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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВВ – ворітна вена; 

ВЖК – вільні жирні кислоти; 

В/п – внутрішньопортально; 

ГДХК – глікодезоксихолева кислота; 

ГХДХК – глікохенодезоксихолева кислота; 

ГХК – глікохолева кислота; 

ДХК – дезоксихолева кислота; 

ЕХс – ефіри холестеролу; 

КГ – коефіцієнт гідроксилювання; 

КК – коефіцієнт кон’югації; 

КНП – кровонаповнення печінки; 

САТ – системний артеріальний тиск; 

Твв – тиск у ворітній вені; 

ТГ – тригліцериди; 

ТК - тучні клітини; 

ТХДХК – таурохенодезоксихолева кислота; 

ТХК – таурохолева кислота; 

ФЛ – фосфоліпіди; 

ХДХК – хенодезоксихолева кислота; 

ХК – холева кислота; 

ХХК – холато–холестериновий коефіцієнт (індекс Ендрюса); 

ХОК – хвилинний об’єм крові; 

цГМФ – циклічний гуанозинмонофосфат; 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт; 

L-AADC - L-аромамніодекарбоксилаза; 

5-HT  - 5-hydroxytryptamine; 

рО2  - напруження кисню.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Печінка відіграє надзвичайно важливу роль у 

життєдіяльності організму. Вона бере активну участь у жовчосекреторному 

процесі, обміні речовин, депонуванні крові, вітамінів, виконує 

детоксикаційну функцію тощо. Здійснення цих функцій є можливим лише за 

умов належного постачання до функціональних елементів печінки кисню та 

пластичного і енергетичного матеріалу, що надходять до неї з кров’ю. 

Гуморальна регуляція діяльності печінки здійснюється різними 

чинниками, що синтезуються в органах тралення і з ворітною кров’ю 

потрапляють в залозу, або утворюються безпосередньо в ній. До таких 

факторів належать і аутокоїди серотонін та гістамін. Особливе місце цих 

сполук у регуляції функціонування печінки та біліарної системи обумовлене 

тим, що вони синтезуються і секретуються холангіоцитами [1, 2, 3]. Гістамін 

і серотонін виявляються потужними регуляторами обмінних процесів у 

печінці. Так, гістамін належить до важливих ендогенних регуляторів 

ліпідного обміну [4-6]. Зокрема, H1R та H2R гістамінові рецептори 

опосередковують вплив аутокоїду на перебіг ліпідного обміну при розвитку 

викликаного ліпополісахаридом ураження печінки [6] та при індукованому 

гіперліпідемією експериментальному неалкогольному стеатогепатиті [4, 6, 7]. 

Враховуючи, що у печінці активність L-гістидиндекарбоксилази (ключового 

ферменту синтезу гістаміну із L-гістидину) значно вища ніж у клітинах тіла 

шлунку та в панкреатичній тканині, а також оскільки вміст цього аутокоїда у 

тканині печінки є досить високим [8] вважається, що гістамін є вагомим 

регулятором обміну речовин у ній. Участь серотоніну в регуляції 

функціонування печінки також становить значний інтерес. Переважна 

більшість серотоніну в організмі (до 90%) синтезується 

ентерохромафіновими клітинами у шлунково-кишковому тракті, звідки 

транспортується в різноманітні ділянки тіла і, в першу чергу, по ворітній вені 
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до печінки [9]. Дія серотоніну зумовлюється експресією відповідних 

рецепторів на всіх типах клітин печінки [10, 11]. Слід відзначити, що із семи 

родин серотонінових рецепторів у різних клітинних популяціях печінки 

найбільш інтенсивно експресуються 5-НТ2- рецептори, які опосередковують 

вплив аутокоїда на метаболічні та регенеративні процеси в тканині цього 

органу [12 - 15]. Поряд з цим, більшість досліджень гепатотропних ефектів 

серотоніну спрямовані на з’ясування його дії на регенерацію і канцерогенез у 

печінковій тканині, оскільки визнаною є роль серотоніну як мітогену для 

клітин печінки [16]. Слід зауважити, що як обмін речовин, так і клітинний 

поділ є процесами кисеньзалежними. Секреція жовчі, яка є результатом 

узгодженого перебігу багатьох метаболічних і транспортних процесів, також 

залежить від інтенсивності тканинного дихання в печінці. Разом з тим, вплив 

гістаміну і серотоніну на кисневий гомеостаз та жовчосекреторну функцію 

печінки лишається малодослідженим. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планам, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Науково-

дослідного інституту фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

рамках науково-дослідної теми № 11БФ036-01 "Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 

патологій" (2011-2015 рр., № держреєстрації 0111U004648). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити вплив 

гістаміну та серотоніну на тканинне дихання і жовчосекреторну функцію 

печінки щурів. 

Відповідно до мети дисертаційного дослідження поставлено наступні 

завдання: 

1) дослідити вплив гістаміну на напруження кисню в печінці, 

швидкість споживання нею О2, та тиск крові у ворітній вені і сонній артерії 

щурів в дослідах in vivo; 

2) з’ясувати участь гістамінових рецепторів у реалізації дії гістаміну на 
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тканинне дихання печінки; 

3) вивчити вплив гістаміну на зовнішньосекреторну функцію печінки; 

4) з’ясувати можливі шляхи реалізації дії гістаміну на жовчосекреторну 

функцію печінки; 

5) дослідити дію серотоніну на споживання кисню печінкою, 

напруженя О2 в ній, та тиск крові у ворітних і артеріальних судинах; 

6) з’ясувати роль 5-НТ2-рецепторів у дії серотоніну на споживання 

кисню печінкою; 

7) вивчити ефекти серотоніну на жовчосекреторну функцію печінки 

щурів; 

8) визначити роль 5-НТ2-рецепторів у дії серотоніну на 

жовчосекреторну функцію печінки; 

Об’єкт дослідження: кисневий гомеостаз, кровообіг та 

жовчносекреторна функція печінки щурів. 

Предмет дослідження: регуляція гістаміном та серотоніном 

тканинного дихання і жовчосекреторної функції печінки щурів. 

Методи дослідження: у роботі використані фізіологічні, біохімічні та 

методи математичної статистики. У гострих дослідах на щурах інвазивно 

методом електроманометрії реєстрували тиск крові у ворітній вені та сонній 

артерії; напруження кисню в печінці і швидкість споживання нею кисню 

вивчали полярографічним методом [17, 18]; об’ємну швидкість секреції 

жовчі визначали шляхом канюлювання жовчної протоки у гострих дослідах; 

визначення жовчних кислот і ліпідів у жовчі щурів здійснювали за 

допомогою тонкошарової хроматографії у модифікації Весельського та ін. 

[19, 18], визначення білірубіну жовчі - спектрофотометрично; cтатистичну 

обробку проводили з використанням пакету програм STATISTICA 6.0 (Stat-

Soft, USA) [21, 22]. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексне дослідження впливу аутокоїдів гістаміну і серотоніну на 

кисневий гомеостаз печінки, жовчнокислотний і ліпідний склад жовчі щурів.  
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Встановлено, що гістамін у дозі 8 мкг/кг пригнічує синтез і 

гідроксилювання вільних первинних жовчних кислот та споживання кисню 

печінкою, підвищує тиск у ворітній вені, не змінюючи при цьому рівень 

напруження кисню в залозі та тиск крові в артеріальних судинах. На фоні дії 

блокатора Н1 гістамінових рецепторів тавегілу ці ефекти усуваються. 

Вперше продемонстровано, що гістамін викликає зростання концентрації у 

жовчі фосфоліпідів, холестеролу і його ефірів. Аутокоїд посилює утворення і 

надходження у жовч тауро- і глікохолатів, яке відбувається із залученням Н1-

рецепторів. 

Вперше показано, що серотонін викликає зростання кон’югації вільних 

холатів з таурином і гліцином, надходження фосфоліпідів і холестеролу до 

жовчі, споживання кисню печінкою та тиску у її ворітному руслі, рівень 

напруження кисню в органі та артеріальний тиск при цьому знижуються. 

Попередня блокада 5-НТ2-рецепторів кетансерином призводить до 

пригнічення впливу аутокоїда на показники холесекреції та до повного 

усунення реакцій тканинного дихання. Показано, що серотонін зменшує 

об’єм виділюваної жовчі, але цей ефект кетансерином не усувається 

Практичне значення одержаних результатів. Відомо, що при 

захворюваннях печінки порушуються її функції, зокрема, жовчосекреторна, 

обміну речовин, а також кисневий гомеостаз в ній. Вивчення дії аутокоїдів 

гістаміну та серотоніну на тканинне дихання печінки і холесекрецію є 

важливим для з’ясування механізмів виникнення та розвитку багатьох 

захворювань печінки та біліарної системи. Отримані у даній роботі 

результати щодо шляхів реалізації дії аутокоїдів та вплив блокаторів 

гістамінових і серотонінових рецепторів на тканинне дихання та 

жовчосекреторну функцію печінки мають важливе значення для 

застосування їх в медичній практиці. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути впроваджені у 

навчальний процес при викладанні загальних та спеціальних курсів на 

кафедрах фізіології людини та тварин факультетів біологічного профілю. 



9 
 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто опрацьовано 

першоджерела літератури, проведено експериментальну роботи, статистичну 

обробку та аналіз результатів досліджень. Планування досліджень, 

обговорення і аналіз отриманих результатів та формулювання висновків 

здійснено разом з науковим керівником, доктором біологічних наук. 

професором П.І. Янчуком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювалися на VII міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» 

(Київ, 2014), Українському біохімічному з’їзді (Київ, 2014), конференції 

студентів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2014), 

конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 

2015), ХІХ з’їзді Українського фізіологічного товариства, присвяченому 90-

річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Львів, 2015). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

10 наукових праць, з яких 5 статей у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, рекомендованих Департаментом акредитації кадрів України, з них 

__ до SciVerse Scopus; 5 тез наукових конференцій і форумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, результатів 

досліджень, узагальнень результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел із  найменування. Робота викладена на 112 сторінках, 

ілюстрована 16 рисунками і містить 19 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Морфологічні і функціональні особливості печінки ссавців 

 

Печінка – найбільша залоза організму людини та інших ссавців, яка 

характеризується значним різноманіттям функцій [23]. По-перше, вона є 

надзвичайно важливим органом травної системи, що продукує печінковий 

секрет – жовч. Це складний у біохімічному, фізико-хімічному та 

фізіологічному відношенні продукт, що виконує ряд життєво необхідних 

функцій. Маючи властивості травного соку, жовч бере участь у діяльності 

шлунково-кишкового тракту, посилює дію ферментів панкреатичного соку 

(трипсину, амілази) та активує ліпазу, впливає на тонус і перистальтику 

кишечника і прискорює евакуацію вмісту шлунка. Також жовч, різко 

зменшуючи поверхневий натяг, емульгує жири і полегшує їх реакцію з 

ферментами. Крім того, вона сприяє всмоктуванню жиророзчинних вітамінів 

та деяких лікарських препаратів, справляє бактеріостатичну дію на кишкову 

мікрофлору, запобігаючи розвитку процесів гниття [24, 25, 26]. 

Однак жовч є не тільки печінковим секретом, а й екскретом, слугуючи 

середовищем, з яким виводяться з організму різноманітні метаболіти. Так, 

вона є, по суті, єдиним шляхом виведення холестеролу з організму, як у 

вигляді жовчних кислот, так і у вільному чи етерифікованому стані [27], а 

також жовчних пігментів, деяких металів, лікарських засобів тощо [25]. 

Даний орган відзначається надзвичайно високою метаболічною 

активністю, беручи участь у всіх видах обмінів в організмі. Так, печінка є 

місцем синтезу основних білків плазми крові, білків згортання крові та 

протизапальної систем, а також складових частин антитіл і клітинних 
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мембран. Крім того, у тканині цього органу здійснюються процеси 

дезамінування, трансамінування та розпаду ароматичних амінокислот. Також 

відбувається утворення сечовини і креатиніну як кінцевих продукту розпаду 

білків. Печінка відіграє важливу роль і в обміні вуглеводів, а саме здійснює 

синтез і розпад глікогену, окислення глюкози та глюконеогенез, утворення 

глюкуронової кислоти і включення галактози і фруктози в метаболізм [25, 

28]. Обмінні процеси в печінці не оминають й синтез і окислення різних 

фракцій ліпідів (жирні кислоти, тригліцериди, фосфоліпіди, холестерол і 

його етери), а також включають синтез ліпопротеїнів різної щільності та 

кетогенез [29, 30]. Як вже зазначалося завдяки продукції жовчі печінка 

залучена до процесів гідролізу і всмоктування харчового жиру, а також 

жиророзчинних вітамінів [25]. Щодо обміну останніх, то в тканині печінки 

відбувається синтез вітаміну А із каротину, утворення активних форм 

вітамінів групи В, а також депонування і виділення надлишку вітамінів з 

організму. Крім того, печінка є депо мікроелементів таких, як залізо, мідь, 

марганець, кобальт, молібден тощо. Цей орган бере участь у пігментному, 

водно-сольовому обміні, метаболізмі гормонів та ферментів [25, 31]. 

Таким чином, печінка є поліфункціональним органом, який, крім вище 

зазначених, здійснює ще й детоксикаційну, екскреторну, кровотворну, 

терморегуляторну та інші життєвонеобхідні функції. Підсумовуючи варто 

відзначити, що у будові гепато-біліарної системи ссавців спостерігаються певні 

видові особливості. Наприклад, у щурів новосинтезована жовч одразу ж з 

печінки потрапляє до тонкого кишечника без її попереднього депонування та 

концентрування, що зумовлене відсутністю у цих тварин жовчного міхура. На 

відміну від щурів у мишей наявний жовчний міхур. Завдяки таким анатомічним 

особливостям ці дві групи лабораторних тварин є зручними тест-об’єктами для 

диференційованих досліджень дії різноманітних речовин на 

зовнішньосекреторну функцію печінки [25]. 
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1.1.1. Структурно-функціональна організація печінки. Печінка є 

найбільшою травною залозою, яка притаманна навіть безхребетним і в 

багатьох з них називається гепатопанкреас, тобто печінковопідшлункова 

залоза. Однак справжня печінка з’являється вже у хребетних тварин. У 

новонародженого її відносна маса становить 1/20 ваги тіла, а у дорослої 

людини – близько 1/50 і розташовується у черевній порожнині безпосередньо 

під діафрагмою. Приблизно 3/5 печінки лежить у правому підребер’ї і лише 

невелика частина  знаходиться зліва. Анатомічно в печінці розрізняють 

чотири частки (праву, ліву, хвостату і квадратну), поділені зв’язками і 

борознами [23]. 

Основною структурно-функціональною одиницею органу є печінкова 

часточка, яка має вигляд шестигранної призми з плоскою основою. Вона 

побудована гепатоцитами, які згруповані у вигляді трабекул і утворюють так 

звані «балки». Вирізняють декілька моделей будови печінкової часточки. 

Класична модель містить по кутам тріади, а в центрі – вени, тож кровотік 

направлений до центру часточки, а між ними, навколо тріад, знаходиться 

простір Кірмана. Портальна модель утворена трьома шестигранними 

призмами, де тріада знаходиться в центрі, а вени – по кута, тому кровообіг 

здійснюється від центру на периферію. І остання модель називається 

печінковий ацинус і має вигляд ромба, в якому по тупих кутах розташовані 

тріади, а по гострих – центральні вени. Кровотік в такій моделі відбувається 

аналогічно попередній [23]. 

Тканина печінки має гетерогенну клітинну структуру, що включає 

паренхіматозні, мезенхімні та епітеліальні клітини, злагодженість роботи 

яких є запорукою нормального функціонування органу [23]. Паренхіматозні 

клітини печінки, а саме гепатоцити, або печінкові епітеліоцити, складають 

приблизно 60%  загальної популяції клітин. Це основні метаболічно активні 

клітини, що виконують жовчосекреторну, обмінну та детоксикаційну 

функції. Гепатоцити є полігональними поляризованими епітеліоцитами з 

середнім діаметром 25 мкм [23]. Апікальні мембрани гепатоцитів, які 
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формують первинні жовчні каналікули, містять експортні насоси жовчних 

кислот, що секретують холати у печінковий секрет. В подальшому первинні 

жовчні канальці, об’єднуючись у міжчасточкові, утворюють праву й ліву 

печінкову протоки. Потім в ділянці воріт печінки вони зливаються в загальну 

печінкову протоку, від якої відгалужується міхурова протока, що йде до 

жовчного міхура. Після злиття вище названих проток утворюється спільна 

жовчна протока, яка відкривається в дванадцятипалу кишку за протокою 

підшлункової залози [32]. 

Ще одним типом епітеліальних клітин є холангіоцити, які вистилають 

внутрішньопечінкову біліарну систему. Саме ці клітини відіграють 

вирішальну роль у набутті жовчю лужного рН за рахунок насичення її 

НСО3¯ [33]. 

В печінкових синусоїдах вирізняють чотири типи клітин: ендотеліальні 

клітини, клітини Купфера, pit-клітини і жирозапасаючі (зірчасті, або клітини 

Іто) -клітини [23]. Перші з них вистеляють стінки синусоїдів, з’єднуючись у 

пластини, між якими утворюються пори змінних розмірів [34]. Вони беруть 

участь у транспорті макромолекул, процесах коагуляції та фібринолізу, а 

також регуляції тонусу судин у відповідь на дію гуморальних факторів [35]. 

Клітини Купфера, або печінкові немігруючі макрофаги, належать до 

ретикулоендотеліальної системи. Вони розсіяні між ендотеліоцитами і 

проникають в простір Діссе за допомогою відростків, що здатні поглинати 

великі чужорідні часточки або застарілі клітини шляхом ендоцитозу, 

піноцитозу чи фагоцитозу [36, 37]. На відміну від попередніх ямкові, або pit-

клітини, – це рухливі лімфоцити з природною кіллерною активністю та 

ендокринною функцією, які локалізуються в межах тріад [38, 39]. І нарешті 

клітини Іто (зірчасті клітини, ліпоцити), які складають третину 

непаренхіматозних клітин печінки і розташовані у субендотеліальному 

просторі Діссе. Цей тип клітин печінки має довгі відростки з шипиками, які, 

охоплюючи синусоїди, здатні змінювати локальних кровотік в них [40]. Крім 

того вони можуть накопичувати вітаміни, відіграють провідну роль у ґенезі 
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фіброзу печінки та виявляються джерелом багатьох регуляторних факторів 

[41]. 

Таким чином, тканина печінки має складну специфічну структурну 

організацію, яка обумовлюється багатоманіттям здійснюваних нею функцій і 

необхідністю узгодженої роботи усіх її функціональних елементів [23]. 

 

 

1.1.2. Кровопостачання печінки. Печінці притаманна висока 

метаболічна активність у зв’язку з виконанням низки важливих функцій, що, 

в свою чергу, потребує надходження значної кількості кисню до тканин 

даного органу [23, 25, 28]. Відомо, що печінка має подвійне кровопостачання, 

яке здійснюється через печінкову артерію та ворітну вену. Умовно кровотік у 

печінці поділяють на нутрітивний та функціональний, однак повного 

розподілення цих двох систем не відбувається [42, 43]. Перший з них 

забезпечується печінковою артерією і становить у людини 250-300 мл/хв 

[44]. Функціональний кровотік створюється ворітною веною, що збирає кров 

із венозних судин шлунково-кишкового тракту та селезінки і постачає до 

печінки понад 2/3 загальної кількості крові (1200-1400 мл/хв), що притікає до 

органа [45, 46]. Незважаючи на те, що артеріальна кров оксигенована на 94-

97 %, а венозна лише на 35-60 %, більша за об’ємом кількість крові 

виявляється вирішальною для забезпечення органа киснем. Тому зменшення 

кровотоку в печінці супроводжується  зазвичай зниженням рівня рО2 у ній 

[47, 44, 46].  

Дослідники розрізняють дві частини ворітної вени: провідникову та 

паренхіматозну. Провідникова частина розпочинається в воротах печінки і 

закінчується розгалуженнями ворітної вени - термінальними гілками [47, 48 

43]. Біля входу в печінку ворітна вена ділиться на дві стовбурові гілки, що 

прямують до лівої та правої часток печінки. Кожна із них дає по кілька 

головних гілок, що ідуть до певних паренхіматозних сегментів, і, в свою 

чергу, діляться на ще дрібніші гілочки [48, 43]. Провідні вени дають початок 
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так званим маргінальним розподільчим венам, які переходять в портальний 

канал. Провідні вени розгалужуються на більш дрібні судини - аксіальні 

розподільчі вени, що йдуть вздовж тих самих портальних каналів. І 

маргінальні, і аксіальні розподільчі вени з’єднуються із синусоїдами через 

короткі перпендикулярні канальці, вхідні венули. Аксіальні розподільчі вени 

діляться далі і, нарешті, утворюють різні типи термінальних розгалужень, які 

також впадають в синусоїди, або утворюють анастомози з іншими дрібними 

гілками ворітної вени [47, 43]. Гілки портальної вени, аж до самих 

синусоїдів, проходять не ізольовано, а в одному пучку з гілкою печінкової 

артерії, лімфатичними судинами та жовчною протокою [45, 46]. 

Гілки печінкової артерії супроводжують ворітну вену. В кожному 

портальному тракті розташовуються одна велика і одна чи кілька менших 

артеріальних гілок, які утворюють між собою анастомози [47, 48, 49] 

Термінальні печінкові артеріоли або артеріальні капіляри формують плетиво 

портальних трактів і забезпечують кров’ю всі його структури. 

Розгалужуючись на короткі гілки (артеріосинусоїдні) термінальні артеріоли 

входять в периферичні синусоїди. Частина термінальних артеріол іде глибше 

в паренхіму печінки, доходячи до радіальних (перипортальних) синусоїдів 

[48, 49].  

Структурною модифікацією та еквівалентом капілярів у печінці є 

синусоїди, їх довжина  приблизно - 250 мкм, діаметр 4-30 мкм. Загальна 

поверхня синусоїдів складає 400 м2 [48, 40]. Вони утворюють радіальну 

сильно розгалужену систему вузьких каналів із анастомозами, які проходять 

через паренхіматозні елементи органа [47, 48, 50, 51, 40]. Відомо, що 

синусоїди печінки, на відміну від капілярів інших органів, мають дуже 

переривчасту базальну мембрану, чи зовсім її не мають на більшій частині 

своєї довжини, а стінка їх утворена ендотеліоцитами [47, 48, 50, 40]. Саме 

така структура синусоїдів забезпечує їх високу ступінь проникності [43, 52]. 

Вони заповнюють лакуни між печінковими пластівками, утвореними одним 

шаром гепатоцитів. Ці печінкові пластівки сходяться в одному центрі, а 
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синусоїди розташовуються між ними. Синусоїди не контактують з 

гепатоцитами, між ними знаходиться щілина – перисинусоїдний простір 

Діссе [50, 51, 40]. Також до складу стінок синусоїдів входять зірчасті 

ретикулоендотеліоцити, або клітини Купфера, Ito-клітини та ямкові клітини 

[48, 40, 43]. 

На межі злиття аферентних судин із синусоїдами розташовані 

гладеньком`язові вхідні сфінктери. Вихідні сфінктери розташовані у місці, де 

синусоїди відкриваються у центральні вені [53, 54, 43]. Скорочення вхідного 

та вихідного сфінктерів відбувається періодично. Якщо переважає тонус 

вихідних сфінктерів, синусоїди наповнюються кров’ю, кількість крові в 

печінці збільшується. Якщо навпаки переважає тонус вхідних сфінктерів, 

кров відтікає із синусоїдів, в результаті чого кількості крові в печінці 

зменшується [55, 43]. 

Дослідження печінкової мікроциркуляції показали, що під дією 

різноманітних чинників, зокрема ендотеліну, клітини Ito, які охоплюють 

синусоїди, здатні змінювати просвіт останніх завдяки зміні свого об’єму при 

скороченні міофібробластів. Цим самим вони регулюють кровотік у 

синусоїдах [55]. 

Таким чином, кровопостачання печінки здійснюється двома судинами. 

Система судин печінкової артерії має високий тиск, приблизно 100-130 мм 

рт. ст. [53], і високий опір – 1,41-2,16 ум. од. [56]. Ворітна вена  транспортує 

кров до печінки по системі судин із низьким тиском, що не перевищує 10-12 

мм рт. ст. [53], і низьким опором – 0,03-0,06 ум. од. [56, 57]. 

 

 

1.1.3. Тканинне дихання печінки. Як вже зауважувалося вище, печінка – 

орган, який бере участь у всіх основних біохімічних процесах, що протікають 

в організмі [23]. За нормальних умов печінка споживає приблизно 30% 

кисню, що надходить в організм, тому порушення її кровопостачання є 
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однією з основних причин виникнення та розвитку в ній патологічних змін 

[42, 58]. 

Характеристикою, що відображає рівень постачання кисню та його 

споживання клітинами органу, тобто тканинне дихання, є напруження кисню 

у тканині. Надходження кисню в клітину відбувається за рахунок різниці 

парціальних тисків О2 між внутрішньоклітинним та позаклітинним 

середовищем. З літературних джерел відомо що, в паренхімі печінки щурів 

напруження кисню в середньому становить від 24,8±1,3 до 32,5±1,6 мм рт.ст., 

хоча цей показник може коливатися в досить широких межах (від 4 до 50 мм 

рт.ст.) [17,42]. 

Загальновідомо, що однією із функцій печінки є зовнішньосекреторна. 

Зважаючи на те, що біотрансформації холестеролу у первинні жовчні 

кислоти та їх подальша кон’югація з гліцином і таурином є кисеньзалежними 

процесами [25, 28], то синтез і секреція органічних компонентів жовчі у 

жовчні каналікули потребує належного кровопостачання та кисневого 

балансу органу [42]. Крім того, підтримання градієнту внутрішньо - та 

позаклітинної концентрації неорганічних іонів та низькомолекулярних 

речовин, наприклад, амінокислот, також супроводжуються споживанням 

кисню гепатоцитами. До того ж натрій-калієвий обмін відіграє важливу роль 

у процесі холесекреції [25, 28]. 

Отже, напруга кисню в тканинах є важливим параметром, який дає 

змогу отримати уявлення про функціональний стан органу, чи організму в 

цілому, адже відомо, що чимало захворювань людини і тварин 

супроводжуються тією чи іншою формою кисневої недостатності [42]. 

 

 

1.1.4. Жовчосекреторна функція. Утворення і секреція жовчі є 

специфічною функцією печінки, яка потребує належного кровопостачання 

зважаючи на складність і багатоетапність даних процесів, що включають в 

себе низку кисеньзалежних реакцій [26]. Основою жовчоутворення є 
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осмотично-залежне надходження води у жовчні каналікули, зумовлене 

секрецією органічних осмотично активних речовин, таких як жовчні кислоти, 

або транспортом іонів, в основному натрію разом із бікарбонатом. Власне й 

сама жовч є стимулятором жовчоутворення за рахунок циркуляції жовчних 

кислот, які є її основними компонентами [23]. Жовчні кислоти відносяться до 

речовин стероїдної природи, що є похідними холанової кислоти [30, 24]. 

Трансформація холестеролу в первинні жовчні кислоти (холеву і 

хенодезоксихолеву) відбувається в гепатоцитах за участі багатьох 

мікросомальних (асоційованих з ендоплазматичним ретикулумом), 

цитозольних і мітохондріальних ферментів, які забезпечують зміни в 

структурі стеринового ядра і бокового ланцюга, внаслідок чого нерозчинні у 

воді молекули холестеролу трансформуються у вільні жовчні кислоти [24]. 

Ще сильніше розчинності сприяє їх кон’югація з гліцином або таурином за 

допомогою ацетилтрансфераз гепатоцитів, що є завершальним етапом 

біосинтезу жовчних кислот [28]. Вторинні жовчні кислоти (дезоксихолева і 

літохолева) є продуктами модифікації первинних холатів і утворюються 

шляхом декон’югації та дегідроксилювання С7 під дією ферментів 

мікрофлори кишечника [59]. Однак через енергозатратність і довготривалість 

процесу синтезу de novo більша частина жовчних кислот залучається до 

ентерогепатичної циркуляції [28]. В подальшому новосинезовані чи вилучені 

з крові холати секретуються у жовчні каналікули за допомогою специфічних 

та неспецифічних білків–переносників, вбудованих у каналікулярні 

мембрани гепатоцитів [60, 61]. 

Синтез же самого холестерину, який також відбувається у печінці, 

можна умовно розділити на чотири етапи: ацетил-КоА → мевалонат (С6) → 

ізопентенілдифосфат → сквален (С30) → холестерин (С27). Даний шлях 

біосинтезу локалізований в гладенькому ендоплазматичному ретикулумі 

гепатоцитів і відбувається з використанням енергії, що вивільнюється при 

розщепленні похідних коферменту А та енергетично багатих фосфатів, а 

також використанням кисню для циклізації сквалена в ланостерин і НАДФН 
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+ Η
+ 

в якості відновника при утворенні мевалоната, сквалена і на останніх 

стадіях біосинтезу холестерину. Окрім вільного в жовчі наявний холестерин, 

етерифікований довголанцюговими жирними кислотами під дією фермента 

лецитинхолестеринацилтрансфераза [27, 62]. 

Ліпідовмісна фаза жовчі також включає в себе нейтральні жири 

(тригліцериди), вільні жирні кислоти та фосфоліпіди (в основному лецитин). 

Обмін тригліцеридів тісно пов’язаний з метаболізмом вільних жирних 

кислот, що в основному відбувається в клітинах печінки. Так, жирні кислоти 

руйнуються в результаті β-окислення з утворенням ацетил-КоА, який в 

подальшому може надходити в цикл біосинтезу жирних кислот, поповнюючи 

їх запаси. Новоутворені жирні кислоти можуть використовуватися для 

продукування тригліцеридів, фосфоліпідів тощо [29]. Останні з них разом з 

холестерином і жовчними кислотами утворюють складні міцели, що 

підвищує ефективність дії панкреатичної ліпази і сприяє всмоктуванню 

харчового жиру [24, 25]. Вихідною речовиною для біосинтезу фосфоліпідів є 

фосфатидова кислота. Залишок фосфорної кислоти може утворювати 

складноефірний зв'язок з гідроксильними групами аміноспиртів (холін, 

етанол амін чи серін) чи поліспиртів (міоінозит). Так, утворення лецитину 

відбувається при перенесенні фосфохолінової групи з 

холінцитидиндифосфату на діацілгліцерин, що є проміжною сполукою 

синтезу фосфотидилхоліну [28]. Подальша секреція ліпідів у жовчні 

каналікули здійснюється за участі АТФ-залежних транспортерів [63]. 

Підсумовуючи вище сказане варто зазначити важливість співвідношення 

органічних компонентів у жовчі, що є визначальний фактором підтримання її 

колоїдного стану та однією з причин утворення жовчних каменів. Так, 

зменшення вмісту холестерину з одночасним підвищенням концентрації 

фосфоліпідів і кон’югованих холатів сприяє зниженню її літогенності. Крім 

того, складні міцели є основною транспортною формою ліпідів, а також 

сприяють солюбілізації харчового жиру [25]. 
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Окрім вище перерахованих компонентів в жовчі присутні електроліти, 

жовчні пігменти, білки плазми крові, ферменти тощо. Як вже зазначалося, 

неорганічні компоненти жовчі роблять суттєвий внесок у процес холесекреції 

за рахунок осмотично-залежного надходження води у жовчні каналікули 

слідом за активним транспортом іонів Na
+
 разом із бікарбонатом [25, 28]. 

Модифікація гепацитарної жовчі здійснюється секреторними і 

абсорбтивними системами епітеліальних клітин жовчних протоків. Так, 

холангіоцити секретують іони бікарбонату і воду та реабсорбують велику 

кількість складових жовчі. Реабсорбція води також відбувається по мірі руху 

жовчі по протокам. Подальша концентрація та накопичення жовчі в 

міжтравні періоди у тварин відбувається у жовчному міхурі, за наявності 

останнього, з якого при потраплянні хімусу в дванадцятипалу кишку жовч 

надходить у кишечник [28, 32]. Таким чином, процес холесекреції 

обумовлений поєднанням багатьох ланок в єдину систему і свідчить про 

функціональний стан печінки, відображаючи ефективність перебігу обмінних 

процесів у гепатоцитах [25]. 

 

 

1.1.5. Регуляція кисневого гомеостазу, кровообігу та 

жовчосекреторної функції печінки. Регуляція кисневого балансу і 

кровопостачання печінки здійснюється як нейрогенними, так і гуморальними 

факторами. В парасимпатичній іннервації судин, що забезпечують 

кровопостачання печінки, беруть участь два нервових сплетення: переднє і 

заднє. Перше з них, складаючись із гілок черевного сплетення та лівого 

блукаючого нерва, охоплює печінкову артерію, а друге, до складу якого 

входять гілки черевного сплетення та правого блукаючого нерва, дифузно 

розташоване навколо ворітної вени і жовчного протока. Щодо симпатичної 

іннервації, то вона здійснюється як симпатичними, так і парасимпатичними 

нервовими волокнами [64, 65]. 
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Відомо, що клітини Іто відіграють значущу роль у регуляції кровотоку 

через синусоїди. Дослідження печінкової мікроциркуляції [55] показали, що 

під дією різноманітних чинників, зокрема ендотеліну, клітини Ito, які 

охоплюють синусоїди, здатні змінювати просвіт останніх завдяки 

скороченню або розслабленню скоротливого білка десміну і α–актину 

гладеньких м′язів. Цим самим вони регулюють кровотік у синусоїдах [55]. 

Наявність експресії серотонінових рецепторів на зірчастих клітинах [66], а 

також закінчень серотонінергічних нервових волокон на відгалуженнях 

печінкової артерії та на ворітній вені у людини і в щурів [67] дає змогу 

припустити, що даний аутокоїд залучений до регуляції кровообігу та 

кисневого гомеостазу печінки. Окрім того виявлено, що серотонін викликає 

звуження ендотеліальних фенестр печінкових синусоїдів через 5-HT1 

рецептори, які опосередковують запуск Са
2+

-залежних процесів [66], а також 

викликає вазоконстрикцією шляхом дії на 5-HT2 рецептори [68]. 

Гіпоталамус, як вищий інтегративний центр регуляції вегетативних 

функцій, також виявляє свій вплив на функціонування печінки, зокрема 

печінковий кровообіг [42] та жовчоутворення [69]. Так, встановлено, що 

електростимуляція різних ядер гіпоталамуса викликає судинозвужувальні 

реакції в печінці та черевних органах, підвищуючи тиск як в артеріальному, 

так і у ворітному руслах печінки. Це, в свою чергу, призводить до зменшення 

кровопостачання органу та підвищення опору внутрішньопечінкових 

ворітних та брижових судин [70, 71]. Багаторічними дослідженнями проф. 

П.І. Янчука показано, що гіпоталамус зумовлює специфічний і 

диференційований вплив на кровообіг і тканинне дихання печінки у тісному 

зв’язку з регуляцією  діяльності шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та інших 

систем організму у ході реалізації здійснюваних ним гомеостатичних 

реакцій, тоді як довгастий мозок діє на гемодинаміку і дихання печінки менш 

суттєво, лише в тій мірі, в якій це необхідно для реалізації реакцій по 

стабілізації системної гемодинаміки і кисневого гомеостазу організму [42]. 

Автор пропонує принципово нову концепцією про те, що гіпоталамус 
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відіграє провідну і координуючу роль у нейрогуморальній регуляції 

кровопостачання і дихання печінки: завдяки диференційованим впливам на 

функціональні елементи залози він змінює нервовим шляхом, або ж із 

залученням гормонів її кисневий баланс і кровопостачання під час реалізації 

гомеостатичних і поведінкових реакцій організму [42]. 

Значна кількість гуморальних факторів також модулює функціональну 

здатність печінки шляхом впливу на кровотік і кисневий гомеостаз органу. 

Зокрема, встановлено, що вазопресин зменшує кровопостачання печінки, 

однак рівень споживання нею кисню підвищується поряд із зростанням 

температури органу [42]. Також гормон збільшує швидкість ендогенного 

дихання мітохондрій гепатоцитів, активуючи при цьому їх натрій-

транспортуючу систему та збільшує жовчовиділення [42]. Щодо впливу 

окситоцину на кровообіг у печінці, то показано, що при внутрішньовенному 

введенні він розширює судини брижі, збільшуючи в них кровотік, збільшує 

артеріальне кровопостачання печінки і майже не впливає на інші показники її 

гемодинаміки та окислювальний метаболізм залози [72]. Гормон 

аденогіпофіза кортикотропін спочатку призводить до короткотривалого 

судинозвужувального ефекту на судини брижі та печінки, що зменшую 

надходження крові до залози і, відповідно, рівень напруги кисню в ній [73]. 

Однак згодом стимуляція кори наднирників даним гормоном викликає 

посилення секреції кортикостероїдів з подальшим довготривалим 

судинорозширювальним впливом на судини печінки і черевних органів і 

стимуляцією тканинного дихання в залозі. Це, в свою чергу, збільшує 

загальний печінковий кровотік при майже незмінному рівні рО2 в ній [42]. 

Виявлено, що глюкокортикоїдний гормон кортикостерон безпосередньо 

регулює кисневий гомеостаз, стимулюючи мітохондріальне дихання 

гепатоцитів. Так, встановлено судинорозширювальний ефект 

кортикотропіну, що одночасно з посиленням окислювального метаболізму в 

печінці підтримує постачання О2 до залози і напругу кисню в ній на 

належному рівні [42]. 
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Головним проявом дії тиреоїдних гормонів на клітинний метаболізм є 

активація мітохондріального дихання. Тиреотропін, не змінюючи 

кровопостачання печінки та не здійснюючи прямого впливу на її кисневий 

баланс, активує щитовидну залозу, що призводить до посиленого 

вивільнення в кров тироксину і трийодтироніну. У свою чергу, ці гормони 

стимулюють тканинне дихання в печінці [74], зумовлюючи тривале зниження 

рівня напруги кисню в її паренхімі. 

Соматотропін виявляє довготривале звуження судин брижі при цьому 

не впливаючи на тонус внутрішньопечінкових артеріальних і ворітних судин. 

В результаті чого ворітний кровотік і постачання кисню до печінки 

зменшуються, так само, як і його споживання. Тому рівень напруги кисню в 

органі практично не змінюється [42, 73]. 

Зважаючи на те, що глюкагон, глюкокортикоїди, катехоламіни, 

тиреоїдні гормони і гормони гіпофіза сприяють глюконеогенезу [74], 

активація ними окислювального фосфорилювання та підсилення 

розщеплення АТФ не викликає подиву. Наприклад, глюкагон підвищує 

рівень дихання у тканині печінки [75]. А саме виявлено, що цей пептид у 

концентрації 10 нМ підвищує споживання кисню ізольованими гепатоцитами 

щурів та тканинне дихання перфузованої печінки. Автори припускають, що 

ці ефекти гормону можуть бути наслідком глюконеогенезу і (або) 

глюкогенолізу, транспорту амінокислот або зміни Na
+
-K

+
-АТФ-азної 

активності [72]. 

Катехоламіни також зумовлюють істотні зміни печінкового кровотоку і 

кисневого гомеостазу [76, 77]. Так, адреналін підвищує рівень споживання 

кисню печінкою на фоні короткочасного і різкого зменшення постачання до 

неї артеріальної і ворітної крові, яке змінюється на більш тривале зростання 

артеріального кровотоку, напруга кисню в органі при цьому зменшується. 

Норадреналін зумовлює пригнічення тканинного дихання в печінці, яке 

відбувається на фоні аналогічних змін її кровопостачання і рівня рО2 в ній. 

Найсуттєвіший вплив на споживання кисню печінкою чинить ізадрин, 
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активуючи його вдвічі сильніше, ніж адреналін, при цьому слабо 

розширюючи судини шляхом активації β–адренорецепторів. Активуючий 

вплив адреналіну на тканинне дихання здійснюються через β-

адренорецептори гепатоцитів, а гальмівна дія норадреналіну – через їх α-

адренорецептори [77]. 

Ще однією вазоактивною речовиною є ацетилхолін, який звужує 

венозні судини печінки та розширює сфінктери печінкових вен, сприяючи 

мобілізації та посиленню відтоку депонованої в печінці крові [78]. 

Важливу роль у регуляції печінкового кровообігу відіграє така 

фізіологічно-активна речовина як аденозин, який відносять до метаболічних 

регуляторних факторів. Він розширює артеріальні судини печінки, але слабко 

впливає на ємнісні судини, зокрема на ворітну систему печінки. Однак 

згодом було встановлено, що аденозин спричиняє значне, але короткочасне 

підвищення тиску у ворітній вені щурів, зумовлене її звуженням. В основі 

цієї реакції лежить утворення тромбоксану В2 та простагландину D2 під 

впливом аденозину. Крім того, при внутрішньопортальному введенні 

аденозин звужує внутрішньопечінкові ворітні судини, про що свідчить 

підвищення опору та кров'яного тиску в них і зменшення кровонаповнення 

органа. Встановлено, що аденозин активує тканинне дихання в печінці, в 

результаті чого рівень напруги кисню в органі знижується. Здійснюються ці 

впливи через аденозинові рецептори гепатоцитів [42]. 

Ангіотензин, будучи сильним вазоконстриктором, звужує артеріальні і 

ворітні судини печінки одночасно зменшуючи надходження до неї кисню і 

пригнічуючи тканинне дихання органу [79]. 

На гемодинаміку печінки впливають пептидні гормони шлунково–

кишкового тракту. Так, встановлено, що вазоактивний інтенстинальний 

поліпептид викликає короткочасне (до 5 хв.) розширення артеріальних судин 

печінки та мезентеріальних органів і звуження внутрішньопечінкових 

ворітних судин. Слідом за короткочасними змінами спостерігали тривалі 

реакції збільшення портального кровотоку. Вважають, що ВІП безпосередньо 
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впливає лише на печінкову артерію, в той час як ворітний кровотік 

змінюється за рахунок реакцій мезентеріальних судин [80]. 

Дослідження останніх років також направлені на вивчення реакцію 

судин на ендотелійзалежні фактори, які вивільняючись із судинної стінки, 

здатні регулювати локальний судинний тонус, а також беруть участь у 

формуванні системних гемодинамічних реакцій [81, 82]. Виявлено, що 

ендотелін-1 викликає звуження судин печінки, пригнічення споживання 

кисню та пригнічення рівня напруження кисню в ній. Відомо, ендотелін-

1здійснює свій вплив на кисневий гомеостаз печінки через специфічні 

ендотелінові рецептори А–типу [83-85]. 

Таким чином, значна кількість ендогенних речовин, які здатні 

здійснювати свій диференційований і специфічний вплив на функціонування 

печінки гуморальним шляхом, залучена до регуляції кровообігу і тканинного 

дихання даного органу. Причому цей вплив спрямований на встановлення 

оптимального співвідношення між проявами активності різних функцій 

органа [42]. 

 

 

1.2. Участь гістаміну і серотоніну в регуляції функціонування печінки 

 

Серотонін і гістамін можуть потрапляти до печінки з током крові, але, 

особлива роль цих аутокоїдів у регуляції функціонування печінки може бути 

пов’язана ще і з тим, що сама печінка є джерелом і серотоніну, і гістаміну. 

Обидва аміни утворюються у холангіоцитах [1, 2, 3]. Вони виявляються 

залученими до розвитку патологій гепато-біліарної системи таких, як 

холангіокарцинома [86 - 88]. А гістамін відіграє важливу роль у 

холестатичному ураженні печінки [89]. Ефекти цього аміну пов’язані із 

опосередкованою H1R та H2R роллю гістамін як стимулятора проліферації 

холангіоцитів, або навпаки з його пригнічуючою дією, яка реалізується через 

H3R та H4R [86]. Діючи через Н2 рецептори гістамін виявляє захисну дію на 
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ранніх стадіях алкоголь-індукованого та ендотоксин-індукованого ураження 

печінки у щурів [6]. Оскільки печінка характеризується високим рівнем 

експресії гістамінових рецепторів то істотна роль гістаміну та його 

рецепторів у перебігу низки патологій гепато-біліарної системи є очікуваною 

[4, 90]. Як гепатоцити [91], так і холангіоцити [87] експресують гістамінові 

рецептори. Майже на всіх типах клітин печінки експресуються серотонінові 

рецептори [66], що дозволяє серотоніну залучатися до регуляції 

кровопостачання цього органу [16, 66], регенерації, проліферації та апоптозу 

[10, 16], а також обмінних процесів в його тканині [13, 14]. Серотонін 

підвищує концентрацію циркулюючих жовчних кислот у плазмі крові мишей 

одночасно знижуючи в ній концентрацію тригліцеридів, холестеролу та 

вільних жирних кислот, тобто долучається до регуляції рівня холатів та 

ліпідів у крові тварин за різних експериментальних умов [92 - 94]. 

Отже, показано, що серотонін і гістамін виступають регуляторами 

проліферативних та обмінних процесів у печінці. Також вони відіграють 

значну роль у патогенезі та тяжкості перебігу низки захворювань 

гепатобіліарної системи. Однак виконання функцій печінкою залежить від її 

кровопостачання. Тому у наступному підрозділі розглядається вплив 

аутокоїдів на кровопостачання цього органу. 

 

 

1.2.1. Вплив гістаміну і серотоніну на кровопостачання печінки. 

Нервова регуляція печінкового кровообігу досить добре вивчена. Однак 

різноманіття гуморальних чинників вже багато століть утримує увагу вчених, 

визначаючи актуальність дослідження впливу ендогенних регуляторів таких, 

як аутокоїди, на функціонування печінки. Відтак виявлено, що при 

внутрішньопортальному введенні гістамін, діючи через специфічні Н1–

рецептори, зменшує локальний кровотік у печінці собак і підвищує ворітний 

тиск на фоні зниження системного артеріального тиску [95, 96]. Такі зміни 

печінкової гемодинаміки, на думку авторів, виникають пасивно і, можливо, є 
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результатом порушення відтоку крові  печінки внаслідок звуженням 

сфінктерів печінкових вен і не викликані активними вазомоторними 

реакціями артеріальних і ворітних судин печінки [97]. Як наслідок, 

відбувається перерозподіл внутрішньопечінкового  кровотоку та зменшення 

доставки до гепатоцитів кисню. Подібні висновки робили й інші дослідники 

[72, 98]. 

Основним типом клітин, що регулює діаметр синусоїдів, є зірчасті 

клітини, які завдяки міофібробластам здатні реагувати скороченням своїх 

відростків у відповідь, наприклад, на ендотелін-1 і, ймовірно, на медіатори 

симпатичних нервів [66, 99, 100]. Наявність експресії серотонінових 

рецепторів на зірчастих клітинах [66], а також закінчень серотонінергічних 

нервових волокон на відгалуженнях печінкової артерії та на ворітній вені у 

людини і в щурів [67] дає змогу припустити, що даний аутокоїд залучений до 

регуляції кровопостачання і кровонаповнення печінки. Так, виявлено, що 

серотонін викликає звуження ендотеліальних фенестр печінкових синусоїдів 

через 5-HT1 рецептори, які опосередковують запуск Са
2+

-залежних процесів 

[66], а також викликає вазоконстрикцією шляхом дії на 5-HT2 рецептори [68]. 

Встановлено, що у реакції судин на дію серотоніну бере участь 

судинний ендотелій, за наявності якого спочатку проявляється 

вазоконстрикторна реакція, досліджена на ізольованих препаратах ворітних 

судин. Однак через півгодини від початку стимуляції у відповідь на дію 

серотоніну, ендотелій синтезує NO, який виступає у ролі вазодилататора і 

розширює судини. В той же час виявлено, що за відсутності ендотелію 

вазоконстрикція відбувається в два рази сильніше [101]. Крім того, в 

реалізації дії аутокоїда на артеріальний тиск і реґіонарний тонус судин 

залучаються рефлекторні механізми судинорухового центру і периферичних 

рецепторів, а саме парасимпатичної нервової системи [102]. 

Також відомо, що серотонін залучений до патогенезу портальної 

гіпертензії, хворі на яку люди мають підвищений рівень серотоніну в плазмі 

крові [66], а застосування кетансерину, блокатора 5-HT2A рецепторів, 



28 
 

зменшує її прояв [102]. Агоністи 5-HT2B рецепторів стабілізують печінкову 

мікроциркуляцію, сприяють відновленню трансплантата печінки [103], 

покращують синусоїдальну перфузію старої печінки і зменшують дефіцит 

регенерації у старих мишей, покращуючи васкуляризацію шляхом посилення 

ангіогенезу [104]. Таким чином, згідно вище зазначених літературних даних 

обидва аутокоїди здійснюють свій вплив на кровопостачання печінки. 

 

 

1.2.2. Вплив гістаміну і серотоніну на утворення і секрецію жовчі. 

Однією із важливих функцій печінки є жовчосекреторна, що необхідна для 

нормальної діяльності шлунково-кишкового тракту [25]. Існують певні 

видові особливості дії серотоніну на вміст компонентів печінкового секрету 

та гепато-біліарну систему в цілому. Так, у овець внутрішньовенне введення 

серотоніну після 24-годинного голодування спричиняло зниження 

концентрації жовчних кислот у плазмі крові, яке блокувалося попереднім 

введенням антагоніста 5-HT2A рецепторів кетансерину [94]. У мишей 

периферичний серотонін спричиняє підвищення концентрації жовчних 

кислот у плазмі крові [94], а також викликає скорочення жовчного міхура та 

екскрецію жовчі [93]. У собак виявлена пряма дія серотоніну на секреторну 

активність епітелію жовчних протоків [105]. 

У експериментах на мишах із перев’язаною лігатурою жовчною 

протокою показано, що серотонін захищає печінку від холестатичного 

ушкодження, зменшуючи пул холатів шляхом дії на ниркові реабсорбційні 

транспортери солей жовчних кислот Ostα та Ostβ [106]. Також виявлено, що 

після введення серотоніну відмічається індукція експресії апікального 

натрій-залежного транспортера жовчних кислот, що призводить до 

зменшення концентрації жовчних кислот у калі [93]. 

Так само як і серотонін [1], гістамін здатен синтезуватися у 

холангіоцитах [2, 3], тому в останні роки особливу увагу вчені приділяють 

дослідженню його участі у механізмах розвитку холангіокарцином [86 - 88]. 
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Зокрема, встановлено, що гістамін, діючи через H1R та H2R, справляє 

стимулюючий ефект на проліферацію холангіоцитів, а через H3R та H4R – 

пригнічує її [86]. Виявлено, що гістидин декарбоксилаза є ключовим 

регулятором біліарної проліферації [3]. Також гістамін відіграє роль при 

холестатичному ураженні печінки [89]. 

Таким чином, аутокоїди гістамін і серотонін виявляють суттєвий вплив 

на зовнішньосекреторну функцію печінки тварин у різних 

експериментальних умовах. Однак слід відзначити недостатню вивченість 

безпосереднього впливу як даних біогенних амінів, так і залучення їх 

рецепторів до реалізації їхньої дії на регуляцію процесів утворення і секреції 

жовчі, а також зміни якісного і кількісного складу її компонентів. 

 

 

1.2.3. Механізми дії гістаміну і серотоніну на функціонування 

гепатобіліарної системи. Гістамін був синтезований у 1907 р. і описаний 

H.Dale и P.Laidlaw у 1910 р. як речовина (“beta-1”), яка зумовлює специфічне 

скорочення клубової кишки морської свинки та має вазодепресорну дію. 

Проте знадобилося 17 років, аби продемонструвати його присутність в інших 

тканинах [107]. У ссавців цей моноамін синтезується в процесі 

декарбоксилювання L-гістидину гістидиндекарбоксилазою [108], яка 

експресується в різних клітинах організму, включаючи центральну нервову 

систему, нейрони, слизову оболонку шлунка, парієнтальні клітини, тучні 

клітини і базофіли [107, 109]. Однак найбільша його кількість знаходиться у 

ентерохромафіноподібних клітинах шлунка. Натомість дослідження останніх 

років свідчать про те, що холангіоцити також експресують 

гістидиндекарбоксилазу і здатні секретувати гістамін [2]. Метаболізується 

аутокоїд імідазолметилтрансферазою і діаміноксидазою (гістаміназою), 

виводячись з організму разом зі сечею у вигляді метилгістаміну й 

імідазолоцтової кислоти [107]. 
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Гістамін має досить широкий спектр впливу, при різних фізіологічних і 

патологічних умовах, включаючи проліферацію та диференціацію клітин, 

кровотворення, ембріональний розвиток, регенерацію тканин, загоєння ран, 

численні мозкові функції (сон, вживання їжі й агресивна поведінка), 

секрецію гормонів гіпофізу, регуляцію секреції соляної кислоти у шлунково-

кишкового тракті, розширення судин, збільшення їх проникності і зниження 

артеріального тиску, а також запальні реакції та модуляція імунної відповіді 

[107 - 9], вплив на нервові закінчення та медіація болю та свербіння [110]. 

Серотонін був відкритий трохи згодом після гістаміну. Еще у 1912 році 

O'Connor описав речовину, яка мала адреналін-мімікруючий ефект на судини. 

А в 1948 році Rapport M.M., Green A.A. і Page I.H. виділили з крові речовину, 

що справляє судинозвужувальний ефект, і назвали її серотоніном. Приблизно 

в той же час Vittorio Erspamer виявив в слизовій оболонці шлунка і 

кишечника, шкірі і слинних залозах жаб та саламандр речовину, яку назвав 

ентераміном [111]. Подальші дослідження показали, що мова йде про одну й 

ту ж саму речовину – 5-гідрокситриптамін. Ще через два роки E. Hamlin i E. 

Fisher здійснили синтез серотоніну, виявивши, що це інол, близький до 

триптофану. Згодом серотонін був виявлений у різних органах і тканинах 

людини і тварин [112]. Зараз серотонін, або 5-гідрокситриптамін, добре 

відомий як нейротрансміттер, гормон та міжклітинний месенджер, який 

багато в чому визначає загальну якість життя [113]. 

Субстратом для синтезу серотоніну є амінокислота триптофан, яка 

шляхом гідроксилювання ферментом 5-триптофангідроксилаза 

перетворюється на 5-гідрокситриптофан. Подальше декарбоксилювання 

останнього відбувається за участі триптофандекарбоксилази, коферментом 

якої є піродоксаль-фосфат [93, 113, 114]. Синтез серотоніну здійснюється за 

допомогою двох різних триптофангідроксилаз – TpH1 і TpH2, які створюють 

дві окремі серотонінергічні системи у вісцеральних органах і нейронах 

відповідно та є незалежними за своїми функціями і шляхами біосинтезу [93, 

115]. Крім того, встановлено, що серотонін не здатен проходити через 
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гемато-енцефалічний бар’єр, що робить вище вказані системи 

взаємонезамінними [115]. Катаболізується серотонін за допомогою 

моноамінооксидази [116 - 119] до 5-гідроксиінолальдегіду, який може в 

подальшому метаболізуватися декількома шляхами: в 5-гідрокситриптофол 

за участі алкогольдегідрогенази або у 5-гідроксиіндолоцтову кислоту під 

дією ацетальдегідрогенази. Остання є основним продуктом розпаду 

серотоніну, що виводиться з організму переважно з сечею і калом. 

Інактивація серотоніну, який відіграє роль нейромедіатора, відбувається за 

рахунок його зворотного захоплення специфічним транспортером SERT 

[113]. 

Близько 60-90% серотоніну в організмі людини продукується в 

шлунково-кишковому тракті, більше 90% якого секретується 

ентерохромафінними клітинами [120] і лише незначна частина 

інтрамуральними серотонінергічними нейронами [114]. Сучасні дослідження 

свідчать, що холангіоцити експресують TрH2 і здатні синтезувати серотонін 

de novo [1]. В 1964 році Dahlström A. та Fuxe K. показали, що в ядрах 

центральних ділянок стовбура головного мозку (ядра шва В1 – В9) серед 

звичайних нейронів острівцями розташовані тіла нейронів, що синтезують 

серотонін [121]. Окрім стовбура мозку, серотонінергічні нейрони були 

виявлені і в інших структурах центральної нервової системи у незначній 

кількості [122]. Серотонін також локалізується в тромбоцитах, тучних 

клітинах та базофілах, куди він потрапляє шляхом активного захоплення з 

оточуючих тканин [123]. 

Будучи однією з найбільш поширених молекул в шлунково-кишковому 

тракті, серотонін регулює його моторику [66, 124], секрецію бікарбонатів 

слизовою оболонкою дванадцятипалої кишки [125, 126] і компонентів 

шлункового соку [127], відіграє певну роль у вісцеральній чутливості [128], 

справляє антивиразковий ефект [129]. Ефекти даного моноаміну також 

включають в себе бронхоконстрикцію [130] та скорочення сечового міхура 

[131], позитивний хронотропний та інотропний ефекти [132], вплив на 
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функціонування респіраторної, терморегуляторної та ендокринної систем 

[123,133, 134, 135]. Крім того, серотонін є вазоактивною речовиною [136] і 

потужним імуномодулятором [137]. Ефекти серотоніну не оминули і 

центральну нервову систему, де він залучений до сигналізації та регуляції 

різноманітних функцій. Так, низхідні проекції з ядер шва йдуть до спинного 

мозок і стовбуру мозку, де вони справляють знеболюючу дію [138 - 142], а 

висхідні направлені в зони з інтегративною функцією, що залучені у 

регуляцію настрою [143], формування пам’яті та відновленні її слідів [144, 

145], статевої [146, 147] та харчової поведінки [148]. Також серотонін сприяє 

переходу від сну до неспання та інгібує фазу сну з швидкими рухами очей 

[110], а під час депривації сну його рівень навіть вищий, ніж в період 

пробудження [149]. 

Регуляція та модуляція численних функцій печінки здійснюється як 

нервовою системою, так і гуморальними чинниками [67]. До таких 

регуляторних факторів належать і аутокоїди, зокрема гістамін і серотонін [86, 

93, 94]. 

Гістамін широко відомий як медіатор різноманітних фізіологічних і 

патофізіологічних реакцій, який виявляє свій вплив шляхом активації 

чотирьох типів G-білок зв’язаних гістамінових рецепторів (H1R, H2R, H3R та 

H4R) [33, 87, 89, 150 - 153]. Відомо, що у 1957 році Н. Dale отримав 

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за відкриття антагоністів 

до першого типу рецепторів, а трохи згодом, у 1988 році, і J. Black – за 

визначення H2R антагоністів, які стали інноваційними засобами лікування 

алергічних розладів та станів, пов’язаних з порушенням секреції соляної 

кислоти у шлунку відповідно. Також в останні роки розпочато клінічні 

дослідження антагоністів гістамінових рецепторів третього типу для 

можливого їх застосування при лікуванні ожиріння та неврологічних 

розладів [109]. Рецептори ж четвертого типу інтенсивно експресуються на 

певних клітинах імунної системи і залучені до розвитку алергічних реакцій, 

що робить доцільним використання їх антагоністів для лікування алергічних 
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та інших імунопов’язаних розладів [109, 154]. Крім того H4R виявлені у 

шлунково-кишковому тракті, тканині печінки, підшлунковій залозі та 

жовчних протоках [150]. 

Відомо, що в тканині печінки експресуються гістамінові рецептори [87, 

88, 155 - 157]. Серед різних популяцій клітин печінки всі чотири їх типи 

виявлені на холангіоцитах і залучені, наприклад, до диференційної відповіді 

у процесі їх проліферації, а саме H1R та H2R справляють стимулюючий, а 

H3R та H4R – інгібуючий вплив. При цьому H1R діють через Gαq, 

підвищуючи рівень IP3, Ca
2+

 та протеїнкінази С, а H2R зв’язані з Gαs і 

опосередковують свої ефекти через активацію цАМФ. Третій і четвертий 

типи рецепторів (H4R і H3R) передають сигнал через Gαi (інгібування цАМФ) 

або Gαo (активація Ca
2+ 

/ PKC - залежного шляху) в залежності від 

функціонального стану холангіоцитів [86]. Також виявлено, що клітини 

Купфера експресують H4R у незначній кількості [158], а відомостей про 

наявність гістамінових рецепторів на інших типах клітин печінки наразі не 

було знайдено. 

На відміну від гістаміну для опосередкування дії серотоніну існує 

принаймні 14 підтипів серотонінових рецепторів, кодованих різними генами. 

Більшість з них (5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 - 5-HT7) належить до родини 

метаботропних рецепторів і лише рецептор 3-го типу - до родини ліганд 

керованих каналів. За типом G-білка та основного ефектора метаботропні 

серотонінові рецептори можна поділити на три групи. Рецептори першої 

групи, до якої належать 5-HT1А, 5-HT1В, 5-HT1D, 5-HT1Е, 5-HT1F та 5-HT5, 

пригнічують активність фермента аденілатциклази через Gi/o, що знижує 

синтез цАМФ. Рецептори другої групи – 5-HT4, 5-HT6, 5-HT7 – навпаки, 

стимулюють аденілатциклази через Gs і, таким чином, сприяють підвищенню 

рівня цАМФ. Нарешті рецептори третьої групи - 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C-

пов’язaні з Gq і продукцією фосфоінозитолу через активацію фосфоліпази С, 

що відповідно стимулює протеїнкіназу С та Ca
2+

/кальмодулінові каскади 

[159]. 
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Згідно літературних даних серотонінові рецептори, які експресуються 

майже на всіх типах клітин печінки [11], залучені у регуляцію 

кровопостачання цього органу [102], регенерації після часткової 

гепатектомії, проліферації та апоптозу [160], а також метаболічних процесів в 

його тканині [13, 14]. Так, на гепатоцитах, які беруть участь у всіх видах 

обмінів в організмі, виявлено експресію 5-HT2A, 5-HT2В та 5-HT7 рецепторів. 

Наприклад, активація регенераційних процесів у печінці опосередкована 

через 5-HT2A і 5-HT2В рецептори [10, 15], а 5-HT7 рецептор гепатоцитів 

пов’язаний із синтезом і секрецією інсуліноподібного фактору росту-1, що 

регулює проліферацію нейроендокринних новоутворення [161]. 

Синтезований в ШКТ серотонін сприяє глюконеогенезу, діючи через 5-HT2B 

рецептори [14], а шляхом дії на 5-HT1/2A та 5-HT2B рецептори стимулює або 

інгібує синтез глікогену в гепатоцитах відповідно [12, 13]. На відміну від 

гепатоцитів холангіоцити експресують переважно на базолатеральній 

мембрані 5-HT1A та 5-HT1B рецептори, які відіграють роль в інгібуванні їх 

проліферації у щурів із перев’язаним жовчним протоком, а також впливають 

на функціональну знатність холангіоцитів в цілому [159]. 

В печінкових синусоїдах вирізняють чотири типи клітин: ендотеліальні 

клітини, клітини Купфера, pit-клітини і жирозапасаючі (зірчасті, або клітини 

Іто) клітини. Як вже згадувалося виявлено, що серотонін викликає звуження 

фенестр печінкових синусоїдів, діючи через 5-HT1 рецептори ендотеліальних 

клітин, які опосередковують запуск Са
2+

-залежних процесів [66]. Можливо 

ендотеліальні клітини печінки так само, як ендотеліоцити пупкових вен 

людини, експресують ще й 5-HT1D, 5-HT2B та 5-HT2C підтипи рецепторів [16]. 

Печінкові макрофаги, або клітини Купфера, належать до 

ретикулоендотеліальної системи і так само, як і моноцити крові, експресують 

на своїй поверхні 5-HT2B рецептори [11]. На відміну від попередніх ямкові, 

або pit-клітини, експресують на поверхні мембрани природні цитотоксичні 

рецептори, МНС І, а також CD рецептори [162], але свідчень про експресію 

ними серотонінових рецепторів наразі не знайдено. І нарешті зірчасті клітини 
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(клітини Іто) щурів та людини експресують 5-HT1B, 5-HT1F, 5-HT7, 5-HT2B та 

5-HT2A рецептори [66, 163]. Останні з них асоційовані з фіброутворенням у 

щурів та, відповідно, з хронічною хворобою печінки [102]. 

Таким чином, гістамін і серотонін є поліфункціональними 

регуляторними чинниками, котрі можуть здійснювати свій вплив і на 

зовнішньосекреторну функцію та кисневий гомеостаз печінки. Однак, у 

сучасній науковій літературі відсутня вичерпна інформація про реагування 

окремих ключових ланок жовчносекреторного процесу на гістамін та 

серотонін. Також не дослідженим лишається вплив гістаміну на тканинне 

дихання печінки. З’ясуванню цих питань і присвячена дисертаційна робота. 



36 
 

РОЗДІЛ 2. 

 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Використані у дослідженні методичні підходи і матеріали 

 

Дослідження проведені в умовах гострого експерименту на 145 білих 

безпородних лабораторних щурах-самцях з масою тіла 200 – 300 г, які 

утримувались в умовах акредитованого віварію ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно 

«Стандартних правил по упорядкуванню, устаткуванню та утриманню 

експериментальних біологічних клінік (віваріїв)» з дотриманням загально 

визнаних принципів біоетики у відповідності до Хельсінської декларації 

[Всесвітня медична асамблея, 1964], Міжнародних принципів Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних 

та інших наукових цілей [Страсбург, 1986], Закону України № 3447 ІV “Про 

захист тварин від жорстокого поводження”. 

У ході виконання дисертаційної роботи застосовані фізіологічні й 

біохімічні методи та методи математичної статистики. У гострих дослідах на 

щурах інвазивно методом електроманометрії реєстрували тиск крові у 

ворітній вені та сонній артерії; напруження кисню в печінці і швидкість 

споживання нею кисню полярографічним методом [17, 18]; об’ємну 

швидкість секреції жовчі за допомогою методу канюлювання жовчної 

протоки у гострих дослідах; визначення жовчних кислот і ліпідів у жовчі 

щурів проводили методом тонкошарової хроматографії у модифікації 

Весельського та співавторів [19, 20]; cтатистичну обробку здійснювали з 

використанням пакету програм STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, USA) [21, 22]. 
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Експериментальні підходи включали декілька етапів. Перший – 

підготовчий полягав утому, що включав харчову деривацію із вільним 

доступом тварин до води впродовж доби перед дослідом та наркотизацію 

тварини уретаном (етиловий ефір карбамінової кислоти) у дозі 1 г/кг маси 

тіла або тіопенталом натрію (ВАТ “Київмедпрепарат”, Україна) у дозі 60 

мг/кг маси тіла, що вводилися внутрішньоочеревинно. 

На другому етапі проводилися оперативні втручання, які дозволяли у 

відповідних серіях експериментів реєструвати тиск крові у ворітній вені та 

сонній артерії, визначати напруження кисню в печінці і швидкість 

споживання нею кисню, вимірювати рівень холерезу та збирати проби жовчі 

в якій надалі можна було визначати якісний і кількісний склад жовчі за 

вмістом у ній пігментів, холатів і ліпідів. 

Впродовж гострого досліду у щурів реєстрували внутрішньоректально 

температуру тіла за допомогою електротермометра ТПЕМ–1 і підтримували 

її на рівні 37,5±0,5
о
С за допомогою електрообігрівача. Досліджувані 

речовини вводилися тваринам болюсно внутрішньопортально. Після 

закінчення досліду евтаназію щурів здійснювали шляхом цервікальної 

дислокації. 

Третій етап полягав у якісному і кількісному аналізі вільних і 

кон’югованих жовчних кислот та ліпідів, які містилися у попередньо 

отриманій у гострих дослідах на щурах із канюльованою жовчною протокою 

жовчі. На заключному етапі проведено статистичну обробку отриманих 

значень показників. 

Для виконання поставлених у дисертаційному дослідженні задач 

використано наступні речовини: гістамін у дозі 8 мкг на кг маси тіла тварини 

(Acros Organics, New Jersey, USA), блокатор Н1-гістамінових рецепторів 

тавегіл (міжнародна назва клавестін) у дозі 25 мкг на кг маси тіла тварини і 

адреналін (5мкг/кг) (ХВХФО “Здоров’я”), серотонін (Sigma, USA) у дозі 10 

мкг на кг маси тіла тварини, кетансерін (Sigma, USA) у дозі 3 мг на кг маси 

тіла тварини. Всі сполуки, ефекти яких на тканинне дихання і 



38 
 

жовчносекреторну функцію печінки досліджувалися, вводилися, як вже було 

зазначено, у ворітне русло щурів одноразово болюсно. 

 

 

2.2. Реєстрація показників кровообігу в печінці щурів 

 

У гострих дослідах на щурах реєстрували зміни системного 

артеріального тиску та тиску у ворітній вені. В ході оперативного втручання 

тваринам проводили трахеотомію та лапаротомію. Надалі відпрепаровували 

одну із загальних сонних артерій і в її центральний кінець вводили 

спеціальний катетер, заповнений розчином гепарину. У ворітну вену також 

вводили катетер заповнений гепарином. 

Досліджувані речовини (фізіологічний розчин, гістамін, серотонін, 

блокатори гістамінових і серотонінових рецепторів) вводили через катетер, 

розміщений в одній з брижових вен. Вільні кінці катетерів під’єднували до 

датчиків електроманометра ЕМТ–31 (“Elema – Schönander”, Швеція), що 

дозволяло вимірювати тиск у ворітній вені та сонній артерії,. Отримані 

показники записували на реєстраторі H.071.6M. 

Зміни кровонаповнення печінки реєстрували реографічним методом у 

нашій модифікації [96] за допомогою реографа РГ-4-01, сигнал з якого через 

підсилювач біопотенціалів УБП-2-03 і активний R-C-фільтр подавався на 

шлейф реєстратора Н-145 або Н071.6М. На печінку накладались електроди – 

платівки з міді, анодованої сріблом, діаметр яких становив 20 мм (у дослідах 

на собаках та кролях) і 10 мм (у дослідах на щурах). Фіксація електродів 

забезпечувалась лігатурою, протягнутою крізь отвори в електродах та долю 

печінки між ними. Електроди під’єднувались до реографа, та паралельно (за 

умов хронічного досліду на собаках) до електронного вольтметра В-37 для 

реєстрації змін повного електричного опору ділянки печінки, що знаходилась 

між електродами (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Блок-схема установки для реєстрації змін кровонаповнення 

печінки. 

 

З метою контролю системи реограф – підсилювач – реєстратор під час 

кожного досліду здійснювали калібрування електричним сигналом 1мВ. 

Об’єм крові (V), яка знаходилась в печінці, визначали наприкінці 

експерименту. Одночасно перетискали всі судини печінки, а саме: печінкову 

артерію, ворітну вену і обидва кінці порожнистої вени. Орган вилучали з 

тварини, переносили в ємність і через катетер у ворітній вені перфузували 

відомим об’ємом фізіологічного розчину. За допомогою 

фотоелектроколориметра ФЕК–5М визначали концентрацію гемоглобіну в 

крові, яка знаходилась в печінці до перфузії, і в перфузаті. Знаючи кількість 

перфузату, концентрацію гемоглобіну в крові і в перфузаті, визначали об’єм 

крові в печінці за формулою: 

 

V кр = V пер  Hb пер / Hb кр, 

 

де: V кр – об’єм крові; V пер – об’єм перфузату; Hb пер – концентрація 

гемоглобіну в перфузаті; Hb кр – концентрація гемоглобіну в крові. Об’єм 

крові в печінці визначали у мл та робили перерахунок на 100 г органа. 
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Кількісне калібрування з імітацією змін кровонаповнення печінки 

(КНП) проводили in situ після закінчення досліду. Перетискали всі судини 

печінки, через катетер у ворітній вені вводили відому кількість 

фізіологічного розчину і записували реограму печінки. Амплітуда запису 

змін опору була прямо пропорційною до збільшення об’єму крові в цьому 

органі. 

 

 

2.3. Вимірювання показників кисневого гомеостазу в печінці 

 

Напруження кисню в тканині печінки щурів реєстрували 

полярографічним методом [17, 18] за допомогою полярографа LP–9 

(Чехословаччина). Цей метод базується на електрохімічному відновленні 

розчиненого в тканинах печінки кисню. Метод полягає в тому, що при подачі 

від зовнішнього джерела електричного струму на робочий електрод певної 

від’ємної напруги в навколоелектродному просторі відбувається скупчення 

іонів електроліту і електрод поляризується. У роботі як індикаторний 

електрод використовували відкритий макроелектрод, виготовлений із 

платинового дроту (хімічна чистота платини 99.99%), який знаходиться у 

скляній ізоляції. Робоча напруга, яка подавалась при реєстрації на 

індикаторний електрод, складала -0,65 В. Як референтний електрод 

використовували стандартний каломельний електрод КФК–3. У гострому 

досліді в печінку щура на глибину 2–3 мм вводили декілька платинових 

електродів, електричний сигнал від яких об’єдувався на комутаторі та 

надходив до полярографа. Всі показники реєстрували на осцилографі НО 

71.6 М. Для кількісного визначення рівня напруження кисню в печінці 

використовували метод калібрування електродів у середовищі з відомим 

рівнем pO2. За кисневий розчин приймали фізіологічний розчин, 

врівноважений з повітрям, напруження кисню у якому в середньому 

дорівнює 150 мм рт. ст. Для отримання нульового рівня pO2 використовували 



41 
 

фізіологічний розчин, у якому весь кисень зв’язували додаванням сульфату 

натрію у співвідношенні 0,1 г на 100 мл. 

Напруження кисню в печінці щура розраховували за наступною 

формулою: 

pO2=pО2атм×Aд×Шд/(Ак×Шк) 

де pO2атм – напруження кисню в калібрувальному фізіологічному 

розчині, врівноваженому з атмосферним тиском О2 150 мм рт.ст.; Ак, Ад – 

амплітуда калібрувального і дослідного сигналів ( у мм запису ); Шк і Шд – 

чутливість шкал полярографа при калібруванні та під час досліду. 

 

Відзначимо, що робоча поверхня металевих електродів піддається 

пасивації через окислення і реабсорбції на електроді органічних і 

неорганічних сполук. Тому відомо багато способів механічної, хімічної та 

електрохімічної обробки поверхні катода для очищення його робочої 

поверхні та відновлення чутливості. Однак при роботі в тканинах дія очистки 

виявляється короткочасною, оскільки активована процедурою очистки 

металева поверхня індикаторного електрода більш активно адсорбує 

різноманітні речовини з тканини і це може призвести до значних змін 

електрохімічних параметрів. Тому в біологічних дослідженнях реактивація 

робочих електродів неефективна і нами не застосовувалася. Для стабілізації 

електрохімічних параметрів індикаторних електродів використовується 

метод двохетапного електрохімічного та біологічного зістарювання робочої 

поверхні. У цьому методі передбачається максимальне насичення робочої 

поверхні речовинами, які утворюють своєрідну захисну плівку, проникну для 

кисню. При цьому чутливість електрода стає дещо зниженою, але лишається 

на достатньо стабільному рівні. Електрохімічне зістарювання індикаторних 

електродів здійснювали занурюючи їх у фізіологічний розчин та 

закорочуючи з референтним електродом. В результаті поверхня платини 

електрода покривається мономолекулярним окисним шаром і різниця 

потенціалів між робочим та допоміжним електродами стає майже рівною 
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нулю. Біологічне зістарювання індикаторних електродів відбувається при 

введенні в тканину органу з подачею поляризуючої напруги, що відповідає 

робочій точці цього електрода в калібровочному розчині. 

Чутливість зістарених індикаторних електродів становить близько 60% 

від вихідної величини і неістотно варіює, чим і обумовлена висока точність 

результатів вимірювань та мінімальність розкидів у результатах через 

відмінності у електрохімічних властивостях електродів. 

Слід відзначити, що при вимірюваннях напруження кисню необхідно 

враховувати як тканина може відреагувати на введення електроду. Тканинна 

реакція може впливати на зареєстровану картину забезпечення цієї тканини 

киснем. Також осьове зусилля, прикладене до електрода при введенні, може 

стати причиною механічного здавлювання розташованих поруч з кінчиком 

електрода кровоносних судин, що веде до зниження напруження кисню. У 

такому разі осьова компресія тканин знімається шляхом мінімального 

зміщення кінчика електрода назад до поверхні. Бокова компресія виникає 

через важкість гнучкого провідника, що підходить до електрода, і також 

може впливати на стан органу, а отже і на реєстровані показники. Тому у 

ході досліду підвішували провідник на кронштейні над місцем введення 

електрода. Для амортизації рухів печінки, що виникають під час дихання 

тварини гнучкий провідник загинали у вигляді пружини. Описані 

пристосування дозволяють звести до мінімуму розкид даних. 

Метод прижиттєвого визначення константи швидкості споживання 

кисню (без виділення тканини з організму) надає інформацію про реальну 

кінетику кисневого обміну в тканинах тварин. Константа швидкості це 

коефіціент пропорційності між моментальною швидкістю хімічної реакції та 

концентрацією реагуючої речовини в закритій системі. Організм є відкритою 

реакційною системою, в якій процеси споживання кисню урівноважуються 

процесами його надходження. Тому встановлюється відносно стабільний 

рівень рО2 в тканинах. Для вимірювання споживання кисню окремою 

тканиною необхідно, щоб вона була закритою системою, тобто необхідно 
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викликати в ній регіонарну ішемію. За таких умов тканина буде 

використовувати тільки накопичений у ній кисень із властивою для неї 

швидкістю його споживання. Це відобразиться у певному темпі зменшення в 

тканині величини рО2. Зміни напруження кисню у тканині печінки щурів 

реєструються в досліді за допомогою полярографії. Напруження кисню в 

паренхімі печінки щурів у середньому становить від 24,8±1,3 до 32,5±1,6 мм 

рт.ст., хоча цей показник може коливатися в досить широких межах (від 4 до 

50 мм рт.ст.) [17, 42]. У дисертаційному дослідженні швидкість споживання 

кисню печінкою визначено за кривою падіння рО2 в печінці під час оклюзії її 

аферентних судин (ворітної вени та печінкової артерії) [70, 164]. За цією 

кривою розраховували коефіцієнти споживання кисню печінкою за 

наступною формулою: 

К = lg (І1 / І2) / 0,43 · (t2–t1) 

де: І1 та І2 відповідають рО2 в моменти часу t1 та t2 від початку окклюзії 

аферентних судин печінки. 

Коефіцієнт К визначали в інтервалі на 10–30–ї секундах оклюзії 

приносних печінкових судин. Після кожного перетискання кровоносних 

судин у щуру надавали до 10 хвилин на відновлення. Після чого проводили 

повторні перетискання (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Визначення коефіціента швидкості споживання кисню печінкою. 

Примітки: І1 та І2 – значення струму полярограми, що відповідають 

напрузі кисню на 10 сек (t1) i на 30 сек (t2) від початку перетискання 

приносних судин печінки; Ів – вихідний рівень напруження кисню. 
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2.4. Реєстрація об’ємної швидкості секреції жовчі у щурів 

 

Зважених і маркованих тварин наркотизували введенням тіопенталу 

натрію в дозі 7 мг на 100 г маси тіла внутрішньоочеревено. Після цього 

проводили лапаротомію, пошарово розрізаючи по білій лінії шкіру, 

підшкірну клітковину та очеревину. 

Ввійшовши в черевну порожнину, знаходили гепато-дуоденальну 

зв’язку і підводили лігатури під відпрепаровану жовчну протоку, через надріз 

стінки якої вводили зонд (зігнута тупа металева голка) і канюлювали 

протоку. Пластикова канюля з’єднувалася з мікропіпеткою для збору проб 

жовчі. Другим етапом було під’єднання інфузійної системи (тонка ін’єкційна 

голка з’єднана пластиковою трубкою із шприцом для ін’єкцій) до ворітної 

вени печінки. 

Після завершення оперативних втручань для підтримання сталої 

температури тіла тварини і запобігання пересиханню стінки черевної 

порожнини стягували лігатурами, а на поверхню оперативного поля 

накладали марлеву серветку, змочену фізіологічним розчином. Стабілізація 

стану тварини після оперативного втручання тривала впродовж 20 хвилин 

після проведення операції. Протягом цього періоду ніяких вимірів не 

проводилося. 

Реєстрація об’єму секретованої печінкою жовчі відбувалася шляхом 

збору десятихвилинних проб протягом 3-х годин, причому кожні три 10-

хвилинні проби зливалися в одну ємність (пробірка з притертою пробкою або 

еппендорф). Перші три десятихвилинні проби жовчі відбирали для 

визначення індивідуального рівня холерезу (вихідний рівень), після чого за 

допомогою інфузійної системи інтрапортально вводили NaCl 0,9 % в дозі 1мл 

на кг маси тіла тварини чи гістамін у дозі 8 мкг на кг маси тіла тварини, або 

серотонін в дозі 10 мкг/кг, а також блокатори гістамінових і серотонінових 

рецепторів. За одиницю, що характеризує жовчосекреторну функцію печінки, 
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вважали середню об`ємну швидкість секреції жовчі, котру розраховували за 

об`ємом жовчі (мкл), що продукувалась впродовж 1 хв по відношенню до 1 г 

маси печінки, тобто мкл/хв на г печінки. 

 

 

2.5. Визначення жовчних кислот у жовчі щурів 

 

Після збору проб та виміру рівня холерезу проводили аналіз якісного 

складу жовчі щурів. Розділення фракцій жовчних кислот жовчі щурів 

проводили методом тонкошарової хроматографії, запропонованим 

Весельським С.П. та співавторами [19]. Використаний метод дозволив 

виявити у жовчі щурів окремо тригідроксихоланову холеву кислоту та її 

тауро– і глікокон’югати, а у суміші три фракції дигідроксиоксихоланових 

кислот: кон’юговані таурохенодезоксихолеву і тауродезоксихолеву, 

глікохенодезоксихолеву і глікодезоксихолеву та вільні хенодезоксихолеву і 

дезоксихолеву кислоти. 

Для відділення жовчокислотної фази до жовчі додавали 

ацетонетанольну суміш (3:1), яку центрифугували після витримування в 

морозильній камері. Висушений екстракт розчиняли у суміші етанол - вода 

(6:4). Отримані проби наносили  по 5 мкл аплікатором в розмічені точки на 

хроматограмі. Хроматографічний розподіл вільних і кон'югованих жовчних 

кислот проводили в суміші аміловий ефір оцтової кислоти – толуол – бутанол 

– оцтова кислота – вода (3:1:1:3:1) на тонкошарових пластинах "Silufol". 

Фракції жовчних кислот ідентифікували за допомогою стандартних 

препаратів та флуоресценції в ультрафіолетовому діапазоні при активації 

сірчаною кислотою.  

Жовчні кислоти розділялися таким чином: таурохолева кислота, суміш 

таурохенодезоксихолевої та тауродезоксихолевої, глікохолева кислота, суміш 

глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої, холева кислота, суміш 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот. Далі для кількіcного 
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визначення жовчних кислот за допомогою денситометра у відбитому світлі 

отримані хроматограми попередньо фарбували складним барвником до якого 

входили 15 мл льодяної оцтової кислоти, 1 г фосфорномолібденової кислоти, 

1 мл сірчаної кислоти та 5 мл 50% розчину трихлороцтової кислоти. Потім 

хроматограми проявляли у термостаті при температурі 60–70
0
С впродовж 5 

хвилин і визначали точний вміст жовчних кислот на хроматографі, 

використовуючи денситометр ДО–1М (=620нм) та калібрувальні криві по 

кожній окремій жовчній кислоті. Чутливість методу становить 0,25–0,35 мкг 

холатів у пробі. Концентрацію жовчних кислот у пробах жовчі розраховано у 

мг%. 

 

 

2.6. Визначення ліпідів у жовчі щурів 

 

Кількісне і якісне визначення ліпідів у жовчі щурів проводили методом 

тонкошарової хроматографії у модифікації, запропонованій Весельським та 

співавторами [20]. 

Зібрану у гострих дослідах жовч по 40 мкл наносили на попередньо 

розмічений та підписаний простим олівцем фільтрувальний обеззолений 

папір. Папір із нанесеними порціями жовчі помішали на сітчасту підставку, 

щоб випарувалася вода. Далі суху пробу (пляма жовчі на папері) 

подрібнювали ножицями на маленькі шматочки (до 4 мм²) і засипали в 

скляну пробірку та щільно закривали. 

Екстракцію ліпідів жовчі проводили однофазною системою органічних 

розчинників у наступному співвідношенні: хлороформ–ацетон–етанол 

(7:2:1). Кількість суміші розчинників екстрагуючої системи брали у 

співвідношенні до проби (20:1). У пробірку до подрібненого зразка наливали 

1мл вказаного розчинника, і на 15 хвилин ставили в коливальний апарат. 

Потім отриману рідину зливали в точно зважений бюкс, а до решти проби 

додавали ще два рази по 0,5 мл екстрагуючої суміші (з 5–хвилинним 
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інтервалом перебування в коливному апараті). Отриманий таким чином 

екстракт, що містить ліпіди жовчі, після випаровування розчинника 

піддавався подальшому аналізу. Хроматографічне розділення ліпідів жовчі 

проводили на тонкошарових пластинах "Silufol", попередньо активуючи їх 

впродовж 1 години в термостаті при 110°С. В той же час у хроматографічну 

камеру для кращого насичення вносили фільтрувальний папір і наливали 

суміш розчинників: гексан–діетиловий ефір–оцтова кислота (7:23:1). Сухий 

залишок ліпідів розчиняли в хлороформно–бензольно–ацетоновій суміші 

(1:2:1) в 20–100 мкл (у залежності від аналізованої біорідини) та наносили на 

попередньо розмічену хроматограму. Ліпіди жовчі розподілялися на 

хроматографі впродовж 11 – 14 хвилин на наступні фракції, фосфоліпіди, 

вільний холестерол, вільні жирні кислоти, тригліцериди те ефіри 

холестеролу. 

Після видалення з хроматограм у витяжній шафі розчинника, їх 

фарбували 10%–ним розчином фосфорномолібденової кислоти в етанолі, а 

потім ще вологими клали в термостат, де підтримувалася температура 110°С, 

для проявлення. Для безпосередньої кількісної оцінки вмісту ліпідів у пробах 

жовчі використовували денситометр ДО–1М. Концентрацію ліпідів у пробах 

жовчі виражали у мг%. 

 

 

2.7. Оцінка якісних і кількісних характеристик жовчі щурів 

 

Відповідно до визначених концентрацій фракцій жовчних кислот: 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої, глікохолевої, 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої, холевої, хенодезоксихолевої і 

дезоксихолевої в жовчі щурів розраховували співвідношення кон’югованих 

холатів до вільних – коефіцієнт кон’югації (КК) тригідроксихоланових 

кислот до та співвідношення тригідроксихоланових до дигідроксихоланових 

жовчних кислот – коефіцієнт гідроксилювання (КГ) та співвідношення 
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концентрацій сумарних холатів і холестеролу – холато-холестериновий 

коефіцієнт (ХХК). 

 

 

2.8. Статистична обробка отриманих результатів досліджень 

 

Статистичну обробку даних проводили з використанням пакету 

Statistica 7.0 (Stat Soft, США). Кожну групу перевіряли на нормальність за 

критерієм Шапіро-Вілко. Розподіл цифрових даних був відмінний від 

нормального. Відмінності між дослідною і контрольною групами шукали за 

критерієм Мана-Уітні (р≤0,05), а відмінності у дослідній групі між вихідним 

рівнем секреції та рівнем секреції після введення серотоніну – за критерієм 

Вілкоксона (р≤0,05). Результати, значення яких мали ненормальний розподіл 

подані у вигляді медіани та верхнього і нижнього квартилів (Ме [Q25; Q75]). 

Масиви даних із нормальним розподілом представлені у вигляді М±SD 

(середнє значення ± середньоквадратичне відхилення). Відмінності між 

групами вважали вірогідними при р≤0,05 [21, 22]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Вплив гістаміну на тканинне дихання, кровообіг і жовчосекреторну 

функцію печінки 

 

Гістамін є регулятором із широким спектром біологічної дії, що 

відомий, перш за все, як так званий "посередник негайної гіперчутливості" 

[90, 107, 165]. Маючи значну фізіологічну активність, вільний гістамін, 

зокрема, впливає на судини печінки, рівень напруги кисню та тканинне 

дихання в ній. Відзначається також роль цього моноаміну в розвитку 

патології печінки при імунізації та в перебігу викликаних 

ліпополісахаридами уражень цього органу, що супроводжуються змінами 

рівня аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, загального 

білірубіну сироватки крові [6, 90]. Впродовж багатьох років привертає увагу 

дослідників участь гістаміну в регуляції обміну речовин [165], зокрема при 

захворюваннях печінки [4]. 

Біологічні ефекти гістаміну реалізуються за умови його взаємодії із 

відповідними G-білок-сполученими рецепторами, яких нараховується 

декілька типів, як то Н1, Н2, Н3, Н4 - рецептори [4, 107]. Численність ефектів 

гістаміну пов’язана із різноманіттям гістамінових рецепторів. Враховуючи 

присутність кількох типів гістамінових рецепторів у печінці, слід очікувати 

вплив гістаміну на перебіг різних метаболічних процесів у ній. Такий вплив 

гістамін може виявляти опосередковано, діючи на кровопостачання 

печінкової паренхіми, на рівень напруги кисню та тканинне дихання в ній. Не 

виключеним є і можливість регуляторного впливу гістаміну безпосередньо на 
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метаболічні перетворення ендогенних та екзогенних сполук у клітинах 

печінки. 

 

3.1.1. Зміни напруження кисню в печінці, споживання нею О2 та 

кровообігу при дії гістаміну. Гістамін синтезується в процесі 

декарбоксилювання L-гістидину гістидиндекарбоксилазою, а також 

мікроорганізмами травного каналу з гістидину продуктів травлення. 

Основним депо гістаміну є базофіли і тучні клітини, дещо менший вміст його 

у тромбоцитах. У останніх гістамін знаходиться у незв’язаному стані, тоді як 

у тканинах і плазмі крові - у зв’язаному. Виділення гістаміну може бути 

обумовлене імунологічними та іншими (неспецифічними) механізмами [166]. 

При внутрішньопортальному введенні гістамін, діючи через специфічні 

Н1–рецептори, зменшує локальний кровотік у печінці собак і підвищує 

ворітний тиск на фоні зниження системного артеріального тиску [72, 95, 96, 

98]. Такі зміни печінкової гемодинаміки, на думку авторів, виникають 

пасивно і є, можливо, результатом порушення відтоку крові  з печінки 

внаслідок звуженням сфінктерів печінкових вен і не викликані активними 

вазомоторними реакціями артеріальних і ворітних судин печінки. Як 

наслідок, відбувається перерозподіл внутрішньопечінкового кровотоку, 

внаслідок чого може змінюватись постачання кисню до структурних 

елементів печінки. До того ж, в гепатоцитах і холангіоцитах знаходиться 

досить багато мітохондрій, завдяки чому в залозі відбуваються інтенсивні 

процеси тканинного дихання.  

Ми поставили перед собою мету дослідити вплив гістаміну на 

кровообіг і кисневий гомеостаз печінки. 

Вихідні значення досліджуваних показників кровообігу і кисневого 

балансу печінки у піддослідних щурів становили: САТ – 96,511,4 мм рт.ст., 

Твв – 5,80,5 мм рт.ст., КНП – 22,52,3 мл/100 г, рО2 в печінці - 28,4±5,3 мм 

рт. ст., коефіцієнт споживання кисню печінкою (К) - 3,07±0,55 · 10
-2

. 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176141&words=%E1%E0%E7%EE%F4%E8%EB%FB
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176141&words=%F2%F3%F7%ED%FB%E5%20%EA%EB%E5%F2%EA%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176141&words=%F2%F0%EE%EC%E1%EE%F6%E8%F2%E0%F5
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Внутрішньопортальне (в/п)введення гістаміну в дозі 8 мкг/кг 

викликало підвищення Твв на 25,8 % (р<0,01) та зменшення САТ на 6,8 % 

(р>0,05),  КНП на 21,8 % (p<0,05), рівня рО2 в печінці на  8,7 % (р>0,05) 

(рис.3.1.1, 3.1. 2). В наших експериментах вибір дози гістаміну ґрунтувався 

на експериментах, проведених іншими авторами в умовах in vivo [95]. 

Часові характеристики реакцій САТ, Твв, КНП і рО2 в печінці майже 

співпадають (табл. 3.1.1). Так, зміни досліджуваних показників 

розпочиналися: САТ на 9,7±3,6 с, Твв на 8,82,9 с, КНП на 9,5±3,8 с  і рО2 на 

10,4±4,5 с з моменту введення гістаміну, а максимального розвитку реакції 

САТ набували на 18,7±4,2 с, Твв на 17,53,7 с, КНП на 15,27,0 с, рО2  на 

18,95,8 с. Відновлення зазначених параметрів також відбувалось майже 

водночас, що вказує на одночасну дію гістаміну як на тонус кровоносних 

судин печінки, так і на її кисневий гомеостаз. 

Отримані нами результати свідчать про те, що гістамін при введенні 

його безпосередньо в судинне русло печінки звужує її кровоносні судини, 

що, в свою чергу, призводить до підвищення портального тиску і зменшення 

кровонаповнення залози, рівень рО2 в ній і системний артеріальний тиск при 

цьому майже не змінюються. 

Таблиця 3.1.1 

Часові характеристики реакцій артеріального тиску (САТ), тиску у 

ворітній вені (Твв), кровонаповнення печінки (КНП) та напруження в ній 

кисню (рО2) у щурів 

 

Показники ЛП t max t відн 

САТ 

 

9,7±3,6 18,7±4,25 38,4±11,7 

n=14 

Твв 

 

8,8±2,9 17,5±3,7 37,8±6,9 

n=16 

КНП 9,5±3,8 15,2±7,0 41,5±15,3 

n=16 

рО2 10,4±4,5 18,9±5,8 39,6±12,5 

n=14 
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Рис. 3.1.1. Зміни системного артеріального тиску (САТ), 

кровонаповнення печінки (КНП), напруження кисню в ній (рО2) та тиску у 

ворітній вені (ТВВ) у відповідь на внутрішньопортальне введення гістаміну (8 

мкг/кг). 

Примітка: внизу – відмітка введення. 

 

Аналогічні зміни печінкового кровообігу під впливом гістаміну 

спостерігали й інші автори [72, 95]. На думку останніх авторів, такі зміни 

печінкової гемодинаміки  виникають, можливо, пасивно в результаті 
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порушення відтоку крові з печінки спричиненого закриттям сфінктерів 

печінкових вен. Тоді як більшість дослідників вважають, що при цьому 

звужуються ворітні та власне печінкові вени. Цієї точки зору дотримуємось і 

ми. Адже результати наших досліджень свідчать про зменшення 

кровонаповнення печінки під впливом гістаміну. А як відомо,  депонування 

крові в печінці відбувається завдяки участі її венозних судин та  синусоїдів 

[167]. До того ж, в дослідах W.W. Lautt та D.J. Legare [1987] на собаках 

виявлений дозозалежний судинозвужувальний ефект в печінці на введення 

гістаміну. Той факт, що звуження кровоносних судин печінки, а отже і 

зменшення її кровопостачання та надходження до неї з кров’ю кисню під 

впливом аутокоїда майже не призводить до змін напруження кисню в органі, 

може вказувати на пригнічення гістаміном процесу споживання кисню в 

залозі. 

 

Рис. 3.1.2. Реакції тиску у ворітній вені (Твв) на гістамін (8 мкг/кг) до 

(А) та на фоні (Б) блокади Н1–рецепторів. 1 – вихідний рівень тиску, 2 – 

максимум реакції тиску. 

Примітка: * - р<0,05. 

Твв, мм рт.ст. 
* 
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Тому наступний етап наших досліджень був присвячений з’ясуванню 

дії гістаміну на тканинне дихання печінки. 

Як засвідчили експерименти, гістамін зумовлює зменшення 

коефіцієнта споживання кисню печінкою на 37,5 % (р<0,001; рис.3.1.3). 

 

 

Рис. 3.1.3. Вплив внутрішньопортального введення гістаміну (8мкг/кг) 

на коефіцієнт споживання кисню печінкою до (1) і після (2) блокади Н1-

рецепторів тавегілом (25 мг/кг). 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Як зазначалось вище, особливістю печінки є те, що вона має подвійне 

кровозабезпечення – по печінковій артерії та ворітній вені. Артеріальна кров 

насичена киснем на 94–97 %, тоді як кров у ворітній вені – на 35–60% [42]. 

Та незважаючи на те, що оксигенація портальної крові істотно менша, ніж 

артеріальної, більша за об’ємом кількість крові, яка постачається до печінки 

по ворітній вені, виявляється вирішальною для забезпечення органа киснем. 

Тому, зазвичай, збільшення ворітного кровотоку в печінці супроводжується 

*** 

К×10
-2

 



55 
 

зростанням рівня рО2 в ній і навпаки [42]. Гістамін, як свідчать отримані 

результати, звужує кровоносні судини печінки, у тому числі й ворітні, 

зменшуючи надходження крові до її функціональних елементів. Той факт, що 

в наших експериментах не спостерігалось значного зниження рівня рО2 в 

печінці при введенні аутокоїда, пояснюється пригніченням ним споживання 

кисню в органі поряд з одночасним зменшенням доставки до нього О2  по 

ворітних судинах. 

Таким чином, внутрішньопортальне введення гістаміну в дозі 8 мг/кг 

зумовлює пригнічення споживання кисню печінкою поряд з підвищенням 

тиску крові у ворітних судинах, рівень напруження кисню в залозі при цьому 

майже не змінюється. 

Нас зацікавило питання, а яким чином реалізується дія гістаміну на 

споживання кисню залозою. 

 

 

3.1.2. Зміни показників кисневого балансу печінки, викликані 

гістаміном, за умов блокади гістамінових рецепторів. У подальшому ми 

вирішили з’ясувати роль гістамінових рецепторів у реалізації пригнічуючої 

дії аутокоїда на тканинне дихання печінки. Гістамін здійснює свої ефекти за 

допомогою двох типів постсинаптичних рецепторів – Н1 і Н2 рецепторів та 

H3-рецепторів розташованих пресинаптично [151]. 

Н1 - гістамінові рецептори, що містяться в гладеньких м’язах бронхів, 

шлунка, кишок, жовчного і сечового міхура, ендотелії судин, в мозку. 

Збудження цього типу рецепторів призводить до: розвитку алергійних 

реакцій, збільшення проникності судин і випотівання рідини, підвищення 

тонусу гладеньких м’язів, скорочення гладеньких м’язів бронхів і ШКТ, 

посилення секреторної активності залоз слизистої носа, розширення судин 

шкіри і свербіння [152, 168, 169, 170]. 

H2 рецептори – гістамінові рецептори розміщені в парієнтальних 

клітинах слизової оболонки шлунка, в підшлунковій залозі, гладеньких 
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м’язах стінок артерій, рецепторах симпатичних нервів, нейронах ЦНС. 

Стимуляція цих рецепторів призводить до: підвищення секреторної 

активності екскреторних залоз шлунка, підшлункової залози, зростання 

електричної активності нейронів кори головного мозку, скорочення 

гладеньких м’язів стравоходу, підвищення проникності і розширення судин, 

розширення судин легенів і збільшення їх проникності, що приводить до 

набряку слизової і значного звуження просвіту бронхів [152, 153, 168 - 170]. 

H3-рецептори – гістамінові рецептори розташовані пресинаптично, 

переважно у нейронах ЦНС, внутрішнього вуха (найбільше у завитці), 

кишечнику [170]. Активація цих рецепторів призводить до пригнічення 

вивільнення медіаторів гістаміну, серотоніну, норадреналіну, ацетилхоліну 

[152, 169, 170].  

Н4-рецептори були виявлені на гемопоетичних клітинах, беручи участь 

у розвитку запальних процесів, та в ЦНС, виявляючи при стимуляції 

антиноцицептивну, антиамнестичну, анксіолітичну та анорексигенну 

активність [171, 172]. Н4-рецептори залучені до активації лімфоцитів, 

еозинофілів і тучних клітин [173], а також доведена їх роль у розвитку 

алергічних реакцій таких, як риніт, екзема, астма, атипічний дерматит [174]. 

Значну зацікавленість викликає роль Н4-рецепторів у регуляції 

запалення та імунної відповіді. Н4-рецептори знайдені у кістковому мозку і 

селезінці, тонкому і товстому кишечнику, а також вони експресуються на 

еозинофілах, базофілах, тучних клітинах, дендритних та інших 

імунокомпетентних клітинах [175, 176], де беруть участь у хемотаксисі та 

вивільненні медіаторів запалення та алергії [177, 178]. Виявлено, що 

викликана гістаміном міграція тучних клітин опосередкована саме Н4-

рецептором [179]. Крім того, Н4-рецептор контролює індуковане гістаміном 

вивільнення із з CD8+ T-клітин IL-16, фактора який є хемоатрактантом для 

CD4 – лімфоцитів [180]. 

Введення блокатора Н1-рецепторів тавегілу (25 мг/кг, в/п) повністю 

усувало реакції тканинного дихання в печінці на гістамін. Так, вихідне 
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значення К на фоні дії тавегілу становило 2,46±0,46·10
-2

, а після введення 

гістаміну на тлі дії тавегілу К дорівнював 2,38±0,49·10
-2

, але ці зміни були не 

вірогідні (р>0,05) (рис.3.1.3). 

Усувались тавегілом і реакції Твв та КНП на гістамін. Так, до блокади 

Н1-рецепторів Твв зростав від 5,80,5 мм рт.ст. до 7,30,8 мм рт.ст (р<0,05), а 

після блокади – від 5,2±0,7 мм рт.ст. до 5,70,8 мм рт.ст (р>0,05; рис. 3.1.2). 

КНП до блокування Н1-рецепторів зменшувалось від 22,52,3 мл/100 г  до 

17,62,1 мл/100 (р<0,01) г, а після – від 23,22,5 мл/100 г  до 21,62,3 мл/100г 

(р>0,05). 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що поряд з 

судинозвужувальною дією гістаміну в печінці виявляється його гальмівний 

вплив на процеси тканинного дихання в залозі. Відбувається пригнічення 

аутокоїдом мітохондріальних поліферментних систем, що в свою чергу 

призводить до інгібування процесів споживання кисню залозою. Дихання 

гепатоцитів тісно пов’язане з енергетичним метаболізмом. Вважається, що 

воно відображає, головним чином, енергетичні витрати клітини, пов’язані з 

синтезом білка, секреторною функцією та підтриманням іонного градієнту 

[181, 182]. Стимуляція дихання гепатоцитів пов’язана з активацією ряду 

специфічних для печінки енергозалежних синтетичних процесів – 

глюконеогенезу, синтезу сечовини, ліпогенезу. Ці енергоспоживаючі процеси 

роблять найбільший внесок у дихання клітини [182]. 

Оскільки печінка має чи не найбільшу в організмі метаболічну 

активність, доцільним було подальше дослідження дії гістаміну на її 

діяльність, зокрема на одну з найважливіших її функцій жовчосекреторну. 

Важливо було дослідити не лише кількість секретованої жовчі, але і 

киснезалежні процеси, що відбуваються в печінці, та які пов’язані з 

утворенням жовчних кислот і ліпідів жовчі. 
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3.1.3. Вплив гістаміну на зовнішньосекреторну функцію печінки. 

Жовчносекреторна функція печінки залежить від перебігу багатьох 

метаболічних процесів у її клітинах, передусім у гепатоцитах і 

холангіоцитах. До таких метаболічних реакцій, перш за все, належать синтез 

і біотрансформація органічних компонентів жовчі, таких як жовчні пігменти, 

жовчні кислоти і ліпіди, із наступним їх надходженням до жовчних канальців 

за участю відповідних транспортних систем. У свою чергу, утворення і 

біотрансформація та трансгепатоцелюлярне переміщення вказаних 

органічних компонентів жовчі можливе лише за наявності відповідних 

ферментів і транспортних систем у клітинах, тобто за умови їх постійної 

експресії гепатоцитами. Обов’язковою умовою для здійснення синтезу і 

транспорту органічних компонентів печінкового секрету є їх належне 

енергозабезпечення, а ці процеси є кисеньзалежними. Важливою 

особливістю жовчоутворення є провідне значення основних специфічних 

органічних компонентів жовчі – жовчних кислот у регуляції 

зовнішньосекреторної функції печінки. Здійснюється така саморегуляція за 

умови цілісності ентерогепатичної циркуляції холатів [25, 26, 183]. Оскільки 

застосовані нами для дослідження зовнішньосекреторної функції печінки 

щурів методичні підходи включали канюлювання жовчної протоки у тварин 

в гострому досліді, а відтак ентерогепатична циркуляція переривалася, 

постала необхідність вивчити перебіг холерезу в означених 

експериментальних умовах, коли тваринам внутрішньопортально вводили 

лише фізіологічний розчин. Використання фізіологічного розчину у 

контрольних експериментах обумовлене тим, що саме в ньому було 

розчинено аутокоїди для введення їх у ворітну вену. 

Виявилося, що у щурів після внутрішньопортального введення 

фізіологічного розчину у дозі 1 мл/кг маси тіла тварини середня об’ємна 

швидкість секреції жовчі коливалася від 1,11 [1,01; 1,70] до 1,37 [0,95; 1,78] 

мкл/хв · г печінки (рис. 3.1.4). 
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Рис. 3.1.4. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні фізіологічного розчину у дозі 1 мл/кг 

(контроль). 

Примітка: ВР – вихідний рівень показника (середнє значення з трьох 

перших 10-хвилинних проб жовчі). 

 

Отже, за три години такого контрольного досліду не відбувалося 

статистично значимих змін інтенсивності секреції жовчі порівняно з її 

вихідним рівнем. Тривалість гострого експерименту більше ніж 3 години 

була б не доцільною, оскільки застосована методика оперативного 

втручання, як уже зазначалося вище, передбачає перекриття жовчної 

протоки, а відтак, порушення ентерогепатичної циркуляції ендогенних 

регуляторів і стимуляторів жовчносекреторних процесів – жовчних кислот. 

Після виявлення особливостей динаміки холесекреції у контрольних 

експериментах було досліджено ефекти гістаміну на холерез у самців щурів 

при його внутрішньопортальному введенні у дозі 8 мкг/кг маси тіла тварини 



60 
 

із розрахунком об’єму розчину гістаміну 1 мл/кг. Виявлено, що після 

введення гістаміну об’єм виділеної печінкою щурів жовчі зменшувався 

порівняно з вихідним рівнем (рис. 3.1.5). 

 

 

Рис. 3.1.5. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні гістаміну у дозі 8 мкг/кг. 

Примітки: ВР - вихідний рівень показника (середнє значення з трьох 

перших 10-хвилинних проб жовчі); * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 

порівняно із вихідним рівнем. 

 

Як було описано у попередніх розділах гістамін викликає звуження 

внутрішньопечінкових венозних судин, внаслідок чого кровонаповнення 

органа зменшується, а тиск крові у ворітній вені зростає. Одночасно аутокоїд 

пригнічує споживання кисню печінкою, при цьому рівень напруги кисню в 

ній майже не змінюється. Гальмівний вплив гістаміну на тканинне дихання в 

печінці реалізується через Н1-рецептори повністю, тоді як його 

вазоконстрикторна дія опосередкована цими рецепторами лише частково. 
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Оскільки холерез вимагає інтенсивного перебігу синтетичних і транспортних 

процесів, а вони, у свою чергу, в більшості є енергозалежними, тому 

зменшення рівня секреції жовчі може бути обумовлене якраз гальмівним 

впливом гістаміну на тканинне дихання в печінці. Для з’ясування участі 

гістаміну в регуляції окремих ланок жовчосекреторного процесу нами було 

вивчено його ефекти на вміст у жовчі щурів її специфічних органічних 

компонентів – жовчних кислот і ліпідів. 

Органічними компонентами жовчі, які значною мірою визначають її 

властивості є жовчні кислоти. Їх провідна роль у підтриманні відповідних 

властивостей жовчі, в участі у травленні, а, особливо, значення холатів у 

регуляції функціонування печінки в цілому та у секреції жовчі зокрема, 

дозволяє низці дослідників виділяти так звану холатозалежну фракцію 

холесекреції [25]. 

Жовчні кислоти – це доволі велика група стероїдних амфіфільних 

кислот, похідних холестеролу. За кількістю гідроксильних груп їх поділяють 

на моно- ди- і тригідроксихоланові кислоти. Просторова ізомерія, 

обумовлена різним розташуванням гідроксильних груп відносно стероїдних 

кілець, також дозволяє вирізнити низку жовчних кислот зі специфічними 

властивостями та відмінностями у біологічній активності. Оскільки жовчні 

кислоти переважно кон’югують із таурином і гліцином та до складу жовчі 

входять у вигляді солей – холатів, то розрізняють вільні жовчні кислоти 

(некон’юговані) та кон’юговані (тауро- і глікокон’югати). Характерна 

особливість жовчних кислот – видова специфічність. Жовчні кислоти, які 

були синтезовані з холестеролу у гепатоцитах називаються первинними, а ті, 

що були метаболізовані ферментами кишкової мікрофлори (переважно 

окиснені) відносять до групи вторинних. Вторинні жовчні кислоти 

повертаються у результаті ентерогепатичної циркуляції до печінки, де в 

гепатоцитах води підлягають біотрансформацію шляхом гідроксилювання та 

кон’югації [184, 185, 186]. У жовчі щурів присутні холева (ХК), 

хенодезоксихолева (ХДХК), дезоксихолева (ДХК), літохолева кислоти та їх 
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кон’югати з таурином (таурохолева – ТХК, таурохенодезоксихолева – 

ТХДХК, тауродезоксихолева – ТДХК) і гліцином (глікохолева – ГХК, 

глікохенодезоксихолева – ГХДХК, глікодезоксихолева – ГДХК). У найвищій 

концентрації у жовчі щурів виявляється кон’югована з таурином холева 

кислота – таурохолевої (ТХК). На другому місці за кількістю у жовчі є 

глікохолева кислота (ГХК). Відповідно до здійсненого нами методом [19] 

аналізу жовчі, отриманої у контрольних експериментах, концентрація суми 

таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот (ТХДХК+ТДХК) 

сягає значень близьких до концентрації глікохолевої кислоти. Значно менше, 

ніж кон’югованих жовчних кислот, у жовчі щурів виявляється вільних 

жовчних кислот таких, як тригідроксихоланова ХК та дигідроксихоланові 

ХДХК та ДХК [187]. 

Регуляторні сполуки, які здатні впливати на утворення і секрецію 

жовчних кислот можуть діяти на різні ланки жочнокислотного обміну і 

транспорту органічних складових жовчі. Вивчення впливу гістаміну на вміст 

холатів у жовчі надає змогу встановити основні ланки жовчоутворення, на 

які цей амін виявляє свою регуляторну дію. Окрім того, змінюючи секрецію 

жовчних кислот регуляторна сполука може опосередковано через ці самі 

холати, як через потужні ендогенні регулятори холесекреції, впливати на 

жовчноутворювальну функцію печінки. 

У гострих дослідах на щурах самцях із канюльованою жовчною 

протокою вимірюючи об’єм секретованої жовчі є можливість її збирати для 

подальшого біохімічного аналізу. Виявилося, що після введення гістаміну (8 

мкг/кг, в/п) спостерігалося збільшення концентрації всіх кон’югованих 

холатів у жовчі самців щурів. А саме, порівняно з вихідним рівнем (проба 

жовчі №1) підвищувалися концентрації ТХК (на 5,1%, p<0,05), 

ТДХК+ТХДХК (12,9 – 17,3%, p<0,01), ГХК (5,2 – 5,9%, p<0,01), 

ГДХК+ГХДХК (25,7 – 30,4%, p<0,001). Концентрація ГДХК+ГХДХК 

виявилася також вищою від показників контрольної групи тварин на 38,1 – 

51,1%, (p≤0,05) (таблиця 3.1.2). 
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Таблиця 3.1.2 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (М  SD) у жовчі самців щурів 

(n=14) під впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини) 

 

Проби 

жовчі 
серія  

таурохолева 

кислота 

таурохенодезокси-

холева+тауродезокси-

холева кислоти 

глікохолева 

кислота 

глікохенодезокси-

холева+глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 180,8311,882 103,098,283 141,7713,820 23,576,226 

Гістамін 172,1710,740 83,0411,988** 142,1918,115 24,095,176 

Внутрішньопортальне введення гістаміну 

2 
Контроль  178,9910,178 104,468,489 143,998,419 21,944,541 

Гістамін  177,6910,143
#
 93,7114,554

###
 149,6319,208

###
 30,298,440*

##
 

3 
Контроль 175,669,719 99,778,499 137,209,162 20,795,013 

Гістамін  181,0113,337
#
 97,4415,088

###
 150,6020,253

##
 31,418,667*

##
 

 

Примітка: * - р<0,05;
 
** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю; # - 

р<0,05; 
 
## - p<0,01; 

 
### - p<0,001 відносно вихідного рівня (проба № 1 - 

перший 30-хв проміжок досліду). 

 

Зазначимо, що кон’югація жовчних кислот (як і кон’югація багатьох 

інших ендогенних і екзогенних сполук) у гепатоцитах є одним із етапів 

біологічної трансформації з метою детоксикації речовин. Кон’юговані із 

таурином або гліцином холати виявляються більш водорозчинними, хоча 

кон’югація не впливає на їх здатність до міцелоутворення, тобто до 

утворення характерних для жовчі комплексів із жовчних кислот і ліпідів. 

Саме завдяки формуванню міцел ліпіди утримуються у водному середовищі 

у жовчі. 

Під впливом гістаміну концентрації вільних жовчних кислот 

знижувалися – ХК на 15,8 - 17,7% (p<0,01) та ДХК+ХДХК – на 21,5 – 27,9% 

(p<0,01) (таблиця 3.1.3). 
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Таблиця 3.1.3 

Концентрація вільних жовчних кислот (М  SD) у жовчі щурів (n=14) під 

впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини) 

 

Проби 

жовчі 

Серія  

Дослідів 
ХК ДХК +ХДХК 

1 
Контроль 19,874,774 8,341,981 

Гістамін 23,962,515 14,101,887*** 

Внутрішньопортальне введення гістаміну 

2 
Контроль 19,844,267 7,891,316 

Гістамін 20,172,586
###

 11,071,751**
###

 

3 
Контроль 18,894,453 7,541,187 

Гістамін 19,712,400
###

 10,161,372**
###

 

 

Примітка: * - р<0,05;
 
** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю; # - 

р<0,05; 
 
## - p<0,01; 

 
### - p<0,001 відносно вихідного рівня (проба № 1 – 

перший 30-хв проміжок досліду). 

 

Як відомо, холева і хенодезоксихолева кислоти відносяться до так 

званих первинних жовчних кислот, тобто таких, що ідентичні синтезованим 

de novo в гладенькому ендоплазматичному ретикулумі та мітохондріях 

гепатоцитів. Зміни концентрації цих жовчних кислот у жовчі можуть 

вказувати на перебіг процесів утворення первинних жовчних кислот із 

холестеролу. На перший погляд створюється враження про пригнічуючий 

вплив гістаміну на синтез первинних жовчних кислот. Враховуючи зниження 

швидкості секреції жовчі під впливом цього аутокоїду можна було б 

говорити про його швидку і доволі потужну гіпохолеретичну дію. Але 

швидке зменшення вмісту ХК та ХДХК і ДХК у жовчі щурів після в/п 
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введення гістаміну співпадає зі збільшенням концентрації у печінковому 

секреті кон’югованих холатів. Тому можемо припустити, що фізіологічний 

регуляторний ефект гістаміну може полягати у стимуляції кон’югації 

жовчних кислот із таурином і гліцином. 

Гістамін викликав зростання коефіцієнту кон’югації (на 31,4% та 

39,2%; p<0,001) та зниження коефіцієнту гідроксилювання (на 7,5% та 9,3%; 

p<0,01) відносно вихідного рівня. Отже, під впливом гістаміну до жовчі 

надходить більше кон’югованих жовчних кислот, аніж вільних, а 

співвідношення тригідроксихоланових і дигідроксихоланових холатів 

зміщується в бік зростання концентрації дигідроксихолатів. 

Ще одними важливими органічними компонентами жовчі є ліпіди. 

Серед них у найбільшій концентрації в жовчі містяться фосфоліпіди і 

холестерол. І саме їх співвідношення із холатами визначає ступінь 

літогенності (ймовірності утворення жовчних каменів) жовчі. Враховуючи 

значну активність гістаміну як регулятора метаболічних і транспортних 

процесів у тканині печінки, в тому числі вище описані нами ефекти гістаміну 

на вміст холатів у жовчі щурів, було досліджено вплив аутокоїду на 

концентрацію окремих ліпідів у печінковому секреті. Важливість 

дослідження дії регуляторного фактора на надходження і вміст ліпідів у 

жовчі обумовлена роллю цих сполук у виникненні та перебігу захворювань 

гепато-біліарної системи. 

Виявлено, що у жовчі зібраній впродовж першого півгодинного 

проміжку досліду одразу після в/п болюсного введення гістаміну (8 мкг/кг 

маси тіла тварини) концентрація фосфоліпідів зростає на 5,7% (р<0,05) 

порівняно із вихідним рівнем (концентрація фосфоліпідів у першій 

півгодинній пробі жовчі, зібраній до введення аутокоїду) (Таблиця 3.1. 4). У 

жовчі зібраній за третій півгодинний проміжок гострого досліду 

концентрація фосфоліпідів виявлялася більшою на 16,8% (р<0,05) порівняно 

із вихідним рівнем та на 10,5% (р<0,05) порівняно із показником отриманим 

для жовчі тварин контрольної групи. У четвертій пробі жовчі вміст 
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фосфоліпідів усе ще лишався на 5,1% (р<0,05) вищим ніж у контролі та на 

11,1% (р<0,05) більшим від вихідного рівня. Надалі у п’ятій пробі жовчі 

щурів дослідної групи концентрація фосфоліпідів статистично значимо не 

відрізняється від вихідного рівня та контролю. Хоча у жовчі зібраній 

впродовж останнього шостого півгодинного проміжку досліду концентрація 

фосфоліпідів виявляється на 8,3% (р<0,05) вищою від вихідного рівня. 

Таким чином, гістамін у застосованій дозі при одноразовому 

внутрішньопортальному введенні викликає швидке помірне збільшення 

концентрації фосфоліпідів у жовчі самців щурів. Важлива фізіологічна роль 

фосфоліпідів жовчі полягає у тому, що вони стабілізують колоїдну систему 

печінкового секрету, сприяючи утриманню холестеролу в складі змішаних 

жовчних міцел [188, 189]. Формування таких змішаних міцел у жовчі також 

значно зменшує токсичні детергентні ефекти жовчних кислот щодо клітин 

печінки [189]. Отже, гістамін, викликаючи помірне збільшення концентрації 

фосфоліпідів у жовчі щурів виявляє стабілізуючий вплив як на саму жовч, 

так і на стан тканини печінки. 

Ще одним обов’язковим проміжним продуктом обміну ліпідів, в 

метаболізмі і транспорті яких ключову роль відіграє печінка, є вільні 

(неетерифіковані) жирні кислоти, а збільшення їх вмісту в організмі 

асоційоване із ожирінням, діабетом 2-го типу та метаболічним синдромом 

[190, 191]. При визначенні вмісту вільних жирних кислот у жовчі щурів, 

отриманій після внутрішньопортального введення гістаміну, виявлено 

зменшення концентрації вільних жирних кислот, як порівняно із вихідним 

рівнем їх концентрації, так і щодо показників жовчі контрольної групи 

тварин (таблиця 3.1.4). 

У той же час у жовчі щурів, які отримали гістамін не виявлено 

тривалих змін концентрації тригліцеридів порівняно із контрольними 

показниками, але відзначається зменшення їх вмісту порівняно із вихідним 

рівнем (Таблиця 3.1.4). 
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Таблиця 3.1.4 

Концентрація ліпідів у пробах жовчі щурів під впливом гістаміну (8 

мкг/кг маси тіла тварини) та у контролі (2 мл фізіологічного розчину/кг маси 

тіла тварини), Ме,[25;75], n=12 

 

№ проби 

жовчі 

Серія 

дослідів 

Фосфоліпіди Вільні жирні 

кислоти 

Тригліцериди 

№ 1 Контроль 68,7 [64,1;75,9] 11,9 [10,2; 12,8] 2,1 [1,7; 2,8] 

Дослід 65,0 [59,7;71,3] 15,5 [13,7; 17,3]* 2,7 [2,4; 3,1] 

Внутрішньопортальне введення гістаміну 

№ 2 Контроль 67,8 [64,872,2;] 12,8 [10,8; 13,3] 2,2 [1,8; 2,6] 

Дослід 68,7 [64,1; 74,0]
#
 13,7 [11,9; 15,5] 2,4 [2,1; 2,7]

#
 

№ 3 Контроль 65,0 [63,2; 70,3] 11,9 [11,3; 14,1] 2,0 [1,9; 2,3] 

Дослід 75,9 [69,6; 78,6]*
#
 12,4 [11,5; 14,2] 2,8 [2,5; 3,2] 

№ 4 Контроль 66,7 [64,1; 69,6] 12,8 [11,9; 13,3] 2,1 [1,8; 2,2] 

Дослід 72,2 [69,2; 74,0]*
#
 11,9 [10,6; 12,8]

#
 2,5 [2,3; 2,8] 

№ 5 Контроль 63,2 [63,2; 68,5] 12,8 [11,3; 14,2] 1,9 [1,5; 2,0] 

Дослід 64,1 [63,2; 66,9] 8,9 [7,2; 10,2]*
#
 2,2 [1,8; 2,4]

#
 

№ 6 Контроль 61,4 [60,5; 65,0] 13,4 [12,4; 14,2] 1,8 [1,6; 2,0] 

Дослід 70,4 [68,7; 72,2]
#
 11,9 [9,8; 12,8] 2,3 [2,2; 2,4]

#
 

 

Примітка: * - р<0,05 щодо контролю; # - р<0,05 відносно вихідного 

рівня (перший (№1 у таблиці) 30-хв проміжок часу гострого досліду). 

 

Порівняння з вихідним рівнем – значенням показника зареєстрованим у 

першій півгодинній пробі жовчі, отриманій перед в/п введенням гістаміну, 

дозволяє виявити динаміку змін параметрів жовчосекреторної функції 

печінки щурів у кожному експерименті. Зауважимо, що у жовчі щурів 

контрольної групи концентрація тригліцеридів хоча і має тенденцію до 
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зниження впродовж експерименту, але статистично значимих відмінностей 

між вихідним рівнем і показниками проб зібраних після введення 

фізіологічного розчину не виявлено. Наприкінці гострого досліду, як у 

контролі, так і після в/п введення гістаміну концентрація тригліцеридів стає 

близькою за своїм абсолютним значенням. 

Холестерол та його ефіри є обов’язковими компонентами жовчі, 

коливання вмісту яких обумовлюють зміни властивостей жовчі та стають 

однією з причин розвитку холелітіазу [26]. В науковій літературі, нажаль, 

зустрічається мало інформації про експериментальні дослідження впливу 

гістаміну на виділення холестеролу із жовчю [192], хоча відзначається дія як 

самого аутокоїду, так і антигістамінових препаратів на його вміст у плазмі 

крові [7]. Виявилося, що після внутрішньопортального введення гістаміну 

концентрація холестеролу збільшується на 4 – 12% (р<0,05) (Таблиця 3.1.5). 

Слід відзначити відмінності у динаміці змін концентрації холестеролу в 

жовчі отриманій у контрольних дослідах і від тварин, яким 

внутрішньопортально ввели гістамін. А саме, у контролі спостерігається 

поступове зменшення концентрації вільного холестеролу в жовчі від (30,2 

[27,2; 31,1]) мг% у першій півгодинній пробі жовчі (вихідний рівень) до (24,5 

[20,7; 26,3]) мг% у останній шостій пробі жовчі, тобто на 18,9%. Тоді як у 

жовчі тварин дослідної групи концентрація вільного холестеролу в першій 

півгодинній пробі (вихідний рівень) складала (22,5 [20,9; 24,5]) мг%, а у 

останній шостій пробі – (24,5 [22,5; 24,7]) мг%, тобто статистично значимо не 

відрізнялася. Під впливом гістаміну концентрація ефірів холестеролу також 

зростає, але лише у жовчі зібраній впродовж півгодини одразу після 

внутрішньопортального введення аутокоїду. Надалі динаміка змін 

концентрації ефірів холестеролу стає подібною до такої у контролі (Таблиця 

3.1.5). 

Таким чином, у гострих дослідах на щурах із канюльованою жовчною 

протокою показано, що гістамін у дозі, яка була ефективною щодо 

тканинного дихання у печінці та регуляції печінкового кровообігу (8 мкг/кг 
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Таблиця 3.1.5 

Концентрація холестеролу та його ефірів у пробах жовчі щурів під впливом 

гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини) та у контролі (2 мл фізіологічного 

розчину/кг маси тіла тварини), Ме,[25;75], n=12 

 

30-хв 

проміжки часу 

Серія 

дослідів 

Вільний 

холестерин 

Етерифікований 

холестерин 

№ 1 Контроль 30,2 [27,2; 31,1] 2,9 [2,3; 3,1] 

Дослід 22,5 [20,9; 24,5]* 2,8 [2,5; 3,0] 

Внутрішньопортальне введення гістаміну 

№ 2 Контроль 29,0 [28,1; 31,3] 2,7 [2,0; 2,9] 

Дослід 23,4 [21,8; 25,2]*
#
 3,2 [2,9; 3,4]*

#
 

№ 3 Контроль 28,1 [24,5; 29,0] 2,5 [2,1; 2,9] 

Дослід 25,2 [23,6; 28,1]
#
 2,9 [2,7; 3,3] 

№ 4 Контроль 27,0 [23,2; 30,6] 2,6 [1,9; 2,8] 

Дослід 24,5 [23,4; 26,1]
#
 2,4 [2,2; 2,7] 

№ 5 Контроль 25,4 [21,4; 28,1]
#
 2,3 [2,0; 2,8] 

Дослід 22,7 [20,9; 23,2] 2,2 [2,1; 2,4] 

№ 6 Контроль 24,5 [20,7; 26,3]
#
 2,5 [2,1; 3,0] 

Дослід 24,5 [22,5; 24,7] 2,3 [2,1; 2,4] 

 

Примітка: * - р<0,05 щодо контролю; # - р <0,05 відносно вихідного 

рівня (перший (№1 у таблиці) 30-хв проміжок часу гострого досліду). 

 

маси тіла тварини), виявляє помірний гіпохолеретичний ефект. Окрім того 

гістамін при в/п введенні у вказаній дозі стимулює гепатоцитарну 

кон’югацію жовчних кислот із таурином і гліцином. Дія гістаміну на зміну 

співвідношення вільних і кон’югованих кислот у жовчі щурів виявляється 

дуже швидко, впродовж першої години після введення аутокоїду. Також 

гістамін змінює концентрацію ліпідів у жовчі щурів. А саме, під впливом 

гістаміну концентрація у жовчі фосфоліпідів, вільних жирних кислот, 

холестеролу та його ефірів збільшувалася і лише вміст тригліцеридів жовчі 

зменшувався. Як і для жовчних кислот, ефекти гістаміну на вміст у жовчі 
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щурів різних ліпідів проявлялися досить швидко (одразу з після введення 

аутокоїду) та у більшості випадків вже через 1 – 1,5 години зникали і 

концентрації визначених у жовчі тварин органічних компонентів поверталися 

до вихідного рівня. 

 

 

3.1.4. Участь H1 гістамінових рецепторів у реалізації ефектів гістаміну 

на зовнішньосекреторну функцію печінки 

 

Для з’ясування участі гістамінових рецепторів Н1 типу в реалізації 

ефектів гістаміну на холерез та на вміст у жовчі самців щурів вільних і 

кон’югованих холатів було проведено дослідження із застосуванням 

гістаміну в умовах блокади Н1-рецепторів тавегілом. Виявилося, що при 

послідовному внутрішньопортальному введенні блокатора і аутокоїду 

середня об’ємна швидкість секреції жовчі у самців щурів також знижувалася 

порівняно із вихідним рівнем секреції (рис. 3.1.6). Отже, гіпохолеретичний 

ефект гістаміну не зникає в умовах блокади Н1 рецепторів. 

Однак, слід відзначити, що жовчносекреторній процес не завжди 

відображається тільки у змінах об’єму виділеної жовчі. Значною мірою 

регуляторні сполуки, які здатні впливати на жовчоутворення, викликають 

зміни складу жовчі [187]. Особливо, при одноразовому введенні багатьох 

гормонів та інших біологічно-активних речовин виявляються їх значні 

ефекти саме на синтез, біотрансформацію і транспорт органічних 

компонентів жовчі, таких як жовчні кислоті і ліпіди. Важливою рисою 

реалізації ефектів низки регуляторів є можливість діяти через різні типи 

рецепторів. Така ймовірність, можливо, існує і для гістаміну. Блокада одного 

з типів гістамінових рецепторів дозволить виявити ефекти, що реалізуються 

за участю інших рецепторних структур. 
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Рис. 3.1.6. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні гістаміну у дозі 8мкг/кг та фоні блокади 

Н1-рецепторів тавегілом. 

Примітки: ВР - вихідний рівень показника (середнє значення з трьох 

перших 10-хвилинних проб жовчі); * - p<0,05, ** - p<0,01 порівняно із 

вихідним рівнем; Введення речовин – послідовне в/п введення блокатора Н1-

рецепторів – тавегілу і гістаміну з інтервалом 10 хв. 

 

В результаті проведених досліджень жовчосекреторної функції печінки 

щурів, що перебували під впливом гістаміну в умовах попередньої блокади 

Н1-рецепторів тавегілом виявлено низку змін вмісту холатів у жовчі, які 

вказують на участь цього типу рецепторів у реалізації ефектів гістаміну на 

процеси, які забезпечують надходження цих компонентів у первинні жовчні 

каналі кули. Так виявилося, що у тварин, яким вводили гістамін на фоні 

блокади гістамінових рецепторів тавегілом, порівняно із вихідним рівнем 
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спостерігалося зниження концентрації ТХК у другій пробі на 13% (p<0,05) і 

ГХК у другій і третій пробах на 26,2% (p<0,05) та 24,8 % (p<0,05) відповідно 

(таблиця 3.1.6). 

 

Таблиця 3.1.6 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (М  SD) у жовчі самців 

щурів (n=14) під впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини) на фоні 

блокади Н1-рецепторів тавегілом 

 

Проби 

жовчі 

Серія  

дослідів 
ТХК ТДХК+ТХДХК ГХК ГДХК+ГХДХК 

1 
Контроль 180,8311,882 103,098,283 141,7713,820 23,576,226 

Тавегіл+Гістамін  170,34±18,673 90,37±15,014 140,60±16,840 32,09±9,161 

Внутрішньопортальне введення гістаміну на фоні блокади Н1 рецепторів тавегілом  

2 
Контроль  178,9910,178  104,468,489 143,998,419 21,944,541 

Тавегіл+Гістамін  148,17±28,323*
#
 77,11±14,374*** 108,33±41,522*

#
 28,46±13,056 

3 
Контроль 175,669,719 99,778,499 137,209,162 20,795,013 

Тавегіл+Гістамін  161,86±21,501 87,56±9,398* 109,84±35,943
#
 27,30±11,913 

 

Примітка: * - р <0,05; *** - p<0,001 щодо контролю; # - р <0,05відносно 

вихідного рівня (проба № 1 – перший 30-хв проміжок гострого досліду). 

 

Також порівняно з контрольною групою у тварин яким вводили 

гістамін на тлі тавегілу відмічено зниження концентрації  ТХК, 

ТДХК+ТХДХК та ГХК у другій пробі на 17% (p<0,05), 26,2% (p<0,001) та 

24,8% (p<0,05) відповідно (Таблиця 3.1.6). 

Також, при введенні гістаміну на фоні блокади Н1-рецепторів 

тавегілом, спостерігалося зростання концентрації у жовчі другої проби ХК на 

14,5% і суміші ДХК+ХДХК на 22,6% (p<0,01) відносно вихідного рівня 

(таблиця 3.1.7). Виявлене збільшення концентрації вільних холатів у жовчі 
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щурів, що підлягали впливу тавегілу і гістаміну в гострому досліді збігається 

у часі зі значним зменшенням концентрації кон’югованих жовчних кислот. 

 

Таблиця 3.1.7 

Концентрація вільних жовчних кислот (М  SD) у жовчі самців щурів 

(n=14) під впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини) на фоні блокади 

Н1-рецепторів тавегілом 

 

Проби 

жовчі 

Серія  

Дослідів 
ХК ДХК +ХДХК 

1 

Контроль 19,874,774 8,341,981 

Тавегіл+ 

Гістамін  
25,89±7,158 17,43±4,203*** 

Внутрішньопортальне введення гістаміну на фоні 

блокади Н1 рецепторів тавегілом  

2 

Контроль 19,844,267 7,891,316 

Тавегіл+ 

Гістамін  
29,64±7,772*** 21,37±6,649***

##
 

3 

Контроль 18,894,453 7,541,187 

Тавегіл+ 

Гістамін  
26,04±6,009* 19,41±7,168*** 

 

Примітка: * - р<0,05;
 

*** - p<0,001 щодо контролю; ## - p<0,01 

відносно вихідного рівня (проба № 1 – перший 30-хв проміжок досліду). 

 

Отже, у разі введення гістаміну на тлі блокади Н1-рецепторів 

усувається стимулюючий вплив аміну на процеси кон’югації вільних 

жовчних кислот у гепатоцитах. Це підтверджується розрахунками 

коефіцієнту кон’югації жовчних кислот (КГ). При введенні гістаміну в 
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умовах попередньої блокади гістамінових рецепторів тавегілом 

спостерігалося як зниження коефіцієнту кон’югації (на 30,1% та 15%; 

p<0,01), так і коефіцієнту гідроксилювання (8,3%; p< 0,05) відносно 

вихідного рівня (таблиця 3.1.8). 

 

Таблиця 3.1.8 

Коефіцієнти кон’югації та гідроксилювання жовчних кислот (М  SD) жовчі 

щурів (n=21) після внутрішньопортального введення гістаміну (8 мкг/кг маси 

тіла тварини) або при дії гістаміну на фоні блокади Н1-рецепторів тавегілом 

 

Проби 

жовчі 

Серія 

дослідів 

Коефіцієнт 

кон’югації 

жовчних кислот 

Коефіцієнт 

гідроксилювання 

жовчних кислот 

1 Контроль 16,874,82 2,540,16 

Гістамін 11,292,26* 2,800,15** 

Тавегіл+ 

Гістамін  

10,88± 4,31* 2,42± 0,22 

Внутрішньопортальне введення гістаміну або гістаміну на фоні блокади 

Н1 рецепторів тавегілом  

2 Контроль 16,884,08 2,560,18 

Гістамін 14,833,39
###

 2,590,19
##

 

Тавегіл+ 

Гістамін  

7,61±3,04***
##

 2,27± 0,44 

3 Контроль 17,214,58 2,600,17 

Гістамін 15,723,18
###

 2,540,20
##

 

Тавегіл+ 

Гістамін  

9,25±3,86**
##

 2,22±0,31**
#
 

Примітка: * - р<0,05;
 
** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю; # - 

р<0,05; 
 
## - p<0,01; 

 
### - p<0,001 відносно вихідного рівня (проба № 1 – 

перший 30-хв проміжок гострого досліду). 
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Отримані результати вказують на швидкий і відносно недовготривалий 

вплив гістаміну на вміст холатів у жовчі щурів і його ефективну стимулюючу 

дію на активність ферментів кон’югації жовчних кислот та пригнічуючий 

вплив на синтез і гідроксилювання холатів. Вказані ефекти гістаміну 

реалізуються, зокрема, за участю Н1 гістамінових рецепторів. Тобто саме ці 

рецептори опосередковують реалізацію дії гістаміну на такі реакції 

біотрансформації жовчних кислот, як кон’югація їх із таурином і гліцином. 

Однак, виявлене зменшення холерезу при введенні аміну в умовах блокади 

Н1-рецепторів вимагає подальшого дослідження того, які ще гістамінові 

рецептори виявляються залученими до реалізації гіпохолеретичного ефекту 

гістаміну. 

 

 

3.2. Вплив серотоніну на тканинне дихання, гемодинаміку і 

зовнішньосекреторну функцію печінки 

 

3. 2.1. Зміни рО2 в печінці, споживання нею О2 та тиску крові в 

артеріальних і ворітних судинах при дії серотоніну. Модулятором 

тканинного дихання в печінці може бути серотонін - біогенний амін, який 

відіграє важливу роль як нейротрансміттер, гормон і міжклітинний 

месенджер у регуляції діяльності мозку та вісцеральних систем [66, 193]. 

Серотонін утворюється в результаті гідроксилювання амінокислоти L-

триптофану в цитоплазмі нервових закінчень. Він накопичується в 

синаптичних міхурцях, виділяється під впливом нервових імпульсів і 

взаємодіє із специфічними рецепторами. Але переважна більшість його в 

організмі (до 90%) синтезується ентерохромафінними клітинами у шлунково-

кишковому тракті, звідки транспортується в різноманітні ділянки тіла і, в 

першу чергу, по ворітній вені до печінки [9]. У даний час більшість 

досліджень гепатотропних ефектів серотоніну спрямовані на з’ясування його 

дії на регенерацію і канцерогенез у печінковій тканині [12]. Але питання 
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впливу даного біогенного аміну на тканинне дихання печінки, як одного із 

показників, що відображає функціональний стан цього органа, залишається 

не вивченим. 

 

 

 

Рис 3.2.1. Запис змін системного артеріального тиску (САТ), напруги 

кисню в паренхімі печінки (pO2), тиску у ворітній вені (Твв) у відповідь на 

внутрішньопортальне введення серотоніну (10 мкг/кг). 

 10с  
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Ми вирішили дослідити вплив серотоніну на кисневий гомеостаз і тиск 

крові в судинах печінки та з’ясувати ступінь залучення 5-НТ2 - рецепторів до 

реалізації цих ефектів аутокоїда. Вихідні значення показників кровообігу і 

кисневого балансу печінки у дослідних щурів становили: системний 

артеріальний тиск (САТ) – 121,9 ± 6,9 мм рт. ст., тиск у ворітній вені (Твв) – 

7,7± 0,2 мм рт. ст., рО2– 35,2± 0,9 мм рт. ст. Внутрішньопортальне введення 

серотоніну в дозі 10 мкг/кг викликало вірогідне підвищення Твв на 35% 

(р<0,001) від вихідного рівня та зниження САТ на 25% (р<0,001) (рис.3.2.1-

3.2.3). 

 

 

Рис. 3.2.2. Зміни тиску крові у ворітній вені при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну (10 мкг/кг). 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Це свідчить про те, що серотонін у вказаній дозі викликає зростання 

Твв, ймовірніше всього, за рахунок їхнього звуження, та зниження тиску в 

артеріях організму, у тому числі й в печінковій артерії, завдяки їх 

розширенню. 

Важливим показником, що відображає як постачання кисню до органу, 

Твв, мм рт.ст. 

*** 
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так і його споживання клітинами, тобто тканинне дихання, є напруга кисню у 

тканині. Було виявлено, що внутрішньопортальне введення серотоніну у дозі 

10 мкг/кг вірогідно зменшувало цей показник до 31,5 [14,31;51,51] (р<0,001) 

(рис.3.2.1, 3.2.4). 
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Рис. 3.2.3. Зміни САТ при внутрішньопортальному введенні серотоніну 

(10 мкг/кг). 

Примітка:  *** - р<0,001. 

 

Отже, серотонін у дозі 10 мкг/кг поряд із зростанням Твв викликає 

зниження тиску в артеріях організму, у тому числі й в печінковій артерії, 

завдяки їх розширенню. Як відомо, значна частка кисню надходить до 

печінки з оксигенованою кров’ю по печінковій артерії. Тому зниження рівня 

рО2 в залозі поряд із зростанням постачання до неї О2 може свідчити про 

збільшення споживання кисню печінкою під впливом серотоніну. Подібні 
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зміни досліджуваних показників при дії гуморальних чинників ми 

спостерігали раніше [194]. 

 

 

 

Рис.3.2.4. Зміни рО2 в паренхімі печінки при внутрішньопортальному 

введенні серотоніну (10 мкг/кг). 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Як засвідчили наші подальші дослідження, дійсно, серотонін зумовлює 

збільшення коефіцієнта споживання кисню печінкою. Вже на 5-й хвилині 

після введення аутокоїда спостерігалось підвищення цього показника 

відносно вихідного рівня (4,5±0,32) на 11,1% (р<0,05), а найістотніше його 

зростання на 28,8% (р<0,001) відбувалося  на 20-й хвилині досліду (рис. 

3.2.5). Отже, серотонін викликав швидку реакцію тканини печінки у вигляді 

посилення споживання кисню. Виходячи з цього можна припустити, що 

серотонін може впливати на перебіг кисень залежних процесів у клітинах 

печінки. 

 

рО2, мм рт.ст. 

*** 
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Рис.3.2.5. Зміни коефіцієнта споживання кисню печінкою (M±SD) при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну в дозі 10 мг/кг до (1) та на фоні 

дії (2) кетансерину (3 мг/кг). 

Примітки: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 вірогідність змін 

відносно вихідного рівня. 

 

 

3.2.2. Участь 5-НТ2-рецепторів у реалізації дії серотоніну на кисневий 

гомеостаз печінки. Опосередкування дії серотоніну відбувається через відомі 

на сьогодні  14 підтипів серотонінових рецепторів. Більшість з них (5-HT1, 5-

HT2, 5-HT4 - 5-HT7) належить до родини метаботропних рецепторів і лише 

рецептор 3-го типу - до родини ліганд-керованих каналів. За типом G-білка 

та основного ефектора метаботропні серотонінові рецептори можна поділити 

на три групи. Рецептори першої групи, до якої належать 5-HT1А, 5-HT1В, 5-

HT1D, 5-HT1Е, 5-HT1F та 5-HT5, пригнічують активність фермента 

аденілатциклази через Gi/o, що знижує синтез цАМФ. Рецептори другої 

групи – 5-HT4, 5-HT6, 5-HT7 – навпаки, стимулюють аденілатциклази через Gs 

К×10
-2

 

*** 
*** *** 

** * 

введення серотоніну 
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і, таким чином, сприяють підвищенню рівня цАМФ. Нарешті рецептори 

третьої групи - 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C – пов’язані з Gq і продукцією 

фосфоінозитолу через активацію фосфоліпази С, що відповідно стимулює 

протеїнкіназу С та Ca
2+

/кальмодулінові каскади [159]. 

Із семи родин серотонінових рецепторів, виявлених у печінці, найбільш 

інтенсивно експресуються і, до того ж, опосередковують дію серотоніну на 

метаболічні процеси в залозі 5-НТ2-рецептори [12, 13]. Тому ми вирішили 

з’ясувати їхню роль у реалізації стимулюючої дії серотоніну на тканинне 

дихання печінки. 

Проведені нами експерименти показали, що введення блокатора 5-НТ2-

рецепторів кетансерину (3 мг/кг) пригнічувало споживання кисню печінкою 

на 16,7% (р<0,001) порівняно з вихідним рівнем (4,8±0,33). Це може свідчити 

про блокування стимулюючої дії ендогенного серотоніну на тканинне 

дихання в печінці. Разом з тим кетансерин повністю усував зміни коефіцієнта 

споживання кисню залозою, зумовлені дією серотоніну введеного 

внутрішньопортально (рис.3.2.5). 

Результати цієї серії експериментів свідчать про те, що введення 

серотоніну викликає звуження ворітних та розширення артеріальних судин 

печінки, а також посилення споживання нею кисню, рівень напруження О2 в 

залозі при цьому знижується. Попередня блокада 5-НТ2-рецепторів за 

допомогою кетансерину призводить як до пригнічення дії ендогенного 

серотоніну, так і до усунення впливу екзогенного аутокоїда. Це вказує на те, 

що стимулююча дія серотоніну на тканинне дихання печінки реалізується 

через 5-НТ2-рецептори. 

Зважаючи на вищевикладене, можна підсумувати, що серотонін поряд з 

різноспрямованим впливом на артеріальні та ворітні судини печінки активує 

процеси тканинного дихання в залозі. Спостерігається стимуляція аутокоїдом 

мітохондріальних поліферментних систем печінки, а це, в свою чергу, 

зумовлює інтенсифікацію процесів споживання кисню залозою. 

Відзначається, що в різних фізіологічних ситуаціях зміни споживання кисню 
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гепатоцитами при підвищенні рівня метаболізму пов’язані, в основному, зі 

збільшенням його екстракції печінкою з крові, яка до неї надходить [54]. 

Дихання гепатоцитів тісно пов’язане з енергетичним метаболізмом. А тому, 

як вважають, воно відображає, в основному, енергетичні витрати клітин, 

пов’язані з секреторною функцією, синтезом білка [195]. Активація дихання 

гепатоцитів пов’язана з інтенсифікацією низки енергозалежних процесів – 

глюконеогенезу, синтезу сечовини, ліпогенезу. Такі енергозатратні процеси 

здійснюють найбільш вагомий внесок у дихання клітини [182]. Разом з тим, 

секреція багатьох компонентів жовчі є також кисеньзалежним процесом. 

Тому ми поставили собі за мету дослідити вплив серотоніну на холесекрецію. 

 

 

3.2.3. Ефекти серотоніну на жовчносекреторну функцію печінки 

щурів. Секреція жовчі відбувається у щурів безперервно і, оскільки ці 

тварини не мають жовчного міхура, одразу надходить у дванадцятипалу 

кишку. У щурів об’єм виділеної печінкою жовчі є результатом секреторної 

активності саме гепатоцитів, а участь холангіоцитів в утворенні цього 

секрету менш значна, порівняно із іншими видами [25]. Така видова 

особливість щурів дозволяє за динамікою холерезу оцінити регуляторні 

ефекти застосованих речовин на зовнішньосекреторну активність клітин 

печінки. 

Внутрішньопортальне введення серотоніну щурам викликало зміни 

інтенсивності жовчотоку. А саме, виявлено, що серотонін у дозі 10 мкг/кг 

справляє гіпохолеретичний ефект: зниження об’ємної швидкості секреції 

жовчі відбувалося на 8 – 13,5 % (р<0,05) порівняно із вихідним рівнем. 

Зниження середньої об’ємної швидкості секреції жовчі виявляється вже в 

першій півгодинній пробі після введенні аутокоїду і триває протягом всього 

експерименту. Максимальне значуще зменшення об’єму секретованої жовчі 

спостерігалося на 70-й хвилині досліду і становило 13,5 % (р<0,05) відносно 

вихідного рівня показника (ВР) (рис. 3.2.6). 
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Рис. 3.2.6. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну у дозі 10 мкг/кг. 

Примітка: * - р<0,05 відносно вихідного рівня показника (ВР; середнє 

значення трьох перших 10-хв. проб). 

 

Оскільки об’єм секретованої жовчі значною мірою визначається 

жовчними кислотами, то слід було очікувати змін їх вмісту у жовчі після 

введення серотоніну. Нагадаємо, що за літературними даними вміст 

таурохолевої кислоти є найвищим у жовчі щурів, яка разом з 

дигідроксихолановими таурокон’югатами складає близько 55 %. Друге місце 

займає глікохолева кислота, концентрація якої спільно з 

дигідроксихолановими глікокон’югатами досягає 30 % загального вмісту 

холатів у жовчі щурів. І лише близько 11 % загального пулу жовчних кислот 

становить концентрація вільних холевої, дезоксихолевої та 

хенодезоксихолевої кислот [24, 25, 187]. 

Ключовим етапом дослідження впливу серотоніну на вміст холатів у 

жовчі щурів був аналіз результатів тонкошарової хроматографії у 

контрольній та дослідних серіях експериментів. У щурів з 
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внутрішньопортальним введенням фізіологічного розчину (1мл/кг, 

контрольна група) спостерігалося статистично значуще зниження 

концентрації всіх фракцій жовчних кислот порівняно з вихідним рівнем 

відповідних холатів (таблиця 3.2.1). Так, концентрація ТХК у пробі № 6 

максимально знизилася на 11,6 % (р<0,05), а вміст ТДХК + ТХДХК і ГДХК + 

ГХДХК - на 15,4 % (р<0,05) та 23,8 % (р<0,05) відповідно щодо ВР. Поряд з 

цим, вміст ГХК та ХК у жовчі щурів контрольної групи максимально 

зменшився на 12,3 % (р<0,05) та 11,0 % (р<0,05) у п’ятій і шостій пробах 

відповідно (таблиця 3.2.1). 

 

Таблиця 3.2.1 

Концентрація жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів після 

внутрішньопортального введення фізіологічного розчину (1 мл/кг); 

Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
ТХК 

ТДХК + 

ТХДХК 
ГХК 

ГДХК + 

ГХДХК 
ХК 

ДХК + 

ХДХК 

1(ВР) 
180,2 

[171,2;190,9] 
104,6 [95,7; 108,2] 139,8 [127,9;153,2] 22,7 [18,2;31,7] 20,9 [15,5;24,5] 

7,8 

[6,5;10,8] 

Внутрішньопортальне введення фізіологічного розчину (1 мл/кг) 

2 
176,7 

[170,3;189,3] 
105,5[98,4; 111,6] 144,2 [134,3;148,8] 23,4 [17,6; 27,2] 21,4 [16,4;23,6] 

8,1 

[6,5;9,2] 

3 
173,0 

[168,6;187,5]  
102,8 [92,0; 105,5] 136,5 [131,7;145,0] 21,8 [15,8; 25,4] 19,1 [15,3;23,6]* 

7,4 

[6,5;8,9] 

4 
169,5 

[164,0;185,7]* 
97,5 [83,8; 101,9]* 128,0 [125,3;141,5]* 20,9 [16,4;25,4]* 18,6 [14,6;22,7]* 

6,9 

[6,5;8,3] 

5 
163,1 

[154,9;177,6]* 
92,0 [88,5; 99,0]* 122,6 [106,4;135,2]* 18,9 [14,9;23,6]* 17,9 [15,5;22,5] 

7,2 

[6,5;8,3] 

6 
159,3 

[151,4;172,1]* 
88,5 [86,7; 92,0]* 123,0 [108,2;132,5]* 17,3 [14,4;20,9]* 17,3 [16,4;21,8] 

7,4 

[6,8;7,4] 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР – концентрація 

жовчної кислоти у першій півгодинній пробі жовчі). 
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Отже, спостерігалося більш виражене зниження концентрації 

кон’югованих жовчних кислот, ніж вільних, що свідчить про зменшення пулу 

циркулюючих холатів, що надходять до печінки з ворітною кров’ю і 

пов’язане з перериванням ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот 

внаслідок оперативного втручання. В той же час гальмується і процес 

синтезу жовчних кислот de novo, що веде до зниження кількості вільних 

холатів у жовчі щурів контрольної групи. 

Після внутрішньопортального введення серотоніну виявлено 

різнонаправлені зміни концентрації кон’югованих та вільних жовчних кислот 

у жовчі щурів (таблиця 3.2.2). 

 

Таблиця 3.2.2 

Концентрація жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів після 

внутрішньопортального введення серотоніну (10 мкг/кг); Ме [Q25; Q75] 

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація жовчної 

кислоти у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення речовини). 

№ 

проби 
ТХК 

ТДХК + 

ТХДХК 
ГХК 

ГДХК + 

ГХДХК 
ХК 

ДХК + 

ХДХК 

1(ВР) 
171,8 

[159,6;181,1] 

88,0 

[83,0;93,9] 

139,3 

[131,6;152,3] 

23,2 

[19,1;32,6] 

23,2 

[20,9;25,4] 

14,5 

[12,6;16,4] 

Внутрішньопортальне введення серотоніну 

2 
186,6 

[176,7;211,7] * 

98,5 

[89,4;109,1]* 

159,1 

[141,5;168,6]* 

26,3 

[22,7;34,4]* 

19,6 

[17,3;21,8]* 

12,2 

[10,8;14,2]* 

3 
181,1 

[164,0;217,1] 

94,4 

[85,8;104,6]* 

148,3 

[144,2;164,0]* 

25,4 

[23,4;36,2]* 

17,3 

[16,4;19,1]* 

11,4 

[9,6;12,6]* 

4 
191,0 

[178,9;221,6]* 

93,9 

[90,2;109,6]* 

150,1 

[141,5;168,6]* 

25,4 

[24,1;40,7]* 

17,2 

[15,5;19,1]* 

10,9 

[9,2;11,9]* 

5 
178,5 

[169,5;206,3] 

88,5 

[83,0;101,9] 

137,5 

[135,2;144,2] 

23,6 

[20,9;35,3] 

16,8 

[16,2;19,8]* 

12,0 

[9,5;12,4]* 

6 
165,4 

[145,1;179,4] 

83,6 

[77,7;88,5] 

128,9 

[121,7;136,1]* 

21,8 

[19,1;27,2] 

19,1 

[18,2;20,9]* 

12,6 

[10,4;12,8]* 
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А саме, під впливом серотоніну (10 мкг/кг) максимальне значуще 

підвищення концентрацій ТХДХК+ТДХК на 11,9 % (р<0,05), ГХК на 14,2 % 

(р<0,05) та ГХДХК+ГДХК на 13,4 % (р<0,05) виявлено в пробі № 2, а 

збільшення вмісту ТХК на 11,2 % (р<0,05) у пробі № 4. 

Натомість, концентрації вільних жовчних кислот статистично значуще 

знижувалися порівняно з ВР впродовж всього експерименту, досягаючи 

мінімальних значень у пробах № 4 (ДХК+ХДХК на 24,8 % нижче ВР; р<0,05) 

і № 5 (ХК на 27,6 % менше ВР; р<0,05) (таблиця 3.2.2). 

Процес жовчоутворення є специфічною функцією печінки, в якому 

жовч виступає як в якості секрету, забезпечуючи перетравлення і 

всмоктування жирів та жиророзчинних вітамінів у кишечнику, так і екскрету, 

який є, по суті, єдиним шляхом виведення холестеролу з організму [25]. 

Поряд з тим, основні компоненти жовчі, жовчні кислоти, відносяться 

до речовин стероїдної природи, попередником синтезу яких є холестерол. 

Разом з фосфоліпідами, представленими в основному фосфотидилхоліном, 

холестерол і жовчні кислоти утворюють складні міцели, які необхідні для 

солюбілізації харчового жиру у шлунково–кишковому тракті [28]. Крім того, 

співвідношення вище згаданих речовин в жовчі є визначальний фактором 

підтримання її колоїдного стану та однією з причин підвищення літогенності 

жовчі [25, 28]. Таким чином, зміни секреції ліпідів у жовч значною мірою 

відображаються на її властивостях, що може призвести до розвитку низки 

захворювань гепато-біліарної системи. 

На першому етапі дослідження ліпідного складу жовчі щурів було 

проведено аналіз результатів тонкошарової хроматографії серії контрольних 

дослідів із болюсним внутрішньопортальним введенням фізіологічного 

розчину (1 мл/кг). В цілому у щурів контрольної групи після введення 

фізіологічного розчину відмічена тенденція до поступового зниження 

концентрацій всіх фракції ліпідів впродовж експерименту. Проте, вірогідним 

щодо вихідного рівня було лише зниження вмісту вільного холестеролу на 
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15,9 % (р<0,05) у п’ятій пробі та на 18,9 % (р<0,05) у шостій і його етерів – на 

10,3 % (р<0,05) у пробі № 4 (таблиця 3.2.3). 

 

Таблиця 3.2.3 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів після болюсного 

внутрішньопортального введення фізіологічного розчину (1 мл/кг); 

Ме [Q25; Q75] 

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

фракції ліпіду у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення речовини). 

 

Внутрішньопортальне введення серотоніну в дозі 10 мкг/кг викликало 

наступні зміни ліпідного складу жовчі: починаючи з другої півгодинної 

проби спостерігалося вірогідне зростання концентрації фосфоліпідів 

відносно ВР, яке досягало свого максимуму через півтори години після 

введення серотоніну ( збільшення концентрації ФЛ на 17,3%; р<0,05). В цей 

же період часу зростає концентрація етерів холестерину на 13,3% (р<0,05) 

відносно ВР. Підвищення вмісту вільного холестеролу у жовчі щурів 

виявлено в перших трьох пробах після введення речовини з найвищим його 

значенням у пробі № 3 (+13,6 %; р<0,05). На відміну від фосфоліпідів і 

холестеролу у фракціях тригліцеридів та вільних жирних кислот 

спостерігалося вірогідне зниження концентрації щодо їх ВР, яке досягало 

№ 

проби 
Фосфоліпіди 

Вільний 

холестерол 

Вільні жирні 

кислоти 
Тригліцериди 

Етерифікований 

холестерол 

1 (ВР) 68,7 [64,1; 75,9] 30,2 [27,2; 31,1] 11,9 [10,2; 12,8] 2,1 [1,7; 2,8] 2,9 [2,3; 3,1] 

Внутрішньопортальне введення фізіологічного розчину 

2 67,8 [64,8; 72,2] 29,0 [28,1; 31,3] 12,8 [10,8; 13,3] 2,2 [1,8; 2,6] 2,7 [2,0; 2,9] 

3 65,0 [63,2; 70,3] 28,1 [24,5; 29,0] 11,9 [11,3; 14,1] 2,0 [1,9; 2,3] 2,5 [2,1; 2,9] 

4 66,7 [64,1; 69,6] 27,0 [23,2; 30,6] 12,8 [11,9; 13,3] 2,1 [1,8; 2,2] 2,6 [1,9; 2,8]* 

5 63,2 [63,2; 68,5] 25,4 [21,4; 28,1]* 12,8 [11,3; 14,2] 1,9 [1,5; 2,0] 2,3 [2,0; 2,8] 

6 61,4 [60,5; 65,0] 24,5 [20,7; 26,3]*  13,4 [12,4; 14,2] 1,8 [1,6; 2,0] 2,5 [2,1; 3,0] 
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максимальних значень у пробі №3 і становило 28,8 % (р<0,05) та 15,4 % 

(р<0,05) відповідно (таблиця 3.2.4). 

 

Таблиця 3.2.4 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів після болюсного 

внутрішньопортального введення серотоніну (10 мкг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
Фосфоліпіди 

Вільний 

холестерол 

Вільні жирні 

кислоти 
Тригліцериди 

Етерифікований 

холестерол 

1 (ВР) 67,8 [63,2; 70,4] 23,5 [21,8; 24,5] 16,0 [14,6; 17,3] 2,6 [2,4; 2,9] 3,0 [2,8; 3,2] 

Внутрішньопортальне введення серотоніну 

2 78,6 [72,2; 81,2]*  26,3 [24,5; 26,3]*  12,8 [11,9; 14,6]*  2,4 [2,2; 2,6]*  3,3 [3,1; 3,6]*  

3 76,3 [70,4; 80,3]*  26,7 [24,5; 27,2]*  11,4 [9,2; 12,8]*  2,2 [1,9; 2,3]*  3,2 [3,0; 3,5]* 

4 79,5 [74,0; 82,1]*  25,8 [25,4; 27,2]*  15,5 [14,6; 18,2]  2,3 [2,1; 2,4]*  3,4 [3,2; 3,5]*  

5 70,9 [66,9; 74,0]*  24,0 [22,7; 25,2] 13,3 [12,8; 16,4]*  2,4 [2,3; 2,6]*  3,0 [2,9; 3,2] 

6 66,4 [62,3; 70,4] 22,6 [21,8; 24,3] 12,2 [11,5; 14,4]*  2,5 [2,2; 2,6]*  2,7 [2,5; 2,8]*  

Примітка: * – р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

фракції ліпіду у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення речовини). 

 

Для з’ясування загальної картини впливу серотоніну на склад і 

властивості жовчі щурів нами було розраховано відповідні коефіцієнти – 

співвідношення жовчних кислот і ліпідів жовчі. Згідно результатів 

дослідження КК зростав впродовж всього експерименту: на 30,8% у першій 

отриманій після введення серотоніну півгодинній пробі жовчі, відповідно на 

37,6% - у другій, на 48,7% - у третій, на31,6% - у четвертій і на 11,1% - у 

останній. Як бачимо, найбільше значення КК (підвищення на 48,7% 

порівняно із вихідним рівнем; p<0,05) зафіксовано у пробі, отриманій через 

1,5 години після введення серотоніну. У жовчі тварин контрольної групи КК 

не змінювався порівняно з вихідним рівнем. Співвідношення глікокон’югатів 

і таурокон’югатів не змінювалося порівняно з вихідним рівнем під впливом 

серотоніну, як і коефіцієнт гідроксилювання та індекс літогенності жовчі 

(співвідношення суми холатів до холестеролу жовчі) (таблиця 3.2.5). 
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Таблиця 3.2.5 

Коефіцієнти кон’югації і гідроксилювання, співвідношення гліко- і 

таурокон’югатів жовчних кислот та індекс літогенності жовчі щурів після 

болюсного внутрішньопортального введення серотоніну (10 мкг/кг); Ме 

[Q25; Q75] 

№ 

проби 

Серія 

дослідів 
КК КГ ІЛ Г/Т 

1 

(ВР) 

Контроль 16,2 [12,9; 20,4] 2,6 [2,4; 2,7] 16,2 [15,2; 17,5] 0,6 [0,5; 0,6] 

Серотонін 11,7 [9,7; 13,0] 2,7 [2,5; 2,7] 19,7 [19,5; 20,3] 0,7 [0,6; 0,7] 

Внутрішньопортальне введення фізіологічного розчину (контроль) або серотоніну 

2 
Контроль 15,8 [13,1; 20,4] 2,5 [2,4; 2,7] 15,7 [15,2; 17,2] 0,6 [0,5; 0,6] 

Серотонін 15,3 [12,5; 18,1] 2,7 [2,6; 2,8] 19,6 [19,0; 19,6] 0,7 [0,6; 0,7] 

3 
Контроль 16,8 [12,8; 20,1] 2,5 [2,4; 2,8] 16,3 [15,5; 18,2] 0,6 [0,5; 0,6] 

Серотонін 16,1[11,9; 19,3]  2,6 [2,3; 2,7] 18,3 [17,8; 19,6]  0,6 [0,6; 0,7] 

4 
Контроль 16,8 [12,6; 19,7] 2,7 [2,5; 2,7] 16,7 [15,0; 18,8] 0,6 [0,5; 0,6] 

Серотонін 17,4 [14,0; 20,9]  2,7 [2,6; 2,8] 19,0 [18,1; 20,2] 0,6 [0,6; 0,7] 

5 
Контроль 16,9 [12,2; 17,9] 2,5 [2,4; 2,7] 16,6 [14,9; 19,5] 0,5 [0,5; 0,6] 

Серотонін 15,4 [13,3; 18,1]  2,7 [2,6; 2,8] 19,5 [19,3; 20,0]  0,6 [0,6; 0,7] 

6 
Контроль 16,5 [12,1; 17,1] 2,6 [2,5; 2,8] 16,8 [14,5; 18,8] 0,6 [0,5; 0,6] 

Серотонін 13,0 [10,4; 14,9]  2,7 [2,4; 2,8] 19,0 [17,4; 19,4]  0,6 [0,5; 0,6] 

 

Отже, отримані результати дослідження змін концентрації жовчних 

кислот і ліпідів у жовчі щурів–самців при дії серотоніну свідчать про те, що 

аутокоїд веде до збільшення концентрації кон’югованих та зниження вмісту 

вільних холатів у жовчі, а також посилює секрецію фосфоліпідів, 

холестеролу та його етерів (впродовж години після в/п введення серотоніну), 

зменшуючи при цьому концентрацію тригліцеридів та вільних жирних 

кислот. Це може обумовлюватися по-перше, впливом аутокоїду на активність 

ферментів кон’югації вільних холатів із таурином і гліцином, а по-друге, на 

транспортні системи гепатоцитів, що обумовлюють здатність активно 

вилучати жовчні кислоти з ворітного кровотоку із наступним їх 

трансцелюлярним переміщенням і активним переносом через каналікулярний 
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домен плазматичної мембрани гепатоцитів. Секреція ліпідів із жовчю 

залежить від інтенсивності обмінних процесів у клітинах печінки та 

спряжена із секрецією жовчних кислот. 

 

 

3.2.4. З’ясування ролі 5-НТ2 рецепторів у реалізації впливу серотоніну 

на жовчносекреторну функцію печінки. Вплив аутокоїду на холерез може 

бути пов’язаний з рецептор-опосередкованою дією серотоніну на певні ланки 

процесу жовчоутворення, такі як синтез, біотрансформація і транспорт 

органічних осмотично-активних складових жовчі, надходження неорганічних 

компонентів до первинних жовчних канальців, або навіть дія на аквапорини 

гепатоцитів чи холангіоцитів, які залучені до переміщення води у первинні 

жовчні каналікули і протоки. 

Згідно літературних даних серед семи родин серотонінових рецепторів 

на різних типах клітин печінки 5-НТ2 рецептори експресуються 

найінтенсивніше, приймаючи участь в обмінних і регенеративних процесах у 

печінці [10, 12, 13, 14, 15]. 

Тому для виявлення можливої участі 5-НТ2 рецепторів в 

опосередкуванні дії серотоніну на холерез щурів була проведена серія 

дослідів з внутрішньопортальним введенням блокатора цього типу 

рецепторів – кетансеріну, який використовувався нами у дозі 3 мг на кг маси 

тіла тварини. Така доза обрана відповідно до матеріалів наукової літератури і 

гарантовано мала забезпечити блокаду вказаних рецепторів серотоніну. 

При окремому введенні блокатора спостерігалося зменшення 

швидкості секреції жовчі протягом всього досліду (рис.3.2.7). Вихідний 

рівень показника складав 1,04 [0,95; 1,28] мкл/хв · г печінки, а вже у другому 

півгодинному проміжку після введення речовини – 0,75 [0,65; 0,96] мкл/хв · г 

печінки. Тобто на 70-й хв. експерименту кетансерін викликав зниження 

швидкості секреції жовчі на 27,9 % (р<0,01) щодо ВР. 
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Рис.3.2.7. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні кетансеріну у дозі 3 мг/кг. 

Примітка: ** - р<0,01 відносно вихідного рівня показника (ВР; середнє 

значення трьох перших 10-хв. проб). 

 

Серотонін у дозі 10 мкг/кг за умов попереднього введення кетансеріну 

(3 мг/кг) пригнічував холерез порівняно з ВР впродовж усього експерименту. 

Максимальне вірогідне зниження середньої об’ємної швидкості секреції 

жовчі після введення серотоніну на тлі блокади 5-НТ2 рецепторів на 22,4 % 

(р<0,01) відносно ВР спостерігалося на 160-й хвилині досліду (рис.3.2.8). 

Таким чином, при окремому введенні серотоніну (10 мкг/кг) чи 

кетансеріну (3 мг/кг) виявлено їх гіпохолеретичний ефект, при чому менш 

виражений при введенні серотоніну, ніж блокатора 5-НТ2 рецепторів. При дії 

серотоніну на фоні блокади 5-НТ2 рецепторів кетансеріном інтенсивність 

холерезу знижується впродовж всього гострого досліду на 17,9 – 22,4 %. 

Тобто зниження швидкості секреції жовчі при дії серотоніну на тлі блокади 

5-НТ2 рецепторів виявляється менш значним ніж в умовах самої блокади. 
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Рис.3.2.8. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну (10 мкг/кг) на фоні блокади 

кетансеріном (3 мг/кг). 

Примітка: ** - р<0,01 відносно вихідного рівня показника (ВР; середнє 

значення трьох перших 10-хв. проб). 

 

Односпрямованість дії блокатора і агоніста на холерез (в обох серіях 

експериментів швидкість секреції жовчі знижувалася) ускладнює 

виокремлення ефектів кожної із застосованих речовин. Однак, можемо 

припустити, що  

- блокада 5-НТ2 рецепторів кетансеріном робить неможливою 

взаємодію ендогенного серотоніну з цими рецепторами і, ймовірно, у серії 

експериментів з блокадою 5-НТ2 рецепторів ми спостерігаємо відсутність 

ефектів ендогенного серотоніну опосередкованих саме цими рецепторами. 

- введення серотоніну на тлі блокади 5-НТ2 рецепторів виявляє ефекти 

аутокоїду через інші типи серотонінових рецепторів, які є 

гіпохолеретичними. 
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Утворення і секреція жовчі є специфічною функцією печінки, яка 

залежить від інтенсивності перебігу численних метаболічних реакцій у її 

клітинах. Однією з рушійних сил секреції жовчі є осмотично-залежне 

надходження води у жовчні каналікули в наслідок активного транспорту 

осмотично активних речовин, зокрема, таких як жовчні кислоти [24]. 

Зважаючи на це зміни динаміки середньої об’ємної швидкості секреції жовчі 

під впливом серотоніну можуть бути пов’язані як зі зміною інтенсивності 

вилучення жовчних кислот із крові синусоїдів при їх ентерогепатичній 

циркуляції, так і процесів їх внутрішньоклітинної біотрансформації, 

кон’югації з таурином та гліцином, гідроксилювання і внутрішньоклітинного 

транспорту з подальшою секрецією цих компонентів жовчі через апікальну 

мембрану до первинних жовчних канальців [25]. 

Однак існує ще один механізм секреції жовчі, незалежний від жовчних 

кислот, який забезпечується активним транспортом іонів Na
+
 разом із 

бікарбонатом. Даний процес також може бути мішенню дії серотоніну. Крім 

того, серотонінові рецептори експресуються не тільки на гепатоцитах, а і на 

холангіоцитах [67], що модифікують іонний склад жовчі, доводячи її рН до 

лужного. 

Тобто серотонін може чинити модулюючу дію на процеси, які 

забезпечують певний вміст як органічних, так і неорганічних компонентів 

жовчі, тим самим змінюючи швидкість жовчотоку у піддослідних тварин. 

Тому отримані результати досліджень впливу серотоніну на швидкість 

холесекреції стали підґрунтям для подальшого вивчення жовчокислотного 

складу жовчі, зібраної впродовж гострих дослідів. 

Як і на попередньому етапі досліджень, для виявлення можливої участі 

5-НТ2 рецепторів у опосередкуванні дії серотоніну на динаміку змін 

концентрацій холатів у жовчі щурів була проведена серія досліджень із 

введенням одного лише блокатора даного типу рецепторів. 
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В результаті проведення цієї серії дослідів було виявлено статистично 

значуще зменшення вмісту як кон’югованих, так і вільних жовчних кислот 

(таблиці 3.2.6, 3.2.7). 

 

Таблиця 3.2.6 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів після 

внутрішньопортального введення кетансеріну (3 мг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
ТХК 

ТДХК + 

ТХДХК 
ГХК 

ГДХК + 

ГХДХК 

1(ВР) 169,9 [166,8; 184,8]  93,4 [89,4; 103,7] 147,0 [129,9; 162,2] 26,8 [22,7; 29,0]  

Внутрішньопортальне введення кетансеріну 

2 153,7 [145,1; 171,2]*  82,1 [78,6; 97,5]*  133,9 [119,0; 148,8]*  22,9 [18,2; 24,6]*  

3 159,5 [146,0; 165,9]*  84,4 [80,3; 95,7]*  134,3 [121,7; 155,0]*  25,0 [19,1; 27,2] 

4 165,4 [152,3; 172,1]*  88,9 [81,2; 98,4]*  148,3 [127,1; 156,9] 25,3 [20,5; 30,2] 

5 162,8 [144,2; 168,6]*  87,6 [83,0; 92,0]*  145,1 [122,6; 147,5] 23,6 [17,3; 27,2]*  

6 162,2 [139,8; 164,0]*  83,5 [81,2; 89,4]*  139,8 [116,3; 145,1]*  20,5 [15,5; 25,2]*  

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

жовчної кислоти у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

речовини) 

 

Найбільш виражений ефект у зміні концентрації більшості 

кон’югованих холатів спостерігався у першій півгодинній пробі після 

введення кетансеріну. Так, для дигідроксихоланових таурокон’югатів 

відмічено максимальне зниження концентрації на 12,1 % (р<0,05), а для 

тригідроксихоланових тауро- і глікокон’югатів на 9,5 % (р<0,05) і 8,9 % 

(р<0,05) відносно ВР відповідно. Концентрації вільних жовчних кислот 

досягали мінімальних значень тільки наприкінці досліду, так само як і вміст 

дигідроксихоланових глікокон’югатів. Таким чином, концентрація ХК 

статистично значуще знизилася на 8,1% (р<0,05) у пробі №5, а вміст 

ДХК+ХДХК і ГДХК+ГХДХК на 13,2 % (р<0,05) та 23,5 % (р<0,05) відносно 
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ВР відповідно. Отже, внутрішньопортальне введення блокатора 

серотонінових рецепторів другого типу – кетансерину у дозі 3 мг на кг маси 

тіла тварини справляє гіпохолеретичний ефект з одночасним зменшенням 

вмісту холатів у жовчі (таблиці 3.2.6, 3.2.7).  

Таблиця 3.2.7 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів після болюсного 

внутрішньопортального введення кетансеріну (3 мг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
ХК 

ДХК + 

ХДХК 

1(ВР) 22,3 [16,4; 27,2] 10,6 [9,5; 11,5] 

Внутрішньопортальне введення кетансеріну 

2 23,5 [17,3; 28,6]* 10,5 [9,8; 11,9] 

3 20,9 [15,5; 27,2] 10,0 [9,6; 10,8] 

4 21,4 [14,6; 25,4] 9,4 [9,2; 10,6]*  

5 20,5 [12,8; 23,4]* 9,4 [8,7; 10,1]*  

6 20,0 [14,2; 24,1] 9,2 [8,6; 9,9]* 

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

жовчної кислоти у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

речовини). 

 

Такий яскравий ефект кетансеріну на вміст у жовчі вільних і 

кон’югованих жовчних кислот вказує перед усім на важливу роль 5-НТ2 

рецепторів у регуляції надходження цих компонентів печінкового секрету до 

жовчних канальців. 

Введення серотоніну (10 мкг/кг) на тлі попередньої блокади 5-НТ2 

рецепторів кетансеріном (3 мг/кг) призводило до нівелювання ефекту, 

зумовленого дією останнього (таблиці 3.2.8, 3.2.9). Вірогідне падіння 

концентрації кон’югованих та зростання вмісту вільних холатів у жовчі 
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щурів після введення блокатора змінювалося відновленням їхнього рівня до 

вихідного після введення серотоніну. Це може свідчити про наявність 

альтернативних шляхів (без залучення рецепторів вказаного типу) 

опосередкування дії серотоніну на процеси  жовчоутворення і секреції 

(синтез, біотрансформація, транспорт тощо) холатів, що відображається на 

динаміці змін їх концентрацій в жовчі щурів. 

Таблиця 3.2.8 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів 

після введення серотоніну (10 мг/кг) на фоні дії кетансеріну (3 мг/кг); 

Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
ТХК 

ТДХК + 

ТХДХК 
ГХК 

ГДХК + 

ГХДХК 

1(ВР) 176,1 [152,3; 191,0] 88,5 [78,6; 101,7] 146,1 [138,9; 155,0] 27,7 [26,3; 31,7]  

Внутрішньопортальне введення кетансеріну  

2 156,9 [133,4; 173,0]*  77,6 [66,9; 86,9]* 133,9 [124,4; 139,8]* 22,6 [20,9; 24,5]  

Внутрішньопортальне введення серотоніну в умовах блокади 5-НТR2 кетансерином 

3 172,6 [144,2; 188,4] 83,6 [74,0; 89,4] 144,7 [139,4; 151,4] 26,3 [25,2; 29,0]  

4 181,3 [150,6; 195,6]*  90,8 [81,2; 105,5]* 151,9 [146,0; 163,1]* 28,6 [27,2; 29,0]  

5 170,6 [155,0; 188,4] 87,5 [83,0; 95,7] 143,8 [139,8; 151,4] 25,3 [24,5; 26,1]*  

6 160,9 [146,0; 182,0]*  84,5 [77,7; 92,0]* 139,8 [132,5; 149,7] 23,9 [22,7; 26,3] 

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

жовчної кислоти у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

речовини). 

Таблиця 3.2.9 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів після введення 

серотоніну (10 мг/кг) на фоні дії кетансеріну (3 мг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ проби ХК 
ДХК + 

ХДХК 

1(ВР) 19,6 [17,3; 27,2] 10,5 [8,8; 12,8] 

Внутрішньопортальне введення кетансеріну 
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2 23,2 [19,9; 29,0]* 11,3 [9,5; 12,6] 

Внутрішньопортальне введення серотоніну в 

умовах блокади 5-НТR2 кетансерином 

3 21,4 [16,8; 26,3] 10,9 [8,8; 11,9] 

4 20,6 [16,2; 23,6] 9,8 [8,6; 10,8] 

5 20,9 [17,3; 25,4] 9,5 [9,2; 10,4] 

6 21,5 [16,8; 26,1] 9,8 [8,7; 10,2] 

 

Примітка: * - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

жовчної кислоти у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

речовини). 

 

Варто припустити, що щільність 5-HT2A - рецепторів гладком’язових 

клітин судин [145] може бути більшою, ніж на клітинах печінки, зокрема 

гепатоцитах, тому імовірно дія блокатора переважно має проявлятися у 

вазоконстрикції внутрішньопечінкових ворітних вен (пресинусоїдні судини) 

та печінкових вен (постсинусоїдні судини), що суттєво відображається на 

кровонаповненні печінки і ентерогепатичній циркуляції жовчних кислот. Це 

в свою чергу призводить до зниження вмісту кон’югованих холатів у жовчі 

щурів, які є одними з основних стимуляторів жовчної секреції, що зумовлює 

гіпохолеретичний ефект кетансеріну. Разом з тим не можна виключати 

можливої прямої дії аутокоїдів через 5-HT2A – рецептори на 

внутрішньоклітинні метаболічні перетворення і транспортні процеси, які 

залучені до утворення, біотрансформації та переміщення до жовчі всього 

спектру холатів. "Вимикання" за допомогою кетансерину можливості 

регуляторної дії ендогенного серотоніну, ймовірно, веде до вище описаних 

наслідків. Ймовірно, що при введенні серотоніну на тлі дії кетансеріну ми 

спостерігаємо ефекти аутокоїду, які опосередковуються іншими 

рецепторами. Крім того, зміни концентрації холатів у печінковому секреті 

напряму пов’язані з секрецію ліпідів у жовч, оскільки серед них є 
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безпосередні попередники біосинтезу жовчних кислот. Це стало підґрунтям 

для подальшого аналізу динаміки змін концентрацій основних фракцій 

ліпідів у жовчі щурів. Блокада 5-НТ2 рецепторів за допомогою кетансерину 

(3 мг/кг) чинила різнонаправлений вплив на концентрації ліпідів у жовчі 

щурів (таблиця 3.2.10). 

Таблиця 3.2.10 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів після болюсного 

внутрішньопортального введення кетансеріну (3 мг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
Фосфоліпіди 

Вільний 

холестерол 

Вільні жирні 

кислоти 
Тригліцериди 

Етерифікова-

ний 

холестерол 

1 

(ВР) 
69,1 [64,1; 73,1] 25,9 [23,6; 28,1] 13,7 [11,9; 16,4] 2,6 [2,2; 3,1] 3,1 [2,9;3,4] 

Внутрішньопортальне введення кетансеріну 

2 73,2 [69,6; 77,7]# 28,6 [26,3; 31,7] #  17,8 [17,1; 19,1]# 2,2 [1,7; 2,5]# 2,8 [2,6;3,0]#  

3 72,2 [65,0; 77,7] 29,0 [27,2; 32,6] #  15,3 [13,7; 17,3] 2,0 [1,6; 2,3] #  2,5 [2,3; 2,7] #  

4 67,6 [63,2; 74,0] 26,2 [24,5; 28,1] 13,2 [11,9; 15,5] 2,2 [1,8;2,5] #  2,4 [2,3; 2,5] #  

5 64,5 [61,4; 69,6]# 23,6 [22,7; 26,3] 12,4 [11,9; 14,4]#  2,3 [1,9; 2,7] #  2,2 [2,0; 2,2] #  

6 67,3 [62,3; 70,4] 22,7 [21,4; 23,6] #  11,8 [10,8; 12,8]#  2,2 [1,8; 2,4] #  2,1 [1,9;2,1] #  

 

Примітка: # - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

фракції ліпіду у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

досліджуваної сполуки); у таблиці поруч із фактичним значенням показника 

показано на скільки відсотків він змінився відносно ВР. 

Цікавим було те, що за умов введення такої дози блокатора 

концентрація фосфоліпідів у другій півгодинній пробі жовчі вірогідно 

підвищувалася відносно вихідного рівня на 5,9 % (р<0,05), а у п’ятій – 

зменшувалася на 6,7 % (р<0,05). Аналогічна реакція спостерігалася для 

фракції вільного холестеролу та вільних жирних кислот, а саме вміст 

першого досягав максимальних значень у пробі №3 (зростання відносно ВР 

на 12 %; р<0,05), а концентрація вільних жирних кислот максимально 

зростала на 29,9 % (р<0,05) у пробі № 2. Мінімальних значень обидві фракції 
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досягали в останній півгодинній пробі жовчі, зниження концентрацій яких 

становило 12,4 % (р<0,05) та 13,9 % (р<0,05) відповідно. 

 

Таблиця 3.2.11 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів після болюсного 

внутрішньопортального введення серотоніну (10 мкг/кг) на фоні блокади 

кетансеріном (3 мг/кг); Ме [Q25; Q75] 

№ 

проби 
Фосфоліпіди 

Вільний 

холестерол 

Вільні жирні 

кислоти 
Тригліцериди 

Етерифікова-

ний 

холестерол 

1 

(ВР) 
67,8 [66,9; 71,3] 24,9 [24,5; 27,2] 16,1 [14,4 16,4;] 2,9 [2,3; 3,1] 3,0 [2,8; 3,3] 

Внутрішньопортальне введення кетансеріну 

2 80,0 [78,6; 83,0]# 30,8 [29,0; 32,6] #  18,7 [18,0; 19,1]#  2,4 [2,1; 2,7] #  3,5 [3,4; 3,6] # 

Внутрішньопортальне введення серотоніну 

3 74,0 [65,0; 75,9] 26,8 [25,4; 29,0] #  16,9 [15,5; 18,2]# 2,4 [2,1; 2,5] #  3,3 [3,1; 3,6] 

4 70,3 [63,2; 71,3] 24,4 [22,7; 26,1] 15,1 [14,4; 17,3] 2,5 [2,4; 2,6] #  2,9 [2,7;3,3] 

5 68,8 [58,7; 69,6] 23,6 [19,1; 24,3] #  16,8 [16,2; 18,2]#  2,6 [2,2; 2,8] #  3,1 [2,9;3,1] 

6 64,1 [56,0; 65,0]#  22,2 [20,5; 22,7] #  17,8 [17,1;19,1] #  2,4 [2,3; 2,6] #  3,2 [3,2; 3,3] 

 

Примітка: # - р<0,05 порівняно із вихідним рівнем (ВР; концентрація 

фракції ліпіду у півгодинній пробі жовчі, отриманій до введення 

досліджуваної сполуки); у таблиці поруч із фактичним значенням показника 

показано на скільки відсотків він змінився відносно ВР. 

Щодо етерів холестеролу і тригліцеридів, то спостерігалося вірогідне 

зниження їх концентрацій відносно ВР впродовж всього експерименту. Вміст 

першої фракції максимально знижувався на 23,1% (р<0,05) у третій 

півгодинній пробі, а другої – на 32,3 % (р<0,05) в останній. 

При введенні серотоніну (10 мкг/кг) на тлі попередньої блокади 5-НТ2 

рецепторів кетансерином (3 мг/кг) у пробі № 3 спостерігалося статистично 

значуще зростання концентрації вільного холестерину та вільних жирних 
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кислот на 7,6 % (р<0,05) та 5,0 % (р<0,05) відповідно, а також зниження 

вмісту тригліцеридів на 17,2 % (р<0,05) відносно ВР (таблиця 3.2.11). 

Однак результати наших досліджень показали, що блокада 5-НТ2 

рецепторів наприкінці досліду усуває стимулюючий вплив серотоніну у дозі 

10 мкг/кг на концентрацію в жовчі холестерину і фосфоліпідів. Щодо вільних 

жирних кислот, то кетансерин усуває гальмівний вплив серотоніну на їхню 

секрецію та навіть посилює її. У фракції етерифікованого холестеролу 

вірогідних змін впродовж досліду не виявлено (таблиця 3.2.11). 

Отже, під впливом серотоніну, введеного на фоні блокади 5-НТ2 

рецепторів, не відбувалося такого посилення кон’югації жовчних кислот із 

таурином та гліцином, як в умовах дії лише аутокоїда, Однак, при цьому не 

виявлялося і значного зниження концентрації вільних і кон’югованих 

холатів, яке було показано у дослідах із в/п введенням самого блокатора 

(кетансеріну). Концентрація ліпідів жовчі не змінюється під впливом 

серотоніну, введеного на фоні блокади 5-НТ2 рецепторів кетансеріном, так як 

за умов введення самого аутокоїду. Тобто можемо сказати, що саме ці 

рецептори відіграють ключову роль у реалізації ефектів серотоніну на вміст і 

співвідношення ліпідів у жовчі. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Присутність кількох типів гістамінових рецепторів у печінці надає 

підстави очікувати ефективного впливу гістаміну на перебіг різних 

метаболічних процесів, що залучені до здійснення жовчосекреторної функції 

[6, 90]. Переважна більшість метаболічних процесів у печінці кисеньзалежні, 

тому ми вирішили дослідити вплив внутрішньопортального введення 

гістаміну на тканинне дихання і жовчосекреторну функцію печінки щурів. 

Спочатку ми досліджували вплив гістаміну на кровообіг і кисневий 

баланс печінки, тому що гепатоцити і холангіоцити містять велику кількість 

мітохондрій, у яких відбувається активне споживання кисню, що надходить 

до залози по приносних судинах. Як відомо, печінка має подвійне 

кровозабезпечення – по печінковій артерії та ворітній вені. Артеріальна кров 

насичена киснем на 94–97 %, тоді як кров у ворітній вені – на 35–60% [42]. 

Але незважаючи на те, що оксигенація ворітної крові істотно менша, ніж 

артеріальної, більша за об’ємом кількість крові, яка постачається до печінки 

по ворітній вені, виявляється вирішальною для забезпечення органа киснем. 

З’ясувалось, що гістамін при введенні його в дозі 8 мкг/кг 

безпосередньо в судинне русло печінки звужує її кровоносні судини, що, в 

свою чергу, призводить до підвищення портального тиску і зменшення 

кровонаповнення залози, рівень рО2 в ній і системний артеріальний тиск при 

цьому майже не змінюються. 

Та обставина, що звуження кровоносних судин печінки, а отже і 

зменшення її кровопостачання та надходження до неї з кров’ю кисню під 

впливом аутокоїда майже не призводить до змін напруження кисню в органі, 

може вказувати на пригнічення гістаміном процесу споживання кисню в 

залозі. Наші подальші експерименти підтвердили цю думку. Дійсно, гістамін 

зумовлює пригнічення споживання кисню печінкою. Така дія гістаміну могла 

бути обумовлена безпосередньою активацією ним мітохондріального 

дихання в печінці та зменшенням постачання до неї кисню з кров’ю, 
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зумовленого звуженням кровоносних судин залози, про що свідчать 

результати як наших власних експериментів, так й інших дослідників [95].  

Яким же чином реалізується дія гістаміну на споживання кисню 

залозою. Тому ми вирішили з’ясувати роль гістамінових рецепторів у 

реалізації пригнічуючої дії аутокоїда на тканинне дихання печінки. Гістамін 

здійснює свої ефекти за допомогою гістамінових рецепторів – Н1 – Н4. 

Введення блокатора Н1-рецепторів тавегілу (25 мг/кг) повністю усувало 

реакції тканинного дихання в печінці на гістамін. Усувались тавегілом і 

реакції підвищення тиску у ворітній вені та кровонаповнення печінки на 

аутокоїд. 

Таким чином, поряд із судинозвужувальною дією гістаміну в печінці 

виявляється його гальмівний вплив на процеси тканинного дихання в залозі. 

Відбувається пригнічення аутокоїдом мітохондріальних поліферментних 

систем, що в свою чергу призводить до інгібування процесів споживання 

кисню залозою. Дихання гепатоцитів тісно пов’язане з енергетичним 

матаболізмом. Вважається, що воно відображає, головним чином, 

енергетичні витрати клітини, пов’язані з синтезом білка, секреторною 

функцією та підтриманням іонного градієнту [181, 195]. Стимуляція дихання 

гепатоцитів пов’язана з активацією ряду специфічних для печінки 

енергозалежних синтетичних процесів – глюконеогенезу, синтезу сечовини, 

ліпогенезу. Ці енергоспоживаючі процеси роблять істотний внесок у дихання 

клітини [182]. 

Оскільки печінка має чи не найбільшу в організмі метаболічну 

активність, доцільним було подальше дослідження дії гістаміну на її 

діяльність, зокрема на одну з найважливіших її функцій жовчосекреторну. 

Важливо було дослідити не лише кількість секретованої жовчі, але і 

киснезалежні процеси, що відбуваються в печінці, та які пов’язані з 

утворенням жовчних кислот і ліпідів жовчі. 

Утворення і секреція жовчі є специфічною функцією печінки, яка 

залежить від інтенсивності перебігу численних метаболічних реакцій у її 
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клітинах. Секреція жовчі відбувається шляхом осмотично-залежного 

надходження води у жовчні каналікули внаслідок активного транспорту 

осмотично активних речовин до первинних жовчних канальців, утворених 

апікальними ділянками плазматичної мембрани гепатоцитів. Зміни динаміки 

об’ємної швидкості секреції жовчі під впливом регуляторних сполук 

пов’язані з їх дією як на інтенсивність вилучення компонентів жовчі, перш за 

все холатів, із синусоїдної крові, так і на процеси внутрішньоклітинної 

біотрансформації, внутрішньоклітинного транспорту і секреції через 

апікальну ділянку мембрани до первинних жовчних канальців. 

Значною мірою об’єм секретованої жовчі визначається інтенсивністю 

надходження до жовчних каналікул жовчних кислот. Умовно виділяють 

частку печінкового секрету, що утворюється завдяки переміщенню інших 

осмотично активних сполук до первинних жовчних канальців, яку називають 

кислотонезалежною фракцією жовчі. Отже, існує кілька різних механізмів, 

що забезпечують холерез. Такі регуляторні сполуки, як аутокоїди можуть 

опосередковано, через різні типи відповідних рецепторів виявляти вплив на 

численні процеси, що лежать в основі жовчоутворення. 

Гістамін в умовах нашого експерименту стимулював надходження у 

жовч тауро- і глікохолатів. При цьому концентрація вільних жовчних кислот, 

як і їх гідроксилювання, знижувалися впродовж усього досліду після 

введення гістаміну. Тобто не відбувалося стимуляції енергозалежного 

синтезу вільних первинних жовчних кислот та їх гідроксилювання, а лише 

посилювалася їх кон’югація із таурином і гліцином. Блокатор Н1 

гістамінових рецепторів тавегіл запобігав прояву ефектів гістаміну на 

концентрацію і співвідношення холатів у жовчі. Однак, швидкість секреції 

жовчі при введенні гістаміну в умовах блокади Н1 рецепторів знижувалася.  

Зменшення об’єму секрету, виділеного печінкою за певний проміжок 

часу гострого експерименту при введенні гістаміну може бути пов’язаний із 

процесами надходження води до жовчних проток. Значну роль у 

"розбавленні" або концентруванні жовчі відграють холангіоцити. Можливо, 
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що ефекти гістаміну не обмежуються дією тільки на гепатоцитарні механізми 

секреції жовчі, а і поширюються на так звану протокову секрецію, яка до речі 

є більш чутливою до кровопостачання і кисневого гомеостазу печінки. 

Зауважимо, що у щурів відсоток протокового секреторного компоненту у 

жовчі становить близько 15%. Враховуючи виявлене нами зменшенням 

швидкості секреції жовчі у самців щурів після в/п введення гістаміну можна 

вважати, що частково таке пригнічення холерезу може бути пов’язане з 

регуляторним впливом аміну на холангіоцити. 

Одним із аспектів ліпідного обміну в організмі людини і тварин є їх 

метаболічні перетворення у гепатоцитах із наступним переміщенням до 

первинних жовчних каналікул в якості ліпідних компонентів жовчі. Завдяки 

цьому жовч є біологічною рідиною, яка дуже багата на ліпіди [26]. На 

сьогодні виявлено, що антигістамінові препарати значно змінюють перебіг 

трансгепатоцелюлярного транспорту, впливаючи на експресію білків 

транспортерів плазматичних мембран клітин паренхіми печінки [7]. У 

результаті проведених нами досліджень виявлено, що гістамін при 

одноразовому внутрішньопортальному введенні викликає збільшення 

концентрації холестеролу та його ефірів у жовчі щурів. У той же час за 

даними літератури [7], антигістамінові препарати, ймовірно, збільшують 

ризик розвитку атеросклерозу. 

Отже, антигістамінові препарати, унеможливлюючи впродовж певного 

часу вплив гістаміну на ліпідний гомеостаз, провокують перенасичення крові 

холестеролом. Гістамін же, як бачимо з наших результатів, сприяє виведенню 

холестеролу та його ефірів із жовчю, тобто стимулює його вилучення із 

кровоносного русла. Слід відзначити, що одночасно із відзначеним впливом 

на вміст у жовчі холестеролу, гістамін викликає збільшення концентрації 

фосфоліпідів у печінковому секреті. Це особливо важливо, якщо взяти до 

уваги, що жовч є біологічною рідиною, яка, по перше, як уже 

наголошувалося, має дуже багатий ліпідний склад [26], по друге, містить 
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багато холестеролу, який, у свою чергу, може створювати осад і конкременти 

(спричиняє літогенез). 

Оскільки порушення тригліцеридного гомеостазу в гепатоцитах є 

ознакою розвитку патологічних змін, які зрештою ведуть до тяжких уражень 

печінки [196] то, виявлені нами ефекти гістаміну на концентрацію у жовчі 

вільних жирних кислот і тригліцеридів вказують на його важливий 

регуляторний вплив і можливу роль у розвитку як жирового переродження 

печінки, так і холерезу та потребують подальшого детального вивчення. 

Отже, під впливом гістаміну спостерігається швидке зростання вмісту 

як вільного, так і етерифікованого холестеролу в жовчі щурів. Також жовч 

щурів, які отримали гістамін збагачується фосфоліпідами. Але під впливом 

гістаміну, ймовірно, відбувається затримка вільних жирних кислот і 

тригліцеридів у клітинах печінки, в результаті чого концентрація цих 

ліпідних компонентів зменшується у жовчі щурів. Оскільки секреція ліпідів із 

печінковою жовчю є інтегральним показником, що певною мірою відображає 

хід метаболічних перетворень ліпідів у цьому органі та організмі в цілому, на 

основі аналізу отриманих результатів можемо підсумувати, що гістамін є 

регуляторним фактором який діє на процеси, що забезпечують надходження 

фосфоліпідів, холестеролу та його ефірів, вільних жирних кислот і 

тригліцеридів у жовч. 

Таким чином, гістамін впливає на фізико-хімічні властивості жовчі, що 

забезпечують утримання холестеролу в складі змішаних жовчних міцел. 

Також можливо, що гістамін у застосованій нами дозі впливає на транспорт 

ліпідних компонентів до жовчі. 

Як зазначалось вище, модулятором тканинного дихання в печінці є ще 

один аутокоїд - серотонін, який відіграє важливу роль як нейротрансмітер, 

гормон і міжклітинний месенджер у регуляції діяльності мозку та 

вісцеральних систем [1, 2]. Ми вирішили вивчити вплив серотоніну на 

кисневий гомеостаз і тиск крові в судинах печінки та з’ясувати ступінь участі 

5-НТ2 -рецепторів у реалізації дії аутокоїда. 
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Серотонін у дозі 10 мкг/кг поряд із зростанням тиску крові у ворітній 

вені викликає зниження тиску в артеріях організму, у тому числі й в 

печінковій артерії, завдяки їх розширенню. Як відомо, значна частка кисню 

надходить до печінки з оксигенованою кров’ю по печінковій артерії. Тому 

зниження рівня рО2 в залозі поряд із зростанням постачання до неї О2 може 

свідчити про зростання споживання кисню печінкою під впливом серотоніну. 

Подібні зміни досліджуваних показників при дії гуморальних чинників ми 

спостерігали раніше [18]. Як засвідчили наші подальші дослідження, дійсно, 

серотонін зумовлює збільшення споживання кисню печінкою. 

Разом з тим, виникло питання, яким чином реалізується вплив 

серотоніну на кисневий гомеостаз залози. Із семи родин серотонінових 

рецепторів, виявлених у печінці, найбільш інтенсивно експресуються і, до 

того ж, опосередковують дію серотоніну на метаболічні процеси в ній 5-НТ2-

рецептори [6, 9]. Тому ми вирішили з’ясувати їхню роль у реалізації 

стимулювальної  дії серотоніну на тканинне дихання печінки.  

Як засвідчили наші подальші дослідження, попередня блокада 5-НТ2-

рецепторів за допомогою кетансерину призводить як до пригнічення дії 

ендогенного серотоніну, так і до усунення впливу екзогенного аутокоїда. Це 

вказує на те, що стимулювальна дія серотоніну на тканинне дихання печінки 

реалізується через 5-НТ2-рецептори. 

Отже, серотонін поряд з різноспрямованим впливом на артеріальні та 

ворітні судини печінки активує процеси тканинного дихання в залозі. 

Спостерігається стимуляція аутокоїдом мітохондріальних поліферментних 

систем печінки, а це, в свою чергу, зумовлює інтенсифікацію процесів 

споживання кисню залозою. Дихання гепатоцитів тісно пов’язане з 

енергетичним матаболізмом. А тому, як вважають, воно відображає, в 

основному, енергетичні витрати клітин, пов’язані з секреторною функцією, 

синтезом білка [195]. Разом з тим, секреція багатьох компонентів жовчі є 

також кисеньзалежним процесом. Тому ми поставили собі за мету дослідити 

вплив серотоніну на холесекрецію.  
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Зростання рівня кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів при дії 

серотоніну може бути зумовлене по-перше, впливом аутокоїду на активність 

ферментів кон’югації вільних холатів з таурином і гліцином, а по-друге, на 

транспортні системи гепатоцитів. Відомо, що протеїнкіназа С (РКС) 

стимулює вбудовування Na
+
-залежного котранспортера таурохолатів (NTCP) 

в базолатеральну мембрану гепатоцитів [197]. Разом з тим, цей фермент 

активується при взаємодії серотоніну з 5-HT2 рецепторами гепатоцитів [158]. 

Це, відповідно, сприяє захопленню вторинних жовчних кислот із крові 

транспортними системами, та більш інтенсивному надходженню їх до 

гепатоцитів. В свою чергу, зростання внутрішньоклітинної концентрації 

холатів, за принципом зворотного зв’язку, веде до пригнічення синтезу 

жовчних кислот de novo, що виражається у поступовому зменшенні 

концентрацій вільних жовчних кислот у пробах жовчі щурів. 

З іншого боку, є відомості про те, що циклічний аденозинмонофосфат 

(цАМФ), який є вторинним посередником при активації 5-HT7 рецепторів 

гепатоцитів [158], стимулює транспорт органічних речовин шляхом 

переміщення транспортерів до плазматичної мембрани за допомогою 

елементів цитоскелету. Це підтверджується літературними даними, які 

свідчать про те, що цАМФ збільшує кількість NTCP в синусоїдних 

мембранах та протеїнів множинної лікарської резистентності (Mrp2, Mdr2, 

Mdr3) і експортних помп жовчних кислот (BSEP) в латеральних і 

каналікулярних мембранах гепатоцитів [198, 199]. Відомо, що 

фосфотидилінозитол-3-кіназа (РІ3К) залучена до цАМФ-опосередкованої 

транслокації NTCP, АТФ-залежного транспорту жовчних кислот та інших 

органічних аніонів через каналікулярну мембрану, таурохолат- і цАМФ-

індуковану транслокацію BSEP та Mrp2 до каналікулярної мембрани. [25, 26, 

198]. Активація цієї кінази є однією з проміжних ланок сигнального каскаду, 

що запускається при дії серотоніну на 5-HT2 рецептори гепатоцитів [158]. 

Тому варто припустити, що зростання рівня кон’югованих жовчних кислот у 

жовчі щурів при дії серотоніну реалізується шляхом його регуляторного 
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впливу на переміщення характерних для клітин печінки транспортерів через 

активацію РІ3К. 

Таким чином, серотонін шляхом впливу на специфічні 5-HT рецептори 

запускає сигнальні каскади, проміжними ланками яких є цАМФ, РКС та 

PI3K, призводячи до змін у жовчосекреторному процесі. Це сприяє 

збільшенню кількості транспортерів холатів у базолатеральних та 

каналікулярних мембранах гепатоцитів і, відповідно, підвищенню рівня 

кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів, що, у свою чергу, сприяє 

підтриманню її колоїдного стану та може вказувати на опосередкований 

вплив цього аутокоїда на дезінтоксикаційну функцію печінки. 

Зміни процесів кон’югації, яка є заключним етапом біосинтезу 

жовчних кислот і яка визначає їх солюбілізаційні властивості і власну їх 

розчинність та впливає на літогенність жовчі в цілому, є дуже важливим 

ефектом серотоніну, оскільки змінює властивості печінкового секрету. 

Відомо, що взаємодія амінокислот таурину та гліцину з КоА-ефіром 

відповідної жовчної кислоти відбувається за участі мікросомальної 

(асоційованої з ЕПС гепатоцитів) КоА-лігази жовчних кислот та цитозольної 

N-ацетилтрансферази, які працюють із витратою енергії та в присутності 

НАД, АМФ, Мg
2+

, КоА [28]. Тож можна припустити, що збільшення 

концентрації кон’югованих жовчних кислот у жовчі тварин після введення 

серотоніну пов’язане зі зміною активності відповідних ферментних систем 

гепатоцитів. Зважаючи на фізіологічне значення процесу кон’югації 

зазначимо, що серотонін, впродовж короткого часу (1,5 год) стимулює 

процеси, що забезпечують такий склад жовчі, який сприяє ефективнішій 

солюбілізації жирів та їх всмоктуванню в кишечнику чи навіть модулює 

ступінь літогенності жовчі. 

Разом з тим, діючи через ряд вторинних посередників, серотонін 

можливо стимулює транспорт органічних речовин, в тому числі і жовчних 

кислот, шляхом переміщення їх транспортерів до відповідних ділянок 

плазматичної мембрани за допомогою елементів цитоскелету. Так, 
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протеїнкіназа С стимулює вбудовування Na
+
-залежного котранспортера 

таурохолатів (NTCP) в базолатеральну мембрану гепатоцитів [197]. Разом з 

тим цей фермент активується при взаємодії серотоніну з 5-HT2 рецепторами 

гепатоцитів [158]. За даними літератури відомо, що циклічний 

аденозинмонофосфат (цАМФ), який є однією з проміжних ланок 

активаційного каскаду серотонінергічної системи [158], збільшує кількість 

NTCP в синусоїдальних мембранах та Mrp2, Mdr2, Mdr3 і BSEP в 

каналікулярних мембранах гепатоцитів [198, 199]. Також відомо, що 

фосфотидилінозитол-3-кіназа залучена до цАМФ-опосередкованої 

транслокації NTCP, АТФ-залежного транспорту жовчних кислот та інших 

органічних аніонів через каналікулярну мембрану, таурохолат- і цАМФ-

індуковану транслокацію BSEP та Mrp2 до каналікулярної мембрани [25, 26, 

198]. Дана кіназа опосередковує дію серотоніну через 5-HT2 рецептори, які 

широко експресуються у тканині печінки [158]. Тому варто припустити, що 

зростання рівня кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів при дії 

серотоніну реалізується шляхом його регуляторного впливу на переміщення 

характерних для клітин печінки транспортерів через активацію одного або 

декількох вище зазначених вторинних месенжерів. Це в свою чергу за 

принципом зворотного зв’язку веде до пригнічення синтезу жовчних кислот 

de novo, що виражається у поступовому зменшенні концентрацій вільних 

жовчних кислот у пробах жовчі щурів.  

Ймовірно, підвищення вмісту холестерину зумовлене зменшенням його 

витрат на біосинтез жовчних кислот, що регулюється механізмом 

зворотнього зв’язку. Тобто активізація процесів захоплення циркулюючих у 

ворітній крові холатів та їх подальша кон’югація з таурином і гліцином 

посилювала секрецію вільного холестерину у жовчні каналікули. До того ж 

експресія і вбудовування в апікальну мембрану гепатоцитів АТФ-залежного 

транспортера ABCG5/G8, який залучений до секреції холестеролу та інших 

стеролів, регулюється обсягом компонентів жовчі, придатних до секреції [26, 

200]. А також зменшенню концентрацій вільних жовчних кислот як кінцевих 
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продуктів синтезу холестерину сприяло підвищенню активності гена 3-

гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктази, основного фермента синтезу 

холестерину [200]. Виявлене нами статистично значуще зниження 

концентрацій тригліцеридів та вільних жирних кислот у жовчі щурів після 

введення серотоніну (10 мкг/кг) можливо обумовлене раніш встановленою 

[4] здатністю цього моноаміну зменшувати їх рівень у плазмі крові. 

Також вплив серотоніну може виражатися у регуляції транспорту 

везикул ліпідів у жовч шляхом дії на елементи цитоскелету гепатоцитів, 

опосередкованої через вторинні посередники [25, 199, 201], або 

безпосередньо на рівень експресії відповідних транспортерів у мембранах 

гепатоцитів [26]. 

Для більш детального аналізу змін складу холатів жовчі щурів після 

введення серотоніну та виявлення можливого шляху опосередкування його 

дії через найбільш експресовані у тканині печінки серотонінові рецептори 

другого типу доцільним було проведення серії дослідів як із введенням 

одного лише блокатора 5-НТ2 рецепторів кетансеріну, так і спільно з 

серотоніном. 

Підсумовуючи можна сказати, що аутокоїди серотонін і гістамін 

виявляють специфічний регуляторний вплив на тканинне дихання і 

жовчносекреторну функцію печінки щурів. Гістамін викликає зростання 

концентрації у жовчі фосфоліпідів, холестеролу і його ефірів, а також 

посилює надходження у жовч тауро- і глікохолатів. Поряд з цим, аутокоїд 

пригнічує синтез і гідроксилювання вільних первинних жовчних кислот, 

споживання кисню печінкою та звужує її кровоносні судини, зменшуючи 

кровопостачання залози, рівень рО2 в залозі при цьому не змінюється. Така 

дія гістаміну на печінку є, в певній мірі, щадящою, адже зменшення 

постачання  з кров’ю до її функціональних елементів кисню, пластичного і 

енергетичного матеріалу поряд з пригніченням кисеньзалежних синтетичних 

процесів в ній майже не впливає на напруження кисню в залозі. До реалізації 

цих ефектів залучені гістамінові Н1-рецептори.  
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Серотонін призводить до зростання кон’югації вільних холатів з 

таурином і гліцином, надходження фосфоліпідів і холестеролу до жовчі, 

споживання кисню печінкою, рівень напруження кисню в органі та холерез 

при цьому знижуються. Здійснюються ці ефекти за участі 5-НТ2-рецепторів, 

блокада яких зумовлює як пригнічення дії ендогенного серотоніну, так і 

усунення впливу екзогенного аутокоїда. 

Переважна кількість гістаміну і серотоніну синтезується органами 

шлунково-кишкового тракту, у тому числі й печінкою, і беруть активну 

участь у регуляції їхньої діяльності. Але обидва аутокоїди відіграють 

важливу роль і як нейротрансмітери. Так, гістамін задіяний у реалізації 

агресивних поведінкових реакцій,  медіації болю та свербіння [109, 110]. 

Серотонін, навпаки, залучений до формування пам’яті та відновлення її 

слідів [144, 145], покращення настрою [143], статевої [146, 147] та харчової 

поведінки [148], виявляє знеболюючу дію [139-141]. Тому різноспрямована 

дія цих аутокоїдів на функціонування печінки, зокрема на її тканинне 

дихання, ймовірно, пов’язана з протилежним їх впливом на інтегративну 

діяльність нервової системи та медіаторні процеси в ній. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Внутрішньопортальне введення гістаміну (8 мкг/кг) зумовлює 

пригнічення споживання кисню печінкою поряд зі звуженням її кровоносних 

судин і зменшенням кровопостачання, напруження кисню в залозі при цьому 

майже не змінюється. Блокатор Н1-рецепторів тавегіл (25 мг/кг) повністю 

усуває реакції тканинного дихання в печінці на гістамін.  

2. Гістамін пригнічує холерез, синтез і гідроксилювання холатів, та 

стимулює кон’югацію жовчних кислот з таурином і гліцином, а також 

впливає на метаболічні перетворення і транспорт ліпідів у клітинах печінки, 

викликаючи зростання концентрації у жовчі фосфоліпідів, холестеролу і його 

ефірів та зменшення вмісту вільних жирних кислот і тригліцеридів у 

печінковому секреті. 

3. Ефекти гістаміну на жовчосекреторну функцію печінки щурів 

реалізуються за участі Н1-гістамінових рецепторів, оскільки в умовах 

блокади цих рецепторів тавегілом усувається стимулюючий вплив аміну на 

кон’югацію жовчних кислот з таурином та гліцином, що відображається у 

зменшенні концентрації гліко- і таурокон’югатів у печінковому секреті. 

4. Внутрішньопортальне введення серотоніну (10 мкг/кг) викликає 

посилення споживання кисню печінкою, розширення її артеріальних та 

звуження ворітних судин, рівень напруження кисню в органі при цьому 

знижується. Попередня блокада 5-НТ2-рецепторів кетансерином (3 мг/кг) 

призводить як до пригнічення дії ендогенного серотоніну, так і до усунення 

впливу екзогенного аутокоїда. 

5. Серотонін викликає зменшення об’єму секретованої жовчі щурів та 

підвищує концентрацію у печінковому секреті кон’югованих жовчних 

кислот, а вільних – знижує, при цьому концентрація в жовчі фосфоліпідів і 

холестеролу зростає, а тригліцеридів та вільних жирних кислот – 

зменшується, що свідчить про посилення кон’югації вільних холатів з 
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таурином і гліцином та стимулювання надходження фосфоліпідів і 

холестеролу до жовчі. 

6. Під час блокади 5-НТ2-рецепторів серотонін посилює 

гіпохолеретичний ефект, а його стимулюючий вплив на кон’югацію жовчних 

кислот з таурином і гліцином усувається. Тобто реалізація ефектів серотоніну 

на жовчосекреторну функцію печінки відбувається частково за участі 5-НТ2-

рецепторів та, ймовірно, через серотонінові рецептори інших типів. 
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