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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах сучасного суспільства, коли значно 

розповсюджене надмірне споживання вуглеводів і жирів поряд з низькою фізичною 

активністю, проблеми порушення основного обміну набувають надзвичайного 

поширення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише в 

Європі кількість людей, які страждають на метаболічні порушення, надлишкову 

вагу і супутні ускладнення, знаходиться в межах від 40 до 60 мільйонів, і з віком 

частота виникнення та розвитку цих патологічних станів все більше зростає. Серед 

ускладнень метаболічних порушень особливу увагу привертає стеатогепатоз або 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП), яку на сьогоднішній день вважають 

однією з найбільш поширених форм прояву порушень основного обміну [Day C.P., 

2002; Pereira-Lancha L.O., 2015]. 

Аналіз літератури свідчить, що механізми розвитку НЖХП досі всебічно не 

вивчені, що може бути пов’язано з великою кількістю етіологічних чинників, які 

викликають це захворювання [Cusi K., 2012; Gusdon A.M., 2014; Goh G.B., 2015]. 

Висунуто лише гіпотезу про двоетапність розвитку НЖХП, згідно якої значне 

підвищення рівня циркулюючих триацилгліцеролів на її ранньому етапі є фактором 

запуску розвитку стеатогепатозу [Day C.P., 1998]. Результатом накопичення ліпідів 

у гепатоцитах стає балонна дистрофія, некроз, фіброзні явища в печінці, а у деяких 

випадках і розвиток гепатокарциноми [Feldstein A.E., 2004; Fossmark R., 2008; 

Ekstedt M., 2015]. На другому етапі стеатогепатозу розвивається запальний процес у 

відповідь на некротичні і апоптичні явища; його механізм досить добре описаний 

[Borst S.E., 2005; Angulo P., 2007; Angulo P., 2015]. Також відомо, що НЖХП 

супроводжується розвитком «мітохондріальної дисфункції», однією з ознак якої є 

окисний стрес, порушення функціональної активності комплексів електрон-

транспортного ланцюга (ЕТЛ або дихальний ланцюг), пошкодження ДНК та зміни 

ліпідного складу мембрани мітохондрій. Проте, залишається не з’ясованим, на 

якому етапі НЖХП розвивається окисний стрес, і чи є він причиною, чи наслідком 

розвитку цієї патології. 

Функціональну активність комплексів ЕТЛ у щурів із стеатогепатозом, 

викликаним різними високо-калорійними дієтами (ВКД), досліджено в ряді робіт 

[Hebard L., 2011; Monteiro J.P., 2013; Mendez L., 2014; Kakimoto P.A., 2016]. В них 

показано, що у експериментальних тварин, які перебували на дієтах різного складу 

та терміну утримання, виявлено або повне, або часткове зниження функціональної 

активності дихального ланцюга поряд зі значними змінами в ліпідному складі 

власне мітохондріальної мембрани. Проте, найменш дослідженим і описаним є 

структурно-функціональний стан мітоходрій гепатоцитів у тварин, яких утримували 

на дієті з високим вмістом жирів і вуглеводів (#C11024, Research Dietes, New 

Brunswick, NJ), що є найбільш наближеною до можливого характеру харчування 

людей з надмірною масою тіла. Що стосується глутамат-індукованого 

стеатогепатозу, на сьогодні відомі лише 2 роботи, які містять суперечливу 

інформацію щодо активності комплексів ЕТЛ і не показують даних про ліпідний 

склад внутрішньомітохондріальної мембрани [Lazarin M.O., 2011; Quines C.B., 2016]. 
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Тому актуальним є дослідження активності комплексів ЕТЛ у щурів зі 

стеатогепатозом, який викликаний як ВКД #C11024 з високим вмістом жирів і 

вуглеводів, так і неонатальним введенням L-глутамату натрію (ГН). Аналіз 

одержаних результатів дозволить виявити як спільні механізми розвитку 

стеатогепатозу, так і удосконалити сучасні методи його лікування.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-дослідної 

теми «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій за умов розвитку 

різної патології» (2011-2015 рр., № д/р 0111U009878). 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було оцінити структурно-

функціональний стан мітохондрій гепатоцитів щурів за умов розвитку 

стеатогепатозу різної етіології. 

Для досягнення мети роботи були поставлені наступні задачі: 

1. Проаналізувати особливості зміни маси тіла тварин з дієт- і глутамат-

індукованим стеатогепатозом та при введенні піоглітазону. 

2. Визначити загальний вміст ліпідів, фосфоліпідів, холестеролу та його 

ефірів у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів щурів за умов дієт- і 

глутамат-індукованого стеатогепатозу та при введенні піоглітазону. 

3. Визначити ферментативну активність мітохондріальних комплексів ЕТЛ 

гепатоцитів щурів за умов дієт- і глутамат-індукованого стеатогепатозу та при 

введенні піоглітазону. 

4. Визначити вміст та розподіл білків у печінці щурів за умов дієт- і 

глутамат-індукованого стеатогепатозу та при введенні піоглітазону. 

5. Визначити біохімічні параметри сироватки крові щурів за умов дієт- і 

глутамат-індукованого стеатогепатозу та при введенні піоглітазону. 

Об’єкт дослідження: структурно-функціональний стан мітохондрій 

гепатоцитів за умов розвитку стеатогепатозу різної етіології та при введенні 

піоглітазону. 

Предмет дослідження: ліпідний склад внутрішньої мітохондріальної 

мембрани, активність комплексів ЕТЛ, вміст білків у гепатоцитах та біохімічні 

параметри сироватки крові щурів за умов стеатогепатозу та при введенні 

піоглітазону. 

Методи дослідження: ультрацентрифугування (виділення фракції внутрішньої 

мітохондріальної мембрани), спектрофотометричні (визначення загального вмісту 

ліпідів, фосфоліпідів, холестеролу та його ефірів, ферментативної активності 

комплексів ЕТЛ, біохімічних маркерів стану печінки), хроматографічні (визначення 

фосфоліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани), електрофоретичні 

(визначення вмісту білків у гепатоцитах) та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено аналіз 

структурно-функціонального стану мітохондрій та гепатоцитів в цілому за умов 

розвитку стеатогепатозу, спричиненого двома різними етіологічними факторами. 

Встановлено, що за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу у тварин виникає 

ожиріння вищого ступеня в порівнянні з тваринами, яких утримували на дієті, 

збагаченій жирами і вуглеводами. Вперше встановлено, що за умов глутамат-
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індукованого стеатогепатозу спостерігається значне підвищення вмісту окиснених 

форм фосфоліпідів у мембрані мітохондрій, ніж у тварин з дієт-індукованим 

стеатогепатозом, що вказує на розвиток окисного стресу різного ступеня тяжкості в 

обох випадках. Визначено, що споживання значної кількості жирів і вуглеводів 

змінює функціонування комплексів ЕТЛ, але не призводить до зниження  їх 

активності, як у випадку неонатального введення ГН. Показано, що змодельований 

різними шляхами стеатогепатоз супроводжується однаковими змінами 

діагностичних маркерів стану печінки щурів. Вперше продемонстровано здатність 

піоглітазону знижувати ступінь розвитку окисного стресу у мітохондріях та 

частково відновлювати активність комплексів ЕТЛ до контрольних значень за умов 

розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дозволяють 

розширити та доповнити сучасні уявлення про роль «мітохондріальної дисфункції» 

у розвитку стеатогепатозу як одного з ключових явищ у патогенезі цього 

захворювання. Доведено, що значні дози ГН викликають більш істотні патологічні 

зміни у печінці порівняно зі змінами за умов утримання тварин на ВКД. Доведено, 

що патогенез стеатогепатозу різної етіології включає розвиток «мітохондріальної 

дисфункції» та має ознаки окисного стресу. Отримані у дисертаційній роботі дані 

впроваджено у навчальний процес курсів лекцій «Біохімічна фармакологія», 

«Фізіологія травлення та харчування». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проаналізовано наукову 

літературу за темою роботи, виконано експериментальні дослідження та здійснено 

підготовку матеріалів до публікації. Здобувачем підготовлено доповіді, які 

включали результати досліджень, написано та подано до друку статті та тези в 

матеріалах конференцій та з’їздів. За участю співавторів публікацій проведено 

інтерпретацію отриманих результатів. Планування експерименту та розробка 

методичних підходів, формування ідей роботи, узагальнення результатів досліджень 

та редагування дисертаційної роботи здійснено спільно з науковим керівником. 

Апрoбація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на: IV Міждисциплінарній конференції 

«Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные 

вопросы получения и применения» (Новий Світ, 2013), ХІ міжнародній науковій 

конференції студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології" (Львів, 2015), ХІІІ 

міжнародній науковій конференції молодих науковців "Шевченківська весна: 

біологія" (Київ, 2015), Науково-практичній конференції "Мультипробіотики в 

лікуванні і профілактиці найбільш поширених захворювань" (Київ , 2015), X 

Міжнародній науковій конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до 

біосфери» (Харків, 2015), VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Біологічні дослідження – 2016» (Житомир, 2016), XII Міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ у біології» - (Львів, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 

6 статей у фахових вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях, з яких 1 

публікація у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 

нефаховому виданні та 8 тез у матеріалах з’їздів та конференціяй. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 
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літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів роботи та їх обговорення, 

висновків та списку використаних літературних джерел, що включає 176 

найменувань. Робота викладена на 132 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 

11 таблицями і 7 рисунками. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Моделювання стеатогепатозу здійснювали двома методами: шляхом утримання 

тварин на висококалорійній дієті (ВКД) #C11024 (Research Dietes, 

New Brunswick, NJ) та введенням у неонатальному періоді ГН. Для першого методу 

використовували 100 білих нелінійних статевозрілих щурів-самців із початковою 

масою 180-200 г, яких ділили на контрольну і дослідну групи. Щурів контрольної 

групи утримували на стандартному раціоні віварію, а тварин дослідної групи 

утримували впродовж 20 тижнів на дієті #C 11024, що складалася зі стандартного 

корму (47 %), згущеного молока (44 %), кукурудзяної олії (8 %) та крохмалю (1 %). 

Для другого методу були використані новонароджені білі нелінійні щурята-самці, 

яких також ділили на дві групи. Тваринам дослідної групи підшкірно вводили ГН на 

2, 4, 6, 8 і 10 день від народження у дозі 4 мг/кг. Щурятам контрольної групи у 

аналогічні терміни вводили підшкірно фізіологічний розчин у такій же кількості. 

Обидві групи тварин утримували на стандартному кормі та з вільним доступом до 

води протягом 4 місяців життя. Піоглітазон вводився щурам, у яких був 

змодельований глутамат-індукований стеатогепатоз, у дозі 20 мг/кг ваги за 

наступною схемою: 2 тижні введення, 2 тижні перерви. 

Фракцію внутрішньої мітохондріальної мембрани було виділено методом 

ультрацентрифугування згідно [Lewis K. P., 1977]. За допомогою 

спектрофотометричних методів було визначено загальний вміст ліпідів і 

фосфоліпідів за методикою [Chromy V., 1975], холестеролу та його ефірів за 

методикою [Колб В. Г., 1976], ферментативну активність комплексів ЕТЛ за 

методиками [Francois M., 1972; Yu C. A., 1974; Покровский А. А., 1977; Wolf D. E., 

1980; Пикулев А. Т., 1982; Ещенко Н. Д., 1982], біохімічні маркери стану печінки у 

сироватці крові визначені за методиками [Тиц Н. У., 1997; Карпищенко А. И., 2002; 

Цыганенко А. Я., 2002]. Вміст основних фракцій білків гепатоцитів було визначено 

методом диск-електрофорезу згідно [Weber K., 1969]. Фосфоліпідний склад 

внутрішньої мітохондріальної мембрани було проаналізовано методом 

тонкошарової хроматографії згідно [Brockhuyse R.M., 1968]. Отримані результати 

були обраховані за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики з 

використанням t-критерієм Ст’юдента для визначення достовірних відмінностей між 

двома вибірками. При цьому, достовірними вважались різниці при р<0,05 

[Плохинский Н.А., 1981]. 
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Результати досліджень та їх обговорення 

 

Загальновідомо, що розвиток стеатогепатозу у більшості випадків 

супроводжується абдомінальним ожирінням, підвищенням рівню триацилгліцеролів 

і холестеролу в крові [Cusi K., 2012; Goh G. B., 2015]. Наші дослідження показали, 

що при використанні обох методів моделювання стеатогепатозу в 

експериментальних тварин відбувається значне збільшення маси адипозної тканини. 

Так, утримання експериментальних тварин на ВКД викликає підвищення маси у 2 

рази (p<0,01), а при моделюванні шляхом неонатального введення ГН у 46 разів 

(р<0,001) відносно відповідних контрольних груп (рис. 1). Не зважаючи на те, що 

значних змін маси тварин не спостерігалось, саме накопичення вісцеральної 

адипозної тканини вказує на розвиток ожиріння і може бути одним із додаткових 

проявів порушень обмінних процесів, спричинених різними етіологічними 

чинниками. 

 

 

  
А Б 

Рис. 1. Маса вісцеральної адипозної тканини за умов дієт-індукованого (А) і 

глутамат-індукованого (Б) стетогепатозу 

Примітки: *** - відносно відповідного контролю, ## - р<0,01 у порівнянні з 

групою з глутамат-індукованим стеатогепатозом. 

 

 

Загальновизнаними діагностичними маркерами розвитку стеатогепатозу є 

рівень триацилгліцеролів та холестеролу в сироватці крові. Так, за умов глутамат-

індукованого стеатогепатозу у сироватці крові підвищується концентрація 

триацилгліцеролів та холестеролу, а також спостерігається простий стеатоз 

[Oliveira M. L., 2011; Rolo A. P., 2012; Kondro M., 2013]. Також, обидва способи 

моделювання стеатогепатозу показали підвищення концентрації триацилгліцеролів 

та холестеролу у сироватці крові (табл. 1). У щурів з дієт-індукованим 

стеатогепатозом концентрація триацилгліцеролів підвищувався на 70 % (р<0,05), а 

за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу на 80 % (р<0,01) відносно 
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відповідного контролю. Вміст холестеролу у сироватці крові також підвищувався на 

15-му тижні утримання тварин на ВКД на 60 % (р<0,01) та на 50 % (р<0,01) у 

чотирьохмісячних тварин, які отримували значні дози ГН. Отже, стеатогепатоз, 

незалежно від етіологічної природи, супроводжується розвитком ожиріння різного 

ступеня тяжкості, яке поряд із підвищенням маси вісцеральної адипозної тканини 

характеризується підвищенням рівня циркулюючих триацилгліцеролів і холестеролу 

у сироватці крові. 

 

 

Таблиця 1 

Концентрація триацилгліцеролів і холестеролу у сироватці крові щурів за 

умов дієт- і глутамат-індукованого стеатогепатозу (n=10, М±m) 

 
Триацилгліцероли, 

ммоль/л 
Холестерол, ммоль/л 

Дієт-індукований стеатогепатоз 

контроль 0,7±0,03 1,3±0,06 

ВКД 1,2±0,06** 2,1±0,1** 

Глутамат-індукований стеатогепатоз 

контроль 0,7±0,03 1,3±0,06 

Глутамат-індукований 

стеатогепатоз 
1,3±0,06** 1,9±0,09* 

Глутамат-індукований 

стеатогепатоз + 

піоглітазон 

0,81±0,04
##

 1,65±0,08* 

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01 – у порівнянні з контрольною групою; ## - 

р<0,01 у порівнянні з групою з глутамат-індукованим стеатогепатозом. 

 

 

Розвиток стеатогепатозу, викликаного введенням щурам значних доз ГН у 

неонатальному періоді, так і утриманням на ВКД, викликав зміни структурно-

функціонального стану внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів. В обох 

випадках відбувалось значне підвищенням як загального вмісту ліпідів, так і 

фосфоліпідів. Серед ліпідних складових мембрани найбільше підвищувався вміст 

холестеролу. Так, за умов утримання на ВКД він зростав поступово, починаючи з 3 

тижня в 1,6 рази (p<0,05), на 10 тижні в 1,8 рази (p<0,05), на 12 тижні у 2,1 рази 

(p<0,05) і на 15 тижні у 2,4 рази (p<0,05) відносно відповідних контрольних груп 

(рис. 2А). У чотирьохмісячних тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом 

вміст холестеролу у мембрані був вищим у 3,5 рази (p<0,001) відносно контрольних 

значень (рис. 2Б). Таким чином, розвиток стеатогепатозу, незалежно від етіології, 

зумовлює значне підвищення вмісту холестеролу у внутрішній мітохондріальній 

мембрані, що стає додатковим фактором розвитку окисного стресу при жировій 

інфільтрація печінки. Це узгоджується з даними інших дослідників, які вказують, 

що підвищення вмісту холестеролу у мітохондріальній мембрані викликає 

підвищення електронної складової електрохімічного потенціалу, а отже , впливає на 



7 

функціонування дихального ланцюга [Jakobsson-Borin A., 1991; Breslow D. K., 2010; 

Aoun M., 2012]. 

 

 

 
А 

 

 

 
Б 

Рис. 2. Вміст холестеролу у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів 

за умов дієт-індукованого (А) і глутамат-індукованого (Б) стетогепатозу 

Примітки: ** – p < 0,01 відносно відповідного контролю; *** - відносно 

відповідного контролю, p<0,001, # – p < 0,05 порівняно з дослідною групою на 3 

тижні утримання на ВКД, ## - р<0,01 у порівнянні з групою з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом. 

 

 

Літературні дані щодо фосфоліпідного складу внутрішньої мітохондріальної 

мембрани за різних типів дієт є суперечливими. Оцінка фосфоліпідідного складу за 

умов дієт-індукованого стеатогепатозу показала підвищення рівню окиснених форм 

основних фосфоліпідів мембрани на фоні зниження неокиснених, а також зміни 

вмісту інших фосфоліпідних складових. Так, за умов утримання на ВКД незначне 

зниження вмісту фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну спостерігається лише 

на початкових термінах утримання поряд з підвищення вмісту їх окиснених форм. 

Встановлено, що вміст лізофосфатидилетаноламіну та лізофосфатидилхоліну на 15-

му тижні утримання на ВКД був вищим на 70 % (р<0,01) відносно відповідного 

контролю. 

Дані стосовно вмісту фосфоліпідів у внутрішній мітохондріальній мембрані за 

умов глутамат-індукованого стеатогепатозу відсутні. Нами було показано, що його 

розвиток спричинював зміни, подібні до виялених при дієт-індукованому 

стеатогепатозі, але вміст фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну знижувався 

більш істотно: на 70 % (р<0,05) і 38 % (р<0,05) відносно контрольної групи (табл. 2). 

Вміст окиснених форм був істотно вищим, ніж у групі тварин, яких утримували на 

ВКД. Так, вміст лізофосфатидилетаноламіну перевищував контрольні значення у 

5,5 рази (р<0,001), а вміст лізофосфатидилхоліну – у 9,2 рази (р<0,001). 
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Таблиця 2 

Відносний вміст основних фосфоліпідів та їх окиснених форм у внутрішній 

мітохондріальній мембрані гепатоцитів щурів за умов дієт- і глутамат-

індукованого стеатогепатозу (n=10, М±m) 
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о
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о
л
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ін
 (

%
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Дієт-індукований стеатогепатоз 

контроль 34,1±0,4 31,3±0,3 1,1±0,02 0,5±0,05 

ВКД 33,2±0,2 27,0±0,3 1,9±0,05** 0,7±0,02** 

Глутамат-індукований стеатогепатоз 

контроль 33,48±2,81 30,59±2,13 1,13 ±0,12 0,36 ±0,03 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

19,63±0,88* 22,18±0,86* 10,39 ±0,87*** 1,98 ±0,17*** 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

+ піоглітазон 

29,42±1,16
#
 28,48±1,27

#
 1,62 ±0, 20*

/###
 0,47 ±0,05*

/###
 

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною 

групою; # - р<0,05, ## - р<0,01, ### - р<0,001 – у порівнянні з групою з глутамат-

індукованим стеатогепатозом. 

 

 

У нормі у внутрішній мітохондріальній мембрані міститься дуже невелика 

кількість лізоформ, лише порушення роботи комплексів ЕТЛ поряд з розвитком 

окисного стресу спричинює значне підвищення вмісту цих окиснених продуктів, які 

додатково дестабілізують структуру мембрани. Тому виявлені нами зміни 

фосфоліпідного складу мітохондріальної мембрани на тлі збільшення вмісту 

лізофосфатидів на обох моделях, може бути результатом розвитку окисного стресу. 

При цьому, найбільш виражені зміни ліпідного складу, зокрема вміст лізоформ, 

спостерігаються саме за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу, що може 

вказувати на більш істотні порушення структури мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів [Reo N. V., 2002; Kim H. Y., 2014; Hamanaka R. B., 2010]. 

Виходячи з виявлених нами порушень ліпідного складу внутрішньої 

мітохондріальної мембрани, слід очікувати змін функціонування комплексів 

дихального  ланцюга. Утримання щурів-самців на ВКД протягом 20-ти тижнів 

показало різноспрямовані зміни активності комплексів ЕТЛ (табл. 3). Так, сукцинат 

- КоQ-оксидоредуктазна активність і Н
+
-АТФазна активність знижувались на 20 % 

(р<0,05) і 80 % (р<0,01), відповідно, відносно контрольної групи. НАДН - КоQ-
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оксидоредуктазна, КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна і цитохромоксидазна 

активності підвищувались на 30 % (р<0,05), 20 % (р<0,05) і 20 % (р<0,05), 

відповідно. Підвищення НАДН - КоQ-оксидоредуктазної активності, на фоні 

зниження сукцинат - КоQ-оксидоредуктазної активності може бути пов’язаним із 

накопиченням на даному етапі проміжних електрон-транспортуючих сполук, таких 

як окиснений убіхінон. Відомо, що через зниження активності ІІ комплексу убіхінон 

не може передати електрон далі і тому віддає його молекулі кисню, в результаті 

чого утворюється супероксид аніон [Wei Y., 2008]. Дані літератури стосовно ролі 

окисного стресу у розвитку «мітохондріальної дисфункції» та стеатогепатозу є 

суперечливими. Зокрема, не з’ясовано, чи є генерація АФК причиною порушень 

структури мембрани і, відповідно, роботи комплексів ЕТЛ, чи, навпаки, їх 

підвищена продукція має місце при патологічних змінах функціонування цих 

комплесів за умов розвитку стеатогепатозу [Serviddio G., 2008; Vial G., 2011]. 

 

 

Таблиця 3 

Ферментативна активність комплексів ЕТЛ внутрішньої мембрани 

мітохондрій гепатоцитів щурів за умов дієт-індукованого стеатогепатозу (n=10, 

М±m) 

 Контроль ВКД 

НАДН - КоQ-оксидоредуктаза, мкмоль калію 

ферриціаніду відновленого/хв  мг білка 
1,58±0,8 1,99±0,09* 

Сукцинат - КоQ-оксидоредуктаза, мкмоль калію 

ферриціаніду відновленого/хв  мг білка 
269,96±13,35 229,85±11,49* 

КоQ-цитохром с-оксидоредуктаза, мкмоль 

цитохрому с відновленого/хв  мг білка 
40,54±2,02 49,40±2,27* 

Цитохромоксидаза, мкмоль цитохрому с 

окисленого/хв.  мг білка 
113,07±5,65 136,81±6,84* 

Н
+
-АТФаза, мкмоль Рн / хв ∙мг білка 386,46±19,32 220,28±11,01** 

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01 – порівняно з контрольною групою 

 

 

Крім цього, показано, що на етапі передачі електрону між ІІІ і IV комплексом за 

умов паралельного зниження Н
+
-АТФазної активності також відбувається синтез 

супероксид аніону замість АТФ. Отже, ми припускаємо, що виявлені нами 

порушення ферментативної активності комплексів ЕТЛ за умов дієт-індукованого 

стеатогепатозу є пов’язаними з розвитком окисного стресу. Літературні дані 

вказують, що подібні зміни у функціонуванні ЕТЛ відбуваються за умов розвитку 

стеатогепатозу, спричиненого надходженням великої кількості вуглеводів і ліпідів, 

що узгоджується з отриманими нами даними [Pessayre D., 2007; Paradies G., 2014; 

Gusdon A. M., 2014]. Базуючись на виявленому нами характері змін функціонування 

дихального ланцюга, а також враховуючи підвищення вмісту лізоформ і 

холестеролу у внутрішній мітохондріальній мембрані на тлі ВКД, можна 

припустити розвиток окисного стресу через накопичення проміжних електрон-



10 

транспортуючих сполук внаслідок змін функціональної активності ЕТЛ, викликаної 

порушенням ліпідного складу мітохондріальної мембрани за умов надмірного 

надходження ліпідів і вуглеводів. 

Нами було встановлено зниження ферментативної активності всіх комплексів 

ЕТЛ внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов розвитку глутамат-

індукованого стеатогепатозу (табл. 4). Так, НАДН - КоQ-оксидоредуктазна 

активність знижувалась у 2,3 рази (р<0,01), сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна 

активність – в 1,2 рази (р<0,05) КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність – у 2,3 

рази (р<0,01), цитохромоксидазна активність – у 3,3 рази (р<0,001) і Н
+
-АТФазна 

активність – у 3,3 рази (р<0,001). 

 

 

Таблиця 4 

Ферментативна активність комплексів ЕТЛ внутрішньої мембрани 

мітохондрій гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу 

(n=10, М±m) 

 Контроль 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз + 

піоглітазон 

НАДН - КоQ-

оксидоредуктаза, мкмоль 

калію ферриціаніду 

відновленого/хв  мг білка 

1,66±0,08 0,73±0,04** 0,79±0,04** 

Сукцинат - КоQ-

оксидоредуктаза, мкмоль 

калію ферриціаніду 

відновленого/хв  мг білка 

286,71±14,33 236,79±12,84* 342,39±17,12*
/# 

КоQ-цитохром с-

оксидоредуктаза, мкмоль 

цитохрому с відновленого/хв 

 мг білка 

42,86±2,14 18,86±0,94** 20,57±1,03** 

Цитохромоксидаза, мкмоль 

цитохрому с окисленого/хв.  

мг білка 

114,3±5,71 34,29±1,71*** 64,29±3,21**
/## 

Н
+
-АТФаза, 

мкмоль Рн / хв ∙мг білка 
312,37±15,62 95,96±4,79*** 173,54±8,67**

/## 

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною 

групою; # - р<0,05, ## - р<0,01, ### - р<0,001 – у порівнянні з групою з глутамат-

індукованим стеатогепатозом. 

 

 

Розвиток глутамат-індукованого стеатогепатозу викликав значне збільшення 

вмісту фракції низькомолекулярних білків гепатоцитів, а саме у 4,4 рази (р<0,05), а 
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за умов розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу вміст цієї фракції підвищувалась 

лише на 40% (р<0,05). За умов обох моделей спостерігалось зниження вмісту 

фракції високомолекулярних білків (за умов дієт-індукованого стеатогепатозу – у 

2,5 рази (р<0,05) і за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу – у 2,9 рази 

(р<0,05)). Встановлені зміни вмісту фракцій білків гепатоцитів можуть вказувати на 

посилення деградаційних процесів поряд зі зниженням білкового синтезу незалежно 

від етіології стеатогепатозу. 

Встановлені нами зміни активності комплексів ЕТЛ, які супроводжуються 

зниженням вмісту основних фосфоліпідів на тлі значного підвищення вмісту їх 

окиснених форм, вказують на глибокі порушення структурно-функціонального 

стану внутрішньої мітохондріальної мембрани. Ці порушення можуть бути 

пов’язаними з розвитком окисного стресу за умов глутамат-індукованого 

стеатогепатозу, одним із виражених наслідків якого є, як відомо, порушення 

нормального функціонування комплексів дихального ланцюга та зменшення синтезу 

АТФ. Вище зазначені результати узгоджуються з описаними у літературі даними 

про стан дихального ланцюга та рівня АТФ у інтактних мітохондріях гепатоцитів за 

умов розвитку вісцерального глутамат-індукованого ожиріння і НЖХП 

[Quines C. B., 2016]. 

Слід зазначити, що розвиток стеатогепатозу, як дієт- так і глутамат-

індукованого, викликав зниження Н
+
-АТФазної активності, наслідком чого може 

бути пригнічення синтезу АТФ в обох випадках. Також, на обох моделях 

стеатогепатозу спостерігалось зниження сукцинат - КоQ-оксидоредуктазної 

активності. Отже, за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу, має місце 

зниження активності всіх комплексів ЕТЛ, що узгоджується з описаними раніше 

характерними особливостями «мітохондріальної дисфункції», і проявляється у 

показаних нами структурно-функціональних змінах мітохондріальної мембрани 

[Quines C. B., 2016]. Характер змін активності ЕТЛ вказує на можливий розвиток 

окисного стресу за даних умов. На різних моделях стеатогепатозу зміни активності 

комплексів ЕТЛ були різними. Це дозволяє припустити, що порушення структурно -

функціонального стану внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів, які 

призводять до розвитку «мітохондріальної дисфункції», розвиваються за різними 

механізмами. 

Таким чином, встановлено, що за умов як дієт-, так і глутамат-індукованого 

стеатогепатозу порушується структурно-функціональний стан внутрішньої 

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів. Це проявляється у змінах її ліпідного 

складу, причому найбільш вираженими є зміни вмісту холестеролу та накопичення 

окиснених форм основних фосфоліпідів (лізоформ), що впливає на стан мембрани і, 

відповідно, на функціонування комплексів ЕТЛ. Зміни їх роботи, ймовірно, 

призводять до порушення продукції АТФ у мітохондріях, і як наслідок, зрушень у 

метаболізмі гепатоцитів, що поглиблюватиме патологічний процес при 

стеатогепатозі. 

Отже, ми показали, що глутамат-індукований стеатогепатоз викликає більш 

глибокі структурно-функціональні перебудови внутрішньої мітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів, що може бути пов’язаним з розвитком окисного стресу 

[Rolo A. P., 2012; Kakimoto P. A., 2016]. Тому доцільним було дослідження корекції 
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порушень саме на цій експериментальній моделі. Нами був використаний 

піоглітазон, який є не тільки лігандом ядерного рецептора PPR-γ (Proliferator-

activated receptor γ), здатного регулювати вуглеводно-ліпідний обмін, а й білка 

MitoNEET, який знаходиться у мітохондріальній мембрані і здатен виконувати роль 

«уловлювача» АФК (активних форм кисню) [Wiley S. E., 2007; Sanyal A. J., 2010; 

Surapaneni K. M., 2014; Tamir S., 2015]. 

Введення піоглітазону щурам з глутамат-індукованим стеатогепатозом 

знижувало вміст триацилгліцеролів у сироватці крові щурів: він достовірно не 

відрізнявся від контрольних значень і був нижчим на 60 % (р<0,05) відносно групи 

тварин із стеатогепатозом (табл. 1). Також спостерігалось лише незначне 

підвищення вмісту холестеролу, а саме на 30 % (р<0,05) відносно контролю без 

достовірної різниці при порівнянні двох дослідних груп. Застосування піоглітазону 

на інших моделях показало подібну картину змін біохімічних параметрів сироватки 

крові, так як тіазолідиндіони та його похідні стимулюють надходження 

циркулюючих жирних кислот в адипоцити, що і зменшує вміст вищезазначених 

речовин у сироватці крові [Medina J., 2004; Neuschwander-Tetri B. A., 2003; 

Razavizade M., 2013]. Саме тому, введення піоглітазону щурам з глутамат-

індукованим стеатогепатозом не знижувало масу вісцеральної адипозної тканини до 

контрольних значень, а у порівнянні з тваринами, яким не вводився препарат, вона 

була вищою у 1,5 рази (р<0,01) (рис. 1Б). 

Вміст холестеролу у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів щурів, 

які отримували піоглітазон, також був у 2,2 рази (р<0,001) підвищений порівняно з 

контрольною групою (рис. 2Б). При порівнянні з даними, отриманими для тварин з 

глутамат-індукованим стеатогепатозом, які не отримували препарат, цей показник 

був нижчим у 1,6 рази (р<0,01). Вміст фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну 

також не відрізнявся від контрольних значень, але був вищим у порівнянні з даними 

тварин зі стеатогепатозом, а саме на 50 % (р<0,05) і 30 % (р<0,05), відповідно 

(табл. 2). При цьому вміст лізофосфатидилхоліну і лізофосфатидилетаноламіну 

дещо перевищував контроль: на 40 % (р<0,05) і 30 % (р<0,05), відповідно. При 

порівнянні з групою тварин, де не використовувалась корекція, вміст обох 

окиснених форм фосфоліпідів був значно нижчим, а саме у 6,4 (р<0,001) і 4,2 

(р<0,001) рази, відповідно. Отримані дані дозволяють зробити висновки, що 

введення піоглітазону може призупиняти розвиток окисного стресу, так як 

спостерігається значне зниження окиснених форм фосфоліпідів поряд з 

нормалізацією вмісту основних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів [Bieganski R. M., 2011; Landry P. A., 2014]. 

Активність комплексів ЕТЛ за умов корекції піоглітазоном відрізнялась від 

контрольних значень і, загалом, була подібною до даних, отриманих для тварин, у 

яких розвиток стеатогепатозу не зазнавав корекції (табл. 4). Так, НАДН - КоQ-

оксидоредуктазна активність була нижчою у 2,1 рази (р<0,001) відносно контролю і 

достовірно не відрізнялась від дослідної групи, де розвивався стеатогепатоз.  

Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність була дещо вищою, а саме на 20% 

(р<0,05) відносно контролю. В порівнянні з тваринами, які не отримували 

піоглітазон, активність цього ферменту також зростала на 40 % (р<0,05). КоQ-

цитохром с-оксидоредуктазна активність також була нижчою за контрольні 
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значення у 2,1 рази (р<0,001) без достовірних змін відносно групи із 

стеатогепатозом. Аналогічно, Н
+
-АТФазна і цитохромоксидазна активності 

знижувалась порівняно з контрольною групою, а саме на 80 % (р<0,01) і 70 % 

(р<0,01) відповідно. Але при цьому активність обох ферментів перевищувала таку у 

тварин зі глутамат-індукованим стеатогепатозом на 80 % (р<0,01) і 90 % (р<0,01), 

відповідно. 

Введення піоглітазону тваринам з глутамат-індукованим стеатогепатозом не 

відновлювало вміст фракцій білків гепатоцитів до контрольних значень, так як 

спостерігалось значне зниження вмісту високомолекулярних білків у 5,2 рази 

(р<0,05) поряд зі значним підвищенням вмісту низькомолекулярних білків у 11,8 

разів (р<0,05) відносно контролю. 

Отже, використання піоглітазону для корекції стеатогепатозу повністю не 

відновлювало активність усіх комплексів ЕТЛ, але характер її змін був подібним для 

такого у тварин, яких утримували на ВКД. Значне зниження кількості окиснених 

форм фосфоліпідів у внутрішній мітохондріальній мембрані при введенні 

піоглітазону вказує на зниження ступеня розвитку окисного стресу, але як видно з 

отриманих даних, не призводить до повного відновлення активності комплексів 

ЕТЛ. Літературних даних щодо впливу піоглітазону на розвиток «мітохондріальної 

дисфункції» за умов стеатогепатозу не має, але отримані нами дані показують 

невеликий позитивний ефект цього препарату саме на структурно-функціональний 

стан мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів поряд з нормалізацією 

діагностичних показників (вміст триацилгліцеролів, глюкози, γ-

глутамінтрансферазної та лужнофосфатазної активності), які характеризують 

розвиток стеатогепатозу. 

 

 

ВИСНOВКИ 

 

1. Встановлено значні зміни структурно-функціонального стану 

мітохондрій гепатоцитів за умов дієт- і глутамат-індукованого стеатогепатозу, що 

призводить до «мітохондріальної дисфункції» за розвитку обох досліджуваних 

патологій. 

2. Встановлено значне зростання маси вісцеральної адипозної тканини за 

обох моделей стеатогепатозу. У тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом 

збільшення маси адипозної тканини було більш вираженим (у 46 разів, р<0,001) у 

порівнянні з тваринами з дієт-індукованим стеатогепатозом (у 2 рази, р<0,01). 

3. Показано, що розвиток стеатогепатозу, незалежно від етіології, 

супроводжується зростанням загального вмісту ліпідів і фосфоліпідів у внутрішній 

мітохондріальній мембрані та значним підвищенням вмісту холестеролу (у 2,4 рази 

(р<0,05) за умов дієт-індукованого стеатогепатозу та у 3,5 рази (р<0,001) за умов 

глутамат-індукованого стеатогепатозу). 

4. Встановлено, що як дієт-, так і глутамат-індукований стеатогепатоз 

обумовлює значне підвищення вмісту окиснених форм основних фосфоліпідів. За 

умов утримання тварин на ВКД вміст лізофофатидилхоліну і 
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лізофосфатидилетаноламіну зростав, відповідно, у 1,7 (р<0,01) і 1,4 (р<0,01) рази, а 

за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу – у 9,2 (р<0,001) і 5,5 (р<0,001) рази. 

5. Виявлено різноспрямовані зміни ферментативної активності комплексів 

ЕТЛ внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов дієт-індукованого 

стеатогепатозу, в той час як розвиток глутамат-індукованого стеатогепатозу 

супроводжувався зниженням ферментативної активності даних комплексів. За обох 

досліджуваних моделей стеатогепатозу відбувалось зниження Н+-АТФазної 

активності у 1,8 рази (р<0,01). 

6. Встановлено підвищення вмісту низькомолекулярних білків на фоні 

зниження вмісту високомолекулярних білків за умов дієт- і глутамат-індукованого 

стеатогепатозу. 

7. Показано, що введення піоглітазону тваринам з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом приводить до нормалізації деяких показників структурно-

функціонального стану внутрішньої мітохондріальної мембрани. Маса вісцеральної 

адипозної тканини у тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом не 

знижувалась, проте біохімічні маркери у сироватці крові щурів відновлювались до 

контрольних значень. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Воєйкова Д. О. Структурно-функціональний стан внутрішньої 

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку 

стеатогепатозу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню змін структурно-функціонального 

стану внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку 

дієт- і глутамат-індукованого стеатогепатозу. 

У роботі було визначено ліпідний і фосфоліпідний склад мітохондріальної 

мембрани за умов обох методів моделювання, оцінено ферментативну активність 

комплексів дихального ланцюга, визначений вміст білків гепатоцитів відповідно 

молекулярної ваги, а також з’ясовано зміни біохімічних маркерів сироватки крові за 

умов розвитку стеатогепатозу, спричиненого різними етіологічними факторами. 

Додатково, було оцінено всі зазначені параметри у тварин з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом, які у якості корекції отримували піоглітазон. 
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Отримані результати показали, що стеатогепатоз характеризується розвитком 

патологічних змін внутрішньої мітохондріальної мембрани, які можуть бути 

наслідком окисного стресу. Показано, що глутамат-індукований стеатогепатоз 

характеризується більш глибоким порушеннями стану мітохондріальної мембрани, 

ніж стеатогепатоз, викликаний утриманням на висококалорійній дієті. Застосування 

піоглітазону показало деяке покращення показників, хоча і не відновлює 

структурно-функціональний стан мембрани. 

Ключові слова: стеатогепатоз, L-глутамат натрію, висококалорійна дієта, 

мітохондріальна мембрана, піоглітазон. 
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Воейкова Д. А. Структурно-функциональное состояние внутренней 

митохондриальной мембраны гепатоцитов крыс в условиях развития 

стеатогепатоза. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 - биохимия. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертационная работа посвящена исследованию изменений структурно-

функционального состояния внутренней митохондриальной мембраны гепатоцитов 

крыс в условиях развития стетогепатоза. 

В работе определенно липидный и фосфолипидный состав 

митохондриальной мембраны при моделировании двумя разными способами, 

оценена ферментативная активность комплексов дыхательной цепи, определено 

содержание белков гепатоцитов в соответствии з их молекулярным весом, а также 

установлены изменения биохимических маркеров сыворотки крови в условиях 

развития стеатогепатоза, который был вызван разными этиологическими факторами. 

Дополнительно, было оценены все выше перечисленные параметры  у животных с 

глутамат-индуцированным стеатогепатозом, которые в качестве коррекции 

получали пиоглитазон. 

Полученые результаты показали, что развитие стеатогепатоза 

характеризируется патологическими изменениями внутренней митохондриальной 

мембраны, которые могут быть последствиями оксидативного стреса. Показано, что 

глутамат-индуцированый стеатогепатоз характеризируется более глубокими 

нарушениями состояния митохондриальной мембраны, чем развитие этого 

патологического состояния при употреблении высококалорийной диеты. 

Применение пиоглитазона положительно влияет на показатели, хотя и не 

возвращают структурно-функциональное состояние к нормальным значениям. 

Ключевые слова: стеатогепатоз, L-глутамат натрия, высококалорийная диета, 

митохондриальная мембрана, пиоглитазон. 
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ANNOTATION 

 

Voieikova D. O. Structural and functional state of the inner mitochondrial 

membrane rat hepatocytes under conditions of steatohepatosis. - The manuscript. 

The thesis for PhD degree in specialty 03.00.04 - biochemistry. - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the study of changes in structural and functional state of the 

inner mitochondrial membrane rat hepatocytes under conditions of diet- and glutamate-

induced steatohepatosis. 

In this paper lipid and phospholipid composition of the mitochondrial membrane was 

determine under conditions of diet- and glutamate-induced steatohepatosis; enzymatic 

activity of respiratory chain complexes was assessed in inner mitochondrial membrane; 

protein content in hepatocytes according molecular weight was determined and changes in 

biochemical markers of serum was found in conditions of steatohepatosis caused by 

different etiological factors. In addition, it all mentioned parameters were assessed in 

animals with glutamate-induced steatohepatosis which as correction treated pioglitazone. 

Steatohepatosis was shown to be associated with development of pathological 

changes in the inner mitochondrial membrane, which further show symptoms of oxidative 

stress. The significant increase in fat mass and changes in biochemical parameters of blood 

serum were demonstrated on both models. Triglycerides and cholesterol were increased in 

rat's serum under both methods of modeling. 

Significant increase in cholesterol and oxidized forms of major phospholipid was 

found in mitochondrial membrane in diet-induced and glutamate induced steatohepatosis. 

The development of diet-induced steatohepatosis results in increase cholesterol content by 

2,4 times (p<0,05), and the development of glutamate-induced steatohepatosis results in 

increase by 3,5 times (p<0,001). It was found that the development of diet- and glutamate-

induced steatohepatosis results in a significant increase oxidized phospholipid forms. The 

content of lizophosphatidylholin and lizophosphatidyletanolamin increased by 1,7 (p 

<0,01) and 1,4 (p <0,01) times under conditions of high caloric diet and by 9,2 (p <0,001) 

and 5,5 (p <0,001) under glutamate-induced steatohepatosis, which may indicate about 

reduction of ATP in hepatocytes. 

It was shown, that glutamate-induced steatohepatosis is characterized by a significant 

decrease of enzyme activity of ETC complexes, and herewith respiratory chain is partially 

decreased the activity in conditions of diet-induced steatohepatosis. But, both models of 

steatohepatosis characterized by decrease the H
+
-ATPase activity by 1,8 (p <0,01) times. 

Thus, the data show the development of «mitochondrial dysfunction» which is 

characterized by changes in mitochondrial membrane composition and significant changes 

of enzyme activity of respiratory chain complexes on both models. 

It was found a significant change in protein content of hepatocytes, such as increasing 

low molecular weight proteins along with decrease of high molecular weight proteins. 

This may suggest about increase of protein degradation along with decrease in their 

synthesis on both models. 

Pioglitazone partially reduced development of «mitochondrial dysfunction», which is 

accompanied with decrease oxidized lipids and regeneration normal lipid content of 

mitochondrial membrane with some increase activity of ETC complexes. The content of 
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lizophosphatidylholin and lizophosphatidyletanolamin were a little higher than controls: 

by 40 % (p <0,05) and 30 % (p <0,05), respectively. At comparison with the group of 

animals, where correction isn’t used, the content of both oxidized phospholipids form were 

significantly lower in 6,4 (p <0,001) and 4,2 (p <0,001) times, respectively. 

Keywords: steatohepatosis, monosodium glutamate, high caloric diet, mitochondrial 

membrane, pioglitazone. 


