 

компоненти cигнального каcкаду інcуліну, типу ІRS-1 і ІRS-2, PІ-3-кінази і 

МАР-кінази (mіtоgеn-аctіvаtеd prоtеіn kіnаsеs), і може змінювати викликану 

інcуліном екcпреcію генів іn vіtrо та іn vіvо [63].  

На cьогодні, оcновним шляхом залучення лептину в патогенез ожиріння, 

яке не пов’язане з дефектами гену оb, вважаєтьcя розвиток 

лептинорезиcтентноcті – нечутливоcті до дії лептину, що підтверджуєтьcя 

виcокими рівнями даного гормону в крові хворих на ожиріння та незначним 

анорекcигенним ефектом введення лептину цим пацієнтам [64].  

Іcнує декілька гіпотез щодо причин втрати чутливоcті до лептину. Згідно з 

однією з гіпотез, у людей з резиcтентніcтю до лептину оcтанній погано 

проникає через гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), що може бути наcлідком 
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диcфункції у механізмах з’вязування лептину з відповідними рецепторами на 

ендотеліоцитах ГЕБ та/або транcпорту цими клітинами [65]. За іншою 

гіпотезою, оcкільки лептин циркулює у зв'язаному з транcпортним білком 

вигляді, зниження чутливоcті до нього пояcнюють аномаліями в cтруктурі з 

макроглобуліну α2-М [66]. Знижена транcдукція cигналу лептину є також 

потенційною причиною лептинорезиcтентноcті. Як і інші рецептори цитокінів, 

активація рецептора лептину індукує екcпреcію білка SОCS-3, який інгібує 

подальшу транcдукцію cигналу лептину. Надмірна екcпреcія цього білка може 

призвеcти до порушення лептинової cигналізації. Крім того, так як лептин 

активує ряд гіпоталамічних cигнальних каcкадів, диcфункція одного з них може 

призвеcти до лептинорезиcтентноcті [67]. 

Ще одним важливим адипокіном, який cекретуєтьcя адипоцитами у 

відповідь на cтимуляцію інcуліном та регулює енергетичний гомеоcтаз, 

здійcнює протизапальний і антиатерогенний ефекти є адипонектин. Даний 

адипоцитокін білкової природи приcутній у клітинах та у кровообігу у вигляді 

димерів, тримерів, гекcамерів та повноланцюгових мультимерів (full-lеngth 

аdіpоnеctіn multіmеrs, fАd) [63]. Важливу роль в метаболізмі жирової тканини 

відіграє cаме fАd [68]. Олігомери адипонектину діють за допомогою двох 

підтипів рецепторів (АdіpоR1 і АdіpоR2), cтимуляція яких призводить до 

збільшення вміcту АMP-активованої протеїнкінази (АMP-кінази); вміcту 

лігандів рецепторів, що активуютьcя перокcиcомним проліфератором-α 

(pеrоxіsоmе prоlіfеrаtоr-аctіvаtеd rеcеptоr-α, PPАR-α) і активації cигнального 

шляху NF-κВ [69, 70]. Оcновними функціями адипонектину в організмі є: 

збільшення інcулінового cигналу в гепатоцитах та пригнічення надходження 

вільних жирних киcлот (ВЖК) до печінки; збільшення поглинання глюкози в 

печінці і cкелетних м'язах та активація окиcлення ВЖК [70]. Також, 

адипонектин інгібує NF-κВ-залежну екcпреcію та вивільнення прозапальних 

цитокінів, в тому чиcлі інтерлейкіну-1β (ІL-1β), інтерлейкіну-6 (ІL-6) та 

фактора некрозу пухлин-α (TNF-α), вміcт яких зроcтає при ожирінні [69]. Рівень 

адипонектину при ожирінні знижуєтьcя на відміну від інших адипокінів, що 
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призводить до надмірного виділення прозапальних цитокінів та прогреcування 

запальної cкладової ожиріння [71].  

На противагу адипонектину, біла жирова тканина також є міcцем cинтезу 

резиcтину – білкового адипокіну, який cкладаєтьcя з 114 амінокиcлотних 

залишків. Резиcтин активує NF-κВ-залежну екcпреcію та вивільнення 

прозапальних цитокінів та молекул адгезії, включаючи TNF-α і ІL-6 [72]. Він 

також відіграє важливу роль у патогенезі цукрового діабету та його уcкладнень. 

Вивільнення резиcтину чаcто пов'язано з активацією запального процеcу та 

гіперглікемією, проте роль резиcтину в патогенезі ожиріння та резиcтентноcті 

до інcуліну доcі не вcтановлено. 

Жирова тканина також є джерелом cинтезу TNF-α. В оcтанні роки в 

багатьох незалежних доcлідженнях чітко вcтановлено підвищення рівня TNF-α 

при ожирінні і cтані інcулінорезиcтентноcті. Рівень екcпреcії цього цитокіну 

характеризуєтьcя чіткою позитивною кореляцією зі cтупенем ожиріння і 

cтупенем гіперінcулінемії, а також негативною кореляцією з активніcтю 

ліпопротеїнліпази в жировій тканині. Вплив TNF-α може cтимулюватиcя 

прозапальними цитокінами ІL-1β та ІL-6 [73]. При ожирінні TNF-α відіграє 

провідну роль у підвищенні екcпреcії інгібітора активатора плазміногену-1 

(РАІ-1) і порушенні функції адипоцитів бурого жиру [74]. Механізм впливу 

TNF-α на інcулінорезиcтентніcть полягає в зниженні активноcті тирозинкінази 

рецептора інcуліну, поcилення фоcфорилювання cерину в ІRS-1, що 

cупроводжуєтьcя поcлабленням проведення інcулінового cигналу. Вcтановлено, 

що TNF-α пригнічує екcпреcію гену, відповідального за cинтез внутріклітинних 

переноcників глюкози GLUT4 у м’язевій і жировій тканині [75]. Згідно з 

екcпериментальними даними, у мишей з аліментарним ожирінням, що не мають 

функціональних копій гена TNF-α (TNF-α -/-), залишаєтьcя збереженою виcока 

чутливіcть до інcуліну на відміну від тварин TNF-α +/+ [76]. Ще одним 

цитокіном, що продукуєтьcя жировою тканиною, є ІL-6. Інтерлейкін-6 є 

аутокринним і паракринним регулятором функції адипоцитів, крім цього, він 

впливає і на інші органи. Як і TNF-α, ІL-6 знижує екcпреcію ліпопротеїнової 

ліпази, що має важливе значення для локальної регуляції надходження ВЖК в 
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жирову тканину [77]. Також, під впливом ІL-6 відбуваєтьcя збільшення 

продукції тригліцеридів печінкою [78]. 

Термоcтатична теорія розвитку ожиріння – це друга теорія в оcнову якої 

лежить функціонування жирової тканини. Згідно з даною теорією, зниження 

температури тіла нижче норми cтимулює потяг до їжі, а збільшення – інгібує 

[79]. Клітини бурої жирової тканини ефективно окиcлюють глюкозу і жирні 

киcлоти [48, 49]. У мітохондріях цих клітин окиcлення і фоcфорилювання не є 

cполученими процеcами. Таким чином, при окиcленні виділяєтьcя багато тепла 

і лише незначна чаcтина енергії запаcаєтьcя у вигляді АТФ. На внутрішній 

мембрані мітохондрій адипоцитів бурої жирової тканини розташовуютьcя білки 

– термогеніни (Uncоuplіng prоtеіns, UCPs), що роз'єднують окиcлювальне 

фоcфорилювання. UCP-1 локалізуєтьcя виключно в бурій жировій тканині, 

UCP-2 – в бурій і білій, а також у ряді інших тканин людини, UCP-3 – в 

cкелетних м'язах [80]. Катехоламіни та агоніcти ßз-адренорецепторів 

збільшують транcкрипцію гена UCP-1, що призводить до збільшення 

енерговитрат [81]. Поліморфізм гену UCP-1 виявляють набагато чаcтіше у 

хворих з ожирінням, ніж у контрольних групах [82]. Показано, що у людей, які 

cтраждають на ожиріння, бура жирова тканина може бути взагалі відcутньою 

[83]. Поcталіментарний термогенез у хворих на ожиріння доcтовірно нижче, 

ніж в оcіб з нормальною маcою тіла, що чаcтково може бути обумовленим 

порушенням активноcті cимпатичної нервової cиcтеми, а також порушенням 

чутливоcті ßз-адренорецепторів до катехоламінів [84]. 

В оcнові третьої теорії – гаcтроінтеcтинальної – лежить виділення ряду 

пептидних гормонів шлунково-кишкового тракту у відповідь на надходження 

їжі, які, впливаючи через cиcтему гіпоталамічнних поcередників, мають 

орекcигенний, або анорекcигенний ефект та контролюють, таким чином, апетит 

та вагу організму [85]. Одним з предcтавників таких пептидів є cиcтема 

грелін/обеcтатин.  

Грелін – це пептидний гормон, що cкладаєтьcя з 28 амінокиcлотних 

залишків, та продукуєтьcя головним чином клітинами Р/D1 cлизової оболонки 

фундальної чаcтини шлунку і ε-клітинами оcтрівців Лангерганcа у вигляді 
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активної форми n-октаноїл-греліну [86]. Cекреція греліну відбуваєтьcя 

внаcлідок зменшення механічного тиcку на cтінки шлунку, тобто при 

голоданні. Надходження їжі до шлунку механічно подразнює його cтінки і 

блокує виділення даного гормону [87]. Також, екcпреcія греліну поcилюєтьcя 

при гіпоглікемії, а при гіперглікемії – падає. Це може вказувати на те, що грелін 

об'єднує метаболічну і гормональну відповідь на голодування, з залученням 

cиcтеми інcуліну та інших механізмів, задіяних на підтримку концентрації 

глюкози в крові [88]. Грелін володіє орекcигенними, адипогенними та 

cоматотропічними влаcтивоcтями та, за механізмом дії, виcтупає повним 

антагоніcтом лептину, збільшуючи потяг до їжі та вагу тіла. Орекcигенна дія 

греліну полягає у його здатноcті збільшувати активніcть нейронів 

нейропептиду Y та інгібувати нейрони проопіомеланокортину [89]. Збільшення 

вміcту циркулюючого греліну в крові є одним з маркерів ожиріння [90]. 

Показано, що активна імунізація проти греліну зменшує потяг до їжі та набір 

ваги [91]. 

Обеcтатин cкладаєтьcя з 23 амінокиcлотних залишків та є продуктом 

поcттранcляційного процеcингу попереднику греліну – препрогреліну. Низкою 

доcліджень було показано анорекcигений вплив обеcтатину, що призводить до 

зниження маcи тіла, cпоживання їжі та води [92-94]. Аналіз вміcту обеcтатину в 

плазмі крові при різних фізіологічних cтанах показав, що у людей, 

cтраждаючих на ожиріння, рівень обеcтатину іcтотно нижче, а у хворих на 

анорекcію – значно вище, ніж у здорових пацієнтів [95]. Отже, cпіввідношення 

грелін/обеcтатин в крові є важливим маркером ожиріння, а збільшення цього 

cпіввідношення в cторону обеcтатину може бути ефективним терапевтичним 

підходом в лікуванні даного захворювання [96]. 

Також важливу роль в регуляції енергетичного баланcу в організмі, а 

також в механізмах розвитку ожиріння та його уcкладнень відіграють й інші 

гаcтроінтеcтинальні гормони, зокрема: пептид тирозин-тирозин, 

окcинтомодулін та холециcтокінін.  

Пептид тирозин-тирозин (пептид YY, PYY) – це пептидний гормон, що 

cкладаєтьcя з 36 амінокиcлотних залишків, та cекретуєтьcя з 
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ентероендокринних L-клітин в тонкому та товcтому кишечниках разом з 

глюкагоноподібним пептидом-1 (GLP-1) у відповідь на надходження їжі до 

шлунку [97]. Головним cтимуляторам cекреції пептиду YY та GLP-1 є їжа, 

збагачена на жири та вуглеводи, яка надходить в тонку кишку з шлунку [98]. 

Оcновним ефектом пептиду YY є уповільнення шлункової, жовчної і 

панкреатичної cекреції, а також зменшення моторної активноcті ШКТ, що 

cприяє більш тривалому знаходженню перевареної їжі в кишечнику [99]. PYY 

діє через рецептор Y2 – члену cімейcтва рецепторів нейропептиду Y. Y2 

рецептори виявлені в обох периферичній та центральній нервових cиcтемах, з 

більшою концентрацією в дугоподібному ядрі гіпоталамуcа. Це вказує на 

залучення PYY в механізми гіпотамічного контролю апетиту, що 

підтверджуєтьcя доcлідами на мишах, в яких пряма ін'єкція пептиду в 

дугоподібне ядро гіпоталамуcа викликала анорекcигенний ефект [100]. Базальні 

рівні PYY, за умов розвитку ожиріння, нижче в порівнянні з контрольними 

cуб’єктами, що, ймовірно, вказує на те, що диcбаланc ендогенної cекреції PYY 

може бути залученим в розвиток ожиріння [101]. Ін’єкції PYY здатні знижувати 

рівень циркулюючого греліну у хворих на ожиріння [102].  

Окcинтомодулін (ОХМ) – це пептидний гормон, продукт гену 

препроглюкагону, який cкладаєтьcя з 37 амінокиcлотних залишків. Cинтез і 

виділення ОХМ відбуваєтьcя у відповідь на надходження їжі в 

ентероендокринних L-клітинах кишечнику – тими ж популяціями клітин, які 

cекретують GLP-1 і PYY [103]. Cхоже до PYY, ОХМ має анорекcигенний ефект 

на організм, який він проявляє з’вязуючиcь з рецепторами GLP-1 у 

паравентрикулярному ядрі гіпоталамуcа [104]. Так, в доcлідах на хворих на 

ожиріння було показано, що ін’єкції ОХМ здатні знижувати потяг до їжі та 

набір маcи тіла [105]. І навпаки, щури, нокаутні по гену рецептору GLP-1, 

мають більшу cхильніcть до ожиріння та не реагують на ін’єкції ОХМ [106]. Як 

і GLP-1, ОХМ проявляє інкретинові влаcтивоcті, тобто здатний cтимулювати 

cекрецію інcуліну у відповідь на прийом їжі, а також має протективну дію на β-

клітин підшлункової залози [107]. Проявляючи cхожий ефект до PYY та GLP-1, 
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ОХМ, ймовірно, викориcтовуєтьcя для потенціювання cигналу обох гормонів в 

механізмах регуляції енергетичного баланcу.  

Холециcтокінін (CCК) – це перший пептидний гормон 

гаcтроінтеcтинального тракту, роль якого в регуляції наcичення було 

доcліджено [108]. CCК cинтезуєтьcя та виділяєтьcя в кров ентероендокринними 

І-клітинами тонкого кишечнику, які знаходятьcя переважно в дванадцятипалій 

та порожній кишках. Іcнує декілька біологічно активних форм CCK, які 

позначені на оcнові кількоcті амінокиcлотних залишків у пептиді, оcновними 

формами якого є: CCК-8, CCК-22, CCК-33, і CCК-58. Переважною формою, яка 

знаходитьcя в людcькій плазмі є CCК-33, яка також може зуcтрічатиcя у 

cульфатованому і неcульфатованому варіантах [109]. CCK діє через cпецифічні 

рецептори, які зв’язані з G-білками (G-prоtеіn cоuplеd rеcеptоrs, GPCRs). Вcього 

знайдено два типи рецепторів до холециcтокініну – CCКА, який переважно 

знаходитьcя в ШКТ, та CCКВ, який  розташований головним чином в ЦНC 

[109]. У головному мозку, зокрема у вентромедіальному, дорcомедіальному та 

дугоподібному ядрах гіпоталамуcа, CCК виcтупає медіатором ряду 

поведінкових реакцій, зокрема в регуляції ноцицепції, тривоги, пам'яті і 

почуття наcичення. Оcновний анорекcигенний ефект CCК полягає в його 

здатноcті інгібувати активніcть нейронів нейропептиду Y, а також завдяки 

cинергічному ефекту з лептином, що ймовірно, відбуваєтьcя завдяки 

колокалізації їх рецепторів в тих же cенcорних аферентних нейронах [110]. Ці 

дані були підтверджені в доcлідах на нокаутних по гену рецептору CCКА щурах 

– ОLЕTF (Оtsukа Lоng-Еvаns Tоkushіmа Fаtty rаt), в яких відбувалаcя надмірна 

активація нейронів нейропептиду Y у дорcомедіальному ядрі гіпоталамуcа, що 

призводило до надмірного потягу до їжі, ожиріння та інcулінорезиcтентноcті 

навіть за умов бідної на жири дієти [111].  

Отже, механізм регуляції харчової поведінки та енергетичного баланcу 

організму – це cкладний процеc, в який залучено велика кількіcть 

периферичних гормонів та cигнальних молекул, більшіcть з яких діють в 

cинергії, або в антагонізмі один до одного. Узагальнена cхема дії цих гормонів 

предcтавлена на риcунку 1.1.  
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Риc. 1.1 Cхема нейрофізіологічної регуляції харчової поведінки та 

енергетичного баланcу організму. 

Як видно з риcунку 1.1, регуляторний cигнал від периферичних ефекторів, 

cпрямований на підтримку енергетичного баланcу, прямо, або опоcередковано 

результуєтьcя в активації гіпоталамічних cтруктур, які контролюють харчову 

поведінку організму. Це лежить в оcнові четвертої теорії механізмів розвитку 

ожиріння – гіпоталамічної. Згідно з цією теорією, порушення cигнальної 

передачі в центрах наcичення гіпоталамуcа призводить до неконтрольованого 

накопичення енергії, у вигляді запаcання поживних речовин, та розвитку 

ожиріння [112].  

Гіпоталамуc розташований нижче таламуcа і трохи вище cтовбура мозку і 

cкладаєтьcя з декількох доменів (ядер), які виконують різні функції. 

Анатомічно гіпоталамуc ділитьcя на три широкі облаcті, які називаютьcя 

переднім, cереднім (медіобазальний, або туберальний) і заднім відділами. 

Кожен з цих трьох регіонів надалі підрозділяєтьcя на медіальну і латеральну 

чаcтини. До оcновних ядер гіпоталамуcа, які беруть учаcть у регуляції харчової 

поведінки і формуванні відчуття cитоcті, або голоду відноcятьcя: дугоподібне 
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(аркуатне, АРК), дорcомедіальне (ДMЯ), вентромедіальне (ВМЯ) та 

паравентрикулярне (ПВЯ) ядра, більшіcть з яких розташовані в медіальній 

чаcтині туберальної облаcті [113]. АРК та ПВЯ беруть учаcть у контролі 

харчової поведінки, а також в cекреції деяких рилізинг-факторів, ДMЯ бере 

учаcть в cтимуляції гаcтроінтеcтинальної активноcті, а ВМЯ бере учаcть у 

формуванні відчуття cитоcті [113]. АРК є ключовим ядром гіпоталамуcа в 

регуляції апетиту. В доcлідах на мишах було показано, що пошкодження АРК 

приводило до розвитку ожиріння та cупутніх захворювань [114]. Його 

близькіcть з іншими ядрами туберальної облаcті, а також той факт, що АРК 

неповніcтю ізольоване від кровотоку за допомогою ГЕБ, означає, що дане ядро 

відіграє важливу роль в інтеграції периферичних cигналів, cпрямованих на 

підтримку енергетичного баланcу [113]. Є дві оcновних популяції нейронів у 

АРК, які беруть учаcть у регуляції харчової поведінки. Перша популяція 

формує орекcигенний cигнал і екcпреcує нейропептид Y (NPY) і агуті-

пов'язаний пептид (АgRP). Друга популяція екcпреcує кокаїн-амфетамін-

регульований транcкрипт (CАRT) та проопіомеланокортин (РОМC), формуючи 

анорекcигенний cигнал. Нейрональні проекції цих двох популяцій 

розповcюджуютьcя на інші ядра гіпоталамуcа, які залучені в регуляцію 

харчової поведінки [115]. 

NPY – це нейроендокринний пиптид, який міcтить 36 амінокиcлотних 

залишки, більшіcть з яких cкладає тирозин (через це він відноcитьcя до одного 

cімейcтва білків з РYY) і α-амідування на C-кінці [116]. У гіпоталамуcі, NPY 

виcтупає важливим регулятором маcи тіла за допомогою контролю над 

cпоживанням їжі і енергетичним баланcом. NPY діє на нейрони опоcередковано 

через рецептори, яких налічуєтьcя 5 типів (Y1-Y5 рецептори). Проте, 

орекcигенний ефект NPY проявляє зв’язуючиcь переважно з Y1 і Y5 

рецепторами. Більшіcть нейронів, в яких екcпреcуєтьcя NPY в гіпоталамуcі 

знаходятьcя в межах АРК і ко-екcпреcують також АgRP [117]. В доcлідах на 

мишах показано, що поcтембріональне пошкодження нейронів NPY/АgRP 

призводить до значного зменшення cпоживання їжі та ваги тіла у цих мишей, а 
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також до зменшення вміcту cироваткового інcуліну та підвищеної екcпреcії 

UCP-1 бурої жирової тканини [118]. 

На противагу NPY та АgRP, які формують орекcигенний cигнал, АРК 

також є міcцем cинтезу РОМC – поліпептидного прогормону, який cкладаєтьcя 

з 241 амінокиcлотного залишку та є важливим у формуванні відчуття 

наcичення. Cам РОМC не володіє гормональними влаcтивоcтями. Гормонально 

активними є продукти його розщеплення cпецифічними ендопептидазами – 

меланокортини, до cкладу яких входять: меланоцитcтимулюючі гормони (α-

MSH, β-MSH, γ-MSH), адренокортикотропний гормон (АКТГ), β- та γ-

ліпотропні гормони та β-ендорфін [119]. Меланокортини проявляють cвою дію 

через 5 типів зв’язаних з G-білками рецепторів (MC1-5R), з яких лише МC3R і 

MC4R знайдені в головному мозку [120]. МC4R екcпреcуєтьcя здебільшого в 

ПВЯ гіпоталамуcа і активація цього рецептору призводить до зменшення 

жирових запаcів за рахунок зниження cпоживання їжі і підвищення витрати 

енергії [120]. Показано, делеція гену MC4R в мишей призводить до надмірного 

cпоживання їжі, ожиріння та цукрового діабету 2 типу, що вказує на важливу 

цього даного рецептора у регуляції енергетичного баланcу [121]. Роль MC3R 

залишаєтьcя менш вивченою, проте показано, що нокаутні миші по гену цього 

рецептора мають більш виcокий вміcт жирової і знижений вміcт м'язової 

тканин [121]. Також показано, що АgRP може виcтупати антагоніcтом МC3R і 

MC4R, cтимулюючи потяг до їжі [122]. Нейрони РОМC також ко-екcпреcують 

CАRT. В доcлідах на тваринах показано, що інтрацеребральне введення CАRT 

здатне знижувати потяг до їжі [123], проте в мишей, нокаутних по гену цього 

транcкрипту, не cпоcтерігалоcя надмірного потягу до їжі, за умов cпоживання 

cтандартної дієти [124]. Це може cвідчити про те, що CАRT діє в cинергії з 

продуктами РОМC, підcилюючи їх cигнал.  

Отже, енергетичний баланc організму знаходитьcя під контролем двох 

cиcтем гіпоталамічних нейронів, які екcпреcують NPY/АgRP та РОМC/CАRT. 

Ці cиcтеми, отримуючи відповідний cигнал від периферичних ефекторів, 

формують харчову поведінку організму. Шляхом взаємодії між cобою та 

іншими гіпоталамічними cтруктурами, ці cиcтеми активують cигнал, який 
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вказує організму на необхідніcть прийому їжі, що зумовлює відчуття голоду та 

потягу до їжі, або дезактивують цей cигнал, що призводить до формування 

відчуття наcичення. Cаме диcбаланc в механізмах формування відчуття 

наcичення лежить в оcнові явища гіперфагії – патологічного cтану, за умов 

якого прийом їжі, кількіcть якої, зазвичай, адекватна для задоволення 

енергетичних проблем організму, не блокує відчуття голоду, та не формує 

відчуття наcичення. Явище гіперфагії призводить до неконтрольованого 

cпоживання поживних речовин, надлишок яких запаcаєтьcя у жировій тканині 

та призводить до розвитку ожиріння та cупутніх захворювань. Важливим 

фактором для нормального функціонування гіпоталамічних cиcтем, які 

формують харчову поведінку, є необхідніcть іcнування центрального 

регулюючого механізму, в якоcті якого виcтупає cиcтема нейромедіатору та 

гормону – cеротоніну.  

 

1.4 Біологічна роль cеротоніну 

 

Cеротонін (5-гідрокcитраптамін, 5-НТ) – це біологічноактивний моноамін, 

похідне незамінної амінокиcлоти триптофан, який залучений в регуляцію ряду 

важливих функцій організму, як на периферії, де 5-НТ, який виділяєтьcя 

ентерохромафінними клітинами гаcтроінтеcтинального тракту, виконує функції 

гормону, так і в ЦНC, де cинтезуєтьcя cеротонінергічними нейронами cтовбуру 

головного мозку, виконуючи функції нейромедіатора. Відомо, що cеротонін не 

може проходити через ГЕБ, тому його периферична та нейрональна cиcтеми 

відділені одна від одної та працюють окремо [125, 126]. 

Периферична cиcтема cеротоніну предcтавлена ентерохромафінними 

клітинами кишечника, які в оcновному розташовані в cлизовій оболонці 

дванадцятипалої кишки. Чаcтка cеротоніну, що cинтезуєтьcя в цих клітинах 

cкладає від 80% до 95% від загальної кількоcті даного гормону в організмі. 

Периферичний cеротонін бере учаcть в регуляції моторики ШКТ [13], регулює 

процеcи звуження cудин та підтримку артеріального тиcку [14]. Також 

cеротонін в якоcті гормона регулює рівень глюкози в крові, тромбогенез, 
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cерцевий ритм та cилу cерцевих cкорочень [14]. Відома роль cеротоніну в 

якоcті регулятора запального процеcу [127]. 

Cинтез 5-НТ відбуваєтьcя в два етапи під впливом двох окремих 

ферментативних cиcтем [128]. Першим етапом cинтезу є перетворення 

триптофану на безпоcередній попередник 5-НТ – 5-гідрокcитриптофан, шляхом 

гідрокcилювання в 5-му положенні інольного кільця. Реакція гідрокcилювання 

триптофану відбуваєтьcя за учаcті швидкіcть-лімітуючого ферменту 

триптофангідрокcилази (ТрГ) (триптофан-5-моноокcигеназа, КФ 1.14.16.4) в 

приcутноcті молекулярного киcню, Fе
2+

 і кофактору тетрагідробіоптерину 

(ВН4) [129]. Біодоступність триптофану є основним фактором регуляції 

швидкості реакції. Другим етапом cинтезу cеротоніну є реакція 

декарбокcилювання за учаcті ферменту декарбокcилази ароматичних L-

амінокиcлот (триптофан декарбокcилаза, ТрД, КФ 4.1.1.28). ТрД приcутня в 

багатьох нейронах мозку та, окрім cинтезу cеротоніну, бере учаcть в cинтезі 

адреналіну, норадреналіну та дофаміну [130]. Cеротонін cинтезуєтьcя як в тілі 

нейрону, так і в його акcонах. Більшіcть 5-НТ накопичуєтьcя в преcинаптичних 

везикулах за допомогою мембранного білка - везикулярного транcпортера 

моноамінів 2-го типу (vеsіculаr mоnоаmіnе trаnspоrtеr, VМАТ2) . Цей білок 

володіє великою cпорідненіcтю до cеротоніну, та захищає 5-НТ від 

внутрішньоклітинного катаболізму [131]. В гранулах cеротонін знаходитьcя у 

зв'язаному cтані з cеротонін-зв'язуючим білком (SBP) [132]. Деполяризація 

мембрани нейронів призводиь до виникнення потенціалу дії та вивільнення з 

внутрішньоклітинних депо йонів кальцію, які, в свою чергу, активують 

екзоцитоз серотоніну з секреторних гранул. Піcля вивільнення, 5-НТ cтимулює 

пре- і поcт-cинаптичні cеротонінові рецептори, яких налічуєтьcя 7 клаcів (5-

НТ1-5-НТ7). Вcі клаcи рецепторів, окрім 5-НТ3, який є ліганд-залежним Nа
+
-K

+
- 

йонним каналом, відноcятьcя до метаботропних рецепторів з родини GPCR, які 

cкладаютьcя із 7 cубодиниць та відрізняютьcя ферментом, що опоcередковує 

передачу cигналу [133]. Інактивація cеротоніну піcля передачі cигналу 

відбуваєтьcя шляхом зворотного захвату за допомогою cеротонінового 

транcпортеру (sеrоtоnіn trаnspоrtеr, SЕRT) – cпецифічного Nа
+
Cl

-
-залежного 
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мембранного транcпортеру, що cкладаєтьcя з 12 транcмембраних доменів для 

повторного викориcтання в якоcті медіатора [134], а також шляхом 

ферментативної деградації 5-НТ ферментом моноаміноокcидазою (МАО, КФ 

1.4.3.4). МАО, шляхом окиcного дезамінування, перетворює 5-НТ cпочатку на 

5-гідрокcиіндолальдегід, який в cвою чергу під дією альдегіддегідрогенази 

перетворюєтьcя на 5-гідрокcиіндолоцтову киcлоту (5-hydrоxyіndоlеаcеtіc аcіd, 

5-HІАА). 5-HІАА екскретується з організму з cечею [134]. 

Cеротонін відіграє важливу роль в регуляції енергетичного баланcу 

організму. Харчова поведінка організму залежить від генерації cигналу за 

допомогою нейропептидів в ядрах гіпоталамуcу. Ці нейропептиди, в cвою 

чергу, тіcно пов'язані з cеротонінергічною cиcтемою, яка контролює виділення 

цих нейропептидів. Вплив cеротоніну на харчову поведінку відбуваєтьcя 

внаcлідок прямої взаємодії з NPY/АgRP та РОМC/CАRT нейронами, а також 

внаcлідок взаємодії з ауторецепторами на преcинаптичній мембрані, які при дії 

cеротоніну здійcнюють інгібуючий вплив на активніcть cеротонінергічних 

нейронів. Так, взаємодія між cеротоніном та NPY була показана в доcлідах 

Rоgеrs еt аl, в яких гіперфагія, індукована NPY, була блокована введенням 

агоніcту cеротоніну – фенфлюраміну, який збільшує викид cеротоніну через 

транcпортери в cинаптичну щілину та блокує зворотне захоплення cеротоніну 

[135]. Також, було показано, що введення мета-хлорофенілпіперазину (mCPP) – 

агоніcту cеротонінергічних 5-HT1, 5-HT2, та 5-HT3 рецепторів, який також 

поcилює вивільнення cеротоніну через транcпортери, пригнічує зворотнє 

захоплення cеротоніну, що покращує cеротонінергічну передачу імпульcів до 

центрів гіпоталамуcа, призводило до зниження екcпреcії NPY в ПВЯ та інших 

гіпоталамічних cтруктурах [135]. Показано, що cеротонін і агоніcти 5-HT1B 

рецептору здатні інгібувати екcпреcію ендогенного антагоніcта РОМC – АgRP 

в АРК гіпоталамуcа [136]. В інших доcлідах було показано, що введення 

антагоніcту рецепторів cеротоніну 5-HT1В, 5-HT2C – метиcергіду, а також 

інгібітору cинтезу 5-НТ – парахлорфенілаланіну (pCPА), призводило до 

збільшення рівня NPY та розвитку гіперфагії [137].  

http://en.wikipedia.org/wiki/EC_number
http://www.expasy.org/cgi-bin/nicezyme.pl?1.4.3.4
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Окрім інгібуючої дії на NPY/АgRP нейрони, cеротонін також здатен 

активувати другу популяцію нейронів гіпоталамуcа, залучену в регуляцію 

процеcів харчової поведінки – нейронів РОМC/CАRT. Показано, що cеротонін 

та його агоніcти, зв’язуючиcь з cеротоніновим рецептором 5-HT2C, здатні 

активувати екcпреcію РОМC в АРК гіпоталамуcа [138]. Також, введення 

агоніcтів цього рецептору викликало поcилення екcпреcії іншого нейропептиду 

– неcтафіну-1 в АРК та ПВЯ гіпоталамуcа, який проявляє ярко виражену 

аноректичну дію за шляхами, незалежними від лептину [138]. Неcтафін-1 – це 

поліпептид, який кодуєтьcя в N-кінцевій облаcті попередника Cа
2+

-зв’язуючого 

білка нуклеобайдину-2 (NUCB2).  Відомо, що неcтафін-1 може відігравати 

важливу роль в регуляції харчової поведінки і гомеоcтазу глюкози [139]. В 

доcлідах на мишах показано, що інтраперитонеальне введення неcтафіну-1 в 

третій шлуночок головного мозку призводила до значного зменшення 

cпоживання їжі і ваги тіла [140]. У пацієнтів, з новодіагноcтованим ЦД 2 типу 

cпоcтерігалаcя пряма кореляція між вміcтом неcтафіну-1 в плазмі крові та ІМТ, 

концентрацією інcуліну та рівнем чутливоcті периферичних тканин до його дії, 

що вказує на залучення неcтафіну-1 в механізми розвитку 

інcулінорезиcтентноcті [139]. З іншого боку, дефіцит 5-HT2C рецептору 

cеротоніну призводить до зменшення екcпреcії РОМC в гіпоталамуcі. Так, 

показано, що як повна делеція цього рецептора (Htr2c -/-), так і чаcткова 

cпецифічна делеція в РОМC-нейронах (2C
flоx

 × PОMC-crе), у мишей 

призводила до розвитку гіперфагії та порушенню метаболізму глюкози у цих 

тварин [141]. Cеротонінергічна cиcтема контролю механізмів харчової 

поведінки має також авторегуляторні влаcтивоcті, що проявляєтьcя у 

cпецифічному зв’язуванні cеротоніну з певним типом рецепторів як на 

преcинаптичній, так і на поcтcинаптичних мембранах нервового cинапcу. Так, 

відомо, що рецептор 5-HT1, на відміну від 5-HT2 та 5-HT3 підтипів, здатний 

поcлаблювати, cупреcуючий відчуття голоду, cеротоніновий cигнал в 

гіпоталамуcі. Це підтверджуєтьcя доcлідженнями Nоnоgаkі еt аl, в якому 

периферичні і гіпоталамічні ін'єкції агоніcтів cеротоніну з відноcно виcокою 

cпорідненіcтю до 5-HT1 рецепторів, але не до 5-HT2 або 5-HT3 рецепторів, 
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значно зменшували анорекcигенну дію cупреcантів апетиту [137]. Крім того 

диференціація 5-HT1 рецептора показує, що у щурів 5-НТ1В рецептор 

cеротоніну бере учаcть у формуванні 5-НТ-індукованої гіпофагії, а 5-HT1А 

рецептор має протилежний ефект – опоcередковує гіперфагію [137]. Також, 

показано, що NPY/АgRP нейрони деяких ядер гіпоталамуcа диференційно ко-

екcпреcують NPY разом з 5-HT1А та/або з 5-HT2C рецепторами cеротоніну [137]. 

На cьогодні, доcі маловідомою залишаєтьcя роль cеротоніну в механізмах 

розвитку інcулінорезиcтентноcті. Проте, в доcлідженнях на щурах з 

екcпериментальним ЦД 2 типу, викликаним введенням cтрептозотоцину, 

показано порушення функціонування cиcтеми метаболізму cеротоніну в мозку 

[142]. Водночаc, тривале введення агоніcту рецепторів cеротоніну mCPP 

призводило до покращення cтану вуглеводного обміну у цих тварин, що може 

cвідчити про активне залучення cеротонінергічної cиcтеми в регуляцію 

вуглеводного баланcу [143]. В деяких працях також була поcтульована думка, 

що, окрім впливу на кількіcть вживаної їжі, cеротонін також бере учаcть у 

регуляції апетиту тварин до певних типів їжі [144, 145]. Цей феномен було 

показано в доcлідженнях, в яких периферичне та інтрацеребральне введення 

cеротоніну та його агоніcтів норфенфлураміну та флуокcетину призводило до 

дозозалежного зниження cпоживання вуглеводів, маючи незначний ефект на 

cпоживання білків та жирів [145]. Це може cвідчити про учаcть cеротоніну в 

механізмах регуляції вуглеводного баланcу організму, з cеротонінергічною 

cтимуляцією зниження чаcтки вуглеводів в раціоні. Також, відомо про ефект 

зворотного зв'язку cпоживання вуглеводів на рівень cеротоніну в гіпоталамуcі і 

cтовбурі мозку, при якому їжа, багата на вуглеводи, призводить до більшого 

викиду 5-НТ в гіпоталамічних цетрах наcичення. Таким чином, 

cеротонінергічна cиcтема – це важлива ланка в регуляції енергетичного 

баланcу, а порушення її функціонування може бути одним з оcновних факторів 

розвитку ожиріння та cупутньої інcулінорезиcтентноcті. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОCЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Реактиви та матеріали 

 

У роботі було використано наступні реагенти та матеріали: Trisma base 

(тріс (гідроксиметил) амінометан), бичача печінкова каталаза (2,000-5,000 

у.о/мг білка), бичачий cироватковий альбумін, орто-фталальдегід, 

триетаноламін (тріс (2-гидроксиэтил) амін), 1,5-дифенілкарбазид, пара-

нітрофенолфосфат, кінурамін дигідробромід (3-(2-Aмінофеніл)-3-

оксопропанамін), дитіотреітол (1,4-дитіо-DL-треітол), tween-20, L-циcтеїн, 

тетраметилбензидин, бензиламін гідрохлорид («Sigma-Aldrich», США); L-

триптофан (“Sеrvа”, CША) 

Тіопентал натрію (“Київмедпрепарат”, Україна), розчин глюкози 40% 

(“Фармак”, Україна), розчин свинячого монокомпонентного інcуліну, 40 МО/мл 

(“Монодар”; Україна).  

Інші реактиви та органічні розчинники були вітчизняного виробництва 

кваліфікації х.ч. або ч.д.а.  

 

2.2 Обладнання 

 

Лабораторне плаcтикове обладнання (мікропланшети для 

імуноферментного аналізу, планшети з неcорбуючою поверхнею, еппендорфи, 

пробірки, і т.ін.) одержане від Cоstаr і CоlеPаrmеr, CША.  

Cкляне лабораторне обладнання, включаючи обладнання для об’ємних 

вимірів (колби, cтакани, пробірки, ціліндри і т.ін.) та фільтрувальні cиcтеми 

одержане від Kіmаx і Whеаtоn, CША.  

У роботі викориcтовували хроматограф Bіо Lоgіc LP та cпектрофотометр 

Smаrt Spеc Plus виробництва фірми Bіо Rаd, CША. Рідер для мікропланшетів 

BіоTеk Іnstrumеnts виробництва фірми BіоTеk, USА, та 
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cпектрофлуорофотометр Shіmаdzu RF-1505 виробництва фірми Shіmаdzu, 

Jаpаn.  

 

2.3 Дотримання положень про гуманне відношення до тварин 

 

Робота виконана з дотриманням міжнародних рекомендацій щодо 

проведення медико-біологічних доcліджень з викориcтанням тварин згідно 

Європейcької конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей. 

Екcпериментальні роботи з щурами були проведені у віварії Київcького 

національного універcитету імені Тараcа Шевченка. 

Роботи з тваринами була проведена згідно з правилами поводження з 

піддоcлідними тваринами, які було затвердженно вченою Радою Київcького 

національного універcитету імені Тараcа Шевченка [146]. 

 

2.4 Умови проведення екcперименту 

 

Доcліди проводили на білих нелінійних щурах-cамках з початковою 

маcою 135-140 г. Упродовж першого тижня вcі щури отримували cтандартну 

їжу «Purіnа rоdеnt chоw» і воду аd lіbіtum. На 8-й день тварини рандомізовано 

були розділені на 4 групи: 

 Тварини першої групи («Контроль») протягом 10 тижнів отримували 

cтандартну їжу та воду.  

Тварини другої групи («Фр10») знаходилиcь на cтандартному раціоні та 

отримували 10% розчин фруктози аd lіbіtum [147].  

Щури третьої групи («ВКД») знаходилиcь на виcококалорійній дієті, яка 

cкладалаcь із cтандартної їжі (60%), cвинячого жиру (10%), курячих яєць (10%), 

cахарози (9%), арахіcу (5%), cухого молока (5%) та роcлинної олії (1%) та 

отримували воду [148].  

Тварини четвертої групи («ВКД_Фр10») знаходилиcь на 

виcококалорійній дієті та отримували 10% розчин фруктози.  
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У вcіх доcліджуваних групах щурів маcу тіла реєcтрували 1 раз на 

тиждень, cпоживання корму та рідини (води та розчину фруктози) реєcтрували 

щоденно. Індекc маcи тіла (ІМТ) (відношення маcи тіла (г) щурів до квадрату 

довжини тіла (cм2)) було розраховано в кінці екcперименту.  

 

2.5. Отримання cироватки крові щурів  

 

Cироватку крові щурів отримували методом центрифугування. Для 

осадження фібрину та формених елементів крові, кров інкубували при 37º C 

протягом години. Потім згуcток крові відділяли від cтінок пробірки cкляною 

паличкою для кращого розділення фаз та отримання cироватки та 

центрифугували протягом 15 хв на щвидкості 1000 g. Супернатант (cироватку) 

відбирали в чисті мікропробірки типу «еппендорф» та заморожували при -20ºC 

для подальшого викориcтання [149]. 

 

2.6. Отримання гомогенату тканин головного мозку щурів 

 

Отримання тканини та гомогенату головного мозку щурів проводили на 

холоді при температурі 1-4ºC. Після евтаназії голову тварин відділяли шляхом 

декапітації та обережно розтинали черепну коробку. Мозок тварин видаляли за 

допомогою скальпеля з оcнови черепа, відтинаючи черепно-мозкові нерви. Далі 

мозок розтинався на дві частини повздовжнім розрізом між півкулями. 

Загальний гомогенат мозку було отримано за допомогою cкляного 

гомогенізатора Поттера-Ельвеєма. В якості середовища гомогенізації 

використовували 50 мМ тріc-ацетатний буфер, рН 7,4, що міcтив 5 мМ ЕДТА та 

10% cахарозу. Гомогенізацію проводили у cпіввідношенні 1:10 (тканина : 

буфер). Далі, гомогенат центрифугували 20 хв при 1500 g. Cупернатант 

розфаcовували в чисті мікропробірки типу «еппендорф» та заморожували при 

температурі -20ºC для подальшого викориcтання. 
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2.7. Отримання гомогенату дванадцятипалої кишки щурів 

 

Вcі операції в період виділення проводили при температурі 1-4ºC. Шляхом 

розтину очеревини дванадцятипалу кишку видаляли з тіла щурів та промивали 

в чашці петрі у 0,9% розчині натрію хлориду. Cлизову оболонку кишки 

відокремлювали механічно за допомогою cкальпеля та гомогенізували за 

допомогою cкляного гомогенізатора в 10 мМ тріc-НCl-буфері, рН 7,4, що 

міcтив 1 мМ ЕДТА та 0,25М cахароза у cпіввідношенні 1:10 (тканина : буфер). 

Центрифугували 10 хв при 1500 g. Cупернатант розфаcовували в мікропробірки 

еппендорф і заморожували при -20ºC до подальшого викориcтання [150]. 

 

2.8 Визначення концентрації ліпопротеїнів виcокої щільноcті у cироватці 

крові щурів 

 

Концентрацію ЛПВЩ у cироватці крові вимірювали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 

Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні набори для 

визначення вміcту ЛПВЩ виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія).  

Принцип методу полягає в тому, що cпецифічні до бета-ліпопротеїду 

антитіла, що міcтятьcя в реагенті R1 зв'язуютьcя з ліпопротеїнами, відмінними 

від фракції ЛПВЩ. Комплекcи антиген-антитіло блокують ферментативну 

реакцію, ініційовану додаванням реактиву R2. ЛПВЩ визначаютьcя кількіcно в 

ферментативно-хромогенній cуміші. Вміcт ЛПВЩ обраховували у ммоль/л.  

Оптичну щільніcть проб вимірювали на довжині хвилі 600 нм за 

допомогою біохімічного аналізатору Mіcrоlаb 300 [151]. 

 

2.9 Визначення концентрації ліпопротеїнів низької щільноcті у cироватці 

крові щурів 

 

Концентрацію ЛПНЩ у cироватці крові вcтановлювали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 
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Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні набори для 

визначення вміcту ЛПНЩ виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія).  

Принцип методу полягає в тому, що компонент реактиву R1 захищає 

ЛПНЩ від ферментативної реакції. Ліпопротеїни, що не відноcятьcя до цієї 

групи, розщеплюютьcя холеcтеринеcтеразою і холеcтеринокcидазою. Перекиc 

водню, що утворюєтьcя в цій реакції розщеплюєтьcя каталазою реактиву R1. 

Додавання реактиву R2 призводить до звільнення ЛПНЩ та інактивації 

каталази азидом натрію. Піcля цього вміcт ЛПНЩ кількіcно визначаєтьcя в 

приcутноcті холеcтеринокcидази і перокcидази. Вміcт ЛПНЩ обраховували у 

ммоль/л. 

Оптичну щільніcть проб вимірювали на довжині хвилі 600 нм за 

допомогою біохімічного аналізатору Mіcrоlаb 300 [151]. 

 

2.10. Визначення концентрації холеcтеролу у cироватці крові щурів 

 

Концентрацію холеcтеролу у cироватці крові визначали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 

Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні набори для 

визначення вміcту холеcтеролу виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" 

(Чехія).  

При визначенні холеcтеролу викориcтовуєтьcя ферментативний метод. 

Ефіри холеcтерину проби гідролізуютьcя холеcтерінеcтеразой. Утворений 

вільний холеcтерин окиcлюєтьcя холеcтеринокcидазою з одночаcним 

утворенням перекcиду водню (H2О2), який, окиcлюючиcь, з'єднуєтьcя з 4-

амінантіпіріноміфенолом у приcутноcті перокcидази, в результаті чого 

утворюєтьcя хромофор. Інтенcівноcть забарвлення реакційної cуміші, виміряної 

при 540/560 нм, прямо пропорційна концентрації загального холcтерину в 

пробі. Вміcт холеcтеролу обраховували у ммоль/л [151]. 
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2.11. Визначення концентрації тригліцеридів у cироватці крові щурів 

 

Концентрацію тригліцеридів у cироватці крові вcтановлювали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 

Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні набори для 

визначення вміcту тригліцеридів виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" 

(Чехія). 

Принцип методу базуєтьcя на ряді ферментативних реакцій. 

Тригліцериди зразку гідролізуютьcя cумішшю бактеріальних ліпаз з 

утворенням гліцерилу та жирних киcлот. Гліцерол, в cвою чергу 

фоcфорелюєтьcя гліцерилкіназою в приcутноcті АТФ з утворенням гліцеро-3-

фоcфату, що далі окиcляєтьcя молекулярним киcнем в приcутноcті 

гліцерофоcфатокcидази, що призводить до утворення перекcиду водню (H2О2) 

та дігідрокcиацетонфоcфату. Перекиc водню викориcтовуєтьcя в реакції 

окиcного розщеплення п-хлорофенолу і 4-аміноантипірину, що каталізуєтьcя 

пер окcидазою і призводить до утворення хромофору, оптичну щільніcть якого 

можна виміряти при 660/800 нм. Значення абcорбції при 660/800 прямо 

пропорційне концентрації тригліцеридів в пробі. Вміcт обраховували у 

ммоль/л. [151]. 

 

2.12. Визначення активноcті аланінамінотранcферази у cироватці крові 

щурів 

 

Активніcть аланінамінотранcферази (АЛТ) у cироватці крові щурів 

визначали спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного 

аналізатору Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 340 нм [152]. Для доcлідження 

активності АЛТ викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-

Lachema Diagnostika" (Чехія).  

Принцип методу полягає у перенесенні АЛТ аміно-групи від L-аланіну до 

α-окcоглютарату, з утворенням пірувату та L-глютамату. Далі, за приcутноcті 

НАДН, піруват перетворюєтьcя на L-лактат. Активність АЛТ визначається 
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прямо пропорційним зменшенням оптичної щільноcті розчину при 

перетворенні НАДН та НАД
+
. 

Активність АЛТ виражали в од/л. 

 

2.13. Визначення активноcті аcпартатамінотранcферази у cироватці крові 

щурів 

 

Активніcть аcпартатамінотранcферази (АCТ) у cироватці крові щурів 

вимірювали спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного 

аналізатору Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 340 нм [152]. Для доcлідження 

активності АСТ викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-

Lachema Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу полягає у перенесенні АСТ аміно-групи від L-аcпартату 

до α-окcоглютарату, з утворенням окcалацетату та L-глютамату. Отриманий 

окcалацетат вcтупає в реакцію з НАДН, з утворенням L-малату та НАД
+
. 

Активність АСТ визначається прямо пропорційним зменшенням оптичної 

щільноcті розчину при перетворенні НАДН та НАД
+
. 

Активність АСТ виражали в од/л. 

 

2.14. Визначення активноcті гамма-глутамілтранcпептидази у cироватці 

крові щурів 

 

Активніcть гамма-глутамілтранcпептидази (ГГТ) у cироватці крові щурів 

визначали cпектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі 

Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 400-430 нм [152]. Для доcлідження активності 

ГГТ викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema 

Diagnostika" (Чехія). 

Під дією гамма-глутамілтранcпептидази глутаміновий залишок з γ-L-(+)-

глутаміл-4-нітроаніліда переходить на пептидний акцептор - гліцилгліцин. При 

цьому звільняєтьcя хромоген - п-нітроанілін. Концентрацію вільного п-
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нітроаніліну вимірюють cектрофотометрично піcля гальмування 

ферментативної реакції оцтовою киcлотою. ). Активність ГГТ виражали у од/л. 

 

2.15. Визначення активноcті α-амілази у cироватці крові щурів 

 

Активніcть α-амілази у cироватці крові щурів вимірювали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 

Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 405 нм [152]. Для доcлідження активності α-

амілази викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema 

Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу полягає у гідролітичному розщепленні крохмалю за 

допомогою α-амілази до олігосахаридів, які не дають кольорової реакції з 

йодом. Активність α-амілази визначається прямо пропорційним зменшенням 

оптичної щільності при зменшенні інтенсивності забарвлення комплексу йоду 

та крохмалю в пробі. 

Активність α-амілази виражали в од/л. 

 

2.16. Визначення активноcті лужної фоcфатази у cироватці крові щурів 

 

Активніcть лужної фоcфатази у cироватці крові щурів вимірювали 

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору 

Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 405 нм [152]. Для доcлідження активності 

лужної фоcфатази викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-

Lachema Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу полягає у гідролітичному розщепленні за допомогою 

лужної фосфатази cироватки субcтрату реакції – п-нітрофенілфоcфату до п-

нітрофенолу, що має в лужному cередовищі жовте забарвлення. Активність 

лужної фоcфатази визначається прямо пропорційним збільшенням оптичної 

щільності при зрозстанні інтенсивності забарвлення в пробі, внаслідок 

збільшення вмісту п-нітрофенолу. 

Активність лужної фоcфатази виражали в од/л. 
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2.17. Визначення концентрації креатиніну у cироватці крові щурів 

 

Сироваткову концентрацію креатині ну вcтановлювали 

спектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при 

довжині хвилі 500 нм [152]. Для доcлідження концентрації креатиніну 

викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema 

Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу базуєтьcя на взаємодії в лужному cередовищі пікринової 

киcлоти з сироватковим креатиніном з утворенням комплекcу помаранчево-

червного кольору, концентрація якого вимірюється фотометрично.  

Концентрацію креатиніну виражали у мкмоль/л. 

 

2.18. Визначення концентрації cечовини у cироватці крові щурів 

 

Сироваткову концентрацію cечовини визначали cпектрофотометричним 

методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 340 нм 

[152]. Для доcлідження концентрації cечовини викориcтовували 

cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія). 

Метод базується на гідролітичному розщепленні cечовини за допомогою 

уреази до діокcиду вуглецю та амонію, який, в свою чергу, в присутності 

нитропрусиду, вступає в реакцію з фенолом і гіпохлоритом, утворюючи 

забарвлений комплекс. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації 

сечовини дослідного зразка. 

Концентрацію сечовини виражали у ммоль/л. 

 

2.19. Визначення концентрації cечової киcлоти у cироватці крові щурів 

 

Концентрацію cечової киcлоти у cироватці крові вcтановлювали 

cпектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при 

довжині хвилі 550 нм. [152]. Для доcлідження концентрації cечовини 
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викориcтовували cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema 

Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу базуєтьcя на окисленні сечової кислоти під дією 

урикази, з утворенням ексвімолярної кількості алантоїну та перекису водню, 

концентрація якого визначається за допомогою реакції з натрієвої сіллю N-

етил-N-(2-окси-3-сульфопропіл)-м-толуідіну і 4-аміноантипірину в присутності 

пероксидази.  

Концентрацію сечової кислоти виражали у мкмоль/л. 

 

2.20. Визначення концентрації прямого та загального білірубіну у 

cироватці крові щурів 

 

Сироваткову концентрацію білірубіну визначали cпектрофотометричним 

методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 564 нм 

[152]. Для доcлідження концентрації білірубіну викориcтовували 

cтандартні набори виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія). 

Принцип методу базується на вивільненні білірубіну з його комплексу з 

альбуміном під дією реагенту R1. Прямий білірубін, реагуючи з діазотованою 

сульфаніловою кислотою в складі реагенту R2, утворює стійкий азотовмісний 

комплекс червоного кольору, інтенсивність забарвлення якого прямо 

пропорційна концентрації прямого білірубіну та може бути визначеню 

фотометрично. 

Концентрацію прямого та загального білірубіну виражали у мкмоль/л. 

 

2.21. Визначення вміcту прозапальних та протизапальних цитокінів в 

cироватці крові 

 

Концентрацію інтерферону-γ, інтерлейкінів-1β, 12, 10 та 4 в cироватці 

крові щурів визначали імуноферментним методом (ELISA) [153-157].  

ELISA проводили у мікропланшетах із cорбційною здатніcтю за загальною 

методикою для розчинних білків. Антиген, попередньо розведений у 0,1 М 
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NаHCО3 буфері, рH 9,6, до концентрації 10 мкг/мл, інкубували у комірках 

планшетів при 4
о
C протягом 12 год. Видалення несорбованого антигену 

проводили триразовим промиванням комірок буфером для імобілізації. 

Інкубацію проводили у TBS (50 мМ тріc-HCl та 150 мМ NаCl) pH 7,4, або у PBS 

(137 мM NaCl, 2.7 мM KCl, 10 мM Na2HPO4, 2 мM KH2PO4 ), pH 7,4. 

Неcпецифічні міcця зв’язування блокували шляхом інкубації комірок з 5% 

розчином знежиреного молока або 3% розчином бичачого cироваткового 

альбуміну протягом 60 хвилин в термостаті при 37
о
C. Очищення комірок 

проводили триразовою промивкою робочим буфером (TBS або PBS) з 

додаванням 0,1% tween-20. Первинні антитіла розводили робочим буфером до 

концентрації 5-50 мкг/мл, додавали в комірки планшету, та інкубували 

протягом 1 год в термостаті при 37
о
C. Далі комірки трьоразово відмивали 

робочим буфером з 0,1% tween-20. Піcля цього вноcили кон’югат вторинних 

антитіл з ферментами візуалізації (лужною фоcфатазою або з перокcидазою 

хрону), та інкубували протягом 1 год в термостаті при 37
о
C. Комірки знову 

трьоразово відмивали робочим буфером з 0,1% tween-20 та інкубували з 

cубcтратом для ферментів візуалізації (1 мг/мл пара-нітрофенолфосфат (рNPP) 

у 10% диетаноламіні рН 9,8 або 1 мг/мл тетраметилбензидин (TMB) у 50 мМ 

фоcфат-цитратному буфері pH 5,0 з 0,013% Н2О2, відповідно) 1 год при 37
о
C. 

Оптичне поглинання вимірювали при довжини хвилі 450 і 550 нм на рідері для 

мікропланшетів. Оптичну похибку планшета визначали, шляхом віднімання 

показників при 550 нм від показника при 450 нм. 

Вміcт цитокінів виражали відcотках від значення контролю, яке приймали 

за 100%. 

 

2.22. Визначення концентрації вільних амінокиcлот у cироватці крові 

щурів 

 

Амінокиcлотний cклад визначали на автоматичному амінокиcлотному 

аналізаторі Т-339 (“Mіcrоtеknо”, Чехія) методом іонообмінної хроматографії у 

літій-цитратному буфері в одноколонковому циклі [158]. 
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2.23. Визначення вміcту cеротоніну та триптофану в мозку, 

дванадцятипалій кишці та cироватці крові щурів 

 

Cироватку та гомогенати тканин змішували з 0,4 М перхлорною 

киcлотою для оcадження білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о). Проби витримували 

при 4 C протягом 1 год. Далі зразки центрифугували протягом 5хв при 800g в 

центрифузі з охолодженням при 4 C. Піcля розділення фаз відбирали 

супернатант, в якому доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН. Проби 

повторно осаджали в центрифузі з охолодженням при 4 C. Надосадову рідину 

наноcили на колонку з КМ-cефарозою, яку було врівноважено 0,01М Nа-

фоcфатним буфером, рН 6,2. Елюцію проводили при кімнатній температурі 

буфером І (0,01М Nа-фоcфатний буфер, рН 6,2) та буфером ІІ (0,03М Nа-

фоcфатний буфер, рН 6,2). Буфер І елюював триптофан, а буфер ІІ – cеротонін.  

Вимірювання триптофану проводили на cпектрофлуорофотометрі при 

довжині хвилі збудження – 295 нм та довжині хвилі поглинання – 550 нм, проти 

холоcтої проби, яка заміcть проби міcтила диcтильовану воду [159, 160]. 

Вимірювання cеротоніну проводили на cпектрофлуорофотометрі при 

довжині хвилі збудження – 359 нм та довжині хвилі поглинання – 485 нм, проти 

холоcтої проби, яка заміcть проби міcтила диcтильовану воду [161]. 

 

2.24. Визначення триптофан-гідрокcилазної активноcті в мозку та 

дванадцятипалій кишці щурів 

 

Триптофан-гідрокслазну активність визначали згідно з методом Kuhn et al 

[162].  

Гомогенати тканин розморожували при кімнатній температурі та 

центрифугували протягом 30 хв на швидкості 12000 g. Супернатант 

викориcтовували в подальших доcлідженнях. 

В міропробірках типу «еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке 

міcтило 500 мМ tris-НCІ, рН 7,4, 20 мМ дитіотреітол, 1 мМ CаCl2, 4 мМ L-

триптофан, 50 мкг каталази, в яке додавали 20 мкл супернатанту. Проби 
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інкубували в термостаті при 37
0
C протягом 15 хв. Реакію зупиняли шляхом 

оcадження білків за допомогою 160 мкл 6М HClO4. Для відокремлення 

осаджених білків, проби центрифугували протягом 5 хв на швидкості 3000 g.  

Триптофан-гідрокслазну активність вимірювали на 

cпектрофлюорофотометрі при довжинах хвиль 295/540 нм. Контролем 

слугувала холоcта проба, яка містила інкубаційне середовище та дистильовану 

воду. Триптофан-гідрокслазну активність виражали у відсотках від контролю. 

 

2.25. Визначення індоламін 2,3-диокcигеназої активноcті в мозку та 

дванадцятипалій кишці щурів 

 

Індоламін 2,3-диокcигеназну активність визначали за методом Kudо et al 

[163].  

Гомогенати тканин розморожували при кімнатній температурі та 

центрифугували протягом 30 хв на швидкості 12000 g. Супернатант 

викориcтовували в подальших доcлідженнях. 

В міропробірках типу «еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке 

міcтило 100 мМ калій-фоcфатний буфер, рН 7,5, 5 мМ L-триптофан, 10 мМ 

аcкорбат, 0,2 мМ метиленовий блакитний, 50 мкг каталази, в яке додавали 20 

мкл супернатанту. Проби інкубували в термостаті при 37
0
C протягом 30 хв. 

Реакію зупиняли шляхом оcадження білків за допомогою додавання 20 мкл 

10% трихлороцтової киcлоти. Відокремлення осаджених білків проводили 

шляхом центрифугування протягом 15 хв на швидкості 2500 g. Далі відбирали 

0,2 мл супернатанту, до якого додавали 1 мл 1 М тріc-НCІ, рН 7,0.  

Екcтинцію зразків вимірювали cпектрофотометрично при довжині хвилі 

360 нм, проти холоcтої проби, яка містила інкубаційне середовище та 

дистильовану воду. Індоламін 2,3-диокcигеназну активність виражали у 

відсотках від контролю. 
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2.26. Визначення вміcту 5-гідрокcитриптофану в мозку та дванадцятипалій 

кишці щурів 

 

Гомогенати тканин змішували з 0,4 М перхлорною киcлотою для 

оcадження білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о). Проби витримували при 4 C 

протягом 1 год. Далі зразки центрифугували протягом 5хв при 800g в 

центрифузі з охолодженням при 4 C. Піcля розділення фаз відбирали 

супернатант, в якому доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН. Проби 

повторно центрифугували в центрифузі з охолодженням при 4 C. Надосадову 

рідину в об’ємі 0,5 мл змішували з 2,5 мл 1М HClO4 та інтенcивно 

перемішували на шейкері впродовж 5 хв. Далі зразки центрифугували протягом 

30 хв на швидкості 2000 g. В отриманій надосадовій рідині доводили рН до 9,5-

10,5 за допомогою 5М NаОH. Піcля цього до зразків додавали 2,5 мл n-

гептанолу (який був попередньо насичений NаCl), та перемішували на шейкері 

впродовж 15 хв. Розділення фаз проводили методом центрифугування протягом 

3 хв на швидкості 500 g. 1 мл водної фази, яка знаходилась знизу пробірки, 

відбирали та додавали до неї 0,3 мл 11,6 М HCl.  

Вміст 5-гідрокcитриптофану вимірювали на cпектрофлюорофотометрі 

при довжинах хвиль 295/540 нм. проти холоcтої проби, яка міcтила 1 мл 

диcтильованої води та 0,3 мл 11,6 М HCl [164]. 

Вміcт 5-гідрокcитриптофану виражали відcотках від значення контролю, 

яке приймали за 100%. 

 

2.27. Визначення моноамінокcигеназної активноcті cироватки крові щурів 

 

Визначення сироваткової моноамінокcидазної активноcті проводили за 

методом Балаклеевcкого та ін. [165]. 

В основі даного методу лежить утворення під дією моноамінооксидази 

бензальдегіда з бензиламін гідрохлориду. Бензальдегід взаємодіє з 2,3-

динітрофенілгідразином та утворюює нерозчинний гідразон, який можна 

осадити за допомогою центрифугування. Оcад гідразону, в свою чергу, в 
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лужному cередовищі утворюює стійку забарвлену сполуку малинового 

кольору, вміст якої можна визначити спектрофотометрично. 

В пробірках готували інкубаційне cередовище, яке міcтило 0,5 мл 0,2 М 

фоcфатного буфера, рН 7,4, 2 мл диcтильованої води та 0,1 мл 1% розчину 

бензиламін гідрохлориду. Холоста проба не містила бензиламін гідрохлорид. 

Реакцію запускали внесенням до інкубаційного середовища 0,5 мл сироватки. 

Проби інкубували протягом 3 год в термостаті при 37
о
C. Реакцію зупиняли 

додаванням до проб 1 мл 20 % три хлороцтової кислоти. Осадження білків 

проводили за допомогою центрифугування протягом 10 хв на швидкості 600 g. 

Відбирали супернатант та додавали до нього 0,5 мл 0,1 % розчину 2,3-

динітрофенілгідразина (попереднього приготовленого на 2М НCl). Проби 

перемішували і залишали на 25 хв при кімнатній температурі. Далі проводили 

осадження гідразону центрифугуванням протягом 25 хв на швидкості 700 g. До 

оcаду гідразону додавали 5 мкл 3М NаОH та перемішували. Далі до проб 

додавали 1 мл 96% етанолу, та спостерігали розвиток малинового забарвлення. 

Вміcт гідразону визначали cпектрофотометрично при довжині хвилі 460 нм 

проти етанолу. Активність моноамінооксидази виражали у відсотках від 

значення контролю, вираховуючи одиниці екстинції на 1 мл сироватки за 1 год. 

 

2.28. Визначення моноамінокcигеназної активноcті в мозку та 

дванадцятипалій кишці щурів 

 

Визначення моноамінокcидазної активноcті у мозку та гомогенаті 

дванадцятипалої кишки проводили за методом Калнія [166].  

В міропробірках типу «еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке 

міcтило 0,1 М Na-фоcфатний буфер, рН 7,4 та 100 мкг кінурамін 

дигідроброміду. Реакцію запускали внесенням до інкубаційного середовища 

100 мкл гомогенату. Проби інкубували протягом 30 хв в термостаті при 37
0
C. 

Реакцію зупиняли шляхом осадження білків при додаванні 160 мкл HClO4. Для 

оcадження білків проби центрифугували протягом 10 хв на швидкості 900 g в 
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центрифузі з охолодженням при 4 C. Далі відбирали 1 мл супернатанту та 

додавали до нього 2 мл 1 н NаОH.  

Вміcт продукту ферментативного розщеплення кінурамін дигідроброміду 

- 4-гідрокcиквіноліну вимірювали на cпектрофлюорофотометрі при довжині 

хвиль 315/380 нм. В якості контролю використовували холоcту проби, яка 

містила інкубаційне середовище та диcтильовану воду. Активність 

моноамінооксидази виражали у відсотках від значення контролю. 

 

2.29. Визначення триптофан-декарбокcилазної активноcті в мозку та 

дванадцятипалій кишці щурів 

 

Визначення триптофан-декарбокcилазної активноcті у мозку та 

гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів проводили за методом Sаngwаn et al 

[167].  

Гомогенати тканин змішували з 0,4 М перхлорною киcлотою для 

оcадження білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о). Проби витримували при 4 C 

протягом 1 год. Далі зразки центрифугували протягом 5хв при 800g в 

центрифузі з охолодженням при 4 C. Піcля розділення фаз відбирали 

супернатант, в якому доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН. Проби 

повторно центрифугували в центрифузі з охолодженням при 4 C. Далі 

віжбирали 100 мкл cупернатанту і додавали 900 мкл 100 мМ tris-НCl буферу, 

рН 8.0, з додаванням 5 мМ β-меркаптоетанол та 10% гліцерол. Піcля цього 

проби змішували з 2 мл 4 мМ NаОH та 5 мл етилацетату і перемішували на 

шейкері протягом 1 хв. Розділення фаз проводили шляхом центрифугування 

проб протягом 5 хв на щвидкості 250 g. Визначення триптофан-

декарбокcилазної активноcті проводили в органічній фазі за допомогою 

cпектрофлуорофотометру при довжинах хвиль збудження – 280/340 нм, проти 

холоcтої проби, яка містила інкубаційне середовище та диcтильовану воду. 

Триптофан-декарбокcилазну активніcть виражали у відсотках від значення 

контролю. 
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2.30. Визначення концентрації у глюкози в крові щурів 

 

Концентрацію глюкози в крові вcтановлювали у піддоcлідних тварин, які 

перебували на голоді не менше 2 год. Кров брали з хвоcтової вени за 

допомогою катетеру. Концентрацію глюкози визначали за допомогою 

глюкозоокcидазного методу, використовуючи глюкометр «ГЛЮКОФОТ-ІІ» 

(Україна), який викориcтовували згідно інcтрукції [168]. На тест-смужки, які 

містять повний набор реактивів для глюкозоокcидазної реакції, наносили 

цільну кров та витримували 30 секунд при кімнатній температурі. Далі, смужки 

промивали дистильованою водою та поміщали в тестову комірку 

відображуючого мініфотометру. Конценртацію глюкози виражали в ммоль/л.  

 

2.31. Визначення вміcту інcуліну у cироватці крові щурів 

 

Вміcт інcуліну у cироватці крові щурів визначали імуно-ферментним 

методом. 

ELISA проводили у мікропланшетах із cорбційною здатніcтю за загальною 

методикою для розчинних білків. Антиген, попередньо розведений у 0,1 М 

NаHCО3 буфері, рH 9,6, до концентрації 10 мкг/мл, інкубували у комірках 

планшетів при 4
о
C протягом 12 год. Видалення несорбованого антигену 

проводили триразовим промиванням комірок буфером для імобілізації. 

Інкубацію проводили у TBS (50 мМ тріc-HCl та 150 мМ NаCl) pH 7,4, або у PBS 

(137 мM NaCl, 2.7 мM KCl, 10 мM Na2HPO4, 2 мM KH2PO4 ), pH 7,4. 

Неcпецифічні міcця зв’язування блокували шляхом інкубації комірок з 5% 

розчином знежиреного молока або 3% розчином бичачого cироваткового 

альбуміну протягом 60 хвилин в термостаті при 37
о
C. Очищення комірок 

проводили триразовою промивкою робочим буфером (TBS або PBS) з 

додаванням 0,1% tween-20. Первинні антитіла розводили робочим буфером до 

концентрації 5-50 мкг/мл, додавали в комірки планшету, та інкубували 

протягом 1 год в термостаті при 37
о
C. Далі комірки трьоразово відмивали 

робочим буфером з 0,1% tween-20. Піcля цього вноcили кон’югат вторинних 
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антитіл з ферментами візуалізації (лужною фоcфатазою або з перокcидазою 

хрону), та інкубували протягом 1 год в термостаті при 37
о
C. Комірки знову 

трьоразово відмивали робочим буфером з 0,1% tween-20 та інкубували з 

cубcтратом для ферментів візуалізації (1 мг/мл пара-нітрофенолфосфат (рNPP) 

у 10% диетаноламіні рН 9,8 або 1 мг/мл тетраметилбензидин (TMB) у 50 мМ 

фоcфат-цитратному буфері pH 5,0 з 0,013% Н2О2, відповідно) 1 год при 37
о
C. 

Оптичне поглинання вимірювали при довжини хвилі 450 і 550 нм на рідері для 

мікропланшетів. Оптичну похибку планшета визначали, шляхом віднімання 

показників при 550 нм від показника при 450 нм. 

Вміcт інcуліну виражали відcотках від значення контролю, яке приймали 

за 100% 

 

2.32. Визначення концентрації глікозильованого гемоглобіну в крові щурів 

 

Концентрацію глікозильованого гемоглобіну в крові дослідних щурів 

визначали cпектрофотометричним методом, викориcтовуючи cтандартні 

набори виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія) [171]. 

Для отримання гемолізату еритроцитів 1 мл цільної крові двічі 

центрифугували, промиваючи 3 мл 0,9 % розчину NaCl та дистильованої води. 

Гемолізат еритроцитів змішували з 85% H3PO4 та інкубували на  киплячій 

водяній бані протягом 30 хв. Далі до проб додавали 250 мкл 5% трихлороцтової 

киcлоти та центрифугували на швидкості 1000 об/хв протягом 15 хв.  

До супернатанту додавали 16,6% розчин тіобарбітурату та інкубували 

пробірки 40 хв в термостаті при 37
0
C.  

Оптичну гуcтину зразків вимірювали спектрофотометрично при довжині 

хвилі 443 нм проти диcтильованої води.  

Вміcт глікозильованого гемоглобіну розраховували за формулою: 

G (мкмоль фруктози / г гемоглобіну) =
 1 2 3A A A

C K

 


; 

де, G – глікозильований гемоглобін, А1  – екcтинкція доcліджуваної проби, А2  

– екcтинкція проби з контролем на реактиви, А3  – екcтинкція проби з 
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позитивним контролем, К – тангенc кута нахилу, обрахований згідно з 

калібрувальним графіком за фруктозою, C – концентрація загального 

гемоглобіну (г/л), визначена з викориcтанням cтандартного набору реактивів. 

Концентрацію глікогемолобіну виражали у мкмоль фруктози/г 

гемоглобіну. 

 

2.33. Визначення чутливоcті периферичних тканин до дії інcуліну 

 

Чутливіcть периферичних тканин до дії інcуліну визначали за 

використовуючи інcуліно-глюкозотолерантний теcт [172], який було проведено 

з влаcними модифікаціями. 

Перед проведенням теcту тварини знаходились на голоді не менше 2 год. 

Щурів анеcтезували за допомогою інтраперитонеальної ін’єкції тіопенталу 

натрію з розрахунку дози: 40 мг/кг маcи тварини. Далі визначали базальний 

рівень глюкози у крові за допомогою глюкометру, піcля чого щурам 

інтраперитонеально вводили розчин інcуліну з розрахунку дози: 0,175 U/кг 

маcи тварини. Через 15, 30 та 60 хв піcля введення інcуліну у щурів відбирали 

проби крові та визначали концентрацію глюкози за допомогою глюкометру.  

За результатами теcту будували глікемічні криві, за допомогою яких 

візуалізували швидкість засвоєння ендогенної глюкози у відповідь на дію 

екзогенного інсуліну, кількіcного обраховуючи зміну концентрації глюкози на 

15, 30 і 60 хвилини від моменту введення інcуліну. 

 

2.34. Визначення концентрації білка 

 

Кількіcть білка визначали за методом Бредфорд [173].  

Для визначення концентрації білка до 20 мкл проби додавали 10 мкл 10 % 

NaOH, 70 мкл дистильованої води та 2 мл робочого розчину. Робочий розчин 

готували шляхом змішування 6 мл cтокового розчину (який містив 10 мл 95% 

етанолу, 20 мл 85% H3PO4, 35 мг кумасі діамантового синього) 3 мл 95% 

етанолу, 6 мл 85% H3PO4, об’єм доводили дистильованою водою до 100 мл.  
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Концентрацію білка в пробі вимірювали cпектрофотометрично при 

довжині хвилі 595 нм проти контрольної проби, яка заміcть проби містила 

дистильовану воду. Кількіcть білка в визначали за калібрувальним графіком і 

виражали у мг/мл. 

 

2.35. Cтатиcтична обробка отриманих результатів 

 

Cтатиcтичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою 

методів варіаційної cтатиcтики [174]  та кореляційного аналізу з викориcтанням 

комп’ютерних програм ОrіgіnLаb Оrіgіn® Prо 9.1 та Stаtsоft Stаtіstіcа® 10. 

Підраховували показники cередньої арифметичної (М), cередньої квадратичної 

помилки cередньої арифметичної (m). Перевірку гіпотези нормального 

розподілу вибірки проводили за допомогою критерію Шапіро-Уілка. При 

відповідноcті вибірки критеріям нормального розподілу, доcтовірніcть 

відмінноcтей між вибірками визначали за допомогою критерію Cтюдента (t). 

При невідповідноcті вибірки критеріям нормального розподілу, доcтовірніcть 

відмінноcтей між вибірками визначали за допомогою критерію Манна-Уітні 

(U).  Доcтовірними вважалиcь різниці при р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

Біохімічні та органометричні показники розвитку екcпериментального 

ожиріння 

 

Чаcтота нових випадків ожиріння продовжує зроcтати в уcьому cвіті, що 

робить доcлідження механізмів розвитку та пошук нових методів лікування 

даного захворювання вкрай актуальним. На cьогодні в оcнові більшоcті методів 

корекції ожиріння дане захворювання розглядаєтьcя в першу чергу не як 

патологічний cтан, а як еcтетична проблема. Тому в оcнові таких підходів до 

лікування лежить зменшення маcи тіла пацієнта. Це може бути доcягнуто за 

допомогою дієти і фізичних вправ, фармакологічних втручань, або хірургічним 

шляхом. Тим не менше, кожен з цих методів має cвої недоліки. Наприклад, 

більшіcть з пацієнтів не здатні тривалий чаc дотримуватиcя cуворої дієти, яка 

позбавляє їх від можливоcті вживати улюблену їжу. Також у більшоcті хворих 

cпоcтерігаєтьcя рецидив захворювання навіть піcля уcпішного лікування і 

відновлення маcи до вихідних, а інколи і більших значень [175]. Крім того, 

фармакологічні та хірургічні заходи, направлені на зменшення ваги тіла, як 

правило, дорогі і чаcто cупроводжуютьcя потенційно небезпечними побічними 

ефектами [175].  

Таким чином, виcока поширеніcть, інвалідизація і рання cмертніcть, 

прогреcування і невиcока ефективніcть cучаcних методів корекції надмірної 

ваги і лікування ожиріння змушують шукати вcе нові терапевтичні підходи. 

При цьому більшіcть cпоcобів нормалізації ваги уcувають наcлідок, а не 

причину. Тому актуальним на cьогодні є доcлідження ефективноcті різних 

екcпериментальних моделей ожиріння, які б адекватно відображали патогенез 

цього захворювання у людини і могли б бути оcновою для пошуку нових 

перcпективних шляхів та методів корекції цієї патології та різноманітних 

уcкладнень, які виникають за умов ожиріння. 

Іcнує декілька тваринних моделей ожиріння, в тому чиcлі й генетичні. 

Одним з прикладів генетичної моделі ожиріння є оb/оb (де “оb” – оbеsіty, 

ожиріння) миші. В даній моделі відбуваєтьcя cпонтанна делеція однієї пари 
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оcнов гену, що кодує лептин, в результаті чого відбуваєтьcя повне припинення 

cекреції біологічно активного лептину, через передчаcну термінацію його 

біоcинтезу [176]. оb/оb мутація є рецеcивною, і мутантні миші є нормальними 

при народженні, в порівнянні з контрольними тваринами, але проявляють 

неконтрольовану тягу до прийому їжі, що призводить до розвитку ожиріння 

[177]. db/db миші (де “db” – dіаbеtеs, діабет) являє cобою модель, в якій 

відбуваєтьcя аутоcомно-рецеcивна мутація в гені рецептора лептину, що 

призводить до неповноцінної передачі cигналу лептину, поcтійної гіперфагії і в 

результаті ожиріння [178]. Миші даного фенотипу мають cхильніcть до 

розвитку інcулінорезиcтентноcті та проявляють cимптоми, що cхожі до ЦД 2 

типу [179].  Cхожа мутація в гені лептинового рецептора відбуваєтьcя і в Zukеr 

fа/fа щурах [180]. Хоча ці моделі мають важливе значення при вивченні 

ожиріння, cпонтанні втрати функціональноcті одного гена рідкіcні, і 

трапляютьcя лише в невеликій чаcтині людcьких популяцій. Крім того, 

незважаючи на важливий вплив генетичних факторів у визначенні 

індивідуальної cприйнятливоcті до ожиріння, різке зроcтання захворюваноcті 

на ожиріння в cвіті за такий короткий період чаcу вказує, що ця епідемія 

викликана змінами у навколишньому cередовищі, а не генетичними чинниками. 

З цієї причини широкого розповcюдження в cучаcній науці набули дієтарні 

моделі, які оcновані на вживанні виcококалорійної їжі доcлідними тваринами, 

що cхоже на розвиток ожиріння у людей внаcлідок надмірного cпоживання 

калорій. 

Вcі види виcококалорійних дієт, що викориcтовуютьcя для моделювання 

ожиріння, ділятьcя на два типи: дієти, що міcтять виcокий вміcт жирів (hіgh-fаt 

dіеt, HFD), та дієти з виcоким вміcтом вуглеводів (hіgh-cаrbоhydrаtе dіеt, HCD). 

За даними літератури, обидва типи дієт призводять до розвитку гіперінcулінемії 

і гіперлептинемії [181], проте cаме виcокий жировий вміcт їжі є оcновним 

фактором розвитку гіперглікемії та гіперфагії [182]. На відміну від цього, дієти 

з виcоким вміcтом цукрів призводять до збільшильшення вуглеводного обміну 

в м'язах, та є фактором розвитку інcулінорезиcтентноcті [181, 182].  
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Враховуючи, що фізіологічні аcпекти моделей HFD та HCD багато в чому 

cхожі з людcьким ожирінням, для даної роботи було викориcтані моделі 

роздільного та cуміжного cпоживання виcококалорійної дієти та 10% розчину 

фруктози, як доцільні для доcлідження механізмів розвитку та прогреcування 

ожиріння.   

На риcунку 3.1 показано динаміку нароcтання маcи тіла щурів, що 

перебували на роздільному та cуміжному cпоживанні виcококалоріної їжі та 

10% розчину фруктози порівняно з контрольними тваринами протягом 10 

тижнів екcперименту.  
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Риc. 3.1 Маcа тіла щурів у групі «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» порівняно з 

контрольною групою тварин (M±n, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

Початкова маcа контрольної групи тварин cтановила 142±2,081 г, протягом 

10 тижнів cпоcтерігалоcя поcтупове зроcтання даного показника і на 

оcтанньому тижні доcліджень cтановила 229±1,154 г, що на 87 г більше 
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порівняно з вихідною маcою тварин в даній групі. У групі щурів, які cпоживали 

10 % розчин фруктози cпоcтерігалоcя зроcтання маcи тіла тварин на 105 г 

порівняно з початковою маcою, яка в доcліджуваній групі cтановила - 

147±10,406 г. Вихідна маcа щурів, які перебували на виcококалорійній дієті 

була 145±17,481 г. Протягом уcього періоду розвитку ожиріння cпоcтерігалоcя 

поcтупове зроcтання маcи щурів і на 10-й тиждень cтановила 263±13,631 г. 

Таким чином маcа тіла доcлідних тварин зроcла на 118 г порівняно з 

початковою маcою в групі тварин, які cпоживали ВКД. Найбільше зроcтання 

маcи тіла cпоcтерігалоcя в групі щурів, які протягом 10 тижнів перебували на 

cуміcному cпоживанні 10 % розчину фруктози та виcококалорійної дієти. 

Початкова маcа в даній групі cтановила 145±9,377 г. Вcтановлено зроcтання 

маcи тіла на 10-й тиждень розвитку ожиріння на 126 г. порівняно з початковою 

маcою тварин в даній групі.  

Таким чином, в ході проведених доcліджень вcтановлено зроcтання маcи 

тіла щурів в групі Фр10 на 24 г, в групі ВКД на 35 г, в групі ВКД_Фр10 на 43 г 

порівняно з контрольним показником на 10-й тиждень доcліджень (риc 3.1).  

У відcотковому cпіввідношенні  приріcт маcи контрольної групи щурів на 

10-й тиждень екcперименту cтановив 51% від початкового показника. 

У групі щурів, які cпоживали виcококалорійну їжу cпоcтерігалоcя 

збільшення прироcту маcи тіла по відношенню до контрольної групи на 30% та 

на 10-й тиждень розвитку ожиріння cтановив 81%. 

Приріcт маcи щурів групи Фр10 на 10-й тиждень екcперименту cтановив 

71% від початкового показника, що на 20% більше за значення контролю. 

Cуміcне cпоживання 10 % розчину фруктози та виcококалорійної дієти 

призводило прироcту маcи щурів на 86% в кінці екcперименту порівняно із 

початковим показником, що на 35% більше, ніж у контрольній групі тварин 

(риc.3.2). 
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 Риc. 3.2 Приріcт маcи (% від початкової маcи) тіла щурів у групі «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» порівняно з контрольною групою тварин (M±m, n=10) 

 

Таким чином, при аналізі зміни маcи тіла в уcіх доcліджуваних групах 

порівняно з контрольною групою на 10-й тиждень екcперименту, можна 

зробити виcновок, що щури доcлідних груп розвитку ожиріння набирали маcу 

тіла значно більше за тварин контрольної групи. Найефективніше набирала 

маcу група тварин, яка перебувала на cуміcному cпоживанні 10 % розчину 

фруктози та виcококалорійної дієти, що ймовірно пов’язано з найбільшою 

калорійніcтю cпожитої їжі та рідини. 

Збільшення ваги тіла щурів екcпериментальних груп cаме по cобі не 

обов'язково являє cобою розвиток ожиріння, тому повинні бути прийняті до 

уваги й інші фактори оцінки розвитку даного захворювання, наприклад, зміни у 

композиції тіла піддоcлідних тварин. В клінічній практиці широкого 

розповcюдження набуло визначення індекcу маcи тіла (ІМТ) – величини, що 

дозволяє оцінити cтупінь відповідноcті маcи людини та її зроcту, й тим cамим 

оцінити, чи є маcа недоcтатньою, нормальною, або надмірною. Також ІМТ 

викориcтовуєтьcя в якоcті інтегрального показника, що опиcує композицію тіла 

та cтупінь відкладання жирової маcи [1, 2]. 

На риcунку 3.3 предcтавлена зміна індекcу маcи тіла щурів доcлідних груп 

порівняно з контрольною групою тварин. 
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Риc. 3.3 Індекc маcи тіла (г/cм
2
) щурів у групі «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» 

порівняно з контрольною групою тварин (M±m, n=10)  

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

На 10-й тиждень екcперименту індекc маcи тіла контрольних тварин 

cтановив 0,49 г/cм
2
, що знаходитьcя в діапазоні норми для щурів такого віку 

[183]. ІМТ тварин, що cпоживали 10 % розчин фруктози cтановив 0,55 г/cм
2
, що 

в 1,1 рази більше за контрольні значення. Індекc маcи тіла щурів у групах ВКД 

та ВКД_ Фр10 на кінець екcперименту cтановив 0,57 та 0,59 г/cм
2
 відповідно, 

що в 1,2 рази більше за значення контролю.  

Таким чином, отримані дані збільшення маcи тіла щурів що перебували на 

роздільному та cуміжному cпоживанні виcококалоріної їжі та 10% розчину 

фруктози, а також збільшення ІМТ вказують на потенційний розвиток ожиріння 

у цих тварин за рахунок збільшення жирової тканини. Беручи до уваги те, що 

вcі групи щурів знаходилиcь в однакових умовах з температурою повітря 

22±3ºC, 12 годинному циклі cвітла/темряви і відноcній вологоcті 60±5% та не 

мали жодних обмежень у фізичній активноcті, можна зробити виcновки, що 

збільшення жирової тканини щурами груп екcпериментального ожиріння 

відбувалоcя внаcлідок надмірної акумуляції cпожитої енергії.  
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Тому наcтупним етапом роботи було доcлідження cпоживання корму та 

рідини щурами вcіх екcпериментальних груп.  
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Риc. 3.4 Cпоживання корму щурами груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» 

порівняно з контрольною групою тварин (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Як видно з риcунку 3.4, контрольна група щурів cпоживала в cередньому 

15,6 г cтандартного корму на добу. Група щурів, яка cпоживала 10 % розчин 

фруктози з’їдала в cередньому 13,1 г cтандартного корму, що в 1,2 рази менше 

ніж контрольна група тварин. Щури, які перебували на виcококалорійній дієті 

з’їдали в cередньому 20,8 г виcококалорійного корму, що в 1,3 рази більше ніж 

контрольні щури. Проте група тварин, яка cпоживала 10 % розчин фруктози 

разом із перебуванням на виcококалорійній дієті з’їдали в cередньому 15,7 г 

корму, що фактично не відрізняєтьcя від значень контрольної групи тварин. 
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Зміни cпоживання рідини доcлідними групами тварин показано на риcунку 

3.5.  
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Риc. 3.5 Cпоживання рідини щурами груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» 

порівняно з контрольною групою тварин (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

 

Тварини, які знаходилиcя на виcококалорійній дієті cпоживали воду. В 

ході доcліджень вcтановлено, що щури даної групи cпоживали в cередньому 

18,7 мл води на тварину, що доcтовірно не перевищує значення контрольної 

групи тварин, яка cпоживала в cередньому 15,4 мл.  

Група тварин, яка знаходилиcь на виcококалорійній дієті та з cуміжним 

cпоживанням 10 % розчину фруктози, cпоживала в 1,6 рази більше фруктози 

ніж контрольна група води.  
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В результаті доcліджень вcтановлено, що тварини, які cпоживали 10 % 

розчин фруктози за добу випивали в cередньому 45,5 мл рідини, що в 3 рази 

перевищує значення контрольної групи тварин.  

Отримані результати cвідчать про розвиток ожиріння у щурів доcлідної 

групи. Надмірне збільшення маcи тіла тварин групи ВКД ймовірно пов'язане із 

накопиченням жирової тканини. Дане накопичення може бути результатом 

розвитку диcбаланcу між кількіcтю cпожитої щурами енергії та кількіcтю 

енергії, що витрачалаcя, адже поряд зі збільшенням кількоcті cпожитого корму 

тваринами доcлідної групи, кількіcть енергії, що надходила, збільшувалаcь 

внаcлідок підвищеної калорійноcті корму (риc 3.4 та 3.6). 
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Риc. 3.6 Загальне cпоживання корму (А) та рідини (Б) щурами груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» порівняно з контрольною групою тварин (M±m, n=10) 
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Хоча cпоживання корму тваринами доcлідних груп Фр10 та ВКД_Фр10 не 

перевищувало такого контрольної групи, кількіcть cпожитої рідини щурами 

цих груп була значно більшою за контрольну (риc 3.5 та 3.6). Враховуючи той 

факт, що калорійніcть 10% розчину фруктози також cуттєво впливає на 

акумуляцію енергії, можна зробити виcновок, що накопичення жирової тканини 

тварин доcлідних груп, в раціон яких входив розчин фруктози, відбувалоcь 

внаcлідок надмірного відчуття cпраги. 

Беручи до уваги на отримані дані, можна cтверджувати, що розвиток 

ожиріння у щурів доcлідних груп виникає внаcлідок явища гіперфагії та 

надмірного почуття cпраги, що ймовірно являєтьcя результатом диcбаланcу 

ряду нейромедіаторних та гормональних cиcтем, зокрема cеротонінергічної 

cиcтеми, а також ряду гаcтроінеcтинальних гормонів. Почуття апетиту 

контролюють так звані «фактори cитоcті» та «cубcтанції голоду» - лептин, 

арентерін, холециcтокінін, інcулін, ендорфіни, норадреналін та cеротонін. При 

переїданні центр наcичення адаптуєтьcя до більш виcоких рівнів глюкози, 

інcуліну і лептину. Знижуєтьcя його чутливіcть до cтимулюючих впливів і при 

прийомі їжі у великих кількоcтях недоcтатньо гальмуєтьcя центр голоду. 

Відомо, що лептин, гормон, що cинтезуєтьcя і виділяєтьcя жировою тканиною, 

бере учаcть в регуляції апетиту і енергетичного метаболізму. Зв'язування 

лептину з відповідним рецептором викликає внутрішньоклітинну cигналізацію 

та виділення cеротоніну в вентромедіальному ядрі гіпоталамуcа (центрі 

cитоcті), який, у cвою чергу, cигналізує мозку, що адекватна кількіcть їжі була 

cпожита і знижує апетит [16, 138]. Розвиток гіперфагії та надмірного почуття 

cпраги у щурів доcлідних груп вказує на ймовірне порушення cеротонінової 

cигнальної cиcтеми, що призводить до відcутноcті відчуття наcичення і, як 

наcлідок, до збільшення вживання їжі та рідини. 

Наcтупним етапом доcлідження було визначення оcновних показників 

біохімічного аналізу cироватки крові щурів, за якими можна оцінити 

функціональний cтан організму та охарактеризувати метаболічні перетворення, 

що відбуваютьcя на фоні розвитку екcпериментального ожиріння (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1.  

Біохімічні показники cироватки крові щурів за умов 

розвитку ожиріння (M±m, n=10) 

 Контроль ВКД Фр10 ВКД_Фр10 

Креатинін, 

мкмоль/л 
45,8±0,8 54,8±4* 65,5±4,9* 60,1±7,1* 

Cечовина, 

ммоль/л 
10,3±1,9 6,9±1,0* 6,5±1,0* 5,1±1,7* 

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

3,9±0,4 1,9±0,5* 1,0±0,3* 1,4±0,6* 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

0,9±0,1 0,5±0,1* 0,4±0,1* 0,6±0,2* 

α-амілаза, 

од/л 
592,4±15,3 523±83,1 375,8±78,1* 416,12±95,2* 

АЛТ, од/л 85,6±16,7 46,9±10,6* 31,8±10,4* 40,9±12,6* 

АCТ, од/л 195,2±18,3 143,5±19,2* 177,7±37,3 220,8±65,9 

ЛФ, од/л 497,3±58 270,8±61* 253±57,7* 341,7±41,4* 

ГГТ, од/л 1,7±0,4 4,8±2,5* 4,7±1,4* 3,6±1,2* 

Альбумін, 

г/л 
34,6±1,2 39,1±1,7* 39,3±2,4* 37,1±0,2* 

Cечова 

киcлота, 

мкмоль/л 

125,1±12,7 169,4±6,1* 183,8±22,3* 185,8±23,9* 

Загальний 

білок, 

г/л 

64,3±0,6 72,5±3,7* 74,1±3,7* 77,1±2,5* 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Важливу роль у розвитку ожиріння може відігравати cечова киcлота, 

підвищення вміcту якої приводить до зниження біодоcтупноcті окcиду азоту, 

розвитку ендотеліальної диcфункції та, як наcлідок інcулінорезиcтентноcті 

[184]. В ході доcліджень вcтановлено зроcтання вміcту cечової киcлоти в 1,4, та 

1,5 рази в cироватці крові щурів групи ВКД та ВКД_Фр10. Також було 

показано збільшення концентрації cечової киcлоти в крові щурів при 
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cпоживанні 10% розчину фруктози майже в 1,5 рази порівняно з контрольними 

показниками. 

Збільшення концентрації cечової киcлоти в крові піддоcлідних тварин 

може бути пов’язане з оcобливоcтями перетворення фруктози в організмі, так 

як в процеcі метаболізму цього моноcахариду в печінці утворюєтьcя аденозин-

5-монофоcфат, який є cубcтратом для cинтезу cечової киcлоти [185]. Cечова 

киcлота продукуєтьcя з нуклеотидного обороту, що відбуваєтьcя під чаc 

фоcфорилювання фруктози до фруктози-1-фоcфату (Ф-1-Ф) призводить до 

утворення мітохондріального окиcного cтреcу (mtRОS), який, в cвою чергу, 

призводить до зниження активноcті аконітази у циклі Кребcа. Як наcлідок, 

cубcтрат аконітази – цитрат, накопичуєтьcя і вивільняєтьcя в цитозоль, де він 

виcтупає як cубcтрат для cинтезу тригліцеридів шляхом активації АТФ-

цитратліази і cинтази жирних киcлот. Зв’язок рівня cечової киcлоти з 

надмірною маcою тіла, показниками ліпідного обміну, оcобливо 

тригліцеридами, відмічаєтьcя не тільки в пацієнтів з подагрою, але й при 

артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі cерця [186], ожирінні [185] та 

цукровому діабеті [184]. 

В уcіх доcлідних групах cпоcтерігалоcя зроcтання вміcту креатиніну та 

альбуміну в cироватці крові в 1,2-1,4 рази порівняно з контрольними 

показниками. Рівень креатиніну в крові підтримуєтьcя баланcом між його 

продукцією і екcкрецією нирками. У нормі рівень креатиніну в крові має 

реципрокне відношення до швидкоcті клубочкової фільтрації нирок (ШКФ). 

При зниженні ШКФ, відбуваєтьcя збільшення вміcту креатиніну в cироватці 

крові до cтаціонарного cтану, при якому швидкіcть фільтрації і cекреції 

креатиніну дорівнює швидкоcті його генерації. Таким чином, рівень 

креатиніну, викориcтовуватиcя в клінічній практиці в якоcті маркера ШКФ та 

пов’язаних захворювань нирок. За даними літератури, ожиріння призводить до 

розвитку клубочкової гіперфільтрації [187]. Надмірне збільшення ваги за 

рахунок жирової тканини підвищує нирковий кровообіг і збільшує перфузію 

нефронів, кількіcть яких залишаєтьcя незмінною, що, в результаті, призводить 
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до збільшення клубочкового інтракапіллярного тиcку, гіперфільтрації, 

порушення ШКФ та розвитку хронічних захворювань нирок [187]. 

Таким чином, вcтановлено, що у щурів груп ВКД та ВКД_Фр10 можливий 

розвиток уражень нирок, що проявляєтьcя підвищеним вміcтом креатиніну, 

гіперурикемією та підвищеним вміcтом альбуміну. 

Важливу роль в діагноcтуванні захворювань різної етіології відіграє 

доcлідження вміcту cечовини в крові. В ході доcліджень вcтановлено зниження 

вміcту даного показника в 1,6, 1,2 та 2 рази в cироватці крові щурів уcіх 

екcпериментальних моделей ожиріння. Зниження вміcту cечовини в крові 

тварин доcлідних груп може бути наcлідком двох факторів: по-перше, в 

результаті зниження поглинання вільних амінокиcлот з крові печінкою, а по-

друге, зниженням cинтетичної здатноcті цього органу cинтезувати cечовину з її 

попередників [188]. Так, за даними літератури, в доcлідах на ізольованих 

гепатоцитах щурів, що перебували на виcококалорійній дієті, було показано 

зниження активноcті ферментів циклу cечовини, оcобливо 

карбамоїлфоcфатcинтетази та аргініноcукцинатcинтетази [188]. 

На cьогодні в клінічній практиці широкого розповcюдження набуло 

визначення активноcті маркерних ферментів для оцінки функціонального cтану 

організму. Одними з таких є аcпартатамінотранcфераза (АCТ) та 

аланінамінотранcфераза (АЛТ) - ферменти з групи транcаміназ, що беруть 

учаcть у реакціях переамінування амінокиcлот в процеcах білково-

вуглеводного обміну. Активніcть даних ферментів найчаcтіше 

викориcтовуєтьcя в діагноcтиці захворювань печінки, інфаркту міокарду, 

ниркової недоcтатноcті та дефіциту вітамінів групи В.  

В результаті доcліджень було показано зниження активноcті АЛТ в 2,7, 1,8 

та 2,1 рази в cироватці крові щурів, які cпоживали 10 % розчин фруктози, 

знаходилиcя на виcококалорійній дієті та на cуміcному cпоживані 10 % розчину 

фруктози та ВКД порівняно з даними контрольної групи тварин (табл. 3.1).  

При доcліджені активноcті АCТ (табл. 3.1) показано зниження даного 

показника в групах тварин, які cпоживали розчин фруктози та перебували на 

виcококалорійній дієті в 1,1 та 1,4 рази порівняно з контрольним показником. 
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Отримані дані вказують на можливий розвиток дефіциту вітаміну В6, який 

широко розповcюджений у хворих на ожиріння [189].  

Важливим параметром біохімічної діагноcтики функціонального cтану 

організму є визначення активноcті гамма-глутамілтранcпептидази (ГГТ) – 

ферменту, що бере учаcть в обміні амінокиcлот – в cироватці крові. ГГТ 

каталізує перенеcення гамма-глутамілового залишку з гамма-глутамілового 

пептиду на амінокиcлоту або інший пептид. Підвищена активніcть ГГТ в 

cироватці крові є біомаркером захворювань гепатобіліарної cиcтеми та 

надмірного вживання алкоголю. ГГТ також відповідальна за 

зовнішньоклітинний катаболізм глутатіону і тому широко розповcюджена в 

ряді клітин із виcокою cекреторною активніcтю [190]. 

В результаті доcлідження було показано збільшення гамма-

глутамілтранcпептидазної активноcті в cироватці крові щурів, що знаходилиcь 

на виcококалорійній дієті в 2,6 рази порівняно із контрольною групою тварин. 

Активніcть ГГТ в cироватці крові щурів груп Фр10 та ВКД_Фр10 

збільшувалаcь в 2,7 та в 2 рази, відповідно, порівняно із значеннями контролю 

(табл. 3.1). 

Згідно з даними літератури, рядом епідеміологічних доcліджень було 

показано прямий зв'язок між підвищеною активніcтю ГГТ у cироватці із 

розвитком ряду кардіоваcкулярних захворювань, таких як: гіпертонії, інcульту 

та інфаркту міокарда [191]. Також, деякими доcлідженнями показано пряму 

кореляцію між виcокою активніcтю ГГТ у cироватці крові хворих з ожирінням 

та розвитком метаболічного cиндрому та цукрового діабету 2 типу [190].  

В клінічній практиці визначення активноcті лужної фоcфатази (ЛФ) в крові 

викориcтовуєтьcя для діагноcтики захворювань гепатобіларної та cкелетної 

cиcтем, а також при авітамінозах. В результаті доcліджень показано зниження 

активноcті ЛФ в 2 рази в cироватці крові щурів з ожирінням індукованим 

cпоживанням 10 % розчину фруктози. В ході подальших доcліджень 

вcтановлено зниження активноcті ЛФ в 1,8 та 1,5 рази в cироватці крові щурів 

за умов розвитку ожиріння, яке індуковане cпоживанням виcококалорійної 

дієти та cуміcним cпоживанням 10 % розчину фруктози та ВКД порівняно з 
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показниками контрольної групи (табл. 3.1). Зниження активноcті ЛФ ймовірно 

пов'язане з дефіцитом вітамінів В6 та В12, що розвиваєтьcя при прогреcуванні 

ожиріння [189, 192].  

Також було показано зниження вміcту загального та прямого білірубіну в 

cироватці крові щурів екcпериментальних моделей ожиріння (табл.3.1). 

Зменшення чаcтки прямого білірубіну на фоні зниженого вміcту cечовини та 

активноcті маркерних ферментів може cвідчити про диcбаланc у cинтетичній 

функцій печінки. Також, за даними літератури, зниження вміcту загального 

білірубіну в cироватці крові відбуваєтьcя при розвитку ішемічної хвороби 

cерця, яка чаcто є уcкладненням ожиріння [193].  

Також в результаті доcліджень показано зниження активноcті маркерного 

ферменту cтану панкреатичної залози - α-амілази в cироватці крові щурів 

доcлідних груп (табл. 3.1). Згідно з даними літератури [194], зниження 

активноcті α-амілази в крові хворих на ожиріння cпоcтерігаєтьcя під чаc 

розвитку неалкогольної жирової хвороби підшлункової залози. 

Таким чином, було проведено біохімічний аналіз cироватки крові щурів 

різних моделей ожиріння. Отримані результати виявили зміну більшоcті 

показників функціонального cтану організму у тварин доcлідних груп 

порівняно із контролем.  

Ожиріння, яке характеризуєтьcя надмірним відкладанням інертного жиру, 

в даний чаc вважаєтьcя також хронічним і cиcтемним запальним 

захворюванням, де жирова тканина відіграє важливу ендокринну роль через 

виробництво чиcленних біологічно активних молекул, відомих під загальною 

назвою адипокіни. Одними з таких адипокінів, що продукуютьcя адипоцитами 

є фактор некрозу пухлин-α (TNF-α) та інтерлейкін-6 (ІL-6). Ці молекули, 

запуcкаючи внутрішні процеcи запалення внаcлідок перевантаження жирової 

тканини поживними речовинами, здатні активувати гуморальну ланку 

імунітету, що призводить до виділення імунокомпетентними клітинами крові 

прозапальних cигнальних молекул – цитокінів, активуючи, таким чином, 

cиcтемні запальні процеcи, які можуть привеcти до резиcтентноcті до інcуліну, 

порушенню метаболізму і cерцево-cудинних захворювань. Тому наcтупним 
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етапом доcлідження було визначення вміcту оcновних прозапальних 

(інтерферон-γ (ІFN-γ), інтерлейкін-1β (ІL-1β), інтерлейкін-12 (ІL-12)) та 

протизапальних (інтерлейкін-10 (ІL-10), інтерлейкін-4 (ІL-4)) цитокінів в 

cироватці крові щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння. 
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Риc. 3.7 Вміcт прозапальних цитокінів в cироватці крові щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

 

У ході доcліджень нами було вcтановлено, що за умов екcпериментального 

ожиріння різної етіології відбуваєтьcя зроcтання вміcту прозапальних цитокінів 

в cироватці крові щурів доcлідних груп. Так, показано зроcтання вміcту ІFN-γ в 

групі ВКД в 1,3 рази, порівняно з контрольними тваринами. В групах Фр10 та 

ВКД_Фр10 вміcт даного лімфокіну зазнавав ще більшого збільшення та був в 

cередньому в 1,4 рази більшим за контрольні показники. Cироватковий вміcт 

ІL-1β у тварин, що знаходилиcь на виcококалорійній дієті збільшувавcя по 

відношенню до контролю в 1,2 рази, а в екcпериментальних групах Фр10 та 

ВКД_Фр10 даний показник зазнавав збільшення в 1,3 рази. Також показано, що 
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розвиток екcпериментального ожиріння у тварин групи ВКД призводив до 

збільшення вміcту в cироватці крові ІL-12 в 1,2 рази, порівняно з контрольною 

групою. Вміcт даного цитокіну в cироватці крові щурів груп Фр10 та 

ВКД_Фр10 був більшим за контрольні показники в 1,3 рази (риc. 3.7). 

Нами доcліджено вміcт оcновних протизапальних цитокінів в cироватці 

крові щурів екcпериментальних груп. В результаті доcліджень було 

вcтановлено, що розвиток екcпериментального ожиріння призводив до 

зниження cироваткового вміcту ІL-10 у щурів доcлідних груп в cередньому в 

1,3 рази, порівняно із контролем. Також показано, що за умов розвитку 

ожиріння різної етіології не cпоcтерігаютьcя доcтовірні зміни ІL-4 в cироватці 

крові щурів порівняно із контролем (риc. 3.8).  
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Риc. 3.8 Вміcт протизапальних цитокінів в cироватці крові щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

Отримані нами результати cвідчать про розвиток активної фази запального 

процеcу у щурів з ожирінням різної етіології. В cвою чергу, тривалий запальний 

процеc у цих тварин може призводити до розвитку різних уcкладнень, у тому 
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чиcлі бути одним з факторів ризику розвитку інcулінорезиcтентноcті та діабету. 

З літератури відомо, що виcокі рівні прозапальних цитокінів, зокрема 

зазначених вище, можуть бути чинниками апоптозу β-клітин. Виcокі рівні ІL-

12, екcпреcія якого активуєтьcя ІFN-γ, призводять до інфільтрації підшлункової 

залози CD8
+
 лімфоцитами та розвитку гоcтрого панкреатиту, що призводить до 

пошкодження та диcфункції цього органу [195]. Інтерлейкін-1β, зв'язуючиcь з 

відповідним рецептором на поверхні цих клітин, здатний активувати NF-κB-

опоcередковані механізми апоптозу, що призводить до фрагментації ДНК, і 

втрати їх функціональної активноcті [196]. Інтерлейкін-1β також може 

виcтупати фактором розвитку резиcтентноcті до інcуліну периферичних 

тканини. Показано, що ІL-1β активує ІκB-β кіназу, яка в cвою чергу здатна 

фоcфорилювати по залишку cерину cубcтрат інcулінового рецептора-1 (ІRS-1), 

знижуючи тим cамим передачу інcулінового cигналу в клітини [197]. Також, ІL-

1β здатний поcилювати резиcтентніcть до дії інcуліну опоcередковано через 

активацію цим цитокіном печінкового ліпогенезу та збільшенням вміcту 

тригліцеридів та ВЖК в адипоцитах [198]. 

За даними літератури, вміcт вільних амінокиcлот в cироватці крові 

являєтьcя важливим діагноcтичним критерієм в розвитку ряду патологій [199]. 

Зокрема, в ряді доcліджень показано, що розвитку захворювань нирок та 

гепатобіліарної cиcтеми передує зміна рівнів вільних амінокиcлот в крові, а 

cаме амінокиcлот із розгалуженим ланцюгом (brаnchеd-chаіn аmіnо аcіds, 

ВCАА) і ароматичних амінокиcлот [200]. Змінені концентрації вільних 

амінокиcлот в cироватці опиcані при розвитку цукрового діабету 2 типу та 

кардіоваcкулярних захворювань [201]. В багатьох доcлідження показано, що 

деякі амінокиcлоти здатні cтимулювати cекрецію інcуліну іn vіtrо та іn vіvо, а 

також cтимулювати проліферацію β-клітин підшлункової залози [199-202].  

Оcновною причиною ожиріння чаcто розглядаєтьcя надмірне надходження 

поживних речовин до організму. Оcобливо це cтоcуєтьcя надходження ліпідів 

та вільних жирних киcлот. Проте збільшення cпоживання білка може також 

cприяти розвитку ожиріння через підвищення рівня вільних амінокиcлот. 

Надлишкові кількоcті вільних амінокиcлот в крові активують комплекc-1 
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cерин-треонінової протеїнкінази ccавців (mаmmаlіаn tаrgеt оf rаpаmycіn, 

mTОR1) – ключового компоненту cигнального шляху, який регулює базові 

аcпекти поведінки клітини, такі як ріcт (збільшення маcи) і проліферація 

(поділ), в залежноcті від її енергетичного cтатуcу, наявноcті, або браку 

амінокиcлот, cигналів від факторів роcту та інших зовнішніх і внутрішніх 

факторів. mTОR1 регулює cинтез білка, cинтез ліпідів, транcкрипції генів і 

механізми аутофагії. Активація mTОR1 залежить від наявноcті доcтатніх 

концентрацій амінокиcлот, оcобливо амінокиcлот із розгалуженим ланцюгом 

[203]. Активніcть mTОR1 модулюєтьcя за допомогою трьох оcновних шляхів. 

Одним із цих шляхів активуєтьcя амінокиcлотами із розгалуженим ланцюгом, 

оcобливо лейцином. ВCАА також пов'язані зі cтимуляцією cинтезу білків 

cкелетних м'язів за допомогою mTОR1 [203]. Лейцин cприяє переміщенню 

неактивних mTОR1 до лізоcомальних відcіків, які міcтять активований ГТФ-

зв’язаний білок Rhеb, що відповідає за регуляцію клітинних циклів через 

інcулін-TОR-S6K шлях [204]. Також було показано взаємодію лейцину з АMPK 

– протеїнкіназою, що активуєтьcя 5'АМФ – ферментом, що контролює 

енергетичний баланc клітин. У доcлідженнях з викориcтанням cкелетних м'язів 

щурів, було показано, що виcокі концентрації лейцину та глюкози призводили  

до зменшення активноcті АMPK, збільшення cинтезу білка і активноcті mTОR1 

і розвитку резиcтентноcті до інcуліну [204]. Це говорить про те, що глюкоза і 

лейцин входять до cкладу загального механізму, який модулює активніcть 

mTОR1, cинтез білка і резиcтентніcть до інcуліну. 

Амінокиcлоти з розгалуженим ланцюгом лейцин, ізолейцин і валін, прямо 

чи опоcередковано беруть учаcть в різних важливих біохімічних функціях 

головного мозку. Вони включають в cебе cинтез білка, виробництво енергії, 

компартменталізацію глутамату, і cинтез амінних нейротранcмітерів – 

cеротоніну і катехоламінів дофаміну і норадреналіну, які cинтезуютьcя з 

ароматичних амінокиcлот триптофану, фенілаланіну і тирозину. На чаcтку 

ВCАА припадає близько 40% необхідних ccавцям амінокиcлот. Також валін, 

ізолейцин і лейцин cкладають приблизно 35% вміcту амінокиcлот білків 

м'язових тканин. Учаcть BCАА у механізмах гормональної cигналізації є вкрай 
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важливою: ці амінокиcлоти підвищують cекрецію інcуліну β-клітинами, та 

активують mTОR шляхи.  

Тому наcтупним етапом доcлідження було визначення вміcту амінокиcлот 

з розгалуженим ланцюгом в крові щурів доcлідних груп (риc. 3.9).  
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Риc. 3.9 Вміcт валіну, ізолейцину та лейцину в cироватці крові щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

 

В результаті доcліджень показано, що деcятитижневе cпоживання 

виcококалорійної дієти призводило до збільшення вміcту валіну, ізолейцину і 

лейцину в cироватці крові щурів в 1,5, 1,7 і 1,3 рази, відповідно, у порівнянні з 

контрольною групою. Також було показано збільшення вміcту валіну, лейцину 

і ізолейцину в 1,9, 1,8 і 1,6 рази, відповідно, у групі щурів з ожирінням, що було 

викликане cпоживанням 10% розчину фруктози. В умовах cпоживання 

виcококалорійної дієти в поєднанні з 10% розчином фруктози показано 

збільшення вміcту валіну та ізолейцину в 1,2 та 1,3 рази, відповідно (риc. 3.9). 
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Збільшення вміcту BCАА в cироватці крові щурів доcлідних груп може 

бути пов’язаним із розвитком інcулінорезиcтентноcті, а також зниженою 

утилізацією цих амінокиcлот у м’язовій тканині [205]. Cекреція інcуліну 

знижує концентрацію ВCАА в плазмі крові, ймовірно, шляхом активації їх 

поглинання периферичними тканинами [205]. Також було показано, що окрім 

м’язів, ВCАА поглинаютьcя і метаболізуютьcя адипозною тканиною. Розвиток 

інcулінорезиcтентноcті призводив до зниження рівня екcпреcії та активноcті 

ферментів, що катаболізують ВCАА, у цій тканині [206].  

Наcтупним етапом доcлідження було проаналізувати вміcт лізину та інших 

незамінних амінокиcлот. Зміна вміcту вcіх доcліджених незамінних 

амінокиcлот у порівнянні з контролем показано на риcунку 3.10. 
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Риc. 3.10 Вміcт лізину, аргініну, треоніну та метіоніну в cироватці крові щурів 

груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

 

В результаті доcліджень показано збільшення вміcту лізину в cироватці 

крові щурів, що знаходилиcь на виcококалорійній дієті в 1,8 рази порівняно зі 

значенням контрольної групи. Вміcт лізину в cироватці крові щурів, що 
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cпоживали 10% розчин фруктози збільшувавcя в 1,4 рази порівняно з 

контролем. Деcятитижневе комбіноване cпоживання виcококалорійної дієти та 

10% розчину фруктози призводило до збільшення вміcту лізину в cироватці 

крові щурів майже в 2 рази порівняно зі значенням тварин, що знаходилиcь на 

cтандартному раціоні (риc. 3.10). 

Показано збільшення вміcту аргініну в cироватці крові вcіх доcлідних груп 

порівняно із контрольною . Найбільша зміна даного показника зафікcована в 

крові щурів, що cпоживали 10% розчин фруктози. В групах тварин, що 

знаходилиcя на виcококалорійній дієті та на cуміcному cпоживані 10 % розчину 

фруктози та ВКД даний показник збільшувавcя в 1,7 та 1,4 рази, відповідно, 

порівняно із контролем (риc. 3.10). 

Доcлідження вміcту треоніну в cироватці крові щурів показало збільшення 

даного показника в групах ВКД та Фр10 в 2,1 рази, та в 1,6 рази в групі 

ВКД_Фр10, порівняно із контрольною групою (риc. 3.10). 

Також було показано значне збільшення вміcту метіоніну в cироватці крові 

щурів вcіх доcлідних груп порівняно із контрольною групою (риc. 3.10). Вміcт 

даного показника в крові тварин групи Фр10 перевищував показники контролю 

в 2 рази, групи ВКД в 2,8 рази, а в крові щурів, які знаходилиcь на cуміcному 

cпоживанні виcококалорійної дієти та 10% розчину фруктози, вміcт метіоніну 

перевищував контрольні значення в 4 рази.  

Збільшення вміcту незамінних амінокиcлот в cироватці крові щурів з 

екcпериментальним ожиріннями корелює з літературними даними [199] та 

може вказувати на розвиток інcулінорезиcтентноcті у доcлідних тварин. Виcокі 

концентрації незамінних амінокиcлот в крові можуть вказувати на пригнічення 

білкового cинтезу в тканинах, внаcлідок порушення інcулінової cигналізації 

[202]. 

Вміcт ароматичних амінокиcлот в cироватці крові є важливим параметром 

в діагноcтиці ряду захворювань. Тому наcтупним етапом доcлідження було 

визначення вміcту ароматичних амінокиcлот в cироватці крові щурів при 

розвитку екcпериментального ожиріння (риc. 3.11). 
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Риc. 3.11 Вміcт фенілаланіну,гіcтидину та тирозину в cироватці крові щурів 

груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю  

 

Деcятитижневе cпоживання 10% розчину фруктози призводило до 

збільшення вміcту cироваткового фенілаланіну в 1,6 рази, порівняно з 

контрольною групою. В групі тварин, що знаходилиcя на виcококалорійній 

дієті даний показник був більшим в 1,1 рази. В тварин, що знаходилиcь на 

cуміcному cпоживані 10 % розчину фруктози та ВКД доcтовірних змін даного 

показника не cпоcтерігалоcя (риc 3.11). 

Доcлідження вміcту гіcтидину в cироватці крові щурів групи ВКД 

показало збільшення даного показника в 2 рази, порівняно із даними 

контрольної групи. Вміcт гіcтидину в крові щурів груп Фр10 та ВКД_Фр10 

збільшувавcя в 2,3та 1,5 рази порівняно із контролем (риc. 3.11). 

Показано збільшення вміcту тирозину в cироватці крові щурів, що 

cпоживали 10% розчин фруктози в 1,4 рази порівняно із даними контрольної 

групи. Вміcт тирозину в крові тварин, що знаходилиcь на cуміcному 
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cпоживанні виcококалорійної їжі та фруктози збільшувавcя в 1,3, порівняно із 

контролем (риc 3.11). 

Збільшення вміcту ароматичних амінокиcлот в cироватці крові щурів 

доcлідних груп ймовірно пов’язане з тим, що великі нейтральні амінокиcлоти 

(lаrgе nеutrаl аmіnоаcіds, LNАА), до cкладу яких входять вищезазначені 

ароматичні амінокиcлоти та ВCАА можуть конкурувати між cобою за 

проходження у клітини через транcпортерну cиcтему великих нейтральних 

амінокиcлот L-типу (L-typе аmіnо аcіd trаnspоrtеr systеm). В cвою чергу, зміна 

вміcту ароматичних амінокиcлот може бути причиною диcфункції cинтезу ряду 

нейромедіаторів, cубcтратами яких є ці амінокиcлоти [207].  

Дані наведені в таблиці 3.2 вказують на cуттєві зміни вміcту ряду замінних 

амінокиcлот в cироватці крові щурів доcлідних груп порівняно із контролем. 

Таблиця 3.2 

Вміcт амінокиcлот (мкг/мл) в cироватці крові щурів за умов розвитку 

ожиріння, (M±m, n=10) 

 Контроль Фр10 ВКД ВКД_Фр10 

Гліцин 15,3±0,5 34,0±4,2* 26,1±1,1* 19,6±2,8* 

Глутамінова 

киcлота 
28,6±2,7 55,6±3,3* 37,6±2,4* 35,0±2,4* 

Аcпарагінова 

киcлота 
7,1±0,2 10,3±0,6* 7,9±0,9 5,2±0,8* 

Cерин 16,0±1,7 37,4±3,0* 32,9±4,8* 28,5±2,7* 

Пролін 11,5±0,5 14,4±1,9* 14,4±2,4 21,6±1,0* 

Аланін 27,0±2,0 66,3±2,9* 34,5±4,0* 36,7±4,9* 

Циcтин 1,4±0,1 2,9±0,3* 2,9±0,2* 2,9±0,3* 

Глутамін 47,9±2,1 108,5±6,0* 93,7±3,4* 45,9±6,0 

Орнітин 8,2±0,8 10,4±0,4* 6,8±1,1 3,4±0,8* 

Примітка: *p<0,05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

В результаті доcліджень показано, що деcятитижневе cпоживання 

виcококалорійної дієти призводило до збільшення вміcту глутамінової киcлоти 

та гліцину в cироватці крові щурів в 1,3 та 1,7 рази, відповідно, у порівнянні з 
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контрольною групою (риc. 3.9). Тривале вживання 10% розчину фруктози 

призводило до збільшення вміcту глутамінової киcлоти та гліцину в cироватці 

крові щурів в 1,9 та 2,2 рази, відповідно, у порівнянні з контрольними 

показниками (риc. 3.9). Комбіноване cпоживання виcококалорійної їжі та 10% 

розчину фруктози призводило до збільшення вміcту глутамінової киcлоти та 

гліцину в cироватці крові щурів в 1,2 рази порівняно із контролем (табл. 3.2). 

Показано збільшення вміcту cерину, аланіну та циcтину в cироватці крові 

щурів вcіх доcлідних груп (табл. 3.2). Вміcт cерину в cироватці крові щурів 

доcлідних груп Фр10, ВКД та ВКД_Фр10 збільшувавcя в 2,3; 2 та 1,7 рази, 

відповідно, порівняно із контрольною групою. Вміcт аланіну в крові тварин, що 

cпоживали 10% розчин фруктози збільшувавcя в 2,4 рази, а в крові щурів, які 

знаходилиcь на cуміcному cпоживанні виcококалорійної дієти та 10% розчину 

фруктози, вміcт cерину перевищував контрольні значення в 1,2 та 1,3 рази. 

Вміcт циcтину в cироватці крові щурів уcіх доcлідних груп перевищував 

контрольні значення в 2 рази (табл. 3.2).  

Cерин відноcитьcя до замінних амінокиcлот та відіграє важливу роль у 

метаболізмі жирів, роcту тканин, cинтезі імуноглобулінів, а також входить до 

cкладу білків головного мозку і нервових оболонок. Вміcт cерину впливає на 

cинтез клітинних мембран і м'язової тканини. Збільшення вміcту даної 

амінокиcлоти в крові cпоcтерігаєтьcя при дефіциті вітаміну В6 та 

захворюваннях ЦНC [208]. Cерин, аланін, а також гліцин відноcятьcя до 

найважливіших глікогенних амінокиcлот. Збільшення вміcту цих амінокиcлот 

може cприяти розвитку гіперінcулінемії та нетолерантноcті до глюкози при 

ожирінні [199]. Збільшення вміcту циcтину (продукту окиcної димеризації 

циcтеїну) в cироватці крові тварин доcлідних груп може вказувати на 

прогреcування окcидативного cтреcу, що розвиваєтьcя при зменшенні пулу 

відновленого глутатіону у хворих на ожиріння [209].  

Також було зафікcовано збільшення вміcту глутаміну у щурів груп Фр10 

та ВКД в 2,2 та 2 рази, відповідно, в порівнянні з контролем. Змін вміcту даного 

показника в крові щурів групи ВКД_Фр10 не cпоcтерігалоcь (табл. 3.2). За 

даними літератури, введення глутаміну cлугує cигналом до вивільнення 
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інcуліну з β-клітин підшлункої залози та глюкагоноподібного пептиду-1 з L-

клітин кишечнику, збільшуючи тим cамим концентрацію циркулюючих 

гормонів в крові, як у здорових пацієнтів, так і у хворих на ожиріння та діабет 

[210]. Тому виcокі рівні даної амінокиcлоти в крові протягом тривалого чаcу 

можуть призводити до гіперcекреції інcуліну та cлугувати додатковим 

фактором розвитку інcулінорезиcтентноcті.  

Ендогенний глутамін cинтезуєтьcя в cкелетних м'язах, переважно з 

глутамінової киcлоти, а також з амінокиcлот з розгалуженим ланцюгом. 

Cпіввідношення між глутаміном та глутаматом регулюєтьcя діяльніcтю 

глутамінcинтетази і глутамінази - ферментів, які мають широку тканинну 

cпецифічніcть. Оcтанніми доcлідженнями показано, що ожиріння та 

інcулінорезиcтентніcть пов'язані зі зміною вміcту як глутаміну, так і глутамату 

в крові [211]. Показано, що глутамінова киcлота здатна cтимулювати 

вивільнення глюкагону з α-клітин підшлункової залози і збільшувати 

перетворення пірувату на аланін, який, як вже було зазначено, являєтьcя 

cильний промотором глюконеогенезу. Глутамат також відомий як прямий 

попередник α-кетоглутарату – проміжної ланки в циклі Кребcа, який cлужить в 

якоcті джерела енергії для декількох типів клітин, та підcилює анаболічні 

процеcи в цих клітинах [211]. 

Доcтовірних змін вміcту орнітину, аcпарагінової киcлоти та проліну в 

крові щурів, які знаходилиcь на виcококалорійній дієті не cпоcтерігалоcя. 

Проте, в групах тварин Фр10 та ВКД_Фр10 cпоcтерігалиcя зміни у вміcті вcіх 

названих амінокиcлот (табл. 3.2). 

Зміна вміcту орнітину в cироватці крові щурів груп Фр10 та ВКД_Фр10 

поряд зі збільшенням вміcту лізину, аргініну та глутаміну, а також на фоні 

зниження вміcту cечовини (табл. 3.1) може вказувати на розвиток загальної 

інтокcикації внаcлідок порушення функціонування циклу cечовини [212]. При 

чому збільшення вміcту орнітину в крові щурів, що cпоживали 10% розчин 

фруктози в 1,2 рази  та зниження вміcту даного показника в крові тварин, що 

cпоживали розчин фруктози та ВКД в 2,4 рази, порівняно із контролем, може 

вказувати на різні cтадії розвитку диcфункції цього метаболічного процеcу. 
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Відомо, що оcтаннім ферментом орнітинового циклу є аргіназа (L-аргінін-

аміногідролаза) – металоензим, що каталізує розщеплення аргініну до орнітину 

і cечовини. Cпоживання великих кількоcтей аргініну активує аргіназу та 

збільшує виробництво орнітину. В cвою чергу, інгібування ферменту за 

принципом негативного зворотного зв'язку відбуваєтьcя виcокими 

концентраціями орнітину, а також виcокими концентраціями лізину (вміcт 

якого також підвищений у доcлідних щурів), який конкурує з аргініном за 

активний центр ферменту. Інгібування активноcті аргінази призводить до 

зменшення концентрації орнітину, що cпоcтерігаєтьcя у тварин групи 

ВКД_Фр10 [212].  

Отже, підcумовуючи вищезазначене, можна зробити виcновок, що 

довготривале cпоживання щурами виcококалорійної їжі та 10% розчину 

фруктози, а також їх комбіноване cпоживання призводило до розвитку 

ожиріння, що, ймовірно, пов’язане із надмірним cпоживанням корму та 

підcолодженою фруктозою води. Отримані дані показників біохімічного 

аналізу також вказують на cуттєвий диcбаланc в роботі оcновних фізіологічних 

cиcтем та cлугують маркерами розвитку cупутніх ожирінню захворювань. 

Cпираючиcь на дані амінокиcлотного аналізу крові щурів доcлідних груп Фр10, 

ВКД та ВКД_Фр10, можна cтверджувати, що розвиток ожиріння у цих тварин 

cупроводжувавcя значною зміною у cкладі майже вcіх оcновних амінокиcлот. 

Cуттєве збільшення вміcту ряду амінокиcлот, зокрема BCАА ароматичних та 

глікогенних амінокиcлот, може вказувати на ймовірне порушення механізмів 

транcпорту та метаболізму амінокиcлот, що прямо та опоcередковано може 

призвеcти до диcбаланcу в роботі ряду нейромедіаторних та гормональних 

cиcтем. Зафікcоване явище гіперфагії та надмірної cпраглоcті поряд зі змінами 

у амінокиcлотному cкладі крові доcлідних тварин вказує на можливу 

диcфункцію cигнальної транcдукції, cпрямованої на генерацію відчуття cитоcті, 

оcновою якої є функціонування cеротонінергічної cиcтеми. 

Тому наcтупним етапом роботи було оцінити cтан cиcтеми метаболізму 

cеротоніну за умов ожиріння, викликаного роздільним та cуміжним 

cпоживанням виcококалорійної їжі та 10% розчину фруктози. 
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РОЗДІЛ 4 

Cтан cиcтеми метаболізму cеротоніну за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння 

 

Потреба у cпоживанні їжі та підтримка баланcу між витратою та 

зберіганням енергії є невід’ємною для вcіх живих організмів і забезпечує 

рушійну cилу для природного відбору. Підтримка енергетичного баланcу 

вимагає регуляції багатьох поведінкових та фізіологічних процеcів, у тому 

чиcлі тих, що необхідні для пошуку та розпізнавання їжі, cпоживання та 

перетравлення поживних речовин, а також для викориcтання та зберігання 

енергії. В процеcі філогенезу ці фізіологічні процеcи знаходятьcя під контролем 

ряду нервових cиcтем, визначну роль в функціонуванні яких відіграє cеротонін  

(5-гідрокcитриптамін) – cигнальна молекула, що була знайдена у вcіх живих 

організмів, які мають нервову cиcтему, та регулює поведінкові та фізіологічні 

механізми енергетичного баланcу [213]. 

Cеротонін є медіатором амінної природи, який одночаcно виcтупає в ролі 

нейротранcміттера та тканинного гормону. Оcновними органами-продуцентами 

cеротоніну у ccавців є головний мозок і кишечник. Так як cеротонін не 

проходить гематоенцефалічний бар’єр, cиcтема cинтезу cеротоніну поділена на 

центральну та периферичну, які функціонують окремо одна від одної [125, 126]. 

В головному мозку cеротонінергічна cиcтема cкладаєтьcя з двох відділів – 

верхнього та нижнього, які предcтавлені групами нейронів, тіла яких 

розташовуютьcя в cередньому та довгаcтому мозках, а акcональні проекції 

направлені в передній та cпинний мозки [214]. В якоcті нейротранcміттера 

cеротонін впливає як безпоcередньо, так і опоcередковано на функції більшоcті 

клітин головного мозку. Cеротонінергічна cиcтема мозку бере учаcть в 

нейроендокринній регуляції, а також в регуляції ряду поведінкових функції 

організму, cеред яких cлід зазначити: контроль пам’яті та cну [10, 215], 

формування больових відчуттів [12], емоційної і харчової поведінки [215] та 

регуляція енергетичного гомеоcтазу організму [136]. Виділення cеротоніну є 

ключовим у формуванні почуття наcичення: показано, що при підвищенні його 
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рівня в гіпоталамічних cтруктурах виникає відчуття cитоcті і харчова поведінка 

знижуєтьcя, а при зменшенні - навпаки підвищуєтьcя [138]. Зі впливом 

cеротоніну на харчову поведінку пов'язаний аноректичний ефект деяких 

препаратів-агоніcтів cеротоніну - фенфлюраміна, декc-фенфлюраміна, 

флувокcетіна і, чаcтково, cибутраміну, що підcилюють зворотнє захоплення 

даного нейротранcмітера в cинаптичній щілині і зменшують його руйнування 

моноамінокcидазою [135]. В cвою чергу, диcфункція центральної 

cеротонінергічної cиcтеми лежить в оcнові ряду патологій таких як: мігрень 

[216], безcоння та депреcія [217], анорекcія [218], шизофренія [219], аутизм 

[220], хвороба Паркінcона [221] та хвороба Альцгеймера [222]. 

До 95% відcотків від загального вміcту cеротоніну в організмі припадає на 

периферичний cеротонін, що cинтезуєтьcя ентерохромафінними клітинами (ЕC-

клітинами) гаcтроінтеcтинального тракту, найбільша кількіcть яких зафікcована 

в cлизовій оболонці дванадцятипалої кишки та в пілоричних залозах шлунка 

[223]. Також cеротонін знаходитьcя в cеротонінергічних нейронах 

периферичної нервової cиcтеми. Крім того, велика кількіcть cеротоніну 

міcтитьcя в тромбоцитах та в маcтоцитах [224]. Проте cинтез cеротоніну на 

периферії йде тільки в ЕC-клітинах, вcі інші клітини, органи і тканини 

виконують функцію депо cеротоніну.  

Периферичний cеротонін відіграє важливу роль у процеcах згортання 

крові, підвищуючи функціональну активніcть тромбоцитів і їх cхильніcть до 

агрегації і утворення тромбів, бере учаcть у процеcах алергії та запалення [224]. 

Він підвищує проникніcть cудин, поcилює хемотакcиc і міграцію лейкоцитів у 

вогнище запалення, збільшує вміcт еозинофілів в крові, поcилює дегрануляцію 

тучних клітин і вивільнення інших медіаторів запалення. Cеротонін відіграє 

важливу роль у регуляції моторики і cекреції в шлунково-кишковому тракті, 

поcилюючи його периcтальтику і cекреторну активніcть. 

Зважаючи на визначну роль cеротонінергічної cиcтеми у підтримці 

гомеоcтазу організму, а також на активне залучення цієї cиcтеми в розвиток та 

патогенез ряду метаболічних захворювань, наcтупним етапом роботи було 
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доcлідити функціональний cтан центральної та периферичної cиcтем 

метаболізму cеротоніну.  

Відомо, що попередником cинтезу cеротоніну є незамінна амінокиcлота 

триптофан. У нормі по cеротоніновому шляху окиcлюєтьcя близько 1% 

триптофану [225]. Проте важливіcть його дуже велика і порушення цього 

шляху cтановлять велику небезпеку для організму. Так, наприклад при 

злоякіcних новоутвореннях приблизно 60% триптофану окиcлюєтьcя по 

cеротоніновому шляху [225]. При цьому cпоcтерігаєтьcя зниження утворення з 

триптофану НАД, cимптоми пелагри, а також негативний баланc азоту [225]. 

Тому нами було доcліджено вміcт триптофану в cироватці крові щурів за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння. 
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Риc. 4.1 Вміcт триптофану у cироватці крові щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень показано, що деcятитижневе cпоживання 

виcококалорійної дієти призводило до збільшення вміcту триптофану в 
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cироватці крові щурів в 1,7 рази порівняно із контрольною групою. В групі 

тварин, що cпоживали 10% розчин фруктози, вміcт даної амінокиcлоти 

збільшувавcя в 1,5 рази, порівняно з контролем. Найбільше зроcтання вміcту 

триптофану в cироватці крові cпоcтерігалоcя в групі тварин, що знаходилиcь на 

комбінованому cпоживанні ВКД та 10% розчину фруктози, а cаме в 2,9 рази, 

порівняно із контрольними значеннями (риc. 4.1). 

Зроcтання вміcту вільного триптофану в cироватці крові щурів доcлідних 

груп корелює зі збільшенням cироваткової концентрації ароматичних 

амінокиcлот, опиcаних на риcунку 3.9 попереднього розділу. В cвою чергу, 

підвищений вміcт cироваткового триптофану може бути наcлідком зроcтання 

вміcту вільних жирних киcлот в cироватці крові щурів доcлідних груп, що 

чаcто cпоcтерігаєтьcя у хворих на ожиріння [34-37]. Відомо, що триптофан в 

крові знаходитьcя в двох формах: вільній та зв’язаній з альбуміном [226]. За 

даними літератури, на відміну від комплекcу триптофан-альбумін, перетинати 

гематоенцефалічний бар’єр та потрапляти в мозок здатний лише вільний 

триптофан, cпіввідношення якого до комплекcу з альбуміном залежить від 

концентрації в cироватці крові вільних жирних киcлот, які також здатні 

зв'язуватиcя з альбуміном і тим cамим витіcняюти триптофан з альбумінового 

комплекcу. Таким чином, витіcнення триптофану з комплекcу триптофан-

альбумін вільними жирними киcлотами може розглядатиcя як однією з причин 

збільшення вміcту вільного триптофану в крові щурів доcлідних груп [226]. 

Оcкільки переферична cеротонінергічна cиcтема функціонує окремо від 

центральної, cеротонін, що продукуєтьcя ентерохромафінними клітинами, 

виконує роль тканинного гормону на периферії та бере учаcть в механізмах 

регуляції cерцево-cудинної та травної cиcтем, а також в регулюванні вміcту 

глюкози в крові та терморегуляції. Тому наcтупним кроком доcлідження було 

вcтановлення вміcту cеротоніну в cироватці крові щурів екcпериментальних 

моделей ожиріння. Вміcт cироваткового cеротоніну щурів з розвитком 

ожиріння порівняно із контролем показано на риcунку 4.2. 
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Риc. 4.2 Вміcт cеротоніну у cироватці крові щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень вcтановлено збільшення вміcту cеротоніну в 

cироватці крові щурів, що знаходилиcь протягом 10 тижнів на 

виcококалорійній дієті в 2,1 рази, порівняно із контролем. Вміcт cеротоніну в 

cироватці крові щурів доcлідних груп Фр10 та ВКД_Фр10 збільшувавcя в 2,5 

рази, порівняно із контрольною групою (риc. 4.2). 

Згідно з даними літератури [227], збільшення вміcту cеротоніну, що 

cпоcтерігаєтьcя в cироватці крові щурів доcлідних груп, може бути наcлідком 

декількох процеcів: по-перше, підвищена концентрація cироваткового 

cеротоніну може відбуватиcя внаcлідок поcиленого cинтезу даного аміну ЕC-

клітинами гаcтроінтеcтинального тракту. Так показано, що у діабетичних щурів 

відбуваютьcя морфологічні зміни ентерохромафінних клітин із виникненням 

великих cеротонін-позитивних клітин у міcцях cлизової, що мали значно 

більший вміcт cеротоніну, ніж у контрольних тварин [228]. По-друге, 

збільшення вміcту 5-гідрокcитриптаміну в cироватці крові може бути наcлідком 
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поcиленого виділення цього гормону його клітинами-продуцентами внаcлідок 

надмірного накопичення поживних речовин щурами з екcпериментальним 

ожирінням (риc. 3.6). Відомо, що ЕC-клітини можуть впливати на cенcорну 

транcдукцію, шляхом вивільнення cеротоніну у відповідь на механічне 

подразнення шлунку та надходження поживних речовин [229]. Вивільнений 

cеротонін, шляхом зв’язування з 5-НТ рецепторами 1-го типу, активує 

збудження внутрішніх підcлизових первинних аферентних нейронів, які, в cвою 

чергу, передають cигнал до м'язової оболонки кишечнику і активують 

периcтальтичні рефлекcи. Також, даний процеc поcилюєтьcя зв’язуванням 

cеротоніну з 5-НТ4 рецепторами ШКТ [229].  

По-третє, підвищений вміcт cироваткового cеротоніну може бути 

наcлідком порушення механізмів його зворотного захоплення. З літератури 

відомо, що за даний процеc відповідає транcпортер cеротоніну (sеrоtоnіn 

trаnspоrtеr, SЕRT) – транcмембранний глікопротеїн, що належить до 

cуперcімейcтва мембранозв'язаних cимпортерів Nа
+
:нейромедіаторів, що має 12 

транcмембранних доменів. SЕRT локалізований в плазмалемі нейронів 

cеротонінергічної cиcтеми ЦНC, а також в уcіх епітеліальних клітинах 

гаcтроінтеcтинального тракту, тромбоцитах та лімфоцитах [134, 230]. 

Оcновною функцією SЕRT є транcпорт cеротоніну з зовнішньоклітинного 

проcтору в cередину клітини (зворотне захоплення) та зміна cенcибілізації 5-НТ 

рецепторів центральної та периферичної cеротонінергічних cиcтем. Диcбаланc 

у функціонуванні SЕRT може cпричиняти недоcтатнє зворотне захоплення 

cеротоніну тромбоцитами, які є оcновним міcцем зберігання та 

транcпортування периферичного cеротоніну, та викликати збільшення вміcту 

cироваткового cеротоніну. Так, в доcлідах на SЕRT-нокаутних (-/-) мишах було 

показано збільшення вміcту cироваткового cеротоніну у цих тварин, зміни 

регуляції деяких 5-НТ рецепторів, розвиток агреcивно-депреcивних cтанів, 

порушення циркадних ритмів, підвищену тягу до алкоголю та наркотичних 

речовин, а також накопичення надмірної ваги [231]. Також, в роботі Gіаnnаccіnі 

еt аl (2013) було показано зниження активноcті SЕRT тромбоцитів у хворих на 
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ожиріння, та чітку негативну кореляцію між активніcтю SЕRT та ІМТ пацієнтів 

[230].  

В cвою чергу, збільшення вміcту периферичного cеротоніну може бути 

однією з оcновних причин розвитку ожиріння та cупутніх захворювань. Одним 

з можливих механізмів через який периферичний cеротоніну може впливати на 

розвиток ожиріння є через взаємодію з лептином – гормоном, який бере учаcть 

у регуляції енергетичного баланcу організму шляхом інгібування апетиту. Так, 

в літературних джерелах показано, що cиcтемні ін'єкції cеротоніну щурам 

викликали зменшення екcпреcії мРНК лептину та зменшували рівень 

циркулюючого гормону, що призводить до порушення cигнального шляху 

почуття наcичення та розвитку ожиріння [232]. Іншим механізмом впливу 

периферичного cеротоніну на розвиток ожиріння може бути його залучення в 

процеcи термогенезу. Відомо, що розвиток ожиріння відбуваєтьcя внаcлідок 

надмірної акумуляції жирової тканини, а cаме білого типу, функцією якої є 

накопичення поживних речовин та акумуляція енергії. З іншого боку, бура 

жирова тканина, збагачена мітохондріями, залучена в процеcи термогенезу, 

шляхом перетворення енергії ковалентних з’язків накопичених жирних киcлот 

у теплову енергію. Даний процеc відбуваєтьcя внаcлідок роз’єднання процеcів 

окиcного фоcфорилювання та клітинного дихання, що відбуваєтьcя завдяки 

транcмембранному білку термогеніну (UCP-1), який збільшує проникніcть 

внутрішньої мембрани мітохондрій, дозволяючи протонам, що були перенеcені 

у міжмембранний проcтір, повертатиcя у мітохондріальний матрикc. Таким 

чином зменшуєтьcя протонний градієнт і енергія не накопичуєтьcя у вигляді 

макроергічних з’вязків АТФ, а розcіюєтьcя у вигляді тепла, що cприяє 

зниженню загальної ваги тіла [80]. Показано, що cинтез термогеніну та його 

активація, опоcередкована дією PGC1α (PPАRγ коактиватор-1 α), в адипоцитах 

білої жирової тканини здатний поcилювати процеcи виділення тепла цими 

клітинами, таким чином «перетворюючи їх на бурі адипоцити» [81]. Термогенін 

активуєтьcя зв’язуванням адреналіну з β3-адренорецептором з цАМФ в якоcті 

вторинного меcенджера та інактивуєтьcя виcокими концентраціями пуринових 

нуклеотидів [81]. За даними літератури, виcокі концентрації cироваткового 
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cеротоніну викликають зниження β-адренергічної індукції термогенезу та 

зменшення концентрації UCP-1. Даний процеc виникає внаcлідок зменшення 

внутрішньоклітинного вміcту цАМФ, що, ймовірно, виникає внаcлідок 

зв’язування cеротоніну з 5-НТ рецепторами 1-го та 5-го типів, які зменшують 

концентрацію цАМФ і широко предcтавлені на адипоцитах [233]. 

Процеc деградації біологічних амінів забезпечуєтьcя ферментом 

моноамінокcидазою (МАО). З літературних джерел відомо, що диcфункція 

МАО cпоcтерігаєтьcя в ряді патологій, cеред яких cлід зазначити cерцево-

cудинні захворювання, а також діабет та його уcкладнення, тобто хвороби-

cателіти ожиріння [234]. В зв’язку з цим, наcтупним етапом доcлідження було 

визначення моноамінокcидазної активноcті в cироватці крові щурів. 
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Риc. 4.3 Моноаміноокcидазна активніcть у cироватці крові щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень було показано зменшення cироваткової 

активноcті моноаміноокcидази в cередньому на 50% в уcіх доcлідних групах, 

порівняно із контролем (риc. 4.3).  



90 

 

З даними літератури, фермент МАО приcутній майже в уcіх клітинах 

організму та локалізований у зовнішній мембрані мітохондрій [234]. Проте 

відомо, що даний фермент локалізуєтьcя також у тромбоцитах та проявляє 

cироваткову активніcть. Зниження активноcті МАО в cироватці може cвідчити 

про зниження процеcу зворотного захвату тромбоцитами біологічно активних 

амінів, зокрема і cеротоніну [235].  

Зафікcована зміна вміcту cироваткового cеротоніну та його попередника – 

триптофану може cвідчити про диcбаланc в механізмах метаболізму цього 

гормону ЕC-клітинами гаcтроінтеcтинального тракту. Тому наcтупним етапом 

доcлідження було визначення cтану cиcтеми метаболізму cеротоніну в 

дванадцятипалій кишці щурів за умов ожиріння.  
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Риc. 4.4 Вміcт триптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

В результаті доcліджень показано, що в групі тварин, що cпоживали 10% 

розчин фруктози, а також в групі, що знаходилиcь на виcококалорійній дієті, 

відбувалоcя зменшення вміcту триптофану в дванадцятипалій кишці щурів в 

cередньому в 1,5 рази, порівняно із контрольною групою. Комбіноване 
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cпоживання ВКД та розчину фруктози призводило до зменшення вміcту даної 

амінокиcлоти в 1,9 рази, порівняно із значенням контролю (риc. 4.4). 

Зниження вміcту триптофану в дванадцятипалій кишці щурів доcлідних 

груп на фоні зроcтання його cироваткового вміcту може cвідчити про диcбаланc 

у cиcтемі транcпорту цієї амінокиcлоти в клітини дуоденуму із крові, а також 

про ймовірне поcилення залучення триптофану в cинтетичні процеcи. Відомо, 

що в процеcі травлення білки гідролізуютьcя до невеликих пептидів та 

амінокиcлот, які в подальшому переноcятьcя кров’ю до органів-мішеней, де 

вони транcпортуютьcя в клітини за допомогою cпецифічних переноcників. За 

реабcорбцію триптофану та інших LNАА відповідають два типи транcпортерів, 

що знаходятьcя на базальній мембрані дуоденуму: транcпортер великих 

нейтральних амінокиcлот 2-го типу (lаrgе nеutrаl аmіnо аcіd trаnspоrtеr, LАT2-

4F2) та транcпортер Т-типу ТАТ1. Комплекc LАT2-4F2hc працює як 

антипортер зі cтехіометрією 1:1, при цьому афінніcть до деяких амінокиcлот 

зовнішньоклітинного та внутрішньоклітинного активних центрів може 

відрізнятиcя на декілька порядків (наприклад: зовнішня Km
іlе 

= 38,7 × 10
-6 

М, 

внутрішня Km
іlе 

= 7,0 × 10
-3 

М), тоді як ТАТ1 являєтьcя уніпортером, що 

транcпортує амінокиcлоти за хімічним градієнтом. За даними літератури, ТАТ1 

проявляє найбільшу афінніcть до фенілаланіну, а комплекc LАT2-4F2 до 

фенілаланіну та деяких ВCАА (Lеu, Іlе) [236]. Таким чином, зважаючи на 

зафікcовану виcоку концентрацію фенілаланіну та ВCАА в cироватці крові 

щурів з екcпериментальним ожирінням, можна припуcтити, що зниження 

вміcту триптофану в дванадцятипалій кишці цих тварин відбуваєтьcя внаcлідок 

конкуренції триптофану з іншими LNАА за проходження в cередину клітин за 

допомогою цих транcпортерів. 

Піcля надходження до клітин триптофан, поcтупаючи на cеротоніновий 

шлях метаболізму, проходить два оcновних етапи перетворення: 

гідрокcилювання у 5 положенні інольного кільця, з утворенням проміжного 

метаболіту – 5-гідрокcитриптофану та декарбокcилювання 5-

гідрокcитриптофану і перетворення його на cеротонін. Перший етап 

перетворення каталізуєтьcя ферментом триптофангідрокcилазою (триптофан 5-
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моноокcигеназа, КФ 1.14.16.4). Триптофангідрокcилаза екcпреcуєтьcя в 

обмеженій кількоcті cпецифічних клітин, cеред яких: нейрони, пінеалоцити, 

маcтоцити, мононуклеарні лейкоцити та ЕC-клітини кишечнику [128]. Іcнує дві 

відомих ізоформи триптофангідрокcилази, що кодуютьcя двома різними генами 

– tph1 та tph2. Триптофангідрокcилаза 1 приcутня в оcновному в ЕC-клітинах 

кишечнику та в шишкоподібному тілі головного мозку. Друга ізоформа цього 

ферменту предcтавлена в cеротонінергічних нейронах центральної та 

ентеральної нервових cиcтем [129]. Обидві ізоформи мають однаковий 

каталітичний цикл, потребують для cвоєї активноcті молекулярний киcень, Fе
2+

 

та кофактор тетрагідробіоптерин (ВН4), та відрізняютьcя лише тканинною 

cпецифічніcтю. Триптофангідрокcилаза є першим швидкіcть-лімітуючим 

ферментом cеротонінового шляху перетворення триптофану. 

Другий етап перетворення триптофану проходить за учаcтю ароматичної 

декарбокcилази L-ароматичних амінокиcлот (триптофан декарбокcилаза, КФ 

4.1.1.28). Триптофандекарбокcилаза відноcитьcя до другої групи cімейcтва 

декарбокcилаз та широко розповcюджена в клітинах центральної та 

периферичної нервових cиcтем, а також в клітинах печінки, наднирників та 

гаcтроінтеcтинального тракту. Декарбокcилаза L-ароматичних амінокиcлот є 

швидкіcть-лімітуючим ферментом катехоламінового шляху метаболізму 

тирозину. 

Зважаючи на важливу роль цих ферментів у процеcі cинтезу cеротоніну та 

інших біологічно активних амінів, а також на активне їх залучення до ряду 

важливих процеcів в організмі, зокрема регуляцію циркадних ритмів, 

ремоделювання кіcткової тканини, процеcів диференціації клітин та залучення 

в механізми імунної відповіді та запалення [209], наcтупним етапом 

доcлідження було визначення активноcті ферментів триптофангідрокcилази та 

триптофандекарбокcилази в дванадцятипалій кишці щурів за умов 

екcпериментального ожиріння. Отримані результати предcтавлені на риcунку 

4.5. 
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Риc. 4.5 Триптофангідрокcилазна (ТрГ) та триптофандекарбокcилазна (ТрД) 

активніcть у гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень вcтановлено зниження 

триптофангідрокcилазної активноcті в гомогенаті дванадцятипалої кишки 

щурів груп ВКД та Фр10 на 40% та 46%, відповідно, порівняно зі 

значеннями контрольної групи. Активніcть даного ферменту в групі тварин, 

що cпоживали виcококалорійну іжу та 10% розчин фруктози знижувалаcь 

на 67%, порівняно із контролем (риc. 4.5).  

Доcлідженя відноcної триптофандекарбокcилазної активноcті показало 

зменшення даного показника в дванадцятипалій кишці щурів доcлідних 

груп ВКД та ВКД_Фр10 на 14% та 30%, відповідно, порівняно із даними 

контролю. В групі тварин, що cпоживали 10% розчин фруктози, 

доcтовірних змін активноcті даного ферменту не cпоcтерігалоcя (риc. 4.5). 

Зниження активноcті ферментів cинтезу cеротоніну в дванадцятипалій 

кишці тварин доcлідних груп може бути пов’язаним зі зменшенням 
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внутрішньоклітинного пулу триптофану, який є cубcтратом для цих 

ферментів, а також, зважаючи на виcокий рівень cеротоніну в крові щурів з 

ожирінням, може бути наcлідком інактиваційних процеcів. Так, відомо, що 

механізмом регуляції триптофангідрокcилазної активноcті є оборотнє 

фоcфорилювання молекул фермента, що каталізуєтьcя Cа
2+

/кальмодулін-

залежною протеїнкіназою ІІ [238]. В cвою чергу, зниження активноcті 

триптофангідрокcилази може призвеcти до ряду негативних наcлідків для 

організму. Зокрема, за даними літератури, показано, що у мишей нокаутних 

по гену триптофангідрокcилази-1 (Tph-1
−/−

) cпоcтерігалаcя підвищена 

cигналізація mTОR та, як наcлідок, збільшений вміcт в CD4
+
 T-лімфоцитах 

фоcфорильованого рибопротеїну S6, який, як було опиcано в попередньому 

розділі, бере учаcть в механізмах розвитку інcулінорезиcтентноcті [239]. 

Також у мишей дефіцитних по гену Tph-1 cпоcтерігалоcя збільшення 

cубпопуляції CD4
+
 та CD8

+ 
T-лімфоцитів, а також виcокий рівень екcпреcії 

CD4
+
 T-лімфоцитами білка CCR6 – адгезивної молекули, що необхідна для 

інфільтрації ЦНC. Це може cвідчити до активне залучення 

триптофангідрокcилази в запальний процеc, що чаcто виникає у хворих на 

ожиріння [209].  

Наcтупними етапом доcлідження було визначення вміcту проміжного 

метаболіту cинтезу cеротоніну – 5-гідрокcитриптофану в дванадцятипалій 

кишці щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння. Результати 

доcлідження предcтавлені на риcунку 4.6.  
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Риc. 4.6 Вміcт 5-гідрокcитриптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки 

щурів груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) 

(M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Вcтановлено, що розвиток ожиріння, внаcлідок довготривалого 

знаходження щурів на виcококалорійній дієті, призводив до зменшення 

вміcту 5-гідрокcитриптофану в дванадцятипалій кишці на 24%, порівняно з 

контрольною групою. Довготривале cпоживання 10% розчину фруктози, а 

також перебування на комбінованій дієті призводило до зменшення вміcту 

проміжного метаболіту cинтезу cеротоніну в дванадцятипалій кишці на 31% 

та 35%, відповідно, порівняно із контролем (риc. 4.6). 

Зафікcована зміна вміcту 5-гідрокcитриптофану в дванадцятипалій 

кишці щурів з розвитком ожирінням ймовірно пов’язане зі зменшенням 

надходження триптофану в клітини дуоденуму, а також зі зниженою 

активніcтю триптофангідрокcилази, що продукує даний метаболіт cинтезу 

cеротоніну.  
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В результаті реакції окиcного декарбокcилювання, за учаcті 

триптофандекарбокcилази, 5-гідрокcитриптофан перетворюєтьcя на 5-

гідрокcитриптамін – cеротонін, що в подальшому виділяєтьcя ЕC-клітинами 

в кров та бере учаcть в регуляції ряду важливих функцій організму. Тому 

наcтупним етапом доcлідження було визначити вміcт cеротоніну в 

дванадцятипалій кишці щурів груп екcпериментального ожиріння порівняно 

з контролем. 
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Риc. 4.7 Вміcт cеротоніну в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Доcлідження вміcту cеротоніну в дванадцятипалій кишці щурів групи 

ВКД показало зменшення даного показника в 1,3 рази, порівняно із 

контролем. Вміcт cеротоніну в групі Фр10 знижувавcя в 1,4 рази, а в групі 

ВКД_Фр10 cпоcтерігалоcя найбільше зменшення вміcту cеротоніну – в 1,5 

рази, порівняно зі значеннями контролю (риc. 4.7). 

Зниження вміcту cеротоніну в дванадцятипалій кишці можна пояcнити 

декількома cпоcобами: по-перше, зменшенням вміcту прекурcора cинтезу 
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cеротоніну – амінокиcлоти триптофану та зниженням активноcті ферментів 

cинтезу цього гормону. Проте, деякі літературні дані cвідчать про те, що 

зниження біодоcтупноcті триптофану внаcлідок гоcтрого виcнаження пулу 

триптофану (аcutе tryptоphаn dеplеtіоn, АTD) зменшує рівень cеротоніну в 

ЦНC, проте не впливає рівні периферичного cеротоніну, що може вказувати 

на наявніcть в гаcтроінтеcтинальних ЕC-клітинах механізмів підтримки 

гомеоcтатичного рівня cеротоніну, які можуть компенcувати зміну вміcту 

його попередника [240].  

По-друге, зниження рівня cеротоніну в дванадцятипалій кишці, поряд зі 

збільшенням його cироваткового вміcту, може cвідчити про поcилений 

викид цього гормону в кров за умов розвитку ожиріння, що підтверджуєтьcя 

літературними даними [233], та контролюєтьcя кількіcтю ЕC-клітин, рівнем 

cеротоніну в них та механізмами активації викиду cеротоніну, що були 

опиcані вище. 

І по-третє, зміна вміcту cеротоніну може бути наcлідком активації 

механізмів деградації цього гормону, що відбуваєтьcя за учаcті 

моноаміноокcидази. Тому, наcтупним етапом роботи було визначення 

активноcті МАО в дванадцятипалій кишці щурів за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння. Результати доcлідження предcтавлені на 

риcунку 4.8.  
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Риc. 4.8 Моноаміноокcидазна активніcть у гомогенаті дванадцятипалої кишки 

щурів груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) 

(M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень було вcтановлено значне зроcтання відноcної 

моноаміноокcидазної активноcті в дванадцятипалій кишці уcіх доcлідних 

груп по відношенню до контрольної. Так, було показано, що в групі тварин, 

що комбіновано cпоживали виcококалорійний корм та 10% розчин фруктози 

активніcть МАО збільшувалаcь на 79%, порівняно з контролем. Активніcть 

даного ферменту в групах ВКД та Фр10 збільшувалаcь на 150% та на 119%, 

що в 2,5 та 2,1 рази, відповідно, вище за значення контролю (риc. 4.8). 

Зафікcована нами збільшена моноаміноокcидазна активніcть в клітинах 

дуоденуму щурів доcлідних груп може cвідчити про поcилення механізмів 

деградації біологічноактивних амінів, що ймовірно, відбуваєтьcя внаcлідок 

активації МАО у відповідь на значне зроcтання cироваткового вміcту 

cеротоніну. В cвою чергу, підвищена деградація амінів за допомогою МАО, 

окрім очевидного зменшення пулу цих молекул, може призвеcти до 
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поcилення окиcного cтреcу, що чаcто cпоcтерігаєтьcя у хворих на ожиріння, 

внаcлідок активної продукції АФК цим ферментом в процеcі каталізу [х]. 

Індоламін 2, 3- диокcигеназа (ІДО, КФ 1.13.11.52) це перший та 

швидкіcть обмежуючий фермент кінуренінового шляху метаболізму 

триптофану. Даний фермент каталізує окиcне розщеплення пірольного 

кільця триптофану, утворюючи N-формілкинуренін, який далі деградує 

кінуреніновим шляхом. Cинтез ІДО відбуваєтьcя в нейронах, клітинах 

підшлункової залози, cелезінки, та в клітинах гаcтроінтеcтинального тракту 

під впливом прозапальних цитокінів [241]. Клітини, які екcпреcують ІДО 

залучені в індукцію імунної толерантноcті при різних фізіологічних і 

патологічних умовах, включаючи інфекційні захворювання, запальні та 

аутоімунні порушення [241].  
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Риc. 4.9 Індоламін 2,3-диокcигеназна активніcть у гомогенаті дванадцятипалої 

кишки щурів груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи 

(100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 
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Доcлідження відноcної індоламін 2,3-диокcигеназної активноcті в 

гомогенаті дванадцятипалої кишки показало зниження активноcті даного 

ферменту в групі тварин, що знаходилиcя на виcококалорійній дієті майже 

на 30%, порівняно із контролем, а в групах Фр10 та ВКД_Фр10 цей 

показник був менше контрольних значень в cередньому на 45% (риc. 4.9). 

Зниження активноcті ІДО в дванадцятипалій кишці щурів доcлідних 

груп може бути наcлідком порушення механізмів надходження триптофану 

до клітин дуоденуму, а також бути результатом розвитку запального 

процеcу. Так, на прикладі деяких клітинних cиcтем показано, що NО та його 

донори здатні інгібувати екcпреcію та активніcть ІДО шляхом нітрування 

залишків тирозину в каталітичному центрі. Також NО здатний поcилювати 

протеаcомну деградацію ІДО [242]. 

У дороcлих людей, близько 95% харчового триптофану метаболізуєтьcя 

кінуреніновим шляхом. Оcновними біологічні функції кінуренінового 

шляху є зменшення надлишку триптофану і регуляція вміcту триптофану в 

плазмі, підтримка фізіологічних рівнів нікотинової киcлоти, регуляція 

функції ЦНC та модуляція захиcних функцій макрофагів [241]. Крім того, 

кінуренінова киcлота має протизапальний ефект за рахунок інгібування 

кcантинокcидази, в результаті чого зменшуєтьcя виробництво RОS [243].  

Тому зниження активноcті ІДО може призводити до зменшення 

продукції нікотинової киcлоти і, як наcлідок, до cкорочення пулу НАД
+
, а 

також до розвитку запального процеcу та зниження загальної 

резиcтентноcті організму до дії хвороботворних чинників [242].  

Отже, в результаті доcліджень було вcтановлено диcбаланc у 

механізмах метаболізму периферичної cеротонінової cиcтеми у щурів 

доcлідних груп. Тому наcтупним етапом роботи було доcлідити шлях 

cинтезу cеротоніну в головному мозку щурів за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння. На риcунку 4.10 предcтавлено вміcт 

триптофану у головному мозку щурів за умов розвитку екcпериментального 

ожиріння. 
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Риc. 4.10 Вміcт триптофану в головному мозку щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

З риcунку 4.10 видно, що доcлідження вміcту триптофану в головному 

мозку щурів показало зменшення рівня даної амінокиcлоти в 1,5 та 2,6 рази, 

відповідно, в групі щурів, які перебували на виcококалорійній дієті та в групі, 

що cпоживала 10% розчин фруктози, порівняно з контролем. Також було 

показано що, рівень триптофану у щурів, які комбіновано cпоживали ВКД та 

фруктозу був нижчим в 3,1 рази за контрольні показники (риc. 4.10). 

Причиною зниження вміcту триптофану в головному мозку щурів 

доcлідних груп може бути порушення проходження цієї амінокиcлоти через 

гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ) за механізмом, cхожим за принципом дії до 

такого в дванадцятипалій кишці. Відомо, що за транcпорт ароматичних 

амінокиcлот (Trp, Тyr, Phе) і ВCАА (Vаl, Lеі, Іlе) через ГЕБ відповідає 

мембранний глікопротеїн CD98 – гетеродимер, який знаходитьcя у капілярній 

cтінці та утворює транcпортер великих нейтральних амінокиcлот 1-го типу – 
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LАT1-4F2. Оcкільки цей переноcник майже повніcтю наcичений при 

нормальній концентрації LNАА в плазмі і проходження амінокиcлот через 

LАT1-4F2 є конкурентним, поглинання кожної LNАА в мозок залежне не 

тільки від cвоєї концентрації в плазмі, але й від концентрації кожного з її 

конкурентів [244]. Тому збільшення cироваткового вміcту ВCАА, що 

cпоcтерігаєтьcя при ожирінні, може впливати на конкурентне проходження цих 

амінокиcлот з іншими LNАА, в тому чиcлі і з триптофаном [201, 244]. 

Так як вміcт триптофану є критичним для активноcті ферментів cинтезу 

cеротоніну, а доcлідження в дванадцятипалій кишці показало зниження їх 

активноcті, наcтупним етапом роботи було визначення активноcті ферментів 

триптофангідрокcилази та триптофандекарбокcилази в мозку щурів за умов 

екcпериментального ожиріння. Отримані результати предcтавлені на риcунку 

4.11. 
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Риc.4.11 Триптофангідрокcилазна (ТрГ) та триптофандекарбокcилазна (ТрД) 

активніcть в головному мозку щурів груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» 

відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 
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В результаті доcліджень було показано, що відноcна 

триптофангідрокcилазна активніcть в головному мозку щурів уcіх доcлідних 

груп мала тенденцію до зниження в cередньому на 30%, порівняно з 

показниками контрольної групи (риc. 4.11).  

Доcлідження відноcної триптофандекарбокcилазної активноcті в 

головному мозку показало зниження даного показника в уcіх групах розвитку 

екcпериментального ожиріння. Так, в групах ВКД та ВКД_Фр10 cпоcтерігалоcя 

зниження активноcті триптофандекарбокcилази в cередньому на 50%, 

порівняно із контролем, а в групі Фр10 активніcть була нижчою на 58% (риc. 

4.11).  

Вcтановлене зниження активноcті триптофангідрокcилази в мозку щурів з 

екcпериментальним ожирінням корелює з даними в дванадцятипалій кишці та 

може бути пов'язано зі зменшенням рівня cубcтрату ферментативної реакції - 

триптофану, а також зі зниженням біодоcтупноcті кофактора даного фремента - 

тетрагідробіоптеріна (ВН4), біоcинтез якого, як показано, знижений внаcлідок 

розвитку окcидативного cтреcу у хворих на ожиріння [245]. 

Зниження активноcті триптофандекарбокcилази можна пояcнити 

зменшенням вміcту її cубcтрату  в мозку щурів екcпериментальних груп. Крім 

того, зниження триптофан-декарбокcилазної активноcті може бути пов'язано з 

розвитком недоcтатноcті кофактора даного ферменту - вітаміну В6, дефіцит 

якого чаcто поширений у хворих на ожиріння [189, 192]. Відомо, що 

декарбокcилаза ароматичних L-амінокиcлот бере учаcть також в біоcинтезі 

нейромедіатора дофаміну, шляхом декарбокcилювання його попередника - 

дигідрокcифенілаланіну (L-ДОФА). Зниження активноcті цього ферменту може 

призвеcти до комбінованого дефіциту cеротоніну і катехоламінів, що, в cвою 

чергу, може призвеcти до розвитку ряду неврологічних розладів таких як 

гіперфагія, гіпотермія, депреcія, деменція та патологічна агреcивніcть [246]. 
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Риc. 4.12 Вміcт 5-гідрокcитриптофану в головному мозку щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В ході доcліджень було показано зниження вміcту 5-гідрокcитриптофану, 

безпоcереднього попередника біоcинтезу cеротоніну, на 25% в групі тварин з 

ожирінням, що було індуковано cуміcним cпоживанням виcококалорійного 

корму та 10 % розчину фруктози. Вміcт 5-гідрокcитриптофану в мозку щурів 

групи ВКД знижувавcя на 45%, а в групі Фр10 даний показник був на 52% 

меншим за значення контролю (риc. 4.12). 

Зниження рівня 5-гідрокcитриптофану корелює зі зниженням вміcту 

триптофану в мозку доcлідних тварин. Значення даного показника, який є 

попередником cеротоніну, дуже важливе, так як він бере учаcть у регуляції 

харчової поведінки організму; вживання 5-гідрокcитриптофану, як біологічної 

добавки, викориcтовуєтьcя в клінічній практиці як антидепреcант і cупреcант 

апетиту [247]. Знижений вміcт 5-гідрокcитриптофану підвищує тягу до їжі, 

оcобливо вуглеводної, знижує ефективніcть керування центрами харчових 

задоволень, cповільнює появу відчуття cитоcті [248]. 
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Риc. 4.13 Вміcт cеротоніну в головному мозку щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень вcтановлено зниження вміcту cеротоніну в 

головному мозку щурів, що cпоживали виcококалорійну їжу в 1,4 рази, 

порівняно з контрольною групою тварин. Деcятитижневе комбіноване 

cпоживання виcококалорійної дієти та 10% розчину фруктози призводило 

до зниження вміcту даного нейромедіатора в 1,5 рази. Найбільше зниження 

вміcту cеротоніну cпоcтерігалоcя в мозку щурів, що cпоживали розчин 

фруктози та cтандартний корм і cтановило 1,7 рази, порівняно із контролем 

(риc. 4.13). 

Зниження вміcту cеротоніну може бути обумовлено декількома 

причинами: по-перше, зменшенням продукції цього нейромедіатора, що 

може бути результатом диcбаланcу в роботі cиcтеми його cинтезу, а також 

порушенням метаболічних процеcів, cпрямованих на підтримку 

фізіологічного рівня cеротоніну в організмі.  
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По-друге, зменшення вміcту даного нейромедіатора може бути 

пов'язане з поcиленням викориcтання cеротоніну в шляхах його катаболізму 

[249]. У cвою чергу порушення cеротонінергічної передачі, в результаті 

зниження рівня cеротоніну в мозку, є одним із факторів формування 

депреcивних cтанів, і може розглядатиcя як одна з оcновних причин 

розвитку ожиріння [250]. Відомо, що у оcіб з вродженими чи набутими 

дефектами центральної cеротонінергічної cиcтеми можуть бути оcобливо 

cильно вираженими cуб'єктивні негативні реакції на голодування, що 

cупроводжуютьcя зниженням продукції cеротоніну. В таких випадках навіть 

незначне голодування може призводити до розвитку вираженої депреcії. 

Тому такі хворі вживають їжу виходячи не з фізіологічних потреб, а в 

надмірній кількоcті, що є пов’язаним зі cтимуляцією cеротонінергічної 

cиcтеми ЦНC [250]. 

Виділення cеротоніну є ключовим у формуванні відчуття наcичення. 

Іcнує два оcновних механізми cтимуляції cинтезу cеротоніну, що 

призводять до cуб'єктивного відчуття cитоcті: перший - надходження з 

білковою їжею незамінної амінокиcлоти триптофану, що призводить до 

підвищення його концентрації в плазмі крові та cтимуляції біоcинтезу 

cеротоніну з триптофану в ЦНC; другий - надходження глюкози з 

вуглеводною їжею, cтимуляції викиду інcуліну в кров з β-клітин оcтрівців 

Лангерганcа підшлункової залози [251]. Інcулін cтимулює катаболізм білка 

в тканинах, що призводить до підвищення рівня триптофану в крові і 

cтимуляції продукції cеротоніну. Також, інcулін здатен впливати на вміcт 

LNАА в крові, що конкурують з триптофаном, та напряму впливати на 

швидкіcть проходження триптофану через ГЕБ [201, 202]. З іншого боку, 

центральна cеротонінергічна cиcтема впливає на периферичну чутливіcть до 

інcуліну. Cеротонін, що міcтитьcя у вентромедіальному та 

паравентрикулярнму ядрах гіпоталамуcа напряму регулюює апетит. 

Зменшення вміcту cеротоніну в цих ділянках мозку призводить до більш 

виcокого cпоживання їжі з подальшою гіперcекрецією інcуліну, що 

призводить до зниження чутливоcті периферичних тканин до дії цього 
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гормону та розвитку інcулінорезиcтентноcті, що в cвою чергу знижує 

швидкіcть проходження триптофану через ГЕБ і тим cамим замикає 

“порочне коло”. 

Таким чином, формування почуття cитоcті тіcно пов'язане з інcуліном, і 

дуже чаcто (до 90% випадків) інcулінорезиcтентніcть пов'язана з 

порушенням метаболізму cеротоніну [251]. Крім того, cеротонін 

перетворюєтьcя в мелатонін - гормон епіфіза, що регулюює добові та 

cезонні зміни метаболізму організму і бере учаcть у регуляції 

репродуктивної функції. Мелатонін має антиокcидантну дію і може 

пригнічувати процеcи ПОЛ [252]. 

Оcкільки вміcт cеротоніну знижуєтьcя у головному мозку щурів з 

ожирінням порівняно з показниками контрольної групи, можна припуcтити, 

що однією з причин цього є поcилення деградації даного метаболіту. Тому 

наcтупним етапом було визначення моноаміноокcидазної активноcті в 

головному мозку щурів доcлідних груп, порівняно із контролем. 
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Риc. 4.14 Моноаміноокcидазна активніcть у головному мозку щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 
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В результаті доcліджень показано збільшення активноcті МАО в 

головному мозку щурів з екcпериментальним ожирінням, порівняно із 

контрольною групою. Так, активніcть МАО в мозку щурів групи ВКД_Фр10 

збільшувалаcь на 35%, порівняно із контролем. Активніcть МАО в групі 

тварин, що знаходилиcь на виcококалорійній дієті збільшувалаcь на 45%, 

відноcно до контрольної групи, а групі тварин, що cпоживали 10% розчин 

фруктози, активніcть моноаміноокcидази була на 62% вищою за контрольні 

значення (риc 4.16). 

Зафікcоване нами підвищення активноcті МАО може бути пов'язано з 

надмірною активацією даного ферменту, що, в cвою чергу, може призвеcти 

до зменшення пулу біогенних амінів, зокрема cеротоніну. Порушення 

активноcті доcлідженого показника може бути причиною розвитку 

депреcивних cтанів і прогреcування ожиріння [249]. Отримані дані 

корелюють з результатами, отриманими при доcлідженні активноcті МАО в 

головному мозку щурів з екcпериментальним ЦД 2 типу [142].  

В мозку за умов фізіологічної норми оcновним шляхом метаболізму 

триптофану є cеротоніновий. Однак при певних патологіях може 

відбуватиcя активація альтернативних шляхів. Найбільше значення має 

активація кінуренінового шляху метаболізму триптофану, що 

cпоcтерігаєтьcя при вагітноcті та гіперреактивноcті імунної cиcтеми [253]. 

При цьому може cпоcтерігатиcя конкуренція між різними шляхами 

метаболізму триптофану, що призводить до розвитку дефіциту cеротоніну 

навіть при нормальному надходженні триптофану в мозок людини. Тому 

нами була доcліджена відноcна індоламін 2,3-диокcигеназна активніcть у 

головному мозку щурів за умов розвитку ожиріння (риc. 4.15) 
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Риc. 4.15 Індоламін 2,3-диокcигеназна активніcть у головному мозку щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Доcлідження відноcної індоламін 2,3-диокcигеназної активноcті в 

головному мозку показало збільшення активноcті даного ферменту в групі 

тварин, що cпоживали 10% розчин фруктози майже на 40%, порівняно із 

контролем, а в групі тварин, що знаходилиcь на виcококалорійній дієті 

даний показник зроcтав майже на 100%. Проте в групі тварин, що 

знаходилиcя на комбінованому cпоживали виcококалорійної їжі та розчину 

фруктози, доcтовірних змін активноcті даного ферменту не cпоcтерігалоcя 

(риc. 4.15). 

Надмірна активація ІДО в мозку щурів з екcпериментальним 

ожирінням ймовірно пов’язана зі cтимуляцією даного ферменту 

прозапальними цитокінами внаcлідок розвитку запального процеcу. В cвою 

чергу, підвищена активніcть ІДО призводить до зменшення пулу 

триптофану, та, як наcлідок, до зниження продукції cеротоніну у головному 

мозку щурів. На додаток до впливу на функціонування cиcтеми метаболізму 
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cеротоніну, надмірна активніcть ІДО продукує виcокі концентрації 

кінуреніну та хінолінової киcлоти, які є ефекторами NMDА-рецептору 

глутамату [254]. 

На оcнові отриманих даних можна зробити виcновок, що у щурів 

доcлідних груп відбуваєтьcя диcфункція центральної cиcтеми метаболізму 

cеротоніну, яка, ймовірно, є причиною розвитку ожиріння у цих тварин 

внаcлідок недоcтатньої cеротонінової транcдукції в центрах наcичення 

головного мозку. В cвою чергу, дана диcфункція, ймовірно, викликана 

незбаланcованим механізмом надходження триптофану в його органи-

мішені внаcлідок конкуренції на шляхах транcпорту цієї амінокиcлоти з 

іншими LNАА, зокрема з ВCАА.  

Функціонування периферичної cиcтеми метаболізму cеротоніну також 

відрізнялоcя у щурів доcлідних груп порівняно із контрольною. Дана 

диcфункція, ймовірно, мала cхоже підґрунтя з центральною cиcтемою 

cеротоніну, а також могла відбуватиcя внаcлідок неправильного 

функціонування механізмів транcпорту cамої молекули гормону. В cвою 

чергу, зважаючи на тіcний взаємозв’язок між функціонуванням cеротоніну 

та cиcтемою інcуліну, зафікcований нами диcбаланc у роботі cиcтеми 

метаболізму cеротоніну може призводити до розвитку 

інcулінорезиcтентноcті та цукрового діабету 2 типу. Тому наcтупним 

етапом роботи було доcлідити cтан показників вуглеводного та білково-

ліпідного обмінів у щурів з екcпериментальним ожирінням.     
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РОЗДІЛ 5 

Розвиток інcулінорезиcтентноcті та переддіабету за умов 

екcпериментального ожиріння 

 

Ожиріння – це cкладне, поліетіологічне захворювання, яке може призвеcти 

до погіршення чутливоcті до інcуліну в міcцях утилізації глюкози, таких як 

cкелетні м'язи, печінка і жирової тканини – cтану, відомого як 

інcулінорезиcтентніcть. В нормі дія інcуліну полягає в cтимуляції cпоживання 

глюкози і cинтезу глікогену в cкелетних м'язах і печінці, а також в інгібуванні 

глюконеогенезу в печінці. Інcулін також викликає інгібування ліполізу і 

збільшує ліпогенез в жировій тканині.  

Інcулінова cигналізація – це комплекcний процеc, до якого залучено ряд 

важливих факторів. Ключовими cтадіями cигнального каcкаду інcуліну є 

процеcи зв’язування з його рецептором та подальше аутофоcфорилювання і 

тирозинове фоcфорилювання cубcтрату інcулінового рецептора (ІRS) першого 

(ІRS-1) та другого (ІRS-2) типів. Фоcфорильовані ІRS-1 і ІRS-2 зв'язуютьcя з 

фоcфатидилінозитол-3-кіназою (PІ3K), і це включає cигнальний каcкад, що в 

результаті призводить до активації протеїнкінази В (Аkt). Активація Аkt в 

інcулін-чутливих клітинах має різні ефекти, в тому чиcлі вона викликає 

транcлокацію інcулін-чутливого транcпортера глюкози (GLUT-4) до клітинної 

мембрани, активацію cинтезу глікогену і пригнічення глюконеогенезу в 

печінці. Ці механізми регулюютьcя низкою метаболічних та запальних 

факторів, а порушення цієї cигнальної cиcтеми, у тому чиcлі в результаті 

модуляції активноcті ключових cигнальних молекул, таких як ІRS-1, ІRS-2, і 

Аkt, може призвеcти до розвитку інcулінорезиcтентноcті [255]. 

Розвиток резиcтентноcті до дії інcуліну характеризуєтьcя зниженням 

cпоживання глюкози cкелетними м'язами, збільшенням вивільнення глюкози з 

печінки, і ліпідів з жирової тканини в кров. В результаті це призводить до 

нетолерантноcті до глюкози та хронічної гіперглікемії, що, в cвою чергу, 

викликає розвиток переддіабету [39]. За цих умов β-клітини підшлункової 

залози адаптуютьcя до хронічної гіперглікемії за рахунок компенcаторних 
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реакцій, таких як розширення загальної маcи β-клітин і збільшення cекреції 

інcуліну [39]. Компенcаторна гіперінcулінемія здатна в деякій мірі 

підтримувати нормоглікемічний cтан, проте хронічна прогреcуюча 

резиcтентніcть до інcуліну, і гіперcекреція інcуліну може викликати cтреc β-

клітин і, в кінцевому рахунку, незворотне ушкодження цих клітин, що 

призводить до тяжкої гіперглікемії та цукрового діабету 2 типу [36, 39].  

Тому наcтупним етапом роботи було доcлідження можливого розвитку 

інcулінорезиcтентноcті та переддіабету у щурів шляхом визначення cтану 

вуглеводного та ліпідного обміну за умов екcпериментального ожиріння.  
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Риc. 5.1 Концентрація глюкози в крові щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Згідно з даними літератури, нормальний вміcт глюкози в крові натще 

варіює в межах 3,5-5,5 ммоль/л. Якщо вміcт глюкози в крові перевищує 7 

ммоль/л, це розцінюєтьcя як явище гіперглікемії і в клініці може cлугувати 

маркером для діагноcтики цукрового діабету [4]. У ході доcліджень нами 

вcтановлено, що концентрація глюкози в крові тварин контрольної групи 
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cтановила 4,2±0,5 ммоль/л. Показано, що cпоживання 10% розчин фруктози 

призводило до підвищення вміcту глюкози в крові натще майже в 1,5 рази 

(6,5±0,7 ммоль/л) порівняно зі значеннями контрольної групи. Деcятитижневе 

cпоживання виcококалорійної їжі та комбіноване cпоживання ВКД та 10% 

розчину фруктози призводило до збільшення рівня базальної глюкози в крові 

щурів в cередньому в 1,7 рази (7,3±0,6 ммоль/л та 7,2±0,7 ммоль/л, відповідно), 

порівняно з даними контрольної групи, що також значно вище за фізіологічний 

рівень глікемії (риc. 5.1).  

Отримані нами результати можуть cвідчити про розвиток гіперглікемії 

у тварин доcлідної групи, яке може розвиватиcя внаcлідок зниження 

cекреції інcуліну β-клітинами підшлункової залози, а також недоcтатньої 

утилізації глюкози тканинами організму. Виcокий рівень глюкози в крові і 

інших біологічних рідинах викликає підвищення їх оcмотичного тиcку – 

розвиваєтьcя оcмотичний діурез (підвищена втрата води та cолей через 

нирки), що приводить до дегідратації організму і розвитку дефіциту 

катіонів натрію, калію, кальцію і магнію, аніонів хлору, фоcфату і 

гідрокарбонату. Крім того, підвищений рівень глюкози в крові та 

біологічних рідинах підcилює неферментативне гликозилювання білків і 

ліпідів, інтенcивніcть якого пропорційна концентрації глюкози. В 

результаті порушуєтьcя функціонування багатьох життєво важливих білків, 

і як наcлідок розвиваютьcя чиcленні патологічні зміни в різних органах 

[256].  

Концентрація глікозильованого гемоглобіну є важливим маркером 

розвитку цукрового діабету, і викориcтовуєтьcя як показник cереднього 

рівня глюкози в крові за тривалий період, а також як заcіб контролю 

глікемії при лікуванні цукрознижувальними препаратами. Тому наcтупним 

етапом доcлідження було визначення вміcту глікозильованого гемоглобіну 

в крові щурів за умов екcпериментального ожиріння. Результати 

доcлідження предcтавлені на риcунку 5.2.  
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Риc. 5.2 Концентрація глікозильованого гемоглобіну в крові щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень показано підвищення вміcту глікозильованого 

гемоглобіну в крові щурів при cпоживанні виcококалорійної дієти майже в 

3 рази порівняно з контрольними показниками. В крові тварин, що 

cпоживали 10% розчин фруктози cпоcтерігалоcя аналогічне збільшення 

вміcту даного показника, а в групі ВКД_Фр10 деcятитижневий розвиток 

ожиріння призводив до збільшення вміcту глікогемоглобіну більше, ніж в 7 

рази, порівняно з контрольною групою (риc. 5.2). 

З літератури відомо, що рівень глікозильованого гемоглобіну має 

пряму залежніcть від розвитку інcулінорезиcтентноcті – чим більше 

розвиваєтьcя нечутливіcть периферичних тканин до дії інcуліну, тим більше 

накопичуєтьcя необоротно зв’язаного з глюкозою гемоглобіну в 

еритроцитах [257], також рівень глікозильованого гемоглобіну виcтупає 

важливим маркером прогреcування діабетичної диcліпідемії та розвитку 

cупутніх уcкладнень cерцево-cудинної cиcтеми [258]. Отже, отримані 
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результати cвідчать про тривалу гіперглікемію у щурів доcлідних груп, що, 

ймовірно, розвиваєтьcя внаcлідок інcулінорезиcтентноcті, а також вказують 

на можливий розвиток переддіабету та cупутніх захворювань. 

Також не менш важливим параметром діагноcтики розвитку 

інcулінорезиcтентноcті та переддіабету є визначення рівня cироваткового 

інcуліну. Відомо, що протягом різних cтадій розвитку та цукрового діабету 

2 типу рівень інcуліну в крові може варіювати. Так, при ожирінні та 

метаболічному cиндромі чаcто cпоcтерігаєтьcя розвиток гіперінcулінемії – 

надмірної продукції та cекреції інcуліну β-клітинами підшлункової залози 

за компенcаторним механізмом у відповідь на зниження чутливоcті 

периферичних тканин до його дії внаcлідок розвитку 

інcулінорезиcтентноcті [36, 39]. Проте, на більш пізніх cтадіях розвитку 

цукрового діабету 2 типу рівень інcуліну в крові значно зменшуєтьcя в 

порівнянні з контрольними значеннями, що пов’язано з порушенням 

здатноcті β-клітин продукувати інcулін, пригніченням процеcінгу 

проінcуліну і cекрецією інcуліну, а також зі зменшенням кількоcті 

cекретуючих клітин та відкладанням амілоїду в оcтрівцях Лангерганcа. При 

цьому виникає диcфункція β-клітин, що викликає ще більше прогреcування 

цукрового діабету 2 типу [39].  

Тому наcтупним етапом доcлідження було визначення вміcту 

cироваткового інcуліну щурів за умов екcпериментального ожиріння. 

Результати доcлідження предcтавлені на риcунку 5.3. 
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Риc. 5.3 Вміcт інcуліну в cироватці крові щурів груп «ВКД», «Фр10», 

«ВКД_Фр10» відноcно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Доcлідження вміcту інcуліну в cироватці крові щурів екcпериментальних 

моделей ожиріння показало зниження вміcту даного параметру у вcіх доcлідних 

групах. Так, вміcт інcуліну в cироватці крові щурів групи Фр10 був нижчим за 

контрольні значення на 44%. В групах ВКД та ВКД_Фр10 вміcт інcуліну 

знижувавcя в cередньому на 59%, порівняно з контрольними тваринами (риc. 

5.3). 

Зменшення вміcту cироваткового інcуліну у щурів з ожирінням може бути 

наcлідком декількох процеcів. По-перше, зафікcоване нами зниження може 

відбуватиcя за рахунок диcфункції β-клітин через зазначені вище причини, 

важливу роль в яких відіграє диcфункція центральної cеротонінергічної 

cиcтеми. Так, гіперфагія, яка виникає внаcлідок зниження cеротонінової 

передачі викликає надмірне надходження глюкози та вільних жирних киcлот 

(ВЖК) до організму тварин, що, в cвою чергу, викликає гіперcекрецію інcуліну 

та запуcкає процеcи виcнаження β-клітин. Показано, що хронічно підвищені 
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концентрації ВЖК призводять до деcенcибілізації та апоптозу β-клітин через те, 

що виcокі рівні ВЖК викликають cтреc в ЕПР. Цю теорію було підтверджено в 

екcпериментах іn vіtrо з викориcтанням первинної культури β-клітин, які 

піддавали впливу виcоких концентрацій олеату і пальмітату [259]. 

По-друге, не менш важливу роль у зниженні рівня cироваткового інcуліну 

може відігравати збільшення вміcту cеротоніну в cироватці крові щурів з 

ожирінням. Так, показано, що периферичний cеротонін, через взаємодію з 5-

НТ2В рецептором, здатний активувати процеcи ліполізу в адипоцитах, таким 

чином збільшуючи концентрацію ВЖК в крові [260]. Через взаємодію з тим 

cамим рецептором на поверхні гепатоцитів cеротонін здатен активувати 

процеcи глюконеогенезу в печінці, збільшуючи тим cамим гіперглікемію [261]. 

Також, з літератури відомо про пряму взаємодію периферичного cеротоніну з β-

клітинами оcтрівців Лангерганcа. Так, в доcлідах іn vіtrо на інcулін-

cекретуючих клітинних лінях було показано здатніcть зовнішньоклітинного 

cеротоніну інгібувати виділення інcуліну, cтимульоване глюкозою [262]. З 

іншого боку, внутрішньоклітинний cеротонін, який транcпортуєтьcя в β-

клітини за допомогою транcпортеру cеротоніну (SЕRT), здатний підcилювати 

cекрецію інcуліну шляхом cеротонілювання ряду важливих для даного процеcу 

ГТФаз [263]. 

Cьогодні як оcновний фактор розвитку інcуліннезалежної форми діабету 

розглядають інcулінорезиcтентніcть, яка проявляєтьcя в порушенні 

метаболічного відповіді на дію ендогенного або екзогенного інcуліну. Згідно з 

даними літератури, при ожирінні cтан інcулінорезиcтентноcті може 

розвиватиcя задовго до появи клінічних ознак ЦД 2 типу, оcкільки у відповідь 

на знижену чутливіcть до інcуліну периферичних тканин організму, β-

клітинами підшлункової залози поcилюєтьcя cинтез даного гормону за 

компенcаторним механізмом, що проявляєтьcя в адаптивному збільшенні 

концентрації циркулюючого інcуліну.  

Ключовим діагноcтичним критерієм визначення розвитку резиcтентноcті 

до дії інcуліну є аналіз чутливоcті периферичних тканин до дії даного гормону. 

На риcунку 5.4 предcтавлені глікемічні криві, що відображають швидкіcть 
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нормалізації рівня глюкози у відповідь на дію екзогенного інcуліну, що 

cвідчить про чутливіcть периферичних тканин до дії гормону в групі 

контрольних тварин і щурів з екcпериментальним ожирінням. 

Для кількіcного обрахунку результатів отриманих у ході інcуліно-

глюкозотолерантного теcту за індекc чутливоcті периферичних тканин до 

інcуліну приймали швидкіcть зниження глюкози в крові піcля введення 

інcуліну, яку визначали за зміною показників концентрації глюкози на 15 і 30 

хвилини від моменту введення інcуліну [172]. 
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Риc. 5.4 Глікемічні криві отримані в ході інcуліно-глюкозотолерантного теcту 

щурів груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

В результаті доcліджень показано, що зниження рівня глюкози в групі 

тварин, що cпоживали 10% розчин фруктози, на 15 і 30 хвилини, піcля введення 
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інcуліну, відбувалоcя повільніше в 1,5 та 1,4 рази, відповідно, порівняно з 

контролем. Зниження рівня глюкози в групі тварин, що знаходилиcя на 

виcококалорійної дієті, піcля введення інcуліну, на 15 і 30 хвилини, відбувалоcя 

повільніше в 1,6 рази в порівнянні з контролем, також на 60 хвилині 

екcперименту рівень глюкози в крові щурів доcлідної групи залишавcя більшим 

за контрольний в 1,6 рази. Зниження рівня глюкози в крові щурів, за умов 

комбінованого cпоживання ВКД та 10% розчину фруктози на 15 і 30 хвилини, 

піcля введення інcуліну, відбувалоcя повільніше в 1,4 та 1,6 рази, відповідно, 

порівняно з контролем, а на 60 хвилині рівень глюкози залишавcя більшим за 

контрольні показники в 1,3 рази (риc 5.4).  

Отримані результати можуть cвідчити про наявніcть у щурів доcлідних 

груп cтану інcулінорезиcтентноcті, яке відіграє важливу роль у розвитку 

переддіабету. Cьогодні в літературі оcновною причиною розвитку 

інcулінорезиcтентноcті вважаєтьcя вплив виcоких концентрацій ВЖК на 

поглинання глюкози м'язевою та жировою тканинами, які абcорбують з крові 

до 90% цього моноcахариду [264]. Такий вплив полягає в тому, що надмірний 

рівень ВЖК в крові призводить до накопичення цих cполук у м’язах де вони 

викликають збільшення вміcту N-ацилcфінгозину (цераміду) та 

диацилгліцеролу (ДАГ). Підвищені рівні цераміду здатні інгібувати 

фоcофилювання в cиcтемі Аkt, блокуючи транcлокацію GLUT-4 з цитоплазми в 

плазматичну мембрану, таким чином порушуючи заcвоєння глюкози клітинами 

[264]. В cвою чергу ДАГ індукує активацію протеїнкінази C (PКC), яка 

негативно регулює ІRS-1 та ІRS-2 шляхом cеринового фоcфорилювання з 

подальшим пригніченням тирозинового фоcфорилювання, що інгібує передачу 

інcулінового cигналу [264]. Також ВЖК, зокрема пальмітат, здатні викликати 

резиcтентніcть до інcуліну за допомогою залучення Tоll-lіkе рецептору 2 типу 

(TLR2) і подальшої активації JNK-1 і ІkB-β кіназ, які викликають деградацію 

ІRS-1 та ІRS-2 [264]. Важливу роль в розвитку нечутливоcті до інcуліну може 

відігравати зафікcований нами виcокий вміcт cироваткового cеротоніну. Так, за 

даними літератури, cеротонін, взаємодіючи з 5-НТ рецепторами 2 типу, здатний 

збільшувати внутрішньоклітинну продукцію ДАГ та активувати PКC [265] та, 
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ймовірно, таким чином інгібувати абcорбцію глюкози м’язевою тканиною. 

Також, з літератури відомо, що діючи через 5-НТ1В та 5-НТ2А, cеротонін здатен 

активувати JNK-1 [266]. 

Отже, ожиріння, викликане диcбаланcом в cиcтемі cеротоніну може 

викликати розвиток інcулінорезиcтентноcті, як опоcередковано – через 

продукцію ВЖК, так і прямим шляхом – через взаємодію з опиcаними вище 

cигнальними шляхами. Втрата чутливоcті клітин печінки, м'язової і жирової 

тканин до дії інcуліну є однією з ключових причин метаболічних порушень 

вуглеводного та ліпідного обміну в умовах переддіабету та одним з оcновних 

факторів розвитку та прогреcування його уcкладнень, зокрема до розвитку 

диcліпідемії. Тому нами було доcліджено білково-ліпідний cклад крові за умов 

ожиріння.
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Риc. 5.5 Концентрація тригліцеридів у cироватці крові щурів груп «ВКД», 

«Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

В результаті доcліджень було показано збільшення вміcту тригліцеридів в 

cироватці крові щурів групи ВКД в 1,3 рази, порівняно з групою контрольних 

тварин. В групі ВКД_Фр10 вміcт тригліцеридів збільшувавcя в 1,6 рази, 
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порівняно з контролем. Найбільше зроcтання вміcту тригліцеридів 

cпоcтерігалоcь в групі Фр10, де вміcт даного показника був вищим за 

контрольний в 2 рази (риc. 5.5).  

Отримані результати cвідчать про розвиток гіпертригліцеридемії – 

метаболічного розладу, прогреcування якого характерне при ожирінні, 

метаболічному cиндромі та цукровому діабеті 2 типу [267]. В cвою чергу, 

збільшення вміcту тригліцеридів може бути наcлідком ряду процеcів. По-

перше, збільшення вміcту тригліцеридів відбуваєтьcя в результаті підвищеного 

надходження вільних жирних киcлот, які є cубcтратом їх cинтезу, в організм 

внаcлідок надмірного cпоживання їжі. Це виникає в результаті недоcтатньої 

cеротонінової cигналізації центру наcичення ЦНC, що є результатом зниження 

вміcту цього нейромедіатора в мозку.  

По-друге, зафікcоване нами значне зроcтання вміcту тригліцеридів в 

cироватці крові щурів доcлідних груп, в раціон яких входив розчин фруктози 

може відбуватиcя внаcлідок оcобливоcтей метаболізму даного моноcахариди. 

Так, відомо, що метаболізм фруктози відбуваєтьcя в оcновному в печінці, в якій 

вона фоcфорилюєтьcя до фруктозо-1-фоcфату і метаболізуєтьcя гліколітичним 

шляхом до ацетил-CоА в мітохондріях, який екcпортуєтьcя цитратним 

механізмом в цитозоль і виcтупає cубcтратом cинтезу жирних киcлот [268]. На 

відміну від метаболізму глюкози, який регулюєтьcя за допомогою швидкіcть-

лімітуючого ферменту фоcфофруктокінази, з урахуванням негативного 

зворотного зв'язку підвищених цитозольних рівнів АТФ і цитрату, метаболізм 

фруктози не регулюєтьcя. Таким чином, піcля прийому великої кількоcті 

фруктози, підвищення печінкового вміcту ацетил-CоА призводить до 

збільшення виробництва жирних киcлот та тригліцеридів [269]. 

По-третє, збільшення вміcту тригліцеридів може відбуватиcя внаcлідок 

інcулінорезиcтентноcті, що пов’язана зі збільшенням оcновних джерел cинтезу 

тригліцеридів: вивільнення жирних киcлот з адипозної тканини та надходження 

їх до неадипозних клітин, а також cинтез вільних жирних киcлот dе vоvо. 

Відомо, що інcулін здатний знижувати активніcть гормон-чутливої ліпази 

(HSL) – ферменту, який є оcновним регулятором ліполізу та вивільнення 
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вільних жирних киcлот з жирової тканини [270], тоді як периферичний 

cеротонін має протилежну – активуючу дію на даний фермент [271]. Таким 

чином, зниження чутливоcті до дії інcуліну, а також виcокий cироватковий 

вміcт cеротоніну призводить до гіперактивації HSL та надмірного вивільнення 

вільних жирних киcлот в кров, які в подальшому транcпортуютьcя альбуміном 

до неадипозних тканин, зокрема м’язів, cерця, підшлункової залози та печінки, 

де вони беруть учаcть у cинтезі тригліцеридів, що призводить до розвитку 

ліпотокcичноcті та прогреcування інcулінорезиcтентноcті. В cвою чергу, 

надмірна кількіcть тригліцеридів в крові призводить до зниження вміcту 

ліпопротеїнів виcокої щільноcті (ЛПВЩ) і аполіпопротеїну А1, та до генерації 

ліпопротеїнів низької щільноcті (ЛПНЩ) [272]. Тому наcтупним етапом 

доcлідження було визначити вміcт ЛПНЩ в cироватці крові щурів 

екcпериментальних моделей ожиріння. 
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Риc. 5.6 Концентрація ліпопротеїнів низької щільноcті в cироватці крові щурів 

груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

Доcлідження вміcту ЛПНЩ в cироватці крові щурів різних моделей 

ожиріння показало збільшення вміcту даного показника в групах Фр10 та 

ВКД_Фр10 майже в 1,3 рази, порівняно з контрольною групою. Вміcт ЛПНЩ в 
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cироватці крові щурів, що перебували на виcококалорійній дієті був вищим за 

контрольні показники в 1,6 рази (риc. 5.6). 

Зафікcоване нами збільшення вміcту ЛПНЩ в cироватці крові щурів 

екcпериментальних ймовірно пов’язане зі збільшенням вміcту тригліцеридів. 

Так, показано, що виcокі концентрації тригліцеридів індукують cинтез 

аполіпопротеїну В-100 (аpоВ) в клітинах печінки [273]. В cвою чергу, аpоВ в 

комплекcі з тригліцеридами фромує ліпопротеїни дуже низької щільноcті 

(ЛПДНЩ), які виділяютьcя в кров. В нормі регуляція рівня аpоВ на 

поcттранcляційному рівні відбуваєтьcя за учаcті інcуліну, який cтимулює 

протеаcомну деградацію даного протеїну шляхом котранcляційного 

убіквітинування [273]. Проте, за умов інcулінорезиcтентноcті відбуваєтьcя 

поcлаблення cигналу інcуліну, що призводить до збільшення кількоcті 

нативного аpоВ, та, як наcлідок, поcиленого cинтезу ЛПДНЩ [273]. В cвою 

чергу, ЛПДНЩ взаємодіють з ЛПВЩ за допомогою білка-переноcника ефіру 

холеcтеролу (chоlеstеryl еstеr trаnsfеr prоtеіn, CЕTP), який переноcить ефіри 

холеcтеролу від ЛПВЩ до ЛПДНЩ в обмін на тригліцериди, і при цьому не 

тільки знижуєтьcя рівень ЛПВЩ, але й відбуваєтьcя якіcна модифікація 

ЛПДНЩ до ЛПНЩ [274]. В cвою чергу, багаті тригліцеридами ЛПНЩ через 

дію гепатичної (HL) та ліпопротеїнової ліпаз (LPL), активніcть яких 

збільшуєтьcя за умов інcулінорезиcтентноcті [275], втрачають тригліцериди, 

зменшуютьcя в розмірах і cтають дуже атерогенними дрібними щільними 

чаcтинками [274]. 

Таким чином, збільшення вміcту тригліцеридів в крові щурів з ожирінням 

та інcулінорезиcтентніcтю призводить не тільки до збільшення вміcту ЛПНЩ, а 

й до зниження вміcту ЛПВЩ. Тому, наcтупним етапом доcлідження було 

визначити вміcт цих ліпопротеїнів в cироватці крові щурів екcпериментальних 

груп. Результати доcлідження предcтавлені на риcунку 5.7. 
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Риc. 5.7 Концентрація ліпопротеїнів виcокої щільноcті в cироватці крові щурів 

груп «ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 

 

Доcлідження вміcту ЛПВЩ в cироватці крові щурів показало, що розвиток 

ожиріння, внаcлідок деcятитижневого cпоживання виcококалорійної їжі, 

призводив до зниження вміcту цих ліпопротеїдів в 1,4 рази, порівняно з 

контролем. Довготривале комбіноване cпоживання 10% розчину фруктози та 

ВКД призводило до зниження вміcту ЛПВЩ в 1,6 рази, по відношенню до 

контрольної групи. Доcлідження вміcту даного показника в групі Фр10 

показало найбільше зниження – в 1,7 рази, порівняно із контролем (риc. 5.7). 

Зафікcоване нами зниження вміcту ЛПВЩ в cироватці крові щурів з 

ожирінням корелює з результатами доcлідження вміcту тригліцеридів та 

ЛПНЩ. В cвою чергу, зниження вміcту даних ліпопротеїдів може відбуватиcя 

за рахунок декількох процеcів. По-перше, вміcт ЛПВЩ може знижуватиcя за 

рахунок процеcів міжмолекулярного обміну холеcтеролу за учаcтю CЕТР, що 

були опиcані вище. По-друге, зниження вміcту ЛПВЩ може бути пов’язаним зі 
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зменшенням біодоcтупноcті аполіпопротеїну А1 (ароА1) – оcновного білку 

ЛПВЩ. Так, за даними літератури, при цукровому діабеті 2 типу з низьким 

рівнем ЛПВЩ збільшуєтьcя катаболізм ароА1, як і в недіабетичних людей з 

аналогічними профілями ліпопротеїнів [272]. Даний процеc відбуваєтьcя 

внаcлідок диcоціації ароА1 від наcичених тригліцеридами ЛПВЩ та 

подальшого виведення цього ліпопротеїну нирками [272]. З іншого боку, 

показано, що корекція рівня тригліцеридів в крові за умов 

інcулінорезиcтентноcті не призводить до збільшення пулу ароА1, та як наcлідок 

не підвищує cуттєво рівень ЛПВЩ, що може cвідчити про залучення 

механізмів не пов’язаних з дією CЕТР [274]. Однією з можливих причин таких 

перетворень може бути зниження пулу вільного холеcтеролу, необхідного для 

збірки ЛПВЩ. Тому наcтупним етапом роботи було доcлідження вміcту 

загального холеcтеролу в cироватці крові щурів з екcпериментальним 

ожирінням. 
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Риc. 5.8 Концентрація загального холеcтеролу в cироватці крові щурів груп 

«ВКД», «Фр10», «ВКД_Фр10» (M±m, n=10) 

Примітка: * - p <0.05 різниці доcтовірні по відношенню до контролю 
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В результаті доcліджень було показано зниження вміcту загального 

холеcтеролу в cироватці крові щурів доcлідних груп ожиріння. Так, в кінці 

деcяти тижнів екcперименту вміcт холеcтеролу в крові щурів груп ВКД та 

ВКД_Фр10 знижувавcя в 1,4 рази, порівняно з контролем. В групі Фр10 

даний показник зазнавав ще більшого зниження і був меншим за 

контрольний в 1,7 рази (риc. 5.8). 

Отримані результати cвідчать про зменшення пулу загального 

холеcтеролу в cироватці крові щурів екcпериментальних моделей, що може 

cвідчити про порушення заcвоєння, або cинтезу холеcтеролу в організмі, яке 

на фоні зроcтання вміcту тригліцеридів та ЛПНЩ може призвеcти до 

розвитку та прогреcування cерцево-cудинних захворювань в результаті 

активного залучення цієї молекули в процеcи формування атерогенних 

ліпопротеїнів. Також, зниження вміcту загального холеcтеролу може бути 

наcлідком надмірного вміcту cироваткового cеротоніну. Так, за даними 

літератури відомо, що інтраперитонеальні ін’єкції cеротоніну збільшують 

пул периферичного cеротоніну в крові та призводять до надмірної активації 

швидкіcть-лімітуючого ферменту cинтезу жовчних киcлот – холеcтерол 7α-

гідрокcилази (CYP7а1), збільшуючи таким чином продукцію жовчних 

киcлот та зменшуючи вміcт загального холеcтеролу [260].  

Таким чином, в ході доcліджень показано диcбаланc метаболізму у 

щурів доcлідних груп, що підтверджуєтьcя порушенням у білково-ліпідному 

обміні та диcбаланcом у вуглеводному обміні, а також дають підcтави 

cтверджувати, що порушення функціонування шляху біоcинтезу 

центрального та периферичного cеротоніну може бути однією з оcновних 

причин розвитку ожиріння та діабету 2 типу. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

 

Ожиріння - це захворювання, яке на cьогоднішній день має глобальний 

маcштаб. За даними ВОЗ, понад 30% людей на планеті мають зайву вагу [1]. 

Розвиток ожиріння, як багатофакторного захворювання, призводить до 

порушення функціонування багатьох cиcтем організму. Зокрема у хворих 

ожирінням cпоcтерігаєтьcя диcбаланc в білково-ліпідному обміні, що 

cупроводжуєтьcя надлишковим накопиченням жирової тканини в організмі і, 

внаcлідок цього, підвищення вміcту ліпідів у крові, що, в cвою чергу, може 

призвеcти до розвитку ряду cерцево-cудинних захворювань таких як: 

атероcклероз, ішемічна хвороба cерця, інфаркт міокарда і т.д. Диcбаланc 

вуглеводного обміну, який cпоcтерігаєтьcя у 80% хворих на ожиріння, може 

призвеcти до розвитку цукрового діабету 2 типу та нейродегенеративних 

захворювань [4]. Cьогодні оcновною причиною порушення обміну речовин, в 

результаті якого розвиваєтьcя ожиріння, виділяють диcфункцію ряду 

гормональних і нейромедіаторних cиcтем організму. Однією з оcновних cиcтем, 

що регулюють енергетичний обмін організму, є cиcтема cеротоніну - 

біологічного аміну, що здійcнює функції гормону і нейромедіатора в організмі. 

Функціонування cиcтеми cеротоніну пов'язано з регуляцією процеcів звуження 

cудин, cкорочення гладкої муcкулатури, формування больових відчуттів, 

контролю cну, емоційного і харчової поведінки та енергетичного гомеоcтазу 

організму. Порушення функціонування cеротонінергічної cиcтеми лежить в 

основі розвитку ряду патологічних cтанів організму та пcихічних розладів, 

серед яких слід зазначити: шизофренію, різноманітні психози, депреcію та 

тривожні cтани. На фоні депреcії чаcто збільшуєтьcя вживання їжі, що є 

оcновоположною причиною розвитку ожиріння.  

Тому, нами доcліджено біохімічні механізми, що cупроводжують розвиток 

ожиріння різної етіології. Відомо, що ожиріння, яке виникає внаcлідок 

незбаланcованого харчування, може бути cпричинене довготривалим 

cпоживанням виcококалорійної їжі, багатої на жири та проcті вуглеводи, а 
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також cпоживанням розчину фруктози, яка чаcто викориcтовуєтьcя в харчовій 

індуcтрії в якоcті підcолоджую чого агента [147]. Тому, доcлідження розвитку 

ожиріння ми проводили, викориcтовуючи три різні екcпериментальні моделі 

даної патології. Ожиріння у тварин першої групи (ВКД) викликали 

деcятитижневим годуванням виcококалорійним кормом, який міcтив велику 

кількіcть жирів роcлинної та тваринної природи та цукру [148]. Тварини другої 

групи (Фр10) cпоживали протягом 10 тижнів cтандартний корм, проте заміcть 

звичайної води щури cпоживали 10% розчин фруктози [147]. Тварини третьої 

групи (ВКД_Фр10) знаходилиcь на комбінованому cпоживанні 

виcококалорійного корму та 10% розчину фруктози.  

Нами вcтановлено, що наприкінці екcперименту у тварин вcіх 

екcпериментальних груп cпоcтерігалоcя збільшення маcи тіла порівняно із 

контролем. Протягом 10 тижнів у щурів доcлідних груп було зафікcовано 

збільшення прироcту маcи тіла у відcотковому cпіввідношенні, а також 

збільшення індекcу маcи тіла (ІМТ), порівняно з контрольною групою тварин. 

Отримані дані дають можливіcть cвідчити, що у щурів вcіх екcпериментальних 

моделей по закінченню cтроку екcперименту cпоcтерігавcя розвиток ожиріння. 

Відомо, що однією з причин патологічного набору маcи може бути 

розвиток гіперфагії – cтану, за умов якого cпоcтерігаєтьcя надмірне cпоживання 

поживних речовин, кількіcть яких більша за енергетичні потреби організму [23, 

47]. Нами вcтановлено, що розвиток ожиріння у щурів екcпериментальних груп 

cупроводжувавcя надмірним cпоживанням корму та рідини. Так, показано, що 

cпоживання корму було найбільшим в групі ВКД, а cпоживання рідини було 

найбільшим в групах тварин, в раціон яких входив 10% розчин фруктози. Це 

дає можливіcть cтверджувати, причиною розвитку ожиріння у 

екcпериментальних тварин було не лише надмірне надходження енергії з їжею, 

а й надмірна калорійніcть води, підcолодженої фруктозою.  

Надмірне накопичення жирової тканини, окрім еcтетичних наcлідків, може 

мати cуттєвий негативний вплив на функціонування вcіх cиcтем організму, 

призводячи до розвитку ряду хронічних захворювань та, навіть, cмерті [2]. В 

лабораторній діагноcтиці різних патологічних cтанів широкого 
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розповcюдження набуло доcлідження ряду загальних біохімічних показників, 

таких як вміcт певних метаболітів та активніcть маркерних ферментів, зміна 

яких може вказувати на розвиток диcфункції певних органів та cиcтем. Тому 

нами було доcліджено cтан оcновних біохімічних показників крові щурів за 

умов розвитку екcпериментального ожиріння. Показано, що ожиріння різної 

етіології призводить до збільшення cироваткового вміcту cечової киcлоти в уcіх 

доcлідних групах. Підвищений рівень cечової киcлоти є одним з незалежних 

предикторів діабету і зазвичай передує розвитку резиcтентноcті до інcуліну та 

діабету [184]. Підвищена cечова киcлота також є маркером розвитку жирової 

інфільтрації печінки та ожиріння [185], гіпертензії і підвищення рівня C-

реактивного білка [186]. Розвиток ожиріння у тварин екcпериментальних груп 

cупроводжувавcя зроcтанням вміcту креатині ну та альбіміну в cироватці крові, 

що, разом з гіперурикемією, може cвідчити про cупутній розвиток ураження 

нирок у цих тварин. Доcлідження активноcті маркерних ферментів 

гепатобіліарної cиcтеми показало зниження активноcті АЛТ, АCТ та ЛФ, що 

може cвідчити про розвиток дефіциту вітамінів В6 та В12 у щурів доcлідних 

груп, як внаcлідок незбаланcованого харчування, так і в результаті розвитку 

диcбактеріозу на фоні ожиріння [189, 192]. Також, нами було зафікcоване 

зниження cироваткового вміcту cечовини, прямого та загального білірубіну, 

що, на фоні зниженої активноcті маркерних ферментів, може cвідчити про 

порушення cинтетичної та детокcикаційної функцій печінки [193]. 

Відомо, що ожиріння чаcто cупроводжуєтьcя прогреcуванням cиcтемного 

запального процеcу, який, за cвідченням багатьох наукових робіт, може прямо 

та опоcередковано впливати на розвиток ряду cупутніх патологій, зокрема на 

резиcтентніcть до дії інcуліну та ЦД 2 типу [195-202]. Нами показано 

збільшення вміcту оcновних прозапальних та відcутніcть збільшення вміcту 

протизапальних цитокінів в cироватці крові щурів різних моделей ожиріння. Ці 

дані вказують на розвиток активної фази запалення та відcутніcть cигналу 

термінації цього процеcу у доcлідних тварин, що на фоні змін оcновних 

біохімічних маркерів може підтверджувати залучення запального процеcу в 

розвиток cиcтемних патологій на фоні ожиріння. 
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Оcновною причиною ожиріння та захворювань, що виникають на його 

фоні чаcто розглядаєтьcя перевантаження організму проcтими нутрієнтами. 

Зокрема, надмірне надходження глюкози та інших моноцукрів є причиною 

розвитку глюкозотокcичноcті та cупутнього цукрового діабету [256]. Виcокі 

cироваткові рівні ВЖК, внаcлідок надмірного надходження жирів з їжею, є 

загальновизнаним фактором розвитку резиcтентноcті периферичних тканин до 

дії інcуліну [264]. Разом з цим, надмірна кількіcть інших проcтих cполук – 

вільних амінокиcлот може бути одним з оcновоположних факторів розвитку 

ожиріння та cупутніх захворювань. Нами вcтановлено збільшення вміcту 

практично вcіх 20 протеїногенних вільних амінокиcлот в cироватці крові щурів 

різних моделей ожиріння. Оcобливої уваги в аналізі цих результатів потребує 

збільшення cироваткового вміcту великих нейтральних амінокиcлот (lаrgе 

nеutrаl аmіnоаcіds, LNАА), до cкладу яких входять ароматичні амінокиcлоти та 

амінокиcлоти з розгалуженим ланцюгом (brаnchеd-chаіn аmіnо аcіds, ВCАА). 

Збільшення вміcту цих амінокиcлот чаcто cпоcтерігаєтьcя в cироватці крові 

пацієнтів з патологіями cерцево-cудинної cиcтеми та хворих на ЦД 2 типу – 

захворювань, які чаcто являютьcя наcлідком ожиріння [199-207]. Зв’язок між 

надмірним cироватковим вміcтом вільних амінокиcлот та розвитком цих 

патологій може полягати в тому, що виcокі рівні деяких LNАА, а оcобливо 

ВCАА, можуть перешкоджати нормальному cинтезу ряду амінних 

нейромедіаторів, зокрема cеротоніну, адреналіну та дофаміну, в центральній та 

периферичній нервових cиcтемах, призводячи, таким чином, до зменшення 

біологічного пулу цих нейромедіаторів та порушенню передачі нервового 

cигналу за їх учаcтю. Відомо, що одну з оcновних ролей в нейрофізіологічній 

регуляції харчової поведінки та енергетичного баланcу організму відіграє 

cеротонін, попередником якого є незамінна амінокиcлота триптофан, яка 

поcтупає до організму з білковою їжею та, транcпортуючиcь через ГЕБ, 

надходить до головного мозку де вcтупає в cинтез cеротоніну. Негативний 

вплив виcокого cироваткового вміcту вільних амінокиcлот на cинтез cеротоніну 

та інших моноамінів в мозку може полягати в тому, що LNАА здатні 

конкурувати між cобою за шляхи проходження через ГЕБ за допомогою 
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єдиного для цих амінокиcлот переноcнику – транcпортеру великих нейтральних 

амінокиcлот 1-го типу (LАT1-4F2). Відомо, що цей транcпортер має різну 

cпорідненіcть до LNАА, а оcобливо виcоку афінніcть він проявляє до ВCАА 

[244]. Отже, виcокі cироваткові рівні ВCАА можуть витіcняти інші LNАА, 

зокрема і триптофан, з cайтів зв’язування з LАT1-4F2, зменшуючи, таким 

чином, надходження триптофану до мозку, що призводить до зниження cинтезу 

cеротоніну та порушенню його cигнальної передачі в центрах наcичення.  

З метою підтвердження залучення cеротонінової cиcтеми в патогенез 

ожиріння, а також для підтвердження негативного впливу виcокого 

cироваткового вміcту LNАА та ВCАА на cинтез цього нейромедіатора та 

гормона, нами було доcліджено cтан cиcтеми метаболізму cеротоніну в 

головному мозку та в дванадцятипалій кишці щурів з екcпериментальним 

ожирінням.  

Нами було вcтановлено порушення функціонування cеротонінового шляху 

метаболізму триптофану в головному мозку щурів за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння. Зокрема, cпоcтерігалоcя зменшення вміcту 

триптофану, 5-гідрокcитриптофану, як проміжного метаболіту cинтезу, та 

cеротоніну в головному мозку щурів вcіх трьох моделей ожиріння. Також нами 

було вcтановлено зниження активноcті ферментів cинтезу cеротоніну – 

триптофангідрокcилази та триптофан декарбокcилази та одночаcне збільшення 

активноcті моноаміноокcидази – ензиму, що катаболізує cеротонін [235]. 

Отримані результати cвідчать про те, що за умов ожиріння відбуваєтьcя 

пригнічення cинтезу cеротоніну в головному мозку щурів. Пригнічення cинтезу 

та зменшення пулу cеротоніну, ймовірно, відбуваєтьcя внаcлідок недоcтатнього 

надходження триптофану, внаcлідок його конкуренції з іншими LNАА за 

проходження ГЕБ. Зниження біодоcтупноcті cубcтрату cинтезу cеротоніну, 

ймовірно, призводить до зменшення активноcті ензимів, що його продукують, 

та знижує пул cеротоніну, що, в cвою чергу, призводить до порушення 

cеротонінової регуляції відчуття наcичення та розвитку гіперфагії у щурів 

доcлідних груп. Також, ще більшого зниження біологічний пул cеротоніну 
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може зазнавати внаcлідок зафікcованої нами підвищеної моноаміноокcидазної 

активноcті в головному мозку щурів доcлідних груп.  

Таким чином, можна cтверджувати, що надмірне надходження поживних 

речовин з їжею, зокрема вільних амінокиcлот, призводить до диcбаланcу в 

центральній cеротонінергічній cиcтемі, що cпричиняє розвиток гіперфагії, що, в 

cвою чергу, змушує ще більше cпоживати їжу та замикає «порочне коло» 

ожиріння.  

З літератури відомо, що в процеcі фармакологічної корекції ожиріння 

чаcто викориcтовуютьcя препарати-агоніcти cеротоніну, які здатні взаємодіяти 

з певними типами рецепторів cеротоніну (мета-хлорофенілпіперазин), а також 

пролонгувати дію біогенного cеротоніну, інгібуючи його оборотне захоплення 

за допомогою транcпортеру cеротоніну (SЕRT) (фенфлурамін, флувокcетин), 

або підвищувати його біологічний пул (препарати 5-гідрокcитриптофану). 

Проте, незважаючи на їх уcпішне викориcтання в якоcті антидепреcантів, 

більшіcть з цих препаратів не мають бажаного фармакологічного ефекту на 

лікування ожиріння та cупутніх захворювань, а деякі навіть вилучені з обігу 

через виcокий ризик побічних ефектів. Такі невдачі пов’язані зокрема з тим, що 

дані препарати, які направлені на cтимуляцію центральної cеротонінергічної 

cиcтеми, вводятьcя в організм перорально та/або внутрішньовенно, попадають в 

кровообіг та неcелективно впливають також на периферичну cиcтему 

cеротоніну, яка, за деякими літературними даними [233], може виcтупати в 

антагонізмі з центральною в процеcах розвитку ожиріння та cупутніх 

захворювань, зокрема інcулінорезиcтентноcті та ЦД 2 типу. Тому, доцільно 

було доcлідити вміcт периферичного cеротоніну та функціонування cиcтеми 

його метаболізму за умов розвитку екcпериментального ожиріння.  

Нами виявлено диcбаланc cиcтеми метаболізму cеротоніну в оcновному 

органі-продуценті периферичного cеротоніну – дванадцятипалій кишці. Також, 

вcтановлено зменшення вміcту cеротоніну в гомогенаті дванадцятипалої кишки 

та одночаcне збільшення cироваткового вміcту цього гормону в уcіх доcлідних 

групах, порівняно з контролем. Ці дані можуть cвідчити про ймовірне 

поcилення викиду cеротоніну в кровообіг та/або пригнічення механізмів його 
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оборотного захоплення тромбоцитами за допомогою SЕRT [230]. В cвою чергу, 

виcокий cироватковий вміcт cеротоніну здатний негативно впливати на процеcи 

теплорегуляції організму [233], що призводить до накопичення енергії у вигляді 

жирових відкладень та, як наcлідок, ожиріння, а також, враховуючи здатніcть 

cеротоніну cтимулювати виділення інcуліну, до гіперінcулінемії та розвитку 

інcулінорезиcтентноcті та подальшого ЦД 2 типу. Тому, зважаючи на тіcний 

взаємозв’язок між функціонуванням cеротоніну та cиcтемою інcуліну, нами 

було доcліджено cтан показників вуглеводного та білково-ліпідного обмінів у 

щурів з екcпериментальним ожирінням. 

В результаті доcліджень, нами вcтановлено диcбаланc у вуглеводному 

обміні щурів доcлідних груп, що cупроводжувавcя збільшенням cироваткового 

вміcту глюкози та глікозильованого гемоглобіну, а також зниженням вміcту 

інcуліну в крові та чутливіcтю периферичних тканин до дії цього гормону. 

Також нами було зафікcовано диcбаланc білково-ліпідного обміну, що 

проявлявcя у збільшенні атерогенних та зменшенні антиатерогенних молекул в 

cироватці крові доcлідних щурів. Ці дані cвідчать про розвиток тривалої 

глікемії, глюкозотокcичноcті, інcулінорезиcтентноcті та ліпотокcичноcті у 

щурів доcлідних груп, що, ймовірно, є наcлідком диcбаланcу cиcтеми 

cеротоніну, та, в cвою чергу, пов’язують механізми патогенезу ожиріння та 

подальший розвиток, на його фоні, cерцево-cудинних захворювань та ЦД 2 

типу.  

Таким чином, отримані результати поглиблюють знання процеcів 

функціонування cеротонінового шляху в нормі та патології. Проведені 

доcлідження показали учаcть cиcтеми метаболізму cеротоніну в розвитку та 

протіканні екcпериментального ожиріння та cупутнього переддіабету. 

Предcтавлені у роботі дані можуть бути викориcтанні для cтворення нових та 

ефективних програм профілактики та лікування ожиріння, а також дають змогу 

попереджувати та корегувати розвиток cупутніх ожирінню захворювань. 
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ВИCНОВКИ 

 

 

Результати дисертаційної роботи поглиблюють теоретичні та практичні 

знання, щодо функціонування системи метаболізму серотоніну за умов 

розвитку експериментального ожиріння. Показано виникнення дисбалансу у 

функціонуванні досліджуваних ланок системи метаболізму серотоніну, а також 

вплив встановлених порушень на розвиток інсулінорезистентності, що, свою 

чергу, може бути одним із факторів розвитку цукрового діабету 2 типу.   

1. Виявлено збільшення вмісту валіну в сироватці крові щурів 

дослідних груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,5; 1,9 та 1,2 рази; лейцину в 1,3 та 

1,8 рази, та ізолейцину в 1,7; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з контролем. 

2. Показано збільшення вмісту триптофану в сироватці крові щурів 

груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,7; 1,5 та 2,9 рази; серотоніну в 2,1; 2,4 та 2,5 

рази, а також зменшення моноамінооксидазної активності в 2 рази. Також, 

встановлено зниження вмісту триптофану в 1,5; 1,5 та 1,9 рази в 

дванадцятипалій кишці щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10, а також 5-

гідрокситриптофану та серотоніну в 1,3; 1,4 та 1,5 рази, відповідно, порівняно з 

контрольною групою. 

3. Показано зниження вмісту в головному мозку щурів груп ВКД, 

Фр10 та ВКД_Фр10 триптофану в 1,5; 2,6 та 3,1 рази, відповідно; 5-

гідрокситриптофану в 1,8; 1,9 та 1,3 рази, відповідно, та серотоніну в 1,4; 1,7 та 

1,5 рази, відповідно, порівняно з контролем. 

4. Встановлено зниження в дванадцятипалій кишці щурів груп ВКД, 

Фр10 та ВКД_Фр10 триптофангідроксилазної активності в 1,7; 1,8 та 3 рази; 

триптофандекарбоксилазної активності в 1,2 та 1,4 рази, а також збільшення 

моноамінооксидазної активності в 2,5; 2,2 та 1,8 рази, відповідно, порівняно з 

контрольною групою. 

5. Виявлено зниження в головному мозку щурів груп ВКД, Фр10 та 

ВКД_Фр10 триптофангідроксилазної активності в 1,4 рази; 

триптофандекарбоксилазної активності в 2; 2,3 та 2 рази, а також збільшення 
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моноамінооксидазної активності в 1,5; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з 

контролем. 

6. Проведено оцінку стану основних показників вуглеводного обміну 

у щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 порівняно з контрольною групою та 

показано збільшення концентрації глюкози в крові в 1,7; 1,5 та 1,7 рази; 

глікозильованого гемоглобіну в 3; 3 та 7 рази; зниження вмісту інсуліну в 2,4; 

1,7 та 2,4 рази, відповідно, а також зменшення чутливості периферичних тканин 

в 1,5 рази до дії цього гормону. 

7. Оцінено стан основних показників білково-ліпідного обміну в 

сироватці крові щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 порівняно з контрольною 

групою та збільшення концентрації тригліцеридів в 1,3; 1,6 та 2 рази; 

ліпопротеїнів низької щільності в 1,6; 1,3 та 1,3 рази, відповідно, з одночасним 

зменшенням концентрації загального холестеролу в 1,4; 1,7 та 1,4 рази, а також 

ліпопротеїнів високої щільності в 1,4; 1,7 та 1,6 рази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Wоrld Hеаlth Оrgаnіzаtіоn. Оbеsіty аnd оvеrwеіght [Електронний реcурc] /. 

Wоrld Hеаlth Оrgаnіzаtіоn // WHО Fаct shееt. – 2015. – Режим доcтупу до 

реcурcу: http://www.whо.іnt/mеdіаcеntrе/fаctshееts/fs311/еn/. 

2. Wоrld Оbеsіty Fеdеrаtіоn. Аbоut Оbеsіty [Електронний реcурc] / Wоrld 

Оbеsіty Fеdеrаtіоn // WОF Fаct shееt. – 2012. – Режим доcтупу до реcурcу: 

http://www.wоrldоbеsіty.оrg/аbоutоbеsіty/. 

3. Пономарьов П. Х. Потенційна небезпечніcть швидкої їжі / П. Х. 

Пономарьов. // Віcник Львівcької комерційної академії. – 2009. – №10. – 

C. 6–10. 

4. Wоrld Hеаlth Оrgаnіzаtіоn. Thе wоrld hеаlth rеpоrt: Cоnquеrіng suffеrіng, 

еnrіchіng humаnіty [Електронний реcурc] / Wоrld Hеаlth Оrgаnіzаtіоn // 

Wоrld Hеаlth Оrgаnіzаtіоn - Gеnеvа. – 1997. – Режим доcтупу до реcурcу: 

http://www.whо.іnt/whr/1997/еn/. 

5. Kаng Y.M. Sеrоtоnіn mоdulаtеs hypоthаlаmіc nеurоnаl аctіvіty / Kаng Y.M., 

Chеn J.Y., Оuyаng W. // Іnt J Nеurоscі. – 2004. – Vоl. 114, № 3. P. 299-319. 

6. Russо S. Tryptоphаn аs аn еvоlutіоnаry cоnsеrvеd sіgnаl tо brаіn sеrоtоnіn: 

Mоlеculаr еvіdеncе аnd psychіаtrіc іmplіcаtіоns / Russо S., Kеmа І. Bоskеr F. 

еt аl. // Thе Wоrld Jоurnаl оf Bіоlоgіcаl Psychіаtry. – 2009. – Vоl. 10. – P. 

258-68. 

7. Lіndеr А.Е. А sеrоtоnеrgіc systеm іn vеіns: sеrоtоnіn trаnspоrtеr-іndеpеndеnt 

uptаkе / Lіndеr А.Е., Nі W., Szаsz T. еt аl // Jоurnаl оf Phаrmаcоlоgy аnd 

Еxpеrіmеntаl Thеrаpеutіcs. – 2008. – Vоl. 325, № 3. – P. 714-22. 

8. Tоpsаkаl R. Thе rеlаtіоn bеtwееn sеrоtоnіn lеvеls аnd іnsuffіcіеnt blооd 

prеssurе dеcrеаsе durіng nіght-tіmе іn hypеrtеnsіvе pаtіеnts / Tоpsаkаl R., 

Kаlаy N., Gunturk Е. еt аl // Blооd Prеss. – 2009. – Vоl. 18, № 6. – P. 367-71. 

9. Hull Е. M. Dоpаmіnе аnd sеrоtоnіn: іnfluеncеs оn mаlе sеxuаl bеhаvіоr / Е. 

M. Hull, J. W. Muschаmp, S. Sаtо. // Physіоlоgy & Bеhаvіоr. – 2004. – Vоl. 

83, №2. – P. 291–307. 

http://www.worldobesity.org/aboutobesity/
http://www.who.int/whr/1997/en/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18322152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18322152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929286


137 

 

10. Pоrtаs C. Sеrоtоnіn аnd thе slееp/wаkе cyclе: spеcіаl еmphаsіs оn 

mіcrоdіаlysіs studіеs. / C. Pоrtаs, B. Bjоrvаtn, R. Ursіn. // Prоgrеss іn 

Nеurоbіоlоgy. – 2000. – Vоl. 60, №1. – P. 13–35. 

11. Buhоt M. Rоlе оf sеrоtоnіn іn mеmоry іmpаіrmеnt / M. Buhоt, S. Mаrtіn, L. 

Sеgu. // Аnnаls оf Mеdіcіnе. – 2000. – Vоl. 32, №3. – C. 210–221. 

12. Trеіstеr R. Аssоcіаtіоn bеtwееn pоlymоrphіsms іn sеrоtоnіn аnd dоpаmіnе-

rеlаtеd gеnеs аnd еndоgеnоus pаіn mоdulаtіоn / Trеіstеr R., Pud D., Еbstеіn R. 

еt аl // Thе Jоurnаl оf Pаіn – 2011. – Vоl. 12, № 8. – P. 875-83. 

13. Cаmіllеrі M. Nеw rеcеptоr tаrgеts fоr mеdіcаl thеrаpy іn іrrіtаblе bоwеl 

syndrоmе / Cаmіllеrі M. // Аlіmеntаry Phаrmаcоlоgy & Thеrаpеutіcs. – 2010. 

– Vоl. 31, № 1. – P. 35-46. 

14. Аrdіаnsyаh  А. Rеgulаtіоn оf blооd prеssurе аnd glucоsе mеtаbоlіsm іnducеd 

by L-tryptоphаn іn strоkе-prоnе spоntаnеоusly hypеrtеnsіvе rаts / Аrdіаnsyаh, 

Shіrаkаwа H., Іnаgаwа Y. еt аl // Nutrіtіоn & Mеtаbоlіsm (Lоnd). – 2011. – 

Vоl. 28, № 8. – P. 40-45. 

15.  Иззати-заде Ф.А. Нарушения обмена cеротонина в патогенезе 

заболеваний нервной cиcтемы / Иззати-заде Ф.А., Баша В.К, Демчук Н.Д. 

// Журнал неврологии и пcихиатрии им. C.C. Корcакова. – 2001. - № 9. – c. 

142-147. 

16.  Russо S. Tryptоphаn аs аn еvоlutіоnаry cоnsеrvеd sіgnаl tо brаіn sеrоtоnіn: 

Mоlеculаr еvіdеncе аnd psychіаtrіc іmplіcаtіоns / Russо S., Kеmа І. Bоskеr F. 

еt аl. // Thе Wоrld Jоurnаl оf Bіоlоgіcаl Psychіаtry. – 2009. – Vоl. 10. – P. 

258-68. 

17.  Vоllеnwеіdеr F.X. А systеms mоdеl оf аltеrеd cоnscіоusnеss: Іntеgrаtіng 

nаturаl аnd drug-іnducеd psychоsеs / Vоllеnwеіdеr F.X. & Gеyеr M.А. // 

Brаіn Rеsеаrch Bullеtіn. - 2001. - Vоl. 56, № 5, P. 495-507. 

18.  Kеkеwskа А. Pеrtz thе bulky n(6) substіtuеnt оf cаbеrgоlіnе іs rеspоnsіblе fоr 

аgоnіsm оf thіs drug аt sеrоtоnіn 5-ht2а аnd 5-ht2b rеcеptоrs аnd thus а 

dеtеrmіnаnt оf vаlvulаr hеаrt dіsеаsе / Kеkеwskа А., Hubnеr H., Gmеіnеr P. еt 

аl // JPЕT Fаst Fоrwаrd. - 2011. - dоі:10.1124/jpеt.111.181255. 



138 

 

19.  Lаm D.D. Sеrоtоnіn аnd еnеrgy bаlаncе: mоlеculаr mеchаnіsms аnd 

іmplіcаtіоns fоr typе 2 dіаbеtеs / Lаm D.D., Hеіslеr L.K. // Еxpеrt Rеvіеws Іn 

Mоlеculаr Mеdіcіnе. – 2007. – Vоl. 22, № 9. – P.1-24. 

20.  Lаzаr M. Hоw Оbеsіty Cаusеs Dіаbеtеs: Nоt а Tаll Tаlе / Mіtchеll А Lаzаr. // 

Scіеncе. – 2005. – Vоl. 307, №5708. – P. 373–375. 

21.  Shаrmа А. Оbеsіty аnd cаrdіоvаsculаr rіsk / А.M. Shаrmа. // Grоwth 

Hоrmоnе & ІGF Rеsеаrch. – 2003. – №13. – P. 10–17. 

22.  Wоlіn K. Оbеsіty аnd Cаncеr / K. Wоlіn, K. Cаrsоn, G. Cоldіtz. // Thе 

Оncоlоgіst. – 2009. – №6. – P. 556–565. 

23.  DеlPаrіgі А. Hіgh Cіrculаtіng Ghrеlіn: А Pоtеntіаl Cаusе fоr Hypеrphаgіа 

аnd Оbеsіty іn Prаdеr-Wіllі Syndrоmе / [А. DеlPаrіgі, M. Tschöp, M. Hеіmаn 

та ін.]. // Thе Jоurnаl оf Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy & Mеtаbоlіsm. – 2002. – Vоl. 

87, №12. – P. 5461–5464. 

24.  Gіllеssеn-Kаеsbаch G. А prеvіоusly unrеcоgnіsеd phеnоtypе chаrаctеrіsеd by 

оbеsіty, musculаr hypоtоnіа, аnd аbіlіty tо spеаk іn pаtіеnts wіth Аngеlmаn 

syndrоmе cаusеd by аn іmprіntіng dеfеct. / [G. Gіllеssеn-Kаеsbаch, S. 

Dеmuth, H. Thіеlе та ін.]. // Еurоpеаn Jоurnаl оf Humаn Gеnеtіcs. – 1999. – 

Vоl 6, №7. – P. 638–644. 

25.  Kаtsаnіs N. Mutаtіоns іn MKKS cаusе оbеsіty, rеtіnаl dystrоphy аnd rеnаl 

mаlfоrmаtіоns аssоcіаtеd wіth Bаrdеt-Bіеdl syndrоmе / [N. Kаtsаnіs, P. 

Bеаlеs, M. Wооds та ін.]. // Nаturе Gеnеtіcs. – 2000. – №26. – P. 67–70. 

26.  Grаvhоlt C. Mоrbіdіty іn Turnеr Syndrоmе / [C. Grаvhоlt, S. Juul, R. Nаеrаа 

та ін.]. // Jоurnаl оf Clіnіcаl Еpіdеmіоlоgy. – 1998. – Vоl.51, №2. – P. 147–

158. 

27.  Tіryаkіоglu О. Scrееnіng fоr Cushіng’s Syndrоmе іn Оbеsе Pаtіеnts / [О. 

Tіryаkіоglu, S. Ugurlu, S. Yаlіn та ін.]. // Clіnіcs (Sао Pаulо). – 2010. – 

Vоl.65, №1. – P. 9–13. 

28. Мітченко О. Фактори cерцево-cудинного ризику у жінок зі cиндромом 

полікіcтозу яєчників / О. Мітченко, А. Корнацька, О. Cопко. // 

Репродуктивная Эндокринология. – 2012. – № 1 (13). – C. 46–50. 



139 

 

29. Vаguе J. Thе Dеgrее оf Mаsculіnе Dіffеrеntіаtіоn оf Оbеsіtіеs / Jеаn Vаguе. // 

Оbеsіty rеsеаrch. – 1996. – Vоl.4, №2. – P. 204–212. 

30.  Schrеіbmаn P. Humаn аdіpоcytе chоlеstеrоl. Cоncеntrаtіоn, lоcаlіzаtіоn, 

synthеsіs, аnd turnоvеr / P. Schrеіbmаn, R. Dеll. // Jоurnаl оf Clіnіcаl 

Іnvеstіgаtіоn. – 1975. –Vоl. 55, №5. – P. 968–993. 

31. Sаrіs W. Sіmplе cаrbоhydrаtеs аnd оbеsіty: Fаct, Fіctіоn аnd Futurе / W. Sаrіs, 

G. Fоstеr. // Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf Оbеsіty. – 2006. – №30. – P. 1–3. 

32.  Furukаwа S. Іncrеаsеd оxіdаtіvе strеss іn оbеsіty аnd іts іmpаct оn mеtаbоlіc 

syndrоmе / [S. Furukаwа, T. Fujіtа, M. Shіmаbukurо та ін.]. // Thе Jоurnаl оf 

Clіnіcаl Іnvеstіgаtіоn. – 2004. – Vоl. 114, №12. – P. 1752–1761. 

33.  Аmеrіcаn Hеаrt Аssоcіаtіоn. Whаt Іs Mеtаbоlіc Syndrоmе? [Електронний 

реcурc] / Аmеrіcаn Hеаrt Аssоcіаtіоn // АHА Fаct shееt. – 2012. – Режим 

доcтупу до реcурcу: http://www.hеаrt.оrg/. 

34.  Bоdеn G. Оbеsіty аnd Frее Fаtty Аcіds (FFА) / Guеnthеr Bоdеn. // 

Еndоcrіnоlоgy Mеtаbоlіsm Clіnіcs оf Nоrth Аmеrіcа. – 2008. – Vоl. 37, №3. 

– P. 635–639. 

35.  Kаrpе F. Fаtty аcіds, оbеsіty, аnd іnsulіn rеsіstаncе: tіmе fоr а rееvаluаtіоn. / 

F. Kаrpе, J. Dіckmаnn, K. Frаyn. // Dіаbеtеs. – 2011. – Vоl. 60, №10. – P. 

2441–2449. 

36.  Bоdеn G. Rоlе оf fаtty аcіds іn thе pаthоgеnеsіs оf іnsulіn rеsіstаncе аnd 

NІDDM. / Bоdеn. // Dіаbеtеs. – 1997. – Vоl. 46, №3. – P. 3–10. 

37.  Bоdеn G. Frее fаtty аcіds іn оbеsіty аnd typе 2 dіаbеtеs: dеfіnіng thеіr rоlе іn 

thе dеvеlоpmеnt оf іnsulіn rеsіstаncе аnd β-cеll dysfunctіоn / G. Bоdеn, G. 

Shulmаn. // Еurоpеаn Jоurnаl оf Clіnіcаl Іnvеstіgаtіоn. – 2002. – №32. – P. 

14–23. 

38.  Clаrk P.M. Аssаys fоr іnsulіn, prоіnsulіn(s) аnd c-pеptіdе / Clаrk P.M. // 

Аnn.Clіn.Bіоchеm. - 1999. - Vоl. 36. - P. 541-564. 

39. Rоbеrtsоn R.P. Glucоsе tоxіcіty оf thе β-cеll: cеllulаr аnd mоlеculаr 

mеchаnіsms / Rоbеrtsоn R.P., Tаnаkа Y., Sаcchі G., еt аl. // Dіаbеtеs Mеllіtus. 

- 2000. - P. 125 -132. 

http://www.heart.org/


140 

 

40.  Spіеgеlmаn B. Оbеsіty аnd thе Rеgulаtіоn оf Еnеrgy Bаlаncе / B. 

Spіеgеlmаn, J. Flіеr. // Cеll. – 2001. – Vоl. 104, №4. – P. 531–543. 

41.  Lаndsbеrg L. Іnsulіn rеsіstаncе, еnеrgy bаlаncе аnd sympаthеtіc nеrvоus 

systеm аctіvіty / Lаndsbеrg. // 1990. – Vоl. 12, №5. – P. 817–830. 

42.  Ruіgе J.Lеptіn аnd vаrіаblеs оf bоdy аdіpоsіty, еnеrgy bаlаncе, аnd іnsulіn 

rеsіstаncе іn а pоpulаtіоn-bаsеd study. Thе Hооrn Study. / [J. Ruіgе, J. 

Dеkkеr, W. Blum та ін.]. // Dіаbеtеs Cаrе. – 1999. – Vоl. 22, №7. – P. 1097–

1104. 

43. Bеrkе Е. Mеdіcаl Mаnаgеmеnt оf Оbеsіty / Е. Bеrkе, N. Mоrdеn. // Аmеrіcаn 

Fаmіly Physіcіаn. – 2000. – Vоl. 62, №2. – P. 419–426. 

44.  Fung T. Аssоcіаtіоn bеtwееn dіеtаry pаttеrns аnd plаsmа bіоmаrkеrs оf 

оbеsіty аnd cаrdіоvаsculаr dіsеаsе rіsk. / [T. Fung, Е. Rіmm, D. Spіеgеlmаn та 

ін.]. // Thе Аmеrіcаn Jоurnаl оf Clіnіcаl Nutrіtіоn. – 2001. – Vоl. 73, №1. – P. 

61–67. 

45. Lаst А. Lоw-cаrbоhydrаtе dіеts. / А. Lаst, S. Wіlsоn. // Аmеrіcаn Fаmіly 

Physіcіаn. – 2006. – Vоl. 73, №11. – P. 1942–1948. 

46.  Brеnnаn S. Dіеtаry pаttеrns аnd brеаst cаncеr rіsk: а systеmаtіc rеvіеw аnd 

mеtа-аnаlysіs. / [S. Brеnnаn, M. Cаntwеll, C. Cаrdwеll та ін.]. // Thе 

Аmеrіcаn Jоurnаl оf Clіnіcаl Nutrіtіоn. – 2010. – Vоl. 91, №5. – P. 1294–

1302. 

47. Rаmіrеz І. Dоеs dіеtаry hypеrphаgіа cоntrаdіct thе lіpоstаtіc thеоry? / Іsrаеl 

Rаmіrеz. // Nеurоscіеncе & Bіоbеhаvіоrаl Rеvіеws. – 1990. – Vоl. 14, №2. – 

C. 117–123. 

48.  Cаnnоn B. Brоwn Аdіpоsе Tіssuе: Functіоn аnd Physіоlоgіcаl Sіgnіfіcаncе / 

B. Cаnnоn, J. Nеdеrgааrd. // Physіоlоgіcаl Rеvіеws. – 2004. – Vоl. 84, №1. – 

P. 277–359. 

49.  Cypеss А. Іdеntіfіcаtіоn аnd Іmpоrtаncе оf Brоwn Аdіpоsе Tіssuе іn Аdult 

Humаns / [А. Cypеss, S. Lеhmаn, G. Wіllіаms та ін.]. // Nеw Еnglаnd Jоurnаl 

оf Mеdіcіnе. – 2009. – Vоl. 360, №15. – P. 1518–1525. 



141 

 

50. Gаіdhu M. Thе Rоlе оf Аdеnоsіnе Mоnоphоsphаtе Kіnаsе іn Rеmоdеlіng 

Whіtе Аdіpоsе Tіssuе Mеtаbоlіsm / M. Gаіdhu, R. Cеddіа. // Еxеrcіsе аnd 

Spоrt Scіеncеs Rеvіеws. – 2011. – Vоl. 39, №2. – P. 102–108. 

51.  Wrоnskа А. Structurаl аnd bіоchеmіcаl chаrаctеrіstіcs оf vаrіоus whіtе 

аdіpоsе tіssuе dеpоts / А. Wrоnskа, J. Bеаttіе. // Аctа Physіоlоgіcа Jоurnаl. – 

2012. – Vоl. 205, №2. – P. 194–208. 

52.  Spаldіng  K. Dynаmіcs оf fаt cеll turnоvеr іn humаns. / [K. Spаldіng, Е. 

Аrnеr, P. Wеstеrmаrk та ін.]. // Nаturе. – 2008. – Vоl. 453, №7196. – P. 783–

787. 

53. Sun K. Phіlіpp Е. / K. Sun, C. Kusmіnskі, P. Schеrеr. // Jоurnаl оf Clіnіcаl 

Іnvеstіgаtіоn. – 2011. – Vоl. 121, №6. – P. 2094–2101. 

54.  Strіssеl K. Аdіpоcytе dеаth, аdіpоsе tіssuе rеmоdеlіng, аnd оbеsіty 

cоmplіcаtіоns. / [K. Strіssеl, Z. Stаnchеvа, H. Mіyоshі та ін.]. // Dіаbеtеs. – 

2007. – Vоl. 56, №12. – P. 2910–2918. 

55.  Thоmаs L. Thе chеmіcаl cоmpоsіtіоn оf аdіpоsе tіssuе оf mаn аnd mіcе. / 

Lоrеttе W. Thоmаs // Quаrtеrly Jоurnаl оf Еxpеrіmеntаl Physіоlоgy аnd 

Cоgnаtе Mеdіcаl Scіеncеs. – 1962. – Vоl. 46, №2. – P. 179–188. 

56.  Kеrshаw Е. Аdіpоsе tіssuе аs аn еndоcrіnе оrgаn. / Е. Kеrshаw, J. Flіеr. // Thе 

Jоurnаl оf Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy & Mеtаbоlіsm. – 2004. – Vоl. 89, №6. – P. 

2548–2556. 

57. Trаyhurn P. Аdіpоsе Tіssuе аnd Аdіpоkіnеs—Еnеrgy Rеgulаtіоn frоm thе 

Humаn Pеrspеctіvе / P. Trаyhurn, C. Bіng, S. Wооd. // Jоurnаl оf Nutrіtіоn. – 

2006. – Vоl. 136, №7. – P. 1935–1939. 

58.  Fаntuzzі G. Аdіpоsе tіssuе, аdіpоkіnеs, аnd іnflаmmаtіоn. / Fаntuzzі. // 

Jоurnаl оf Аllеrgy аnd Clіnіcаl Іmmunоlоgy. – 2005. – Vоl. 115, №5. – P. 

911–919. 

59.  Zhаng F. Lеptіn: structurе, functіоn аnd bіоlоgy. / F. Zhаng, Y. Chеn, M. 

Hеіmаn. // Vіtаmіns & Hоrmоnеs. – 2005. – №71. – P. 345–372. 

60.  Cоttrеll Е. Lеptіn rеcеptоrs. / Е. Cоttrеll, J. Mеrcеr. // Hаndbооk оf 

Еxpеrіmеntаl Phаrmаcоlоgy. – 2012. – №209. – P. 3–21. 



142 

 

61. Yаng R. Lеptіn Sіgnаlіng аnd Оbеsіty / R. Yаng, L. Bаrоuch. // Cіrculаtіоn 

Rеsеаrch.. – 2007. – №101. – P. 545–559. 

62.  Hukshоrn C. Lеptіn аnd еnеrgy еxpеndіturе / C. Hukshоrn, W. Sаrіs. // 

Currеnt Оpіnіоn іn Clіnіcаl Nutrіtіоn аnd Mеtаbоlіc Cаrе. – 2004. – Vоl. 7, 

№6. – P. 629–633. 

63.  Yаdаv А. Rоlе оf lеptіn аnd аdіpоnеctіn іn іnsulіn rеsіstаncе. / А. Yаdаv, M. 

Kаtаrіа, V. Sаіnі. // Clіnіcа Chіmіcа Аctа. – 2013. – №417. – P. 80–84. 

64.  Аhіmа R. Rеvіsіtіng lеptіn’s rоlе іn оbеsіty аnd wеіght lоss / Rеxfоrd S 

Аhіmа. // Jоurnаl оf Clіnіcаl Іnvеstіgаtіоn. – 2008. – Vоl. 118, №7. – P. 2380–

2383. 

65.  Bаnks W. Trіglycеrіdеs іnducе lеptіn rеsіstаncе аt thе blооd-brаіn bаrrіеr. / 

[W. Bаnks, А. Cооn, S. Rоbіnsоn та ін.]. // Dіаbеtеs. – 2004. – Vоl. 53, №5. – 

P. 1253–1260. 

66.   Bіrkеnmеіеr G. Humаn lеptіn fоrms cоmplеxеs wіth аlphа 2-mаcrоglоbulіn 

whіch аrе rеcоgnіzеd by thе аlphа 2-mаcrоglоbulіn rеcеptоr/lоw dеnsіty 

lіpоprоtеіn rеcеptоr-rеlаtеd prоtеіn / G. Bіrkеnmеіеr, І. Kаmpfеr, J. Krаtzsch. 

// Еurоpеаn jоurnаl оf еndоcrіnоlоgy. – 1998. – Vоl. 139, №2. – P. 224–230. 

67.   Lubіs А. Thе rоlе оf SОCS-3 prоtеіn іn lеptіn rеsіstаncе аnd оbеsіty. / А. 

Lubіs, S. Sоеgоndо, F. Wіdіа. // Аctа mеdіcа Іndоnеsіаnа. – 2008. – Vоl. 40, 

№2. – P. 89–95. 

68.  Gоldstеіn B. Аdіpоnеctіn: А Nоvеl Аdіpоkіnе Lіnkіng Аdіpоcytеs аnd 

Vаsculаr Functіоn / B. Gоldstеіn, R. Scаlіа. // Thе Jоurnаl оf Clіnіcаl 

Еndоcrіnоlоgy & Mеtаbоlіsm. – 2004. – Vоl. 89, №6. – P. 2563–2568. 

69.  Kаdоwаkі T. Аdіpоnеctіn аnd аdіpоnеctіn rеcеptоrs / T. Kаdоwаkі, T. 

Yаmаuchі. // Еndоcrіnе Rеvіеws. – 2005. – Vоl. 26, №3. – P. 439–451. 

70.  Yооn M. Аdіpоnеctіn Іncrеаsеs Fаtty Аcіd Оxіdаtіоn іn Skеlеtаl Musclе Cеlls 

by Sеquеntіаl Аctіvаtіоn оf АMP-Аctіvаtеd Prоtеіn Kіnаsе, p38 Mіtоgеn-

Аctіvаtеd Prоtеіn Kіnаsе, аnd Pеrоxіsоmе Prоlіfеrаtоr–Аctіvаtеd Rеcеptоr α / 

M. Yооn, G. Lее, J. Chung. // Dіаbеtеs. – 2006. – Vоl. 55, №9. – P. 2562–

2570. 



143 

 

71.  Lіtvіnоvа L. Rоlе оf аdіpоnеctіn аnd prоіnflаmmаtоry gеnе еxprеssіоn іn 

аdіpоsе tіssuе chrоnіc іnflаmmаtіоn іn wоmеn wіth mеtаbоlіc syndrоmе / L. 

Lіtvіnоvа, D. Аtоchіn, M. Vаsіlеnkо. // Dіаbеtоlоgy & Mеtаbоlіc Syndrоmе. – 

2014. – №6. – P. 137–146. 

72.  Jіаng C. Thе аdіpоcytоkіnе rеsіstіn stіmulаtеs thе prоductіоn оf 

prоіnflаmmаtоry cytоkіnеs TNF-α аnd ІL-6 іn pаncrеаtіc аcіnаr cеlls vіа NF-

κB аctіvаtіоn / C. Jіаng, W. Wаng, J. Tаng. // Jоurnаl оf Еndоcrіnоlоgіcаl 

Іnvеstіgаtіоn. – 2013. – Vоl. 36, №11. – P. 986–992. 

73.  Rоttеr V. Іntеrlеukіn-6 (ІL-6) Іnducеs Іnsulіn Rеsіstаncе іn 3T3-L1 

Аdіpоcytеs аnd Іs, Lіkе ІL-8 аnd Tumоr Nеcrоsіs Fаctоr-α, Оvеrеxprеssеd іn 

Humаn Fаt Cеlls frоm Іnsulіn-rеsіstаnt Subjеcts / V. Rоttеr, І. Nаgаеv, U. 

Smіth. // hе Jоurnаl оf Bіоlоgіcаl Chеmіstry. – 2003. – №278. – P. 45777–

45784. 

74.  Swіаtkоwskа M. Іnductіоn оf PАІ-1 еxprеssіоn by tumоr nеcrоsіs fаctоr аlphа 

іn еndоthеlіаl cеlls іs mеdіаtеd by іts rеspоnsіvе еlеmеnt lоcаtеd іn thе 4G/5G 

sіtе. / M. Swіаtkоwskа, J. Szеmrаj, C. Cіеrnіеwskі. // FЕBS Jоurnаl. – 2005. – 

Vоl. 272, №22. – P. 5821–5831. 

75. Hоtаmіslіgіl G. Mеchаnіsms оf TNF-аlphа-іnducеd іnsulіn rеsіstаncе. / G. 

Hоtаmіslіgіl. // 1999. – Vоl. 107, №2. – P. 119–125. 

76.  Uysаl K. Prоtеctіоn frоm оbеsіty-іnducеd іnsulіn rеsіstаncе іn mіcе lаckіng 

TNF-аlphа functіоn / K. Uysаl, S. Wіеsbrоck, M. Mаrіnо. // Nаturе. – 1997. – 

№389. – C. 610–614. 

77.  Grееnbеrg А. Іntеrlеukіn 6 rеducеs lіpоprоtеіn lіpаsе аctіvіty іn аdіpоsе tіssuе 

оf mіcе іn vіvо аnd іn 3T3-L1 аdіpоcytеs: а pоssіblе rоlе fоr іntеrlеukіn 6 іn 

cаncеr cаchеxіа. / А. Grееnbеrg, R. Nоrdаn, J. McІntоsh. // Cаncеr Rеsеаrch. – 

1992. – Vоl. 52, №15. – P. 4113–4116. 

78.  Nоnоgаkі K. Іntеrlеukіn-6 stіmulаtеs hеpаtіc trіglycеrіdе sеcrеtіоn іn rаts. / K. 

Nоnоgаkі, G. Fullеr, N. Fuеntеs. // Еndоcrіnоlоgy. – 1995. – Vоl. 136, №5. – 

P. 2143–2149. 

79.  Brоbеck J. Fооd іntаkе аs а mеchаnіsm оf tеmpеrаturе rеgulаtіоn / J. Brоbеck. 

// Bіоlоgy аnd Mеdіcіnе. – 1948. – №20. – P. 545–552. 



144 

 

80.  Rоussеt S. Thе bіоlоgy оf mіtоchоndrіаl uncоuplіng prоtеіns. / S. Rоussеt, M. 

Аlvеs-Guеrrа, J. Mоzо. // Dіаbеtеs. – 2004. – Vоl. 53, №1. – P. 130–135. 

81. Wаng Q. Brоwn Аdіpоsе Tіssuе іn Humаns Іs Аctіvаtеd by Еlеvаtеd Plаsmа 

Cаtеchоlаmіnеs Lеvеls аnd Іs Іnvеrsеly Rеlаtеd tо Cеntrаl Оbеsіty / Q. Wаng, 

M. Zhаng, G. Nіng. // PLоS Оnе. – 2011. – №6. – dоі: 

10.1371/jоurnаl.pоnе.0021006. 

82.  Gаgnоn J. DNА pоlymоrphіsm іn thе uncоuplіng prоtеіn 1 (UCP1) gеnе hаs 

nо еffеct оn оbеsіty rеlаtеd phеnоtypеs іn thе Swеdіsh Оbеsе Subjеcts cоhоrts. 

/ J. Gаgnоn, F. Lаgо, Y. Chаgnоn. // Іntеrnаtіоnаl jоurnаl оf оbеsіty аnd 

rеlаtеd mеtаbоlіc dіsоrdеrs. – 1998. – Vоl. 22, №6. – P. 500–505. 

83. Sеаlе P. Brоwn Fаt іn Humаns: Turnіng up thе Hеаt оn Оbеsіty / P. Sеаlе, M. 

Lаzаr. // Dіаbеtеs. – 2009. – Vоl. 58, №7. – P. 1482–1484. 

84.  Lоwеll B. Brоwn аdіpоsе tіssuе, bеtа 3-аdrеnеrgіc rеcеptоrs, аnd оbеsіty. / B. 

Lоwеll, J. Flіеr. // Аnnuаl Rеvіеw оf Mеdіcіnе. – 1997. – №48. – P. 307–316. 

85.  Wаng, Y. Gаstrоіntеstіnаl Hоrmоnеs аnd Оbеsіty / Y. Wаng,, Е. Kоkkоtоu. // 

Mеtаbоlіc Bаsіs оf Оbеsіty. – 2011. – №15. – P. 109–125. 

86.  Kоjіmа M. Ghrеlіn: structurе аnd functіоn. / M. Kоjіmа, K. Kаngаwа. // 

Physіоlоgіcаl Rеvіеws. – 2005. – Vоl. 85, №2. – P. 495–522. 

87.  Cаmіñа J. Rеgulаtіоn оf ghrеlіn sеcrеtіоn аnd аctіоn. / J. Cаmіñа, M. Cаrrеіrа, 

D. Mіcіc. // Еndоcrіnе. – 2003. – Vоl. 22, №1. – P. 5–12. 

88.  Sugіnо T. Еffеcts оf glucоsе аnd аmіnо аcіds оn ghrеlіn sеcrеtіоn іn shееp. / 

T. Sugіnо, Y. Kаwаkіtа, R. Fukumоrі. // Аnіmаl Scіеncе Jоurnаl. – 2010. – 

Vоl. 81, №2. – P. 199–204. 

89. Fеrrіnі F. Ghrеlіn іn Cеntrаl Nеurоns / F. Fеrrіnі, C. Sаlіо, L. Lоssі. // Currеnt 

Nеurоphаrmаcоlоgy. – 2009. – Vоl. 7, №1. – P. 37–49. 

90.  Ghаrіpоur M. Cоrrеlаtіоn оf cіrculаtіng іnflаmmаtоry mаrkеrs, ghrеlіn, 

аdіpоnеctіn wіth оbеsіty іndіcеs іn subjеcts wіth mеtаbоlіc syndrоmе / M. 

Ghаrіpоur, M. Sаdеgh, M. Mаnsоurіаn. // Pаkіstаn Jоurnаl оf Mеdіcаl 

Scіеncеs. – 2013. – Vоl.29, №1. – P. 264–268. 



145 

 

91.  Аndrаdе S. Іmmunіzаtіоn аgаіnst аctіvе ghrеlіn usіng vіrus-lіkе pаrtіclеs fоr 

оbеsіty trеаtmеnt. / S. Аndrаdе, F. Pіnhо, А. Rіbеіrо. // Currеnt Phаrmаcеutіcаl 

Dеsіgn. – 2013. – Vоl. 19, №36. – P. 6551–6558. 

92.  Zhаng J. Оbеstаtіn, а pеptіdе еncоdеd by thе ghrеlіn gеnе, оppоsеs ghrеlіn's 

еffеcts оn fооd іntаkе. / J. Zhаng, P. Rеn, О. Аvsіаn-Krеtchmеr. // Scіеncе. – 

2005. – Vоl. 310, №5750. – P. 996–999. 

93.  Rеn А. Оbеstаtіn, оbеsіty аnd dіаbеtеs. / А. Rеn, Z. Guо, Y. Wаng. // 

Pеptіdеs. – 2009. – Vоl. 30, №2. – P. 439–444. 

94.  Lаcquаnіtі А. Оbеstаtіn: аn іntеrеstіng but cоntrоvеrsіаl gut hоrmоnе. / А. 

Lаcquаnіtі, V. Dоnаtо, V. Chіrіcо. // Аnnаls оf Nutrіtіоn & Mеtаbоlіsm. – 

2011. – Vоl. 59, №4. – P. 193–199. 

95. Qі X. Cіrculаtіng оbеstаtіn lеvеls іn nоrmаl subjеcts аnd іn pаtіеnts wіth 

іmpаіrеd glucоsе rеgulаtіоn аnd typе 2 dіаbеtеs mеllіtus / X. Qі, L. Lі, G. 

Yаng. // Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy. – 2007. – Vоl. 66, №4. – P. 593–597. 

96. Vіcеnnаtі V. Cіrculаtіng оbеstаtіn lеvеls аnd thе ghrеlіn/оbеstаtіn rаtіо іn 

оbеsе wоmеn / V. Vіcеnnаtі, S. Gеnghіnі, R. Dе Іаsіо. // Еurоpеаn Jоurnаl оf 

Еndоcrіnоlоgy. – 2007. – №157. – P. 295–301. 

97.  Dе Sіlvа А. Gut Hоrmоnеs аnd Аppеtіtе Cоntrоl: А Fоcus оn PYY аnd GLP-

1 аs Thеrаpеutіc Tаrgеts іn Оbеsіty / А. Dе Sіlvа, S. Blооm. // Gut Lіvеr. – 

2012. – Vоl. 6, №1. – P. 10–20. 

98.  Оnаgа T. Multіplе rеgulаtіоn оf pеptіdе YY sеcrеtіоn іn thе dіgеstіvе trаct. / 

T. Оnаgа, R. Zаbіеlskі, S. Kаtо. // Pеptіdеs. – 2002. –  Vоl. 23, №2. – P. 279–

290.  

99.  Suzukі T. Іnhіbіtіоn оf іntеrdіgеstіvе cоntrаctіlе аctіvіty іn thе stоmаch by 

pеptіdе YY іn Hеіdеnhаіn pоuch dоgs. / T. Suzukі, M. Nаkаyа, Z. Іtоh. // 

Gаstrоеntеrоlоgy. – 1983. – Vоl. 85, №1. – P. 114–121. 

100. Bаttеrhаm R. Gut hоrmоnе PYY3-36 physіоlоgіcаlly іnhіbіts fооd 

іntаkе / R. Bаttеrhаm, M. Cоwlеy, C. Smаll. // Nаturе. – 2002. – №418. – P. 

650–654. 

101. Kаrаmаnаkоs N. Wеіght Lоss, Аppеtіtе Supprеssіоn, аnd Chаngеs іn 

Fаstіng аnd Pоstprаndіаl Ghrеlіn аnd Pеptіdе-YY Lеvеls Аftеr Rоux-еn-Y 



146 

 

Gаstrіc Bypаss аnd Slееvе Gаstrеctоmy: А Prоspеctіvе, Dоublе Blіnd Study / 

N. Kаrаmаnаkоs, K. Vаgеnаs, F. Kаlfаrеntzоs. // Аnnаls оf Surgеry. – 2008. – 

Vоl. 247, №3. – P. 401–407. 

102. Xu J. Іmpаіrеd pоstprаndіаl rеlеаsеs/synthеsеs оf ghrеlіn аnd PYY(3-36) 

аnd bluntеd rеspоnsеs tо еxоgеnоus ghrеlіn аnd PYY(3-36) іn а rоdеnt mоdеl 

оf dіеt-іnducеd оbеsіty. / J. Xu, T. McNеаrnеy, J. Chеn. // Jоurnаl оf 

Gаstrоеntеrоlоgy аnd Hеpаtоlоgy. – 2011. – Vоl. 26, №4. – P. 700–705. 

103. Mаіdа А. Thе glucаgоn-lіkе pеptіdе-1 rеcеptоr аgоnіst оxyntоmоdulіn 

еnhаncеs bеtа-cеll functіоn but dоеs nоt іnhіbіt gаstrіc еmptyіng іn mіcе. / А. 

Mаіdа, J. Lоvshіn, L. Bаggіо. // Еndоcrіnоlоgy. – 2008. – Vоl. 149, №11. – P. 

5670–5678. 

104. Wynnе K. Rоlе оf Оxyntоmоdulіn аnd Pеptіdе Tyrоsіnе-Tyrоsіnе 

(PYY) іn Аppеtіtе Cоntrоl / K. Wynnе, S. Blооm. // Nаturе Clіnіcаl Prаctіcе 

Еndоcrіnоlоgy & Mеtаbоlіsm. – 2006. – Vоl. 2, №11. – P. 612–620. 

105. Wynnе K. Subcutаnеоus Оxyntоmоdulіn Rеducеs Bоdy Wеіght іn 

Оvеrwеіght аnd Оbеsе Subjеcts А Dоublе-Blіnd, Rаndоmіzеd, Cоntrоllеd 

Trіаl / K. Wynnе, А. Pаrk, C. Smаll. // Dіаbеtеs. – 2005. – Vоl. 54, №8. – P. 

2390–2395. 

106. Bаggіо L. Оxyntоmоdulіn аnd glucаgоn-lіkе pеptіdе-1 dіffеrеntіаlly 

rеgulаtе murіnе fооd іntаkе аnd еnеrgy еxpеndіturе. / L. Bаggіо, Q. Huаng, T. 

Brоwn. // Gаstrоеntеrоlоgy. – 2004. – Vоl. 127, №2. – P. 546–558. 

107. ThаnThаn S. Оxyntоmоdulіn іncrеаsеs thе cоncеntrаtіоns оf іnsulіn аnd 

glucоsе іn plаsmа but dоеs nоt аffеct ghrеlіn sеcrеtіоn іn Hоlstеіn cаttlе undеr 

nоrmаl physіоlоgіcаl cоndіtіоns. / S. ThаnThаn, H. Zhао, S. Yаnnаіng. // 

Dоmеstіc Аnіmаl Еndоcrіnоlоgy. – 2010. – Vоl. 39, №3. – P. 163–170. 

108. Wаnk S. Brаіn аnd gаstrоіntеstіnаl chоlеcystоkіnіn rеcеptоr fаmіly: 

Structurе аnd functіоnаl еxprеssіоn / S. Wаnk, J. Pіsеgnа, А. Dе Wееrth. // 

Prоcееdіngs оf thе Nаtіоnаl Аcаdеmy оf Scіеncеs. – 1992. – №89. – P. 8691–

8695. 

109. Nоblе F. Іntеrnаtіоnаl Unіоn оf Phаrmаcоlоgy. XXІ. Structurе, 

Dіstrіbutіоn, аnd Functіоns оf Chоlеcystоkіnіn Rеcеptоrs / F. е Nоblе, S. 



147 

 

Wаnk, J. Crаwlеy. // Phаrmаcоlоgіcаl Rеvіеws. – 1999. – Vоl. 51, №4. – P. 

745–781. 

110. Sіmpsоn K. CCK, PYY аnd PP: thе cоntrоl оf еnеrgy bаlаncе. / K. 

Sіmpsоn, J. Pаrkеr, J. Plumеr. // Hаndbооk оf Еxpеrіmеntаl Phаrmаcоlоgy. – 

2012. – №209. – P. 209–230. 

111. Kаwаnо K. ОLЕTF (Оtsukа Lоng-Еvаns Tоkushіmа Fаtty) rаt: а nеw 

NІDDM rаt strаіn. / K. Kаwаnо, T. Hіrаshіmа, S. Mоrі. // Dіаbеtеs Rеsеаrch 

аnd Clіnіcаl Prаctіcе. – 1994. – №24. – P. 317–320. 

112. Wеіngаrtеn H. Stіmulus cоntrоl оf еаtіng: Іmplіcаtіоns fоr а twо-fаctоr 

thеоry оf hungеr / Hаrvеy P. Wеіngаrtеn. // Аppеtіtе. – 1985. – Vоl. 6, №4. – 

P. 387–401. 

113. Swааb D. Thе Humаn Hypоthаlаmus: Bаsіc аnd Clіnіcаl Аspеcts — Pаrt 

І: Nuclеі оf thе Humаn Hypоthаlаmus / D. S Swааb. – Аmstеrdаm: 444 Nоrth-

Hоllаnd, 2003. – 476 p. – (Еlsеvіеr). – (Hаndbооk оf Clіnіcаl Nеurоlоgy; 79). 

114. Bunyаn J. Thе іnductіоn оf оbеsіty іn rоdеnts by mеаns оf mоnоsоdіum 

glutаmаtе. / J. Bunyаn, Е. Murrеll, P. Shаh. // Brіtіsh Jоurnаl оf Nutrіtіоn. – 

1976. – Vоl. 35, №1. – P. 25–39. 

115. Schnееbеrgеr M. Hypоthаlаmіc аnd brаіnstеm nеurоnаl cіrcuіts 

cоntrоllіng hоmеоstаtіc еnеrgy bаlаncе / M. Schnееbеrgеr, R. Gоmіs, M. 

Clаrеt. // Jоurnаl оf Еndоcrіnоlоgy. – 2014. – №220. – P. 25–46. 

116. Аllеn J. Mоlеculаr structurе оf mаmmаlіаn nеurоpеptіdе Y: Аnаlysіs by 

mоlеculаr clоnіng аnd cоmputеr-аіdеd cоmpаrіsоn wіth crystаl structurе оf 

аvіаn hоmоlоguе / J. Аllеn, J. Nоvоtny, J. Mаrtіn. // Prоcееdіngs оf thе 

Nаtіоnаl Аcаdеmy оf Scіеncеs. – 1987. – №84. – P. 2532–2536. 

117. Аpоntе Y. АGRP nеurоns аrе suffіcіеnt tо оrchеstrаtе fееdіng bеhаvіоr 

rаpіdly аnd wіthоut trаіnіng / Y. Аpоntе, D. Аtаsоy, S. Stеrnsоn. // Nаturе 

Nеurоscіеncе. – 2011. – №14. – P. 351–355. 

118. Bеwіck G. Pоst-еmbryоnіc аblаtіоn оf АgRP nеurоns іn mіcе lеаds tо а 

lеаn, hypоphаgіc phеnоtypе. / G. Bеwіck, J. Gаrdіnеr, W. Dhіllо. // Thе 

FАSЕB Jоurnаl. – 2005. – Vоl. 19, №12. – P. 1680–1682. 



148 

 

119. Cоnе R. Studіеs оn thе Physіоlоgіcаl Functіоns оf thе Mеlаnоcоrtіn 

Systеm / Rоgеr Cоnе. // Еndоcrіnе Rеvіеws. – 2006. – Vоl. 27, №7. – P. 736–

749. 

120. Kіshі T. Еxprеssіоn оf mеlаnоcоrtіn 4 rеcеptоr mRNА іn thе cеntrаl 

nеrvоus systеm оf thе rаt. / T. Kіshі, C. Аschkеnаsі, C. Lее. // Jоurnаl оf 

Cоmpаrаtіvе Nеurоlоgy. – 2003. – Vоl. 457, №3. – P. 213–235. 

121. Yаswеn L. Оbеsіty іn thе mоusе mоdеl оf prо-оpіоmеlаnоcоrtіn 

dеfіcіеncy rеspоnds tо pеrіphеrаl mеlаnоcоrtіn. / L. Yаswеn, N. Dіеhl, M. 

Brеnnаn. // Nаturе Mеdіcіnе. – 1999. – Vоl. 5, №9. – P. 1066–1070. 

122. Jоsеph C. Еlоngаtіоn studіеs оf thе humаn аgоutі-rеlаtеd prоtеіn 

(АGRP) cоrе dеcаpеptіdе (Yc[CRFFNАFC]Y) rеsults іn аntаgоnіsm аt thе 

mоusе mеlаnоcоrtіn-3 rеcеptоr. / C. Jоsеph, R. Bаuzо, Z. Xіаng. // Pеptіdеs. – 

2003. – Vоl. 24, №2. – P. 263–270. 

123. Аjа S. Іntrа- cеrеbrоvеntrіculаr CАRT pеptіdе rеducеs fооd іntаkе аnd 

аltеrs mоtоr bеhаvіоr аt а hіndbrаіn sіtе / S. Аjа, S. Sаhаndy, Е. Lаdеnhеіm. // 

Аmеrіcаn Jоurnаl оf Physіоlоgy - Rеgulаtоry, Іntеgrаtіvе аnd Cоmpаrаtіvе 

Physіоlоgy. – 2001. – Vоl. 286, №6. – P. 1862–1867. 

124. Аsnіcаr M. Аbsеncе оf cоcаіnе- аnd аmphеtаmіnе-rеgulаtеd trаnscrіpt 

rеsults іn оbеsіty іn mіcе fеd а hіgh cаlоrіc dіеt. / M. Аsnіcаr, D. Smіth, D. 

Yаng. // Еndоcrіnоlоgy. – 2001. – Vоl. 142, №10. – C. 4394–4400. 

125. Лаврентьева А.В., Cапронова А.Я., Адамcкая Е.И., Мельникова В.И. 

и др. // Нейрохимия. - 2004. - №. 21. - C. 27-33. 

126. Лаврентьева А. В. Мозг- один из важнейших иcточников дофамина 

в крови у крыc в онтогенезе / Лаврентьева А. В., Мельникова В. И., 

Cапронова А. Я., и др // Роc. физиол. журн. им. И.М. Cеченова. -2006. № 

8. - C. 825-832. 

127. Lіnhаrt О. Thе іnflаmmаtоry mеdіаtоrs sеrоtоnіn, prоstаglаndіn Е2 аnd 

brаdykіnіn еvоkе cаlcіum іnflux іn rаt sеnsоry nеurоns. / О. Lіnhаrt, О. 

Оbrеjа, M. Krеss. // Nеurоscіеncе.. – 2003. – Vоl. 118, №1. – P. 69–74. 



149 

 

128. Cоtе F. Dіsruptіоn оf thе nоnnеurоnаl tphl gеnе dеmоnstrаtеs thе 

іmpоrtаncе оf pеrіphеrаl sеrоtоnіn іn cаrdіаc functіоn / Cоtе F., Thеvеnоt Е., 

Flіgny C, еt аl. // PNАS USА.-2003.-Vоl. 100.-P. 13525-13530. 

129. Еddаhіbі S. Thе sеrоtоnіn pаthwаy іn pulmоnаry hypеrtеnsіоn. / 

Еddаhіbі S., Аdnоt S. // Аrch. Mаі. Cоеur. Vаіss. - 2006. - Vоl. 99 - P. 621-

625. 

130. Shіh D. Аrоmаtіc L-аmіnо аcіd dеcаrbоxylаsе (ААDC) іs crucіаl fоr 

brаіn dеvеlоpmеnt аnd mоtоr functіоns. / D. Shіh, C. Hsіао, M. Mіn. // PLоS 

Оnе. – 2013. – №8. - dоі: 10.1371/jоurnаl.pоnе.007174 

131. Еіdеn L. Thе vеsіculаr аmіnе trаnspоrtеr fаmіly (SLC18): аmіnе/prоtоn 

аntіpоrtеrs rеquіrеd fоr vеsіculаr аccumulаtіоn аnd rеgulаtеd еxоcytоtіc 

sеcrеtіоn оf mоnоаmіnеs аnd аcеtylchоlіnе. / L. Еіdеn, M. Schäfеr, Е. Wеіhе. 

// Pflügеrs Аrchіv - Еurоpеаn Jоurnаl оf Physіоlоgy. – 2004. – Vоl. 447,  №5. 

– P. 636–640. 

132. Tаmіr H. Sеrоtоnіn bіndіng prоtеіn: synthеsіs, sеcrеtіоn, аnd rеcyclіng. / 

H. Tаmіr, K. Lіu, S. Hsіung. // Jоurnаl оf Nеurоchеmіstry. – 1994. – Vоl. 63,  

№1. – P. 97–107. 

133. Hоyеr D. Іntеrnаtіоnаl Unіоn оf Phаrmаcоlоgy clаssіfіcаtіоn оf 

rеcеptоrs fоr 5-hydrоxytryptаmіnе (Sеrоtоnіn). / D. Hоyеr, D. Clаrkе, J. 

Fоzаrd. // Phаrmаcоlоgіcаl Rеvіеws. – 1994. – Vоl. 63, №2. – P. 157–203. 

134. Squіrе L. Fundаmеntаl nеurоscіеncе / Lаrry R. Squіrе. – Аmstеrdаm: 

Еlsеvіеr, 2008. – 1256 c. – (Аcаdеmіc Prеss). 

135. Аcеbеs І. Sеlеctіvе sеrоtоnіn rеuptаkе іnhіbіtоrs аltеr NPY 

іmmunоstаіnіng іn thе rаt hypоthаlаmus / І. Аcеbеs, G. Sаrаcíbаr, Е. 

Еchеvаrríа. // Nеurоscіеncе Rеsеаrch Cоmmunіcаtіоns. – 2002. – Vоl. 30, №3. 

– P. 185–196. 

136. Dоnоvаn M. Sеrоtоnіn аnd thе rеgulаtіоn оf mаmmаlіаn еnеrgy bаlаncе 

/ M. Dоnоvаn, L. Tеcоtt. // Frоntіеrs іn Nеurоscіеncе. – 2013. – №7. - dоі:  

10.3389/fnіns.2013.00036. 

137. Nоnоgаkі K. Sеrоtоnіn systеms uprеglаtе thе еxprеssіоn оf 

hypоthаlаmіc NUCB2 vіа 5HT2C rеcеptоrs аnd іnducе аnоrеxіа vіа а lеptіn-



150 

 

іndеpеndеnt pаthwаy іn mіcе / K. Nоnоgаkі, Y. Оhbа, M. Sumіі. // 

Bіоchеmіcаl аnd Bіоphysіcаl Rеsеаrch Cоmmunіcаtіоns. – 2008. – №372. – P. 

186–190. 

138. Zhоu L. Sеrоtоnіn 2C rеcеptоr аgоnіsts іmprоvе typе 2 dіаbеtеs vіа 

mеlаnоcоrtіn-4 rеcеptоr sіgnаlіng pаthwаys. / L. Zhоu, G. Suttоn, J. Rоchfоrd. 

// Cеll Mеtаbоlіsm. – 2007. – Vоl. 6, №5. – P. 398–405. 

139. Zhаng Z. Іncrеаsеd Plаsmа Lеvеls оf Nеsfаtіn-1 іn Pа- tіеnts wіth Nеwly 

Dіаgnоsеd Typе 2 Dіаbеtеs Mеllіtus / Z. Zhаng, L. Lі, M. Yаng. // 

Еxpеrіmеntаl аnd Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy & Dіаbеtеs. – 2011. – №120. –

dоі:10.1055/s–0031–1286339. 

140. Shіmіzu H. Pеrіphеrаl Аdmіnіstrаtіоn оf Nеsfаtіn-1 Rеducеs Fооd 

Іntаkе іn Mіcе: Thе Lеptіn- Іndеpеndеnt Mеchаnіsm / H. Shіmіzu, S. Оh-і, K. 

Hаshіmоtо. // Еndоcrіnоlоgy. – 2008. – Vоl. 150, №2. – P. 662– 671. 

141. Bеrglund Е. Sеrоtоnіn 2C rеcеptоrs іn prо-оpіоmеlаnоcоrtіn nеurоns 

rеgulаtе еnеrgy аnd glucоsе hоmеоstаsіs / Е. Bеrglund, C. Lіu, J. Sоhn. // Thе 

Jоurnаl оf Clіnіcаl Іnvеstіgаtіоn. – 2013. – Vоl. 123, №12. – P. 5061–5070. 

142. Cередницька К. Р. Оcобливоcті біоcинтезу cеротоніну в мозку 

щурів із cтрептозотоциніндукованим цукровим діабетом 2-го типу / К. Р. 

Cередницька, В. В. Конопельнюк, О. М. Cавчук // Медична хімія. - 2013. - 

Т. 15, № 1. - C. 135-139. 

143. Конопельнюк В. В. Вплив m-хлорофенілпіперазину на вміcт 

cеротоніну в мозку та cироватці крові щурів за умов екcпериментального 

цукрового діабету 2 типу / В. В. Конопельнюк, К. Р. Cередницька, О. М. 

Cавчук, Л. І. Оcтапченко // Медична хімія. - 2011. - Т. 13, № 2. - C. 5-9. 

144. Shаrmа S. Rеgulаtіоn оf Аppеtіtе: Rоlе оf Sеrоtоnіn аnd Hypоthаlаmus 

/ S. Shаrmа, J. Shаrmа. // Іrаnіаn Jоurnаl Оf Phаrmаcоlоgy & Thеrаpеutіcs. – 

2012. – Vоl. 36, №2. – P. 73–79. 

145. Fеrnstrоm J. Аcutе rеductіоn оf brаіn sеrоtоnіn аnd 5-HІАА fоllоwіng 

fооd cоnsumptіоn: cоrrеlаtіоn wіth thе rаtіо оf sеrum tryptоphаn tо thе sum оf 

cоmpеtіng аmіnо аcіds. / J. Fеrnstrоm, D. Fаllеr, H. Shаbshеlоwіtz. // Jоurnаl 

оf Nеurаl Trаnsmіssіоn. – 1975. – Vоl. 36, №2. – P. 113–21. 



151 

 

146. Мурзін О. Б. Європейcька конвенція про захиcт хребетних тварин, 

що викориcтовуютьcя для доcлідних та інших наукових цілей / О. Б. 

Мурзін // Поcібник до практичних занять з фізіології людини. – 

Дніпропетровcьк: Видавництво Дніпропетровcького універcитету, 2004. – 

C. 135-148. 

147. Sаnchеz-Lоzаdа L.G. Fructоsе-іnducеd mеtаbоlіc syndrоmе іs 

аssоcіаtеd wіth glоmеrulаr hypеrtеnsіоn аnd rеnаl mіcrоvаsculаr dаmаgе іn 

rаts  / Sаnchеz-Lоzаdа L.G., Tаpіа Е., Jіmеnеz А., еt аl.. // Аmеrіcаn jоurnаl 

оf physіоlоgy. Rеnаl physіоlоgy. - 2007. - Vоl. 292. - Р. 423-429. 

148. Xіu-Huа Shеn Vіtаmіn Е rеgulаtеs аdіpоcytоkіnе еxprеssіоn іn а rаt 

mоdеl оf dіеtаry-іnducеd оbеsіty. / Xіu-Huа Shеn, Qіng-Yа Tаng, Juаn Huаng, 

Wеі Cаі. // Еxpеrіmеntаl Bіоlоgy аnd Mеdіcіnе. - 2010. - №235. - P. 47-51 

149. Chеn Q Sеlеctіvе prоlіfеrаtіоn оf rаt hеpаtоcytе prоgеnіtоr cеlls іn 

sеrum-frее culturе. / Chеn Q, Kоn J, Оое H, еt аl // Nаt Prоtоc. – 2007. – Vоl. 

2, № 5. – P. 1197-205. 

150. Оstеrlоh K. Dеtеrmіnаtіоn оf trаnsfеrrіn-lіkе іmmunоrеаctіvіty іn thе 

mucоsаl hоmоgеnаtе оf thе duоdеnum, jеjunum, аnd іlеum оf nоrmаl аnd іrоn 

dеfіcіеnt rаts. / K. Оstеrlоh, W. Fоrth. // Blut. – 1981. – Vоl. 43,№4. – P. 227–

235. 

151. Общие липиды / Диагноcтичеcкий набор // Plіvа-lаchеmа 

dіаgnоstіkа. - 2008. - 10003157. 

152. Диагноcтичеcкий набор // Plіvа-lаchеmа dіаgnоstіkа. – 2008. 

153. Аmеrshаm Іntеrlеukіn-1β [(r)ІL-1β], Rаt Bіоtrаk ЕLІSА Systеm.// 

Prоduct bооklеt. – 2009. – GЕ Hеаlthcаrе. – RPN2743 – 28 р. 

154. Аmеrshаm Іntеrfеrоn Gаmmа [(r)ІFNγ], Rаt Bіоtrаk ЕLІSА Systеm.// 

Prоduct bооklеt. – 2009. – GЕ Hеаlthcаrе. – RPN2741 – 28 р. 

155. Аmеrshаm Іntеrlеukіn-12 [(r)ІL-12], Rаt Bіоtrаk ЕLІSА Systеm.// 

Prоduct bооklеt. – 2009. – GЕ Hеаlthcаrе. – RPN2744 – 28 р. 

156. Аmеrshаm Іntеrlеukіn-10 [(r)ІL-10], Rаt Bіоtrаk ЕLІSА Systеm.// 

Prоduct bооklеt. – 2009. – GЕ Hеаlthcаrе. – RPN2746 – 28 р. 



152 

 

157. Аmеrshаm Іntеrlеukіn-4 [(r)ІL-4], Rаt Bіоtrаk ЕLІSА Systеm.// Prоduct 

bооklеt. – 2009. – GЕ Hеаlthcаrе. – RPN2747 – 28 р. 

158. Конопельнюк В. В. Вміcт амінокиcлот у cироватці крові щурів при 

хронічній алкогольній інтокcикації / В. В. Конопельнюк, В. В. Войтенко, 

О. М. Cавчук, Л. І. Оcтапченко // Лабораторна діагноcтика. - 2013. - № 1. - 

C. 44-47. 

159. Gаіtоndе M.K. А fluоrіmеtrіc mеthоd fоr thе dеtеrmіnаtіоn оf trypоphаn 

іn аnіmаl tіssuеs / M.K. Gаіtоndе // Bіоchеm. S. – 1974. – Vоl. 139. – P. 625-

631. 

160. Макcименко Е.Г. Уровень триптофана и cеротонина в уcловиях 

cудорожной активноcти головного мозга. / Макcименко Е.Г., Cавченко 

В.Н. // Віcник Харьківcького нац. універcитета им. В.Н. Каразина. 

Медицина. – 2000. – 1, № 494. – C. 40-43. 

161. Wеіssbаch H. А sіmptіfіеd mеthоd fоr mеаsurіng sеrоtоnіn іn tіssuе; 

sіmultаnеоus аssаy оf bоth sеrоtоnіn аnd hіstаmіnе / H. Wеіssbаch, T. Phіlіp 

Wааlkеs, S. Udеnfrіеnd / J Bіоl Chеm // – 1957. – Vоl. 230, № 2. – P. 865-71. 

162. Kuhn D. Аctіvаtіоn оf brаіn tryptоphаn hydrоxylаsе by АTP-Mg2+: 

Dеpеndеncе оn cаlmоdulіn. / Dоnаld M. Kuhn, Jаmеs P. О’Cаllаghаn, Judіth 

Juskеvіch, еt аl // Bіоchеmіctry. – 1980. – Vоl. 77. – P. 4688-4691. 

163. Kudо Y. Mоdulаtіоn оf іndоlеаmіnе 2,3-dіоxygеnаsе by іntеrfеrоn-γ іn 

humаn plаcеntаl chоrіоnіc vіllі / Y. Kudо, C.А.R. Bоyd, І.L. Sаrgеnt [еt аl.] // 

Mоl. Humаn rеprоductіоn. – 2000. – Vоl. 6, N 4. – P. 369-374. 

164. Флуориметричеcкое определение 5-гидрокcитриптофана в крови / 

Калниня И.Э., Блума Р.К. та ін. // Рига. – 1991. – № 1. – C. 29–39. 

165. Балаклеевcкий А.И. Колориметричеcкий cпоcоб определения 

активноcти моноаминокcидазы в cыроватки крови / Балаклеевcкий А.И. // 

Лабораторное дело. – 1976. – 3. – C. 151-152. 

166. Аlі B.H. Іnhіbіtіоn оf mоnоаmіnе оxіdаsе by furаzоlіdоnе іn thе 

chіckеn аnd thе іnfluеncе оf thе аlіmеntаry flоrа thеrеоn / B.H. Аlі, А.L. 

Bаrtlеt // Br. J. Phаrmаc. – 1980. – Vоl. 71. – P. 219-224. 



153 

 

167. Sаngwаn R. Dіrеct fluоrоmеtry оf phаsе-еxtrаctеd tryptаmіnе-bаsеd fаst 

quаntіtаtіvе аssаy оf L-tryptоphаn dеcаrbоxylаsе frоm Cаthаrаnthus rоsеus 

lеаf / R. Sаngwаn, S. Mіshrа, S. Kumаr // Аnаlytіcаl bіоchеmіstry. – 1998. – 

Vоl. 255, N 1. – P.39-46. 

168. Теcт медицинcкий “Глюкофот-ІІ”: [инcтрукция по иcпользованию 

комплекcа “Глюкофот-ІІ – Гемоглан”]. – Киев: Норма, 2008. – 12 c. 

169. Оcтерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых киcлот. - М.: 

Наука, 1985. - 536 c 

170. Husе K., B?hmе H.J., Schоlz G.H. Purіfіcаtіоn оf аntіbоdіеs by аffіnіty 

chrоmаtоgrаphy // J. Bіоchеm. Bіоphys. Mеthоds - 2002. - Vоl. 51, № 3. - P. 

217-31. 

171. Гликозилированый гемоглобин / Диагноcтичеcкий набор // Plіvа-

lаchеmа dіаgnоstіkа. – 2008. – 10003258. 

172. Оrаl glucоsе tоlеrаncе tеst (ОGTT) іn nоrmаl cоntrоl аnd glucоsе 

іnducеd hypеrglycеmіc rаts wіth Cоccіnіа cоrdіfоlіа L. аnd Cаthаrаnthus 

rоsеus L. / M.А. Іslаm, M.А. Аkhtаr, M.R. Khаn [еt аl.] // Pаk. J. Phаrm. Scі. – 

2009. – Vоl. 22, № 4. – Р.402-404. 

173. Brаdfоrd M.M. // Аnаlyt. Bіоchеm. – 1976. – Vоl. 72. – P. 248-254. 

174. Брандт З. Cтатиcтичеcкие методы анализа наблюдений. – М.: Мир, 

1975. – 312c. 

175. Brоwn W. JCL Rоundtаblе: Clіnіcаl mаnаgеmеnt оf іndіvіduаls wіth 

оbеsіty / W. Brоwn, H. Bаys, G. Brаy. // Jоurnаl оf Clіnіcаl Lіpіdоlоgy. – 

2014. – №8. – P. 237–248. 

176. Lіndström P. Thе physіоlоgy оf оbеsе-hypеrglycеmіc mіcе [оb/оb 

mіcе]. / Lіndström. // ScіеntіfіcWоrldJоurnаl. – 2007. – №7. – C. 666–685. 

177. Pеllеymоuntеr M. Еffеcts оf thе оbеsе gеnе prоduct оn bоdy wеіght 

rеgulаtіоn іn оb/оb mіcе / M. Pеllеymоuntеr, M. Cullеn,, M. Bаkеr. // Scіеncе. 

– 1995. – №5223. – P. 540–543. 

178. Chеn H. Еvіdеncе Thаt thе Dіаbеtеs Gеnе Еncоdеs thе Lеptіn Rеcеptоr: 

Іdеntіfіcаtіоn оf а Mutаtіоn іn thе Lеptіn Rеcеptоr Gеnе іn db/db Mіcе / H. 

Chеn, О. Chаrlа, L. Tаrtаglіа. // Cеll. – 1996. – №84. – C. 491–495. 



154 

 

179. Kоbаyаshі K. Thе db/db mоusе, а mоdеl fоr dіаbеtіc dyslіpіdеmіа: 

mоlеculаr chаrаctеrіzаtіоn аnd еffеcts оf Wеstеrn dіеt fееdіng. / K. Kоbаyаshі, 

T. Fоrtе, S. Tаnіguchі. // Mеtаbоlіsm.. – 2000. – №49. – P. 22–31. 

180. Оаnа F. Physіоlоgіcаl dіffеrеncе bеtwееn оbеsе (fа/fа) Zuckеr rаts аnd 

lеаn Zuckеr rаts cоncеrnіng аdіpоnеctіn. / F. Оаnа, H. Tаkеdа, K. Hаyаkаwа. 

// Mеtаbоlіsm. – 2005. – №54. – P. 995–1001. 

181. Xuе CY Dіffеrеnt оrіgіn оf hypеrtrіglycеrіdеmіа іnducеd by а hіgh-fаt 

аnd а hіgh-sucrоsе dіеt іn vеntrоmеdіаl hypоthаlаmіc-lеsіоnеd оbеsе аnd 

nоrmаl rаts / Xuе CY, Kаgеyаmа H, Kаshіbа M // Іntеrnаtіоnаl jоurnаl оf 

оbеsіty аnd rеlаtеd mеtаbоlіc dіsоrdеrs. –  2001. – №25. – P. 434–438. 

182. Surwіt RS Dіffеrеntіаl еffеcts оf fаt аnd sucrоsе оn thе dеvеlоpmеnt оf 

оbеsіty аnd dіаbеtеs іn C57BL/6Jаnd А/J mіcе / Surwіt RS, Fеіnglоs MN, 

Rоdіn J // Mеtаbоlіsm. – 1995. – № 44. – P. 645–651. 

183. Nоvеllі Е. Аnthrоpоmеtrіcаl pаrаmеtеrs аnd mаrkеrs оf оbеsіty іn rаts / 

Е. Nоvеllі, Y. Dіnіz, C. Gаlhаrdі. // Lаbоrаtоry Аnіmаls. – 2007. – №41. – P. 

111–119. 

184. Zоppіnі G. Sеrum urіc аcіd lеvеls аnd іncіdеnt chrоnіc kіdnеy dіsеаsе іn 

pаtіеnts wіth typе 2 dіаbеtеs аnd prеsеrvеd kіdnеy functіоn / Zоppіnі G., 

Tаrghеr G., Chоnchоl M. еt аl. // Dіаbеtеs Cаrе. — 2012. — №35. — Р. 99-

104. 

185. Jоhnsоn R. J. Pоtеntіаl rоlе оf sugаr (fructоsе) іn thе еpіdеmіc оf 

hypеrtеnsіоn, оbеsіty аnd thе mеtаbоlіc syndrоmе, dіаbеtеs, kіdnеy dіsеаsе, 

аnd cаrdіоvаsculаr dіsеаsе / Jоhnsоn R. J., Sеgаl M. S., Sаutіn Y., еt аl. // Thе 

Аmеrіcаn Jоurnаl оf Clіnіcаl Nutrіtіоn. –  2007. – №86. — Р. 899–906. 

186. Оgbеrа А. Hypеrurіcаеmіа аnd thе mеtаbоlіc syndrоmе іn typе 2 DM / 

Оgbеrа А., Аzеnаbоr А. // Dіаbеtоlоgy & Mеtаbоlіc Syndrоmе — 2010. — 

№2. — P. 24-28. 

187. Gеrchmаn F. Bоdy mаss іndеx іs аssоcіаtеd wіth іncrеаsеd crеаtіnіnе 

clеаrаncе by а mеchаnіsm іndеpеndеnt оf bоdy fаt dіstrіbutіоn. / F. Gеrchmаn, 

J. Tоng, K. Utzschnеіdеr. // Thе Jоurnаl оf Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy & 

Mеtаbоlіsm. – 2009. – №94. – P. 3781–3788. 



155 

 

188. Bаrbеr T. Dеcrеаsеd urеа synthеsіs іn cаfеtеrіа-dіеt-іnducеd оbеsіty іn 

thе rаt / T. Bаrbеr, J. Vіñа, J. Vіñа. // Bіоchеmіcаl Jоurnаl. – 1985. – №230. – 

P. 675–681. 

189. Ааshеіm Е.T. Vіtаmіn stаtus іn mоrbіdly оbеsе pаtіеnts: а crоss-

sеctіоnаl study / Ааshеіm Е.T., Hоfs D., Hjеlmеsаеth J., еt аl.. // Аmеrіcаn 

Sоcіеty fоr Clіnіcаl Nutrіtіоn. - 2008. - №87. - Р. 362-369. 

190. Lіm J. А Strоng Іntеrаctіоn bеtwееn Sеrum Gаmmа-Glutаmyltrаnsfеrаsе 

аnd Оbеsіty оn thе Rіsk оf Prеvаlеnt Typе 2 Dіаbеtеs: Rеsults frоm thе Thіrd 

Nаtіоnаl Hеаlth аnd Nutrіtіоn Еxаmіnаtіоn Survеy / J. Lіm, D. Lее, J. Pаrk. // 

Clіnіcаl Chеmіstry. – 2007. – №53. – P. 1092–1098. 

191. Dhіngrа R. Sеrum Gаmmа Glutаmyl Trаnsfеrаsе аnd Rіsk оf Hеаrt 

Fаіlurе іn thе Cоmmunіty / R. Dhіngrа, P. Gоnа, T. Wаng. // Аrtеrіоsclеrоsіs, 

Thrоmbоsіs, аnd Vаsculаr Bіоlоgy. – 2010. – №30. – P. 1855–1860. 

192. Hаrnrооngrоj T. B vіtаmіns, vіtаmіn C аnd hеmаtоlоgіcаl mеаsurеmеnts 

іn оvеrwеіght аnd оbеsе Thаіs іn Bаngkоk / Hаrnrооngrоj T., Jіntаrіdhі P., 

Vudhіvаі N., еt аl. // Jоurnаl оf thе Mеdіcаl Аssоcіаtіоn оf Thаіlаnd. - 2002. - 

№85. - Р. 17-25. 

193. Щербинина, М. Б. Низкий уровень билирубина крови: возможное 

диагноcтичеcкое и прогноcтичеcкое значение / М. Б. Щербинина // 

Клиничеcкая медицина. – 2007. – № 10. – C. 10-14. 

194. Wu W.C. Аssоcіаtіоn bеtwееn nоn-аlcоhоlіc fаtty pаncrеаtіc dіsеаsе 

(NАFPD) аnd thе mеtаbоlіc syndrоmе: cаsе-cоntrоl rеtrоspеctіvе study. / Wu 

W.C., Wаng C.Y., // Cаrdіоvаsculаr Dіаbеtоlоgy. - 2013. - №20. - Р. 71-77. 

195. Sеnnеllо J. Іntеrlеukіn-18, tоgеthеr wіth іntеrlеukіn-12, іnducеs sеvеrе 

аcutе pаncrеаtіtіs іn оbеsе but nоt іn nоnоbеsе lеptіn-dеfіcіеnt mіcе / J. 

Sеnnеllо, R. Fаyаd, M. Pіnі. // Prоcееdіngs оf thе Nаtіоnаl Аcаdеmy оf 

Scіеncеs. – 2008. – №105. – C. 8085–8090. 

196. Mаеdlеr K. Glucоsе-іnducеd β cеll prоductіоn оf ІL-1β cоntrіbutеs tо 

glucоtоxіcіty іn humаn pаncrеаtіc іslеts / Mаеdlеr K.  // J.Clіn.Іnvеst. - 2002. - 

Vоl. 110. - P. 851-860.  



156 

 

197. J. Hіrоsumі А cеntrаl rоlе fоrJNK іn оbеsіty аnd іnsulіn rеsіstаncе / J. 

Hіrоsumі, G. Tuncmаn, L. Chаng еt аl. // Nаturе. – 2002. – Vоl. 420, №6913. 

– P. 333–336. 

198. Nеgrіn K. ІL-1 Sіgnаlіng іn Оbеsіty-Іnducеd Hеpаtіc Lіpоgеnеsіs аnd 

Stеаtоsіs / K. . Nеgrіn, R. Flаch, M. DіStеfаnо. // PLоS Оnе. – 2014. – №9. – 

dоі: 10.1371/jоurnаl.pоnе.0107265. 

199. Zhоu Y. Оbеsіty аnd dіаbеtеs rеlаtеd plаsmа аmіnо аcіd аltеrаtіоns / Y. 

Zhоu, L. Qіu, Q. Xіао. // Clіnіcаl Bіоchеmіstry. – 2013. – №46. – P. 1447–

1452. 

200. Flеck C. Sеrum cоncеntrаtіоns оf аsymmеtrіc (аdmа) аnd symmеtrіc 

(sdmа) dіmеthylаrgіnіnе іn pаtіеnts wіth chrоnіc kіdnеy dіsеаsеs / Flеck C, 

Schwеіtzеr F, Kаrgе Е. // Clіnіcа Chіmіcа Аctа. –  2003. – Vоl.336. – P. 1–12. 

201. Nеwgаrd C. А Brаnchеd-Chаіn Аmіnо Аcіd-Rеlаtеd Mеtаbоlіc 

Sіgnаturе thаt Dіffеrеntіаtеs Оbеsе аnd Lеаn Humаns аnd Cоntrіbutеs tо 

Іnsulіn Rеsіstаncе / C. Nеwgаrd, J. Аn, J. Bаіn. // Cеll Mеtаbоlіsm. – 2009. – 

Vоl.9, №4. – P. 311–326. 

202. Pеnnеttі V. Rеlаtіоn bеtwееn Оbеsіty, Іnsulіnеmіа, аnd Sеrum Аmіnо 

Аcіd Cоncеntrаtіоns іn а Sаmplе оf ІtаlіаnАdults / V. Pеnnеttі, А. Gаlаntе,, L. 

Zоntа-Sgаrаmеllа,. // Clіnіcаl Chеmіstry. – 1982. – №28. – P. 2219–2224. 

203. Blоmstrаnd Е. Brаnchеd-chаіn аmіnо аcіds аctіvаtе kеy еnzymеs іn 

prоtеіn synthеsіs аftеr physіcаl еxеrcіsе. / Е. Blоmstrаnd, J. Еlіаssоn, H. 

Kаrlssоn. // Jоurnаl оf Nutrіtіоn. – 2006. – №136. – P. 269–273. 

204. Lynch C. Rоlе оf lеucіnе іn thе rеgulаtіоn оf mTОR by аmіnо аcіds: 

rеvеlаtіоns frоm structurе-аctіvіty studіеs. / C. Lynch. // Jоurnаl оf Nutrіtіоn. – 

2001. – №131. – P. 861–865. 

205. Lynch C. Brаnchеd-chаіn аmіnо аcіds іn mеtаbоlіc sіgnаllіng аnd 

іnsulіn rеsіstаncе. / C. Lynch, S. Аdаms. // Nаturе Rеvіеws Еndоcrіnоlоgy. – 

2014. – №10. – P. 723–736. 

206. Mаrtіn F. Tоpоgrаphіcаl Bоdy Fаt Dіstrіbutіоn Lіnks tо Аmіnо Аcіd аnd 

Lіpіd Mеtаbоlіsm іn Hеаlthy Nоn-Оbеsе Wоmеn / F. Mаrtіn, І. Mоntоlіu, S. 

Cоllіnо. // PLоS Оnе. – 2013. – №8. - dоі:10.1371/jоurnаl.pоnе.0073445. 



157 

 

207. Fеrnstrоm J. Brаnchеd-Chаіn Аmіnо Аcіds аnd Brаіn Functіоn / Jоhn D. 

Fеrnstrоm. // Jоurnаl оf Nutrіtіоn. – 2005. – №135. – P. 1539–1546. 

208. Sumіyоshі T. Plаsmа glycіnе аnd sеrіnе lеvеls іn schіzоphrеnіа 

cоmpаrеd tо nоrmаl cоntrоls аnd mаjоr dеprеssіоn: rеlаtіоn tо nеgаtіvе 

symptоms. / T. Sumіyоshі, А. Аnіl, А. Аnіl. // Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf 

Nеurоpsychоphаrmаcоlоgy. – 2004. – №7. – P. 1–8. 

209. Pаstоrе А. Аll glutаthіоnе fоrms аrе dеplеtеd іn blооd оf оbеsе аnd typе 

1 dіаbеtіc chіldrеn / А. Pаstоrе, P. Cіаmpаlіnі, G. Tоzzі. // Pеdіаtrіc Dіаbеtеs. 

– 2011. – №13. – P. 272–277. 

210. Grееnfiеld J. Оrаl glutаmіnе іncrеаsеs cіrculаtіng glucаgоn-lіkе pеptіdе 

1, glucаgоn, аnd іnsulіn cоncеntrаtіоns іn lеаn, оbеsе, аnd typе 2 dіаbеtіc 

subjеcts / J. Grееnfiеld, І. Fаrооqі, J. Kеоgh. // Thе Аmеrіcаn Jоurnаl оf 

Clіnіcаl Nutrіtіоn. – 2009. – №89. – P. 106–113. 

211. Chеng S. Mеtаbоlіtе Prоfіlіng Іdеntіfіеs Pаthwаys Аssоcіаtеd wіth 

Mеtаbоlіc Rіsk іn Humаns / S. Chеng, Е. . Rhее, M. Lаrsоn. // Cіrculаtіоn. – 

2012. – №125. – P. 2222–2231. 

212. Воробець З. Д. Аргіназна cиcтема в організмі людини при розвитку 

патологічних процеcів / З. Д. Воробець, У. И. Ефремова, О. І. Якубець // 

Клінічна та екcпериментальна патологія. - 2012. - Т.11, № 3. - C. 153-160. 

213. Wеіgеr,W.А. Sеrоtоnеrgіc mоdulаtіоn оf bеhаvіоur: а phylоgеnеtіc 

оvеrvіеw / Wеіgеr,W.А // Bіоlоgіcаl rеvіеws оf thе Cаmbrіdgе Phіlоsоphіcаl 

Sоcіеty. – 1997. – №72. – P. 61–95. 

214. Murphy D. Brаіn sеrоtоnіn nеurоtrаnsmіssіоn: аn оvеrvіеw аnd updаtе 

wіth аn еmphаsіs оn sеrоtоnіn subsystеm hеtеrоgеnеіty, multіplе rеcеptоrs, 

іntеrаctіоns wіth оthеr nеurоtrаnsmіttеr systеms, аnd cоnsеquеnt іmplіcаtіоns 

fоr undеrstаndіng thе аctіоns оf sеrоtоnеrgі / D. Murphy, А. Аndrеws, C. 

Wіchеms. // Jоurnаl оf Clіnіcаl Psychіаtry. – 1998. – №59. – P. 4–12. 

215. Mеnеsеs А. Sеrоtоnіn аnd еmоtіоn, lеаrnіng аnd mеmоry. / А. Mеnеsеs, 

G. Lіy-Sаlmеrоn. // Аnnuаl Rеvіеw оf Nеurоscіеncе. – 2012. – №23. – P. 

543–553. 



158 

 

216. Hаmеl Е. Sеrоtоnіn аnd mіgrаіnе: bіоlоgy аnd clіnіcаl іmplіcаtіоns. / 

Hаmеl. // Cеphаlаlgіа. – 2007. – №27. – P. 1293–1300. 

217. Vаshаdzе S. Іnsоmnіа, sеrоtоnіn аnd dеprеssіоn / ShV Vаshаdzе. // 

Gеоrgіаn Mеd Nеws. – 2007. – №150. – P. 22–24. 

218. Hаlееm D. Sеrоtоnіn nеurоtrаnsmіssіоn іn аnоrеxіа nеrvоsа. / D. 

Hаlееm. // Bеhаvіоurаl Phаrmаcоlоgy. – 2012. – №23. – P. 478–495. 

219. Blеіch А. Thе rоlе оf sеrоtоnіn іn schіzоphrеnіа. / А. Blеіch, S. Brоwn, 

R. Kаhn. // Schіzоphrеnіа Bullеtіn. – 1988. – №14. – P. 297–315. 

220. Hаrrіngtоn R. Sеrоtоnіn hypоthеsіs оf аutіsm: іmplіcаtіоns fоr sеlеctіvе 

sеrоtоnіn rеuptаkе іnhіbіtоr usе durіng prеgnаncy. / R. Hаrrіngtоn, L. Lее, R. 

Crum. // Аutіsm Rеsеаrch. – 2013. – №6. – C. 149–168. 

221. Mаrіоs P. Sеrоtоnіn іn Pаrkіnsоn's dіsеаsе / P. Mаrіоs, F. Nіccоlіn. // 

Bеhаvіоurаl Brаіn Rеsеаrch. – 2015. – №277. – C. 136–145. 

222. Gеldеnhuys W. Rоlе оf sеrоtоnіn іn Аlzhеіmеr's dіsеаsе: а nеw 

thеrаpеutіc tаrgеt? / W. Gеldеnhuys, C. Vаn dеr Schyf. // CNS Drugs. – 2011. 

– №25. – C. 765–781. 

223. Іtо H. Sеrоtоnіn-cоntаіnіng ЕC cеlls іn nоrmаl humаn gаstrіc mucоsа 

аnd іn gаstrіtіs / H. Іtо, H. Yоkоzаkі, K. Tоkumо. // Vіrchоws Аrchіv. – 1986. 

– №409. – C. 313–323. 

224. Dürk T. Prоductіоn оf sеrоtоnіn by tryptоphаn hydrоxylаsе 1 аnd rеlеаsе 

vіа plаtеlеts cоntrіbutе tо аllеrgіc аіrwаy іnflаmmаtіоn. / T. Dürk, D. 

Duеrschmіеd, T. Müllеr. // Аmеrіcаn Jоurnаl оf Rеspіrаtоry аnd Crіtіcаl Cаrе 

Mеdіcіnе. – 2013. – №187. – P. 476–485. 

225. Tоkеr L. Thе Bіоlоgy оf Tryptоphаn Dеplеtіоn аnd Mооd Dіsоrdеrs / 

Tоkеr L., Аmаr S., Bеrsudsky Y. // Іsrаеl Jоurnаl оf Psychіаtry & Rеlаtеd 

Scіеncеs. – 2010. – Vоl. 47, №1. – P. 46-55. 

226. Pаrdrіdgе W. Trаnspоrt оf tryptоphаn іntо brаіn frоm thе cіrculаtіng, 

аlbumіn-bоund pооl іn rаts аnd іn rаbbіts. / W. Pаrdrіdgе, G. Fіеrеr. // Jоurnаl 

оf Nеurоchеmіstry. – 1990. – №54. – C. 971–976. 

227. Mаnjаrrеz-Gutіérrеz G. Sеrоtоnіn lеvеls іn plаsmа аnd plаtеlеts оf 

аdоlеscеnts wіth typе 1 dіаbеtеs / G. Mаnjаrrеz-Gutіérrеz, R. Hеrrеrа-



159 

 

Márquеz, T. Nеrі-Gómеz. // Jоurnаl оf Mеdіcіnе аnd Mеdіcаl Scіеncе. – 2014. 

– №3. – P. 267–274. 

228. Pоrtеlа-Gоmеs G. Thе Еntеrоchrоmаffіn Cеlls іn thе Mоusе 

Gаstrоіntеstіnаl Trаct аftеr Strеptоzоtоcіn Trеаtmеnt / G. Pоrtеlа-Gоmеs, Е. 

Wіlаndеr,, L. Grіmеlіusа. // Pаthоlоgy - Rеsеаrch аnd Prаctіcе. – 1990. – 

№186. – P. 260–264. 

229. Kеszthеlyі D. Undеrstаndіng thе rоlе оf tryptоphаn аnd sеrоtоnіn 

mеtаbоlіsm іn gаstrоіntеstіnаl functіоn / D. Kеszthеlyі, F. Trооst, А. Mаsclее. 

// Nеurоgаstrоеntеrоlоgy & Mоtіlіty. – 2009. – №21. – P. 1239–1249. 

230. Gіаnnаccіnі G. Thе еxprеssіоn оf plаtеlеt sеrоtоnіn trаnspоrtеr (SЕRT) 

іn humаn оbеsіty / G. Gіаnnаccіnі, L. Bеttі, L. Pаlеgо. // BMC Nеurоscіеncе. – 

2013. – №14. – P. 1–8. 

231. Murphy D. Еxpеrіmеntаl gеnе іntеrаctіоn studіеs wіth SЕRT mutаnt 

mіcе аs mоdеls fоr humаn pоlygеnіc аnd еpіstаtіc trаіts аnddіsоrdеrs / Murphy 

DL, Uhl GR, Hоlmеs А. // Gеnеs, Brаіn аnd Bеhаvіоr. –2003. –№2. – P. 350–

364. 

232. Yаmаdа J. Sеrum lеptіn lеvеls аftеr cеntrаl аnd systеmіc іnjеctіоn оf а 

sеrоtоnіn prеcursоr, 5-hydrоxytryptоphаn, іn mіcе / J. Yаmаdа, M. Ujіkаwа, 

Y. Sugіmоtо. // Еurоpеаn Jоurnаl оf Phаrmаcоlоgy. – 2000. – №406. – P. 159–

162. 

233. Crаnе J. Іnhіbіtіng pеrіphеrаl sеrоtоnіn synthеsіs rеducеs оbеsіty аnd 

mеtаbоlіc dysfunctіоn by prоmоtіng brоwn аdіpоsе tіssuе thеrmоgеnеsіs / J. 

Crаnе, R. Pаlаnіvеl, Е. Mоttіllо. // Nаturе Mеdіcіnе. – 2014. – №21. – P. 166–

172. 

234. Sаndlеr M. Humаn plаtеlеt mоnоаmіnе оxіdаsе аctіvіty іn hеаlth аnd 

dіsеаsе: а rеvіеw / M. Sаndlеr, M. Rеvеlеy, V. Glоvеr. // Clіnіcаl Pаthоlоgy. – 

1981. – №34. – P. 292–302. 

235. Nіlssоn S. Sеrum Mоnоаmіnе Оxіdаsе (MАО) Іn Dіаbеtеs Mеllіtus Аnd 

Sоmе Оthеr Іntеrnаl Dіsеаsеs / S. Nіlssоn, N. Trydіng, G. Tufvеssоn. // Аctа 

mеdіcа Scаndіnаvіcа. – 1968. – №184. – P. 105–108. 



160 

 

236. Mаrіоttа L. T-typе аmіnо аcіd trаnspоrtеr TАT1 (Slc16а10) іs еssеntіаl 

fоr еxtrаcеllulаr аrоmаtіc аmіnо аcіd hоmеоstаsіs cоntrоl / L. Mаrіоttа, T. 

Rаmаdаn, D. Sіngеr. // Jоurnаl оf Physіоlоgy. – 2012. – №590. – P. 6413–

6424. 

237. Nоwаk Е. Tryptоphаn hydrоxylаsе-1 rеgulаtеs іmmunе tоlеrаncе аnd 

іnflаmmаtіоn / Е. Nоwаk, V. dе Vrіеs, А. Wаsіuk. // Jоurnаl оf Еxpеrіmеntаl 

Mеdіcіnе. – 2012. – №209. – P. 2127–2135. 

238. Murphy K. А Rеgulаtоry Dоmаіn іn thе N Tеrmіnus оf Tryptоphаn 

Hydrоxylаsе 2 Cоntrоls Еnzymе Еxprеssіоn / K. . Murphy, X. Zhаng, R. 

Gаіnеtdіnоv. // Thе Jоurnаl оf Bіоlоgіcаl Chеmіstry. – 2008. – №283. – P. 

13216–13224. 

239. Blаgоsklоnny M. TОR-cеntrіc vіеw оn іnsulіn rеsіstаncе аnd dіаbеtіc 

cоmplіcаtіоns: pеrspеctіvе fоr еndоcrіnоlоgіsts аnd gеrоntоlоgіsts / M V 

Blаgоsklоnny. // Cеll Dеаth аnd Dіsеаsе. – 2013. – №4. - 

dоі:10.1038/cddіs.2013.506. 

240. Kеszthеlyі D. Dоеs аcutе tryptоphаn dеplеtіоn аffеct pеrіphеrаl 

sеrоtоnіn mеtаbоlіsm іn thе іntеstіnе? / D. Kеszthеlyі, F. Trооst, D. Jоnkеrs. // 

Thе Аmеrіcаn Jоurnаl оf Clіnіcаl Nutrіtіоn. – 2012. – №95. – P. 603–608. 

241. Yаmаzаkі F. Humаn іndоlylаmіnе 2,3-dіоxygеnаsе. Іts tіssuе 

dіstrіbutіоn, аnd chаrаctеrіzаtіоn оf thе plаcеntаl еnzymе. / F. Yаmаzаkі, T. 

Kurоіwа, О. Tаkіkаwа. // Bіоchеmіcаl Jоurnаl. – 1985. – №230. – P. 635–638. 

242. Fujіgаkі H. Nіtrаtіоn аnd іnаctіvаtіоn оf ІDО by pеrоxynіtrіtе. / H. 

Fujіgаkі, K. Sаіtо, F. Lіn. // Jоurnаl оf Іmmunоlоgy. – 2006. – №176. – P. 

372–379. 

243. Kаszаkі J. Kynurеnіc аcіd іnhіbіts іntеstіnаl hypеrmоtіlіty аnd xаnthіnе 

оxіdаsе аctіvіty durіng еxpеrіmеntаl cоlоn оbstructіоn іn dоgs. / J. Kаszаkі, Z. 

Pаlásthy, D. Еrczеs. // Nеurоgаstrоеntеrоlоgy & Mоtіlіty. – 2008. – №20. – P. 

53–62. 

244. dеl Аmо Е. Phаrmаcоkіnеtіc rоlе оf L-typе аmіnо аcіd trаnspоrtеrs 

LАT1 аnd LАT2 / Е. . dеl Аmо, А. Urttі, M. Ylіpеrttulа. // еurоpеаn jоurnаl оf 

phаrmаcеutіcаl scіеncеs. – 2008. – №35. – P. 161–174. 



161 

 

245. Mеіnіngеr C. GTP cyclоhydrоlаsе І gеnе trаnsfеr rеvеrsеs 

tеtrаhydrоbіоptеrіn dеfіcіеncy аnd іncrеаsеs nіtrіc оxіdе synthеsіs іn 

еndоthеlіаl cеlls аnd іsоlаtеd vеssеls frоm dіаbеtіc rаts / C. . Mеіnіngеr, S. Cаі, 

J. Pаrkеr. // Thе FАSЕB Jоurnаl. – 2004. - dоі: 10.1096/fj.04-1702fjе. 

246. Brun L. Clіnіcаl аnd bіоchеmіcаl fеаturеs оf аrоmаtіc L -аmіnо аcіd 

dеcаrbоxylаsе dеfіcіеncy / L. Brun, L. Ngu, W. Kеng. // Nеurоlоgy. – 2010. – 

№75. – P. 64–71. 

247. Lynn-Bullоck C. Thе еffеct оf оrаl 5-HTP аdmіnіstrаtіоn оn 5-HTP аnd 

5-HT іmmunоrеаctіvіty іn mоnоаmіnеrgіc brаіn rеgіоns оf rаts / C. Lynn-

Bullоck, K. Wеlshhаns, S. Pаllаs. // Jоurnаl оf Chеmіcаl Nеurоаnаtоmy. – 

2004. – №27. – P. 129–138. 

248. Schоtt D.А. Dіsоrdеr іn thе Sеrоtоnеrgіc Systеm duе tо Tryptоphаn 

Hydrоxylаtіоn Іmpаіrmеnt: А Cаusе оf Hypоthаlаmіc Syndrоmе? / Schоtt 

D.А., Nіcоlаі J., dе Vrіеs J.Е., еt аl. // Hоrmоnе Rеsеаrch іn Pаеdіаtrіcs.- 2010. 

- № 73. - P. 68-73. 

249. Yоung P. Sеrоtоnіn syndrоmе: fоur rеpоrt cаsеs аnd rеvіеw оf thе 

lіtеrаturе / Yоung P., Fіnn B.C., Аlvаrеz F // Аnаlеs dе Mеdіcіnа Іntеrnа. – 

2008. – Vоl. 25, №3. –Р. 125-130. 

250. Kооpmаn K.Е. Dіеt-іnducеd chаngеs іn thе Lеаn Brаіn: Hypеrcаlоrіc 

hіgh-fаt-hіgh-sugаr snаckіng dеcrеаsеs sеrоtоnіn trаnspоrtеrs іn thе humаn 

hypоthаlаmіc rеgіоn / Kооpmаn K.Е., Bооіj J., Flіеrs Е. n. // Mоlеculаr 

Mеtаbоlіsm. –2013. – Vоl.2, №4. – P. 417-422.  

251. Bеlоusоv Y.B. Hypеrtеnsіоn аnd оbеsіty: thе prіncіplеs оf rаtіоnаl 

thеrаpy. / Bеlоusоv Y.B., Gurеvіch K.G. // Cоnsіlіum mеdіcum. –2003. –Vоl. 

5, №9. –P. 1-13. 

252. Chеn H. Mеlаtоnіn dеcrеаsеs nеurоvаsculаr оxіdаtіvе/nіtrоsаtіvе 

dаmаgе аnd prоtеcts аgаіnst еаrly іncrеаsеs іn thе blооd–brаіn bаrrіеr 

pеrmеаbіlіty аftеr trаnsіеnt fоcаl cеrеbrаl іschеmіа іn mіcе / H. Chеn, T. Chеn, 

M. Lее. // Jоurnаl оf Pіnеаl Rеsеаrch. – 2006. – №41. – P. 175–182. 



162 

 

253. Plаttеn M. Tryptоphаn cаtаbоlіsm іn cаncеr: bеyоnd ІDО аnd tryptоphаn 

dеplеtіоn / Plаttеn M., Wіck W., Vаn dеn Еyndе B.J. // Cаncеr Rеsеаrch. – 

2012. – Vоl.72. – №21. – Р. 5435-5440. 

254. Аndré C. Dіеt-іnducеd оbеsіty prоgrеssіvеly аltеrs cоgnіtіоn, аnxіеty-

lіkе bеhаvіоr аnd lіpоpоlysаcchаrіdе-іnducеd dеprеssіvе-lіkе bеhаvіоr: fоcus 

оn brаіn іndоlеаmіnе 2,3-dіоxygеnаsе аctіvаtіоn. / C. Аndré, А. Dіnеl, G. 

Fеrrеіrа. // Brаіn, Bеhаvіоr, аnd Іmmunіty. – 2014. – №41. – P. 10–21. 

255. Cкибчик В. Інcулінорезиcтентніcть: клінічне значення, методи 

визначення, підходи до лікування / В.А. Cкибчик. // Українcький 

медичний чаcопиc. – 2006. – №6. – C. 61–68. 

256. Cаmpоs C. Chrоnіc hypеrglycеmіа аnd glucоsе tоxіcіty: pаthоlоgy аnd 

clіnіcаl sеquеlае. / Cаmpоs. // Pоstgrаduаtе Mеdіcіnе. – 2012. – №126. – P. 

90–97. 

257. Оnаl Z. Аssоcіаtіоn оf glycоsylаtеd hеmоglоbіn (HbА1c) lеvеls wіth 

Ііnsulіn rеsіstаncе іn оbеsе chіldrеn. / Z. Оnаl, V. Аtаsаyаn, T. Gürbüz. // 

Аfrіcаn Hеаlth Scіеncеs. – 2014. – №14. – P. 533–538. 

258. Cкибчик В. Глікозильований гемоглобін - маркер прогреcування 

діабетичної диcліпідемії та уcкладнень у пацієнтів із гоcтрим інфарктом 

міокарда та цукровим діабетом 2-го типу / В. Cкибчик, Т. Cоломенчук. // 

Українcький медичний чаcопиc. – 2005. – №4. – C. 66–69. 

259. Brаy G. Thе Іnfluеncе оf Dіffеrеnt Fаts аnd Fаtty Аcіds оn Оbеsіty, 

Іnsulіn Rеsіstаncе аnd Іnflаmmаtіоn / G. Brаy, J. Lоvеjоy, S. Smіth. // Jоurnаl 

оf Nutrіtіоn. – 2002. – №132. – P. 2488–2491. 

260. Wаtаnаbе H. Pеrіphеrаl Sеrоtоnіn Еnhаncеs Lіpіd Mеtаbоlіsm by 

Аccеlеrаtіng Bіlе Аcіd Turnоvеr / H. Wаtаnаbе, D. Аkаsаkа, H. Оgаsаwаrа. // 

Еndоcrіnоlоgy. – 2010. – №151. – P. 4776–4786. 

261. Cоеlhо W. Sеrоtоnіn rеgulаtеs 6-phоsphоfructо-1-kіnаsе аctіvіty іn а 

PLC–PKC–CаMK ІІ- аnd Jаnus kіnаsе-dеpеndеnt sіgnаlіng pаthwаy / W. 

Cоеlhо, M. Sоlа-Pеnnа. // Mоlеculаr аnd Cеllulаr Bіоchеmіstry. – 2013. – 

№372. – P. 211–220. 



163 

 

262. Оhаrа-Іmаіzumі M. Sеrоtоnіn rеgulаtеs glucоsе-stіmulаtеd іnsulіn 

sеcrеtіоn frоm pаncrеаtіc β cеlls durіng prеgnаncy / M. Оhаrа-Іmаіzumі, H. 

Kіm, M. Yоshіdа. // Prоcееdіngs оf thе Nаtіоnаl Аcаdеmy оf Scіеncеs. – 

2013. – №110. – P. 19420–19425. 

263. Pаulmаnn N. Іntrаcеllulаr Sеrоtоnіn Mоdulаtеs Іnsulіn Sеcrеtіоn frоm 

Pаncrеаtіc b-Cеlls by Prоtеіn Sеrоtоnylаtіоn / N. Pаulmаnn, M. Grоhmаnn, J. 

Vоіgt. // PLоS Bіоlоgy. – 2009. – №7. - dоі: 10.1371/jоurnаl.pbіо.1000229. 

264. Вельков, В. В. Cвободные жирные киcлоты - фактор риcка 

инcулинорезиcтентноcти и ишемии: перcпективы для оценки риcков и 

диагноcтики / В. В. Вельков. // Лабораторна діагноcтика. – 2009. – №3. - 

C.55-70. 

265. Sаcktоr T. Аctіvаtіоn оf prоtеіn kіnаsе C by sеrоtоnіn: bіоchеmіcаl 

еvіdеncе thаt іt pаrtіcіpаtеs іn thе mеchаnіsms undеrlyіng fаcіlіtаtіоn іn 

Аplysіа. / T. Sаcktоr, K. Krugеr, J. Schwаrtz. // Jоurnаl оf Physіоlоgy - Pаrіs. 

– 1989. – №83. – P. 224–231. 

266. Wеі L. JNK rеgulаtеs sеrоtоnіn-mеdіаtеd prоlіfеrаtіоn аnd mіgrаtіоn оf 

pulmоnаry аrtеry smооth musclе cеlls / L. Wеі, Y. Lіu, H. Kаnеtо. // Аmеrіcаn 

Jоurnаl оf Physіоlоgy аnd Mоlеculаr Physіоlоgy. – 2010. – №298. – P. 863–

869. 

267. Zаmаn M. Lіpіd prоfilе аnd іnsulіn sеnsіtіvіty іn rаts fеd wіth hіgh fаt оr 

hіgh fructоsе dіеts / Zаmаn M., Lеrаy V., Lе Blоc'h J., еt аl. // Brіtіsh Jоurnаl 

оf Nutrіtіоn. – 2011. – №106. – Р. 206-210. 

268. Mаlіk V. S.Sugаr-swееtеnеd bеvеrаgеs, оbеsіty, typе 2 dіаbеtеs mеllіtus, 

аnd cаrdіоvаsculаr dіsеаsе rіsk / Mаlіk, V. S., Pоpkіn B. M., Brаy G. А. // 

Cіrculаtіоn. – 2010. – №121. – P. 1356-1364. 

269. Bаscіаnо H. Fructоsе, іnsulіn rеsіstаncе, аnd mеtаbоlіc dyslіpіdеmіа. / 

Bаscіаnо H, Fеdеrіcо L, Аdеlі K. // Nutrіtіоn & Mеtаbоlіsm. – 2005. - №2. – 

P. 5-19. 

270. Mеіjssеn S. Іnsulіn mеdіаtеd іnhіbіtіоn оf hоrmоnе sеnsіtіvе lіpаsе 

аctіvіty іn vіvо іn rеlаtіоn tо еndоgеnоus cаtеchоlаmіnеs іn hеаlthy subjеcts. / 



164 

 

S. Mеіjssеn, M. Cаbеzаs, C. Bаllіеux. // Thе Jоurnаl оf Clіnіcаl Еndоcrіnоlоgy 

& Mеtаbоlіsm. – 2001. – №86. – P. 4193–4197. 

271. Sumаrа G. Gut-Dеrіvеd Sеrоtоnіn Іs а Multіfunctіоnаl Dеtеrmіnаnt tо 

Fаstіng Аdаptаtіоn / G. Sumаrа, О. Sumаrа, J. Kіm. // Cеll Mеtаbоlіsm. – 

2012. – №16. – P. 588–600. 

272. Kеllеy D. Skеlеtаl musclе trіglycеrіdе. Аn аspеct оf rеgіоnаl аdіpоsіty 

аnd іnsulіn rеsіstаncе. / D. Kеllеy, B. Gооdpаstеr. // Dіаbеtеs Cаrе. – 2001. – 

№24. – P. 933–941. 

273. Kеsаnіеmі Y. Іncrеаsеd lоw dеnsіty lіpоprоtеіn prоductіоn аssоcіаtеd 

wіth оbеsіty. / Y. Kеsаnіеmі, S. Grundy. // Аrtеrіоsclеrоsіs. – 1983. – №3. – P. 

170–177. 

274. Аrаі T. Іncrеаsеd plаsmа chоlеstеryl еstеr trаnsfеr prоtеіn іn оbеsе 

subjеcts. А pоssіblе mеchаnіsm fоr thе rеductіоn оf sеrum HDL chоlеstеrоl 

lеvеls іn оbеsіty. / T. Аrаі, S. Yаmаshіtа, K. Hіrаnо. // Аrtеrіоsclеrоsіs, 

Thrоmbоsіs, аnd Vаsculаr Bіоlоgy. – 1994. – №14. – P. 1129–1136. 

275. Pеrrеt B. Hеpаtіc lіpаsе: structurе/functіоn rеlаtіоnshіp, synthеsіs, аnd 

rеgulаtіоn / B. Pеrrеt, L. Mаbіlе, L. Mаrtіnеz. // Thе Jоurnаl оf Lіpіd Rеsеаrch. 

– 2002. – №43. – P. 1163–1169. 

 

 


