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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Ожиріння є однією з найбільш поширених світових 

проблем ХХІ століття. За останніми оцінками Всесвітньої організації охорони 

здоров’я [WHО Fаct shееt, 2015], на надмірну вагу в сучасному світі страждають 

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

ожиріння. На сьогодні ожиріння широко розповсюджене також серед дітей. Так, за 

даними Всесвітньої федерації ожиріння [WОF Fаct shееt, 2015], більше 200 

мільйонів дітей шкільного віку страждають від надмірної ваги, що робить це 

покоління першим за історію людства з можливо меншою тривалістю життя, ніж у 

його батьків. Згідно з офіційною статистикою в Україні на ожиріння страждає 

близько 15% населення і з кожним роком кількість новодіагностованих випадків цієї 

хвороби неухильно зростає [Пономарьов, 2009]. Окрім того ожиріння 

супроводжується розвитком супутніх захворювань та ускладнень, які часто стають 

причиною ранньої інвалідності та смертності, серед яких особливого уваги має 

розвиток інсулінорезистентності – патологічної нечутливості периферичних тканин 

до дії інсуліну, що лежить в основі патогенезу цукрового діабету (ЦД) 2 типу, до 

80% випадків якого діагностується у хворих на ожиріння [WHО Fаct shееt, 1997]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вивченню даної 

патології, на сьогодні немає одностайної думки щодо механізмів розвитку та 

прогресування даного захворювання та його зв’язку з супутніми патологіями, що в 

цілому визначає актуальність досліджень у рамках вказаної проблеми. З’ясування 

біохімічних процесів, що лежать в основі розвитку ожиріння дозволить впровадити 

в медичну практику нові ефективні методи діагностики та профілактики, а також 

розробити нові лікарські засоби для корекції та лікування цього захворювання, та 

супутніх патологій. 

Серотонін – це біологічно активна молекула організму, яка виконує функцію 

нейромедіатора в мозку та тканинного гормону на периферії [Kang, 2004; Linder, 

2008; Russo, 2009; Topsakal, 2009]. В мозку система серотоніну залучена в регуляцію 

емоційної та статевої поведінки [Hull, 2004], процесів пам’яті та циркадних ритмів 

організму [Portas, 2000; Buhot, 2000], також серотонін, в якості нейромедіатора, бере 

участь у контролі загальної рухової активності та ноцицепції [Treister, 2011]. В свою 

чергу, периферичний серотонін бере участь в регуляції серцево-судинної та травної 

систем [Camilleri, 2010; Ardiansyah, 2011]. Дисфункція центральної та периферичної 

серотонінергічних систем призводить до розвитку низки тяжких психічних розладів 

та до захворювань серцево-судинної і травної систем [Иззати-заде, 2001; 

Vollenweider, 2001; Russo, 2009; Kekewska, 2011]. 

Важливими є дані, які вказують на залучення серотоніну до контролю харчової 

поведінки та енергетичного обміну організму, а також про вплив серотоніну на 

процеси вуглеводного обміну [Lam, 2007; Ardiansyah, 2011]. Такі дані можуть 

вказувати на можливе залучення серотонінергічної системи до патогенезу ожиріння 

та інсулінорезистентності.  
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Дослідження функціонування серотонінергічної системи за умов розвитку 

ожиріння дозволить детальніше вивчити патогенетичні процеси, що лежать в основі 

даного захворювання, а також може бути підставою для розробок новітніх підходів 

до профілактики та лікування ожиріння та супутніх захворювань. 

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

робота виконана на кафедрі біохімії Навчально-наукового центру «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

науково-дослідної теми “Механізми реалізації адаптаційно-компенсоторних реакцій 

організму за умов розвитку різних патологій” (2011-2015 рр., № д/р 0111U004648). 

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

метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та супутньої 

інсулінорезистентності. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

1. Дослідити ключові біохімічні показники сироватки крові за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології. 

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

сироватці крові, головному мозку та дванадцятипалій кишці щурів за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння різної етіології.  

3. Проаналізувати триптофан-гідроксилазну, триптофан-декарбоксилазну 

та моноаміноксидазну активність в сироватці крові, головному мозку та 

дванадцятипалій кишці щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння різної 

етіології.  

4. Оцінити стан основних показників вуглеводного обміну та розвиток 

інсулінорезистентності у щурів за умов розвитку екcпериментального ожиріння 

різної етіології. 

5. Визначити стан основних показників білково-ліпідного обміну у щурів 

за умов розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології. 

Об’єкт доcлідження: метаболізм cеротоніну за умов розвитку 

екcпериментального ожиріння різної етіології. 

Предмет доcлідження: ключові компоненти біоcинтезу cеротоніну за умов 

розвитку екcпериментального ожиріння різної етіології.  

Методи доcлідження: для визначення вмісту триптофану та серотоніну в роботі 

були застосовані хроматографічні методи. Активніcть ферментів біосинтезу 

серотоніну визначали за допомогою cпектрофотометричних та 

cпектрофлюорометричних методів. Загальні біохімічні показники оцінки розвитку 

ожиріння та cтану інcулінорезиcтентноcті аналізували за допомогою cтандартних 

теcт-наборів. Вміcт інсуліну визначали методом імуноферментного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне 

дослідження функціонування центральної та периферичної систем метаболізму 

серотоніну та їх участь в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності за 

умов довготривалого споживання висококалорійної дієти, 10% розчину фруктози та 

їх сумісного споживання. Встановлено, що за умов розвитку ожиріння різної 

етіології відбувається підвищення вмісту серотоніну та триптофану з одночасним 
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зменшенням моноамінооксидазної активності в сироватці крові щурів. Також 

показано зменшення вмісту триптофану, 5-гідрокситриптофану та серотоніну та 

зниження активності ферментів синтезу серотоніну в головному мозку та 

дванадцятипалій кишці у тварин експериментальних груп на фоні збільшення їх 

маси тіла та розвитку гіперфагії. Показано, що розвиток ожиріння у щурів 

експериментальних груп супроводжується змінами ключових біохімічних маркерів 

крові, а також призводить до дисбалансу основних показників вуглеводного та 

білково-ліпідного обмінів. Встановлено, що розвиток ожиріння різної етіології 

супроводжується збільшенням сироваткової концентрації ароматичних амінокислот 

та амінокислот із розгалуженим ланцюгом, які можуть конкурувати з попередником 

серотоніну – триптофаном за проходження через гематоенцефалічний бар’єр, 

зменшуючи тим самим швидкість синтезу серотоніну та його біологічний пул в 

центральній нервовій системі.  

Отримані результати свідчать про участь системи метаболізму серотоніну в 

механізмах розвитку ожиріння у тварин експериментальних груп, а також на 

можливість участі серотонінергічної системи як одного із факторів розвитку діабету 

2 типу. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

поглиблюють існуючі уявлення про участь системи метаболізму серотоніну в 

механізми розвитку ожиріння та інсулінорезистентності. Отримані в роботі дані, 

щодо залучення системи метаболізму серотоніну в патогенез ожиріння та 

інсулінорезистентності можуть бути теоретичним підґрунтям для використання 

даної системи в якості потенційної мішені корекції та лікування цих захворювань.  

Представлені дані свідчать про перспективність оцінки концентрації вільних 

амінокислот, що здатні конкурувати з триптофаном за проходження 

гематоенцефалічного бар’єру в сироватці крові, як діагностичного критерію 

розвитку ожиріння та інсулінорезистентності, а також можуть бути теоретичною 

основою для розробки та впровадження в практичну медицину нових препаратів та 

методів корекції даних патологічних станів.  

Результати роботи можуть бути впроваджені в якості методичних рекомендацій 

при читанні лекційного курсу з вивчення процесів патогенезу харчування для 

студентів біологічних факультетів університетів та студентів медичних вищих 

навчальних закладів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено пошук та 

аналіз літературних джерел, виконано експериментальні дослідження, оброблено та  

теоретично обґрунтовано отримані результати досліджень, сформульовано висновки 

та підготовлено матеріали для публікацій.  

Вибір теми дисертаційної роботи, планування досліджень та інтерпретація 

отриманих результатів здійснено спільно з науковим керівником.  

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

проведенні досліджень, співучасть якого у виконанні роботи представлена в 

спільних публікаціях. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було представлено 

на вітчизняних та міжнародних конференціях та з’їздах: II конференції молодих 

вчених «Фізіологія: від молекули до організму» (Київ, 2012), VII Міжнародній 

науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та 

патології» (Київ, 2012), VII International young scientists’ conference «Biology: from a 

molecule up to the biosphere» (Kharkiv, 2012), I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика XXI століття» (Київ, 2013), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я 

людини у сучасному суспільстві» (Одеса, 2013), VII Lviv-Lublin conference of 

Experimental and clinical Biochemistry (Lviv, 2013), Международной конференции 

«Биологически активные материалы: фундаментальне и прикладне вопросы 

получения и применения» (Новый Свет, Украина, 2013), 38 FEBS congress 

«Mechanisms in Biology» (St. Petersburg, Russia, 2013), VIII International young 

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

Jakub K. Parnas Conference: «Proteins from Birth to Death» (Jerusalem, Israel, 2013), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Медичні науки: історія розвитку, 

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

conference of students and young scientists «Shevchenkivska Vesna» (Kyiv, 2014), ХІ 

Український біохімічний з’їзд (Київ, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких: 7 

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

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

матеріалах наукових конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 164 

сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, результатів досліджень та їх обговорення, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел (275 

найменувань), містить 3 таблиці та 35 рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Дослідження на тваринах проведені з дотриманням міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист тварин, які використовуються для 

експериментальних чи інших наукових цілей [Покровский В.И., 1997; 

Сторожков Г.И., 2001; Мурзін О.Б., 2004]. 

Досліди проводили на білих нелінійних щурах-самках з початковою масою 

135-140 г. Упродовж першого тижня всі щури отримували стандартну їжу «Purina 

rodent chow» і воду ad libitum. На 8-й день тварини рандомізовано були розділені на 

4 групи: 

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

стандартну їжу та воду. Тварини другої групи («Фр10») знаходились на 
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стандартному раціоні та отримували 10% розчин фруктози ad libitum [Sanchez-

Lozada, 2007]. Щури третьої групи («ВКД») знаходились на висококалорійній дієті, 

яка складалась із стандартної їжі (60%), свинячого жиру (10%), курячих яєць (10%), 

сахарози (9%), арахісу (5%), сухого молока (5%) та рослинної олії (1%) та 

отримували воду [Xiu-Hua Shen, 2010]. Тварини четвертої групи («ВКД_Фр10») 

знаходились на висококалорійній дієті та отримували 10% розчин фруктози. У всіх 

досліджуваних групах щурів масу тіла реєстрували 1 раз на тиждень, споживання 

корму та рідини (води та розчину фруктози) реєстрували щоденно. Індекс маси тіла 

(ІМТ) (відношення маси тіла (г) щурів до квадрату довжини тіла (см2)) [Novelli E, 

2007] було розраховано в кінці експерименту. 

Біохімічний аналіз крові (вміст загального та прямого білірубіну, креатиніну, 

сечової кислоти, сечовини, тригліцеридів, загального холестеролу, ліпопротеїнів 

низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), альбуміну, 

загального білку, а також активність лужної фосфатази (ЛФ), аланінаміно-

трансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), гамма-

глутамілтранспептидази (ГГТ), α-амілази) проводили за допомогою 

напівавтоматичного біохімічного аналізатора Microlab 300 («Vital Scientific», 

Нідерланди). 

Концентрацію вільних амінокислот в крові визначали методом іонообмінної 

хроматографії у літій-цитратному буфері в одноколонковому циклі на 

автоматичному амінокислотному аналізаторі Т-339 (“Microtekno”, Чехія).  

Серотонін та триптофан виділяли, використовуючи іонно-обмінну 

хроматографію [Максименко Е.Г., 2000]. Вміст серотоніну та триптофан визначали 

спектрофлуорометричними методома [Weissbach H.S., 1957 та Gaitonde M.K., 1974]. 

Визначення триптофан-гідроксилазної активності (ТрГ, КФ 1.14.16.4) проводили за 

допомогою спектрофлуорометричного методу [Donald M.V., Kuhn C.D., 1980]. 

Виділення 5-гідрокситриптофану з тканин проводили методом екстракції, 

визначення вмісту даного метаболіту проводили спектрофлуорометричним методом 

[Калниня И.Э., 1991]. Визначення триптофан-декарбоксилазної активності (КФ 

4.1.1.28) проводили спектрофлуориметричним методом [Sangwan R.W., 1998]. 

Визначення моноаміноксидазної активності (МАО, КФ 1.4.3.4) проводили 

спектрофотометричними методами [Балаклеевский А.И., 1976 та Bartlet A.L., 1980 ].  

Концентрацію глюкози визначали за допомогою глюкометра «ГЛЮКОФОТ-ІІ» 

(Україна), згідно з інструкцією. Вміст глікозильованого гемоглобіну вимірювали за 

допомогою спектрофотометричного методу, використовуючи набори реактивів 

фірми «Erba Lachema» (Чехія). Вміст інсуліну визначали методом 

імуноферментного аналізу з використанням набору реактивів «Millipore» (США). 

Розвиток стану інсулінорезистентності у щурів дослідних груп визначали за 

допомогою інсуліно-глюкозотолерантного тесту на чутливість периферичних 

тканин до дії інсуліну [Zhang F.A., 2003] проведеного з власними модифікаціями. 

Визначення концентрації білка проводили за методом [Bradford M.M., 1976]. 

Cтатиcтичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою методів 

варіаційної cтатиcтики [Брандт Т.А., 1975] та кореляційного аналізу з 
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викориcтанням комп’ютерних програм ОrіgіnLаb Оrіgіn® Prо 9.1 та Stаtsоft 

Stаtіstіcа® 10. Підраховували показники cередньої арифметичної (М), cередньої 

квадратичної помилки cередньої арифметичної (m). Перевірку гіпотези нормального 

розподілу вибірки проводили за допомогою критерію Шапіро-Уілка. При 

відповідноcті вибірки критеріям нормального розподілу, доcтовірніcть відмінноcтей 

між вибірками визначали за допомогою критерію Cтюдента (t). При невідповідноcті 

вибірки критеріям нормального розподілу, доcтовірніcть відмінноcтей між 

вибірками визначали за допомогою критерію Манна-Уітні (U).  Доcтовірними 

вважалиcь різниці при р<0,05 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

В роботі показано, що розвиток ожиріння супроводжується збільшенням маси 

тіла тварин дослідних груп, а також збільшенням їх ІМТ порівняно з контрольною 

групою (рис. 1). 

 

Рис. 1 Маса тіла щурів у групі «ВКД» (А), «Фр10» (Б), «ВКД_Фр10» (В) та індекс 

маси тіла щурів (Г) за умов розвитку ожиріння, (M±m, n=10).  

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

 В роботі проведено аналіз стану загальних біохімічних показників сироватки 

крові щурів з експериментальним ожирінням, порівняно з контролем та показано 
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зміни вмісту ключових показників та зміну активності маркерних ферментів за умов 

розвитку цієї патології (табл. 1).  

 

Таблиця 1  

Біохімічні показники сироватки крові щурів за умов 

розвитку ожиріння (M±m, n=10) 

 Контроль ВКД Фр10 ВКД_Фр10 

Креатинін, 

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

Сечовина, 

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

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

3,9±0,4 1,9±0,5* 1,0±0,3* 1,4±0,6* 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

0,9±0,1 0,5±0,1* 0,4±0,1* 0,6±0,2* 

α-амілаза, 

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

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

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

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

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

Альбумін, 

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

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

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

Загальний 

білок, 

г/л 

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

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Розвиток ожиріння у щурів дослідних груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 

супроводжувався збільшенням вмісту сечової кислоти в 1,4; 1,5 та 1,5 рази, а також 

креатиніну та альбуміну в сироватці крові в 1,2; 1,4 та 1,3 рази, відповідно, в 

сироватці крові, порівняно з контрольними показниками, що може свідчити про 

дисфункцію нирок у тварин дослідних груп. За умов ожиріння у щурів дослідних 

груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 спостерігалося зниження вмісту сечовини в 1,5; 1,6 

та 2 рази; загального білірубіну в 2; 3 та 2,8 рази; прямого білірубіну в 1,8; 2,2 та 1,5 

рази, а також зниження активності АЛТ в групах ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,8; 2,6 

та 2,7 рази; ЛФ в 1,8; 2 та 1,5 рази, відповідно, порівняно з контролем, що може 

свідчити про порушення синтетичної функції печінки у щурів дослідних груп. 
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Також було показано збільшення активності ГГТ в сироватці крові щурів груп ВКД, 

Фр10 та ВКД_Фр10 в 2,8; 2,8 та 2 рази та зменшення активності α-амілази в 1,4 та 

1,6 рази, відповідно, що свідчить про розвиток у щурів дослідних груп дисбалансу у 

функціонуванні серцево-судинної та панкреатичної систем.     

Основним завданням нашого дослідження була оцінка процесів біосинтезу 

серотоніну за умов розвитку ожиріння та супутньої інсулінорезистентності та участь 

даного нейромедіатора в механізмах розвитку цих патологій. В роботі розглянуто 

ключові метаболіти та ферменти шляху біосинтезу серотоніну. 

Першим етапом дослідження було визначення вмісту триптофану, серотоніну та 

моноамінооксидазної активності в сироватці крові щурів за умов розвитку ожиріння 

(рис. 2). 

Як видно з результатів, наведених на рис. 1, спостерігається підвищення вмісту 

триптофану в сироватці крові щурів дослідних груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,7; 

1,5 та 2,9 рази; cеротоніну в 2,1; 2,4 та 2,5 рази та зниження моноамінооксидазної 

активності в 2 рази, відповідно, порівняно з показниками контрольної групи тварин.  
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Рис. 2 Вміст триптофану (А), 

серотоніну (Б) та моноамінооксидазна 

активність (В) відносно контрольної 

групи (100%) в сироватці крові щурів за 

умов розвитку ожиріння (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 
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Підвищення вмісту периферичного серотоніну у тварин з ожирінням може бути 

зумовлене надмірним викидом цього гормону в кров внаслідок гіперфункції 

ентерохромафінних клітин шлунково-кишкового тракту та/або порушенням 

механізмів зворотного захоплення серотоніну тромбоцитами, що підтверджується 

зниженням сироваткової активності МАО.   

Порушення функціонування периферичної системи метаболізму серотоніну в 

людини може вказувати на ряд захворювань, таких як, наприклад, туберкульоз, рак, 

цукровий діабет. Тому нами було досліджено стан системи метаболізму серотоніну 

в дванадцятипалій кишці щурів за умов ожиріння. Встановлено зниження вмісту 

триптофану в дванадцятипалій кишці тварин дослідних груп ВКД, Фр10 та 

ВКД_Фр10  в 1,5; 1,5 та 1,9 рази, відповідно, а також  5-гідрокситриптофану та 

серотоніну в 1,3; 1,4 та 1,5 рази, відповідно, порівняно з контролем (рис. 3).  
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Рис. 3 Вміст триптофану (А), 5-

гідрокситриптофану (Б) відносно 

контрольної групи (100%) та серотоніну 

(В) в дванадцятипалій кишці щурів за 

умов розвитку ожиріння  (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Можливою причиною зменшення вмісту триптофану в дванадцятипалій кишці 

щурів є зменшення надходження цієї амінокислоти в клітини за допомогою бiлків-

переносників LAT-2 та TAT-1, в результаті конкуренції з іншими амінокислотами, 

та/або посилення активації альтернативних шляхів метаболізму цієї амінокислоти. 

Зменшення вмісту 5-гідрокситриптофану та серотоніну може бути наслідком 
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зниження біодоступності триптофану та/або в результаті зниження активності 

ферментів серотонінового шляху метаболізму цієї амінокислоти. Зниження вмісту 

серотоніну можна також пояснити надмірним викидом цього гормону в кров та/або 

посиленням його деградації за допомогою моноамінооксидази. 

Так як за умов ожиріння спостерігається зниження вмісту основних метаболітів 

серотонінового шляху, нами було досліджено активність основних ензимів системи 

метаболізму серотоніну у щурів дослідних груп. Показано зниження в 

дванадцятипалій кишці щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 

триптофангідрокcилазної активноcті в 1,7; 1,8 та 3 рази; триптофандекарбокcилазної 

активноcті в 1,2 та 1,4 рази, а також збільшення моноаміноокcидазної активноcті в 

2,5; 2,2 та 1,8 рази, відповідно, порівняно з контрольною групою. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Триптофангідроксилазна (ТрГ), триптофандекарбоксилазна (ТрД) та 

моноамінооксидазна (МАО) активність в дванадцятипалій кишці щурів за 

умов розвитку ожиріння, відносно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Зниження активності ферментів синтезу серотоніну в дванадцятипалій кишці 

тварин дослідних груп може бути пов’язано зі зменшенням внутрішньоклітинного 

пулу триптофану, який є субстратом для цих ферментів, а також, зважаючи на 

високий рівень серотоніну в крові щурів з ожирінням, може бути наслідком 

інактиваційних процесів. 

Важливу роль в регуляції відчуття насичення та загального енергетичного 

балансу організму відіграє центральна система серотоніну. У зв’язку з цим в роботі 

особливу увагу було приділено визначенню ключових показників стану системи 

метаболізму серотоніну в головному мозку щурів за умов розвитку ожиріння. 

Проведені дослідження свідчать про зниження вмісту триптофану в головному 

мозку щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,5; 2,6 та 3,1 рази, відповідно; 5-
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гідрокcитриптофану в 1,8; 1,9 та 1,3 рази, відповідно, та cеротоніну в 1,4; 1,7 та 1,5 

рази, відповідно, порівняно з контролем. (рис. 5).  
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Рис. 5 Вміст триптофану (А), 5-

гідрокситриптофану (Б) відносно 

контрольної групи (100%) та серотоніну 

(В) в мозку щурів за умов розвитку 

ожиріння, (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

  

Причиною зменшення вмісту триптофану може бути в результаті конкуренції 

триптофану з іншими амінокислотами за шляхи проходження гематоенцефалічного 

бар’єру. 

Зниження вмісту серотоніну у головному мозку щурів з ожирінням може бути 

пов’язане зі зменшенням надходження до мозку його попереднику – триптофану, 

зниженням активності ферментів його синтезу, а також активацією процесів 

катаболізму, що в свою чергу може призвести до порушення функцій регуляторних 

структур головного мозку.  

Наступним етапом роботи було визначення активності ферментів біосинтезу та 

катаболізму серотоніну в головному мозку щурів з ожирінням. Встановлено 

зниження в головному мозку щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 

триптофангідрокcилазної активноcті в 1,4 рази; триптофандекарбокcилазної 

активноcті в 2; 2,3 та 2 рази, а також збільшення моноаміноокcидазної активноcті в 

1,5; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з контролем (рис. 6). 

А Б 

В 
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Рис. 6 Триптофангідроксилазна (ТрГ), триптофандекарбоксилазна (ТрД) та 

моноамінооксидазна (МАО) активність в мозку щурів за умов розвитку 

ожиріння, відносно контрольної групи (100%) (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Однією з можливих причин зниження синтезу серотоніну в мозку дослідних 

щурів є зменшення надходження триптофану через конкуренцію з іншими 

амінокислотами до складу яких належать ароматичні амінокислоти та амінокислоти 

з розгалуженим ланцюгом. Ці амінокислоти можуть конкурувати між собою за 

шляхи проходження гематоенцефалічного бар’єру за допомогою переносника LAT-

1, тому нами було досліджено концентрацію амінокислот, здатних конкурувати з 

триптофаном, в сироватці крові щурів за умов ожиріння.  

Показано збільшення концентрації фенілаланіну в сироватці крові щурів 

дослідних груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,1 та 1,6 рази, відповідно,  та тирозину в 

1,4 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з контролем. Особливої уваги потребує  

збільшення концентрації амінокислот з розгалуженим ланцюгом, а саме валіну, 

лейцину та ізолейцину, які найбільш здатні конкурувати з ароматичними 

амінокислотами. Концентрація цих амінокислот найбільше зростала за умов 

розвитку ожиріння. Концентрація валіну в сироватці крові щурів дослідних груп 

ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 збільшувалась в 1,5; 1,9 та 1,2 рази; лейцину в 1,3 та 1,8 

рази; ізолейцину в 1,7; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з контролем. (рис 7). 
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Рис. 7 Концентрація амінокислот в сироватці крові щурів за умов розвитку 

ожиріння, (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Отже, можна зробити висновок, що однією з причин розвитку ожиріння у 

щурів дослідних груп є дисфункція системи метаболізму серотоніну, яка 

відбувається внаслідок зменшення надходження триптофану через його 

конкуренцію з іншими амінокислотами. Це, в свою чергу, призводить до зменшення 

синтезу серотоніну та розвитку гіперфагії внаслідок можливої дисфункції передачі 

серотонінового сигналу в центрі насичення щурів дослідних груп. 

Так як ожиріння супроводжується розвитком інсулінорезистентності та ЦД 2 

типу, наступним етапом роботи було дослідити стан основних показників 

вуглеводного та білково-ліпідного обміну у щурів з експериментальним ожирінням. 
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Рис. 8 Концентрація глюкози (А), 

глікозильованого гемоглобіну (Б) та 

вміст інсуліну (В) відносно контрольної 

групи (100%), в крові щурів за умов 

розвитку ожиріння, (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

В результаті досліджень було показано збільшення концентрації глюкози в 

крові щурів з ожирінням в 1,7; 1,5 та 1,7 рази, відповідно, порівняно з контролем, що 

свідчить про розвиток гіперглікемії у тварин дослідних груп. Важливим критерієм 

тривалої гіперглікемії є концентрація глікозильованого гемоглобіну в крові. Нами 

показано збільшення концентрації глікозильованого гемоглобіну в крові щурів за 

умов ожиріння в 3; 3 та 7 рази, відповідно, порівняно з показниками контрольної 

групи тварин. Також показано зниження вмісту інсуліну в 2,4; 1,7 та 2,4 рази, 

відповідно, в сироватці крові дослідних груп порівняно з контролем (рис. 8). 

  

  

 

Рис. 9 Глікемічні криві отримані в ході 

інсуліно-глюкозотолерантного тесту 

щурів за умов розвитку ожиріння (M±m, 

n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 
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Визначено чутливість тканин до інсуліну за допомогою інсуліно-

глюкозотолерантного тесту. Показано зниження швидкості засвоєння глюкози в 1,5 

рази в усіх группах після введення інсуліну периферичними тканинами щурів за 

умов ожиріння (рис. 9). Отримані результати можуть свідчити про розвиток у 

тварин дослідних груп стану інсулінорезистентності, що є характерним для 

патогенезу цукрового діабету 2 типу. 
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Рис. 10 Концентрація тригліцеридів (А), ЛПНЩ (Б), ЛПВЩ (В) та загального 

холестеролу (Г) в сироватці крові щурів за умов розвитку ожиріння (M±m, n=10) 

* - p <0.05 порівняно з контролем 

 

Дослідження основних показників білково-ліпідного обміну у щурів з 

експериментальним ожирінням показало збільшення концентрації тригліцеридів в 

1,3; 1,6 та 2 рази;  ЛПНЩ в 1,6; 1,3 та 1,3 рази, а також зниження концентрації 

ЛПВЩ в 1,4; 1,7 та 1,6 рази та загального холестеролу в 1,4; 1,7 та 1,4 рази, 

відповідно, в сироватці крові щурів за умов ожиріння (рис. 10). Отримані результати 

можуть свідчити про розвиток дисліпідемії у тварин дослідних груп, що на фоні 

А Б 

В Г 
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розвитку інсулінорезистентності може бути однією із причин розвитку діабету 2 

типу. 

Таким чином, в ході проведених досліджень показано дисбаланс метаболізму у 

щурів дослідних груп, що підтверджується змінами основних показників 

вуглеводного та білково-ліпідного обмінів, а також показано, що порушення 

функціонування шляху біосинтезу центрального та периферичного серотоніну може 

бути однією із причин розвитку ожиріння та діабету 2 типу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати дисертаційної роботи поглиблюють теоретичні та практичні знання, 

щодо функціонування системи метаболізму серотоніну за умов розвитку 

експериментального ожиріння. Показано виникнення дисбалансу у функціонуванні 

досліджуваних ланок системи метаболізму серотоніну, а також вплив встановлених 

порушень на розвиток інсулінорезистентності, що, свою чергу, може бути одним із 

факторів розвитку цукрового діабету 2 типу.  

1. Виявлено збільшення вмісту валіну в сироватці крові щурів дослідних 

груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,5; 1,9 та 1,2 рази; лейцину в 1,3 та 1,8 рази, та 

ізолейцину в 1,7; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з контролем. 

2. Показано збільшення вмісту триптофану в сироватці крові щурів груп 

ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 в 1,7; 1,5 та 2,9 рази; серотоніну в 2,1; 2,4 та 2,5 рази, а 

також зменшення моноамінооксидазної активності в 2 рази. Також, встановлено 

зниження вмісту триптофану в 1,5; 1,5 та 1,9 рази в дванадцятипалій кишці щурів 

груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10, а також 5-гідрокситриптофану та серотоніну в 1,3; 

1,4 та 1,5 рази, відповідно, порівняно з контрольною групою. 

3. Показано зниження вмісту в головному мозку щурів груп ВКД, Фр10 та 

ВКД_Фр10 триптофану в 1,5; 2,6 та 3,1 рази, відповідно; 5-гідрокситриптофану в 

1,8; 1,9 та 1,3 рази, відповідно, та серотоніну в 1,4; 1,7 та 1,5 рази, відповідно, 

порівняно з контролем. 

4. Встановлено зниження в дванадцятипалій кишці щурів груп ВКД, Фр10 

та ВКД_Фр10 триптофангідроксилазної активності в 1,7; 1,8 та 3 рази; 

триптофандекарбоксилазної активності в 1,2 та 1,4 рази, а також збільшення 

моноамінооксидазної активності в 2,5; 2,2 та 1,8 рази, відповідно, порівняно з 

контрольною групою. 

5. Виявлено зниження в головному мозку щурів груп ВКД, Фр10 та 

ВКД_Фр10 триптофангідроксилазної активності в 1,4 рази; 

триптофандекарбоксилазної активності в 2; 2,3 та 2 рази, а також збільшення 

моноамінооксидазної активності в 1,5; 1,6 та 1,3 рази, відповідно, порівняно з 

контролем. 

6. Проведено оцінку стану основних показників вуглеводного обміну у 

щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 порівняно з контрольною групою та показано 

збільшення концентрації глюкози в крові в 1,7; 1,5 та 1,7 рази; глікозильованого 

гемоглобіну в 3; 3 та 7 рази; зниження вмісту інсуліну в 2,4; 1,7 та 2,4 рази, 
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відповідно, а також зменшення чутливості периферичних тканин в 1,5 рази до дії 

цього гормону. 

7. Оцінено стан основних показників білково-ліпідного обміну в сироватці 

крові щурів груп ВКД, Фр10 та ВКД_Фр10 порівняно з контрольною групою та 

збільшення концентрації тригліцеридів в 1,3; 1,6 та 2 рази; ліпопротеїнів низької 

щільності в 1,6; 1,3 та 1,3 рази, відповідно, з одночасним зменшенням концентрації 

загального холестеролу в 1,4; 1,7 та 1,4 рази, а також ліпопротеїнів високої 

щільності в 1,4; 1,7 та 1,6 рази. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах 

розвитку ожиріння та інсулінорезистентності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Досліджено функціонування шляху біосинтезу серотоніну (вміст триптофану, 

5-гідрокситриптофану, серотоніну, триптофан-гідроксилазна, триптофан-

декарбоксилазна, моноаміноксидазна активність), стан основних показників 

вуглеводного та білково-ліпідного обмінів (глюкоза, інсулін, глікозильований 

гемоглобін, швидкість засвоєння глюкози переферичними тканинами у відповідь на 

інсулін тригліцериди, холестерол, ЛПНЩ, ЛПВЩ), вміст вільних амінокислот, 

біохімічні показники сироватки крові, за умов розвитку експериментального 

ожиріння у щурів.  

Дослідження стану системи метаболізму серотоніну показало, що за умов 

розвитку ожиріння відбувається збільшення сироваткового вмісту серотоніну та 

триптофану з одночасним зменшенням моноамінооксидазної активності. Аналіз 

функціонування системи метаболізму серотоніну в основних його органах-

продуцентах: дванадцятипалій кишці та головному мозку показав зменшення вмісту 

метаболітів серотонінового шляху метаболізму триптофану, а також зменшення 

активності ключових ферментів синтезу серотоніну з одночасним збільшенням 

активності ферментів катаболізму. Виявлена дисфункція системи метаболізму 

серотоніну супроводжувалась збільшенням концентрації ароматичних амінокислот 

та амінокислот з розгалуженим ланцюгом в сироватці крові, які здатні конкурувати з 

триптофаном за проходження гематоенцефалічного бар’єру, знижуючи таким чином 

його вміст в мозку. 

Показано, що розвиток ожиріння та дисфункція системи метаболізму 

серотоніну супроводжувалася розвитком дисбалансу основних показників 

вуглеводного та білково-ліпідного обмінів та розвитком інсулінорезистентності. 

Ключові слова: ожиріння, серотонін, інсулінорезистентність. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Карповец Т.П. Участие системы метаболизма серотонина в механизмах 

развития ожирения и инсулинорезистентности. - На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 - биохимия. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Исследовано функционирование пути биосинтеза серотонина (содержание 

триптофана, 5-гидрокситриптофана, серотонина, триптофан-гидроксилазная, 

триптофан-декарбоксилазная, моноаминооксидазная активность), состояние 

основных показателей углеводного и белково-липидного обменов (глюкоза, 

гликозилированный гемоглобин, инсулин, скорость усвоения глюкозы 

периферической тканями в ответ на инсулин, триглицериды, холестерол, ЛПНП, 

ЛПВП), содержание свободных аминокислот, биохимические показатели сыворотки 

крови, в условиях развития экспериментального ожирения у крыс. 

Исследования состояния метаболизма серотонина показало, что в условиях 

ожирения происходит увеличение содержания серотонина и триптофана в 

сыворотке крови с одновременным уменьшением моноаминооксидазной 

активности. Анализ функционирования системы метаболизма серотонина в 

основных его органах-производителях: двенадцатиперстной кишке и головном 

мозге показал уменьшение содержания метаболитов серотонинового пути 

метаболизма триптофана, а также уменьшение активности ключевых ферментов 

синтеза серотонина с одновременным увеличением активности ферментов 

катаболизма. Выявленная дисфункция системы метаболизма серотонина 

сопровождалась увеличением концентрации ароматических аминокислот и 

аминокислот с разветвленной цепью сыворотке крови, которые способны 

конкурировать с триптофаном за прохождение гематоэнцефалического барьера, 

снижая, таким образом, его содержание в мозге. 

Показано, что развитие ожирения и дисфункция системы метаболизма 

серотонина сопровождалось развитием дисбаланса основных показателей 

углеводного и белково-липидного обменов и развитием инсулинорезистентности. 

Ключевые слова: ожирение, серотонин, инсулинорезистентность. 

 

SUMMARY 

 

Karpovets T.P. The participation of serotonin metabolism system in the 

mechanisms of obesity and insulin resistance. – Manuscript copyright. 

The thesis for the degree of candidate of biological sciences, specialty 03.00.04 - 

biochemistry. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The functioning of biosynthetic pathway of serotonin (the content of tryptophan, 5-

hydroxytryptophan, serotonin, tryptophan hydroxylase, tryptophan decarboxylase, 

monoamine oxidase activity), main carbohydrate and protein-lipid metabolism markers 
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(glucose, triglycerides, cholesterol, LDL, HDL, the rate of peripheral tissue glucose uptake 

in response to insulin, insulin, glycosylated hemoglobin), the content of free amino acids 

and serum biochemical parameters have been studied under development of experimental 

obesity in rats. 

Studies have shown that the long-term high-calorie diet consumption and/or a 10% 

solution of fructose leads to increased body weight and BMI in all research groups due to 

the excessive food and/or fluid consumption. It was shown that the development of obesity 

was accompanied by a change in the general biochemical markers (creatinine, urea, uric 

acid, total and direct bilirubin, albumin, and total protein) content, and in the marker 

enzymes (α-amylase, alanine transaminase, aspartate transaminase, alkaline phosphatase, 

gamma-glutamyl transpeptidase) activity, indicating the involvement of this disease in the 

development of various pathologies. 

The study of the serotonin metabolism system has shown that the conditions of 

obesity are accompanied by the increased serum serotonin and tryptophan content with a 

simultaneous decrease of monoamine oxidase activity. The analysis of the serotonin 

metabolism in its major production organs: duodenum and brain has shown the decrease in 

the content of serotonin pathway metabolites and the reduction in the activity of key 

serotonin synthesis enzymes with the activation of serotonin catabolic enzymes. It was 

shown that the dysfunction of serotonin metabolism is accompanied by increased 

concentration of aromatic amino acids and branched chain amino acids, which are able to 

compete with tryptophan for passing the blood-brain barrier, thus reducing its 

concentration in the brain. 

It is shown that the development of obesity and dysfunction of serotonin metabolic 

pathway are accompanied by the development of imbalance of main carbohydrate and 

protein-lipid metabolism markers and the development of insulin resistance. 

Keywords: obesity, serotonin, insulin resistance. 


