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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Печінка є багатофункціональним органом, що виконує 

травну, бар’єрну, терморегуляторну функції; здійснює депонування крові; в печінці 

синтезуються білки: ферменти, імуноглобуліни, фактори зсідання крові та інші 

регуляторні речовини. Крім того, печінка бере участь у детоксикації організму, 

забезпечує всі види обміну речовин [Браунвальд, 1994; Шерлок, 1999; Campbell et 

al., 2006]. Для нормального функціонування печінки необхідне безперервне 

постачання цього органу киснем, пластичним матеріалом тощо. Кров і кровоносна 

система забезпечують належне функціонування печінки, яка має подвійне 

кровопостачання, що здійснюється по печінковій артерії та ворітній вені. 

Підтримання портального кровообігу на нормальному рівні має важливе значення 

не тільки для кровопостачання органів черевної порожнини, але й для центральної 

гемодинаміки [Lautt et al., 2009; Eipel et al., 2010]. Характерною особливістю судин 

портальної системи, що утворюється при злитті брижових вен, вен селезінки і 

шлунка, є наявність спонтанних ритмічних скорочень. Фізіологічний сенс цього 

полягає у тому, що величини тиску крові в мезентеріальних судинах недостатньо 

для проштовхування крові через дві мережі судинних капілярів, і спонтанні 

скорочення стінки портальних судин зумовлюють просування крові по мережі 

печінкових синусоїдів. Через ворітне русло до печінки надходить близько 80% 

крові, тому підтримання тиску у ворітній вені має велике значення для нормального 

функціонування органа і задіяна у цьому процесі велика кількість регуляторних 

механізмів [Коваленко, 2009; Eipel et al., 2010]. 

У підтримані тонусу ворітної вени значну роль відграють такі речовини як 

катехоламіни (адреналін і норадреналін), ацетилхолін та серотонін, оскільки у стінці 

ворітної вени виявлено адренергічні, холінергічні та серотонінергічні нервові 

волокна [Tsuru, 1994; Stoyanova, 2004]. Цим речовинам притаманний 

вазоконстрикторний ефект у портальному руслі печінки [Vanhoutte, 2002; Янчук та 

ін., 2006; Wong et al., 2010, Янчук, 2014]. З іншого боку судини ворітного русла 

характеризуються особливими механізмами участі ендотелію у їх гуморальній 

регуляції. У ендотелії синтезується велика кількість біологічно активних речовин, 

що беруть участь в регуляції судинного тонусу, процесах клітинного росту, 

запалення і гемостазу. Кровотік і судинний опір у печінкових судинах регулюється 

за допомогою балансу вазоактивних факторів, включаючи монооксиди азоту та 

вуглецю, ендотелін, простаноїди та інші речовини, що вивільняються з судинної 

стінки [Шляхто, 2002; Toru, 2004; Lautt et al., 2009]. Дисфункція судинного 

ендотелію є раннім маркером розвитку серцево-судинних захворювань і асоціюється 

з подальшими клінічними проявами [Сірчак, 2010; Русин, 2011]. Знання механізмів 

її розвитку дозволяє здійснювати фармакологічну корекцію, спрямовану на 

профілактику як прогресування серцево-судинних захворювань, так і їх ускладнень. 

Для того, щоб виявити ендотеліальну дисфункцію необхідно з’ясувати основні 

ендотелійзалежні шляхи регуляції судинного тонусу під впливом чинників нервової 

та гуморальної регуляції. За даними Янчука П.І. та співавторів [2005 р.], тонічна 

скоротлива активність ворітних судин печінки у відповідь на ацетилхолін зумовлена 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsuru%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7869626
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активацією α-адренорецепторів гладеньком’язових клітин їх стінок під впливом 

певного посередника, що синтезується ендотеліальними клітинами. Крім того, 

показано, що за умов збереженого ендотелію ацетилхолін активує нікотинові 

ацетилхолінові рецептори, а також доведена участь ендотеліну у таких реакціях 

[Цыбенко, 2007]. Таким чином, дослідження, присвячені ролі констрикторних 

факторів ендотеліального походження у викликаних ацетилхоліном тонічних 

реакціях можуть значно доповнити існуючі відомості. Поряд з цим, відсутня 

інформація щодо участі ендотелію у опосередкуванні тонічних реакцій ворітної 

вени, зумовлених вазоконстрикторними біогенними амінами (адреналіном, 

норадреналіном та серотоніном). Хоча існують поодинокі і суперечливі літературні 

дані, що свідчать про можливість участі ендотеліальних факторів у механізмах 

реалізації скоротливих реакцій інших кровоносних судин під дією біогенних амінів 

[Benyó et al., 1999; Furuhashi et al., 2000].  

Ендотеліальна дисфункція є важливою складовою у розвитку тяжкого 

захворювання, що відзначається високою смертністю, – портальної гіпертензії. 

З’ясування порушень співвідношення ендотеліальних вазоактивних факторів та 

відновлення їх балансу можуть бути покладені в основу лікування даної судинної 

патології. Тому визначення участі ендотеліальних факторів у реалізації дії 

вазоактивних чинників є надзвичайно актуальним завданням як для фізіології, так і 

для медицини. 

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

роботу виконано у рамках науково-дослідної теми ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11БФ036-01 

«Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов 

розвитку різних патологій» (№ держреєстрації 0111U004648, 2011-2015 р.р.) 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було вивчення 

ендотелійзалежних механізмів скоротливих реакцій ворітної вени, зумовлених 

ацетилхоліном, адреналіном, норадреналіном та серотоніном. 

Згідно обраної мети дослідження були поставлені наступні задачі: 

1. Визначити участь ендотелію у реалізації судинозвужувальної дії 

ацетилхоліну, адреналіну, норадреналіну та серотоніну на ізольовану ворітну 

вену щура. 

2. З’ясувати роль підтипів адренорецепторів, задіяних у судинозвужувальних 

реакціях ізольованої ворітної вени щура на ацетилхолін. 

3. Встановити можливість ендогенного синтезу катехоламінів стінкою 

ізольованого препарату ворітної вени під дією ацетилхоліну. 

4. Дослідити участь продуктів перетворення арахідонової кислоти, включаючи 

тромбоксан та лейкотриєни, у реалізації тонічного компоненту скоротливих 

реакцій ізольованих сегментів ворітної судини, зумовленого активацією 

холіно- та адренорецепторів за умов норми та при портальній гіпертензії. 

5. Вивчити вплив серотоніну на тонічну скоротливу активність ізольованих 

препаратів ворітної вени щурів. 

6. Встановити участь адренорецепторів у реалізації дії серотоніну на тонус 

ворітної вени. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Zolt%C3%A1n+Beny%C3%B3%22
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Об’єкт дослідження – нейрогуморальна регуляція ворітних судин печінки 

щурів. 

Предмет дослідження – механізми реалізації дії вазоконстрикторних факторів 

на тонічну активність ізольованих ворітних вен печінки щурів в умовах дослідів in 

vitro.  

Методи дослідження: тензометричні, гістоморфологічні, 

спектрофотометричні та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено дослідження ролі 

ендотелію у реалізації судинозвужувальної дії ацетилхоліну, адреналіну, 

норадреналіну та серотоніну на ізольовану ворітну вену печінки щура. Вперше 

показано, що скоротлива тонічна активність ворітної вени, індукована 

ацетилхоліном, є не повністю ендотелійзалежною, а частково реалізується через 

активацію рецепторів, локалізованих на гладеньком’язових клітинах судинної 

стінки. Продемонстровано, що судинозвужувальний вплив ацетилхоліну на 

ізольовані препарати ворітної вени частково реалізується через активацію α1-і α2- та 

β-адренорецепторів, але лише за умови наявності ендотеліальних клітин стінки 

ворітної вени. Вперше доведена можливість ендогенного синтезу норадреналіну 

стінкою ворітної вени під дією ацетилхоліну. Вперше показана участь ендотелію у 

реалізації дії катехоламінів на тонічну активність ворітної вени, а також виявлені 

відмінності у механізмах підвищення тонусу ворітної вени при дії адреналіну та 

норадреналіну. Встановлена участь ферментів циклооксигенази-1 та -2 у реалізації 

скоротливих тонічних реакцій ворітної вени, зумовлених ацетилхоліном та 

норадреналіном. Вперше показана роль тромбоксану та лейкотриєнів у реалізації 

тонічних реакцій ворітних судин у нормотензивних та гіпертензивних щурів. 

Вперше показана дозозалежна дія серотоніну на скоротливу тонічну активність 

ворітної вени щура. Встановлено, що серотонін зумовлює ефекти: у високих 

концентраціях викликає підвищення тонусу, а у фізіологічних концентраціях, 

навпаки, викликає нетривале тонічне розслаблення ізольованих сегментів ворітної 

вени. Показана участь адренорецепторів та ендотелію у реалізації тонічних реакцій 

ворітної вени, індукованих серотоніном.  

Практичне значення одержаних результатів. У роботі представлені 

ендотелійзалежні шляхи реалізації дії вазоактивних чинників таких як катехоламіни, 

ацетилхолін та серотонін на тонус ворітної вени, що розширює наші уявлення про 

механізми нейрогуморальної регуляції діяльності серцево-судинної системи. 

Отримані у даній роботі результати можуть бути важливими для фізіологів, 

клініцистів та фармакологів, які створюють нові фармакологічні препарати, 

направлені на лікування чи профілактику портальної гіпертензії. Результати роботи 

можуть бути впроваджені у навчальний процес на кафедрах фізіології людини і 

тварин факультетів біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. За участю наукового керівника здобувачем 

визначена загальна мета та завдання дослідження. Весь обсяг роботи із 

першоджерелами літератури, проведення експериментів в умовах in vitro, 

статистична обробка і аналіз отриманих результатів виконані здобувачем 
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самостійно. Обговорення результатів та наукова оцінка здійснювалися спільно з 

науковим керівником доктором біологічних наук П.І. Янчуком. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені і 

обговорені на Міжнародній науковій конференції «Молодь та поступ біології» 

(Львів, 2012); Слов’яно-Балтійському науковому форумі «Санкт-Петербург Гастро-

2012» (Санкт-Петербург, 2012); на 3-ому міжнародному симпозіумі 

«Внутрішньоклітинна сигналізація і дизайн біоактивних молекул» (Львів, 2012); на 

VI Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в 

нормі і патології» (Київ, 2012); на II-му Міжнародному симпозіумі "Молекулярні 

механізми регулювання синаптичної передачі" (Київ, 2012); Слов’яно-Балтійському 

науковому форумі «Санкт-Петербург Гастро-2013» (Санкт-Петербург, 2013); на 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 2013); на VІІ 

Міжнародній науковій конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в 

нормі і патології” (Київ, 2014); на Міжнародній науковій конференції "Механізми 

функціонування фізіологічних систем" (Львів, 2014); на XIX-му з’їзді Українського 

фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченому 

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

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких 

6 статей рекомендованих ДАК України, серед яких 2 належать до наукометричної 

бази даних «Scopus» та 10 тез доповідей у матеріалах вітчизняних та міжнародних 

наукових конференцій та з’їздів. 

Cтруктура та обсяг дисертації. Результати роботи викладені на 146 сторінках 

друкованого тексту. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів і методів досліджень, розділу результатів досліджень та їх 

обговорення, висновків, списку використаних джерел, котрий містить 247 джерел 

літератури. Дисертація проілюстрована 48 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 
 

Дослідження на тваринах проведені з дотриманням міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей та затверджені комісією з питань біоетики 

Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол №5 від 22 травня 2015 року). 
Прилади, які використовувались для наукових досліджень, пройшли метрологічний 

контроль. 

Експерименти виконували на ізольованих препаратах ворітної вени білих 

нелінійних щурів обох статей масою 180-250 г. (всього було використано 270 

тварин). Ретельно відпрепаровану від сполучної тканини та периваскулярних 

сплетень судину закріплювали горизонтально у плексигласовій камері з проточним 

підігрітим розчином Тіроде. Судинні препарати підлягали пасивному розтяганню з 

http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1
http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1
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силою наближеною до 5 мН та витримувались впродовж 20-30 хвилин. Розчин 

(37
о
С) постійно подавали у камеру по проточній системі зі швидкістю 2,5 мл/хв. З 

тією ж швидкістю надходили досліджувані речовини. Скорочення ізольованого 

фрагменту ворітної вени реєстрували за допомогою тензометричної установки. Як 

датчик реєстрації використовували ємнісний механо-електричний перетворювач, 

сконструйований дослідно-конструкторським відділом інституту фізіології ім. 

О.О.Богомольця. Сигнал підсилювався за допомогою підсилювача постійного 

струму, змонтованого на мікросхемі 140 ЧД8. Аналоговий сигнал відцифровували і 

виводили на жорсткий диск, а паралельно на монітор персонального комп’ютера для 

реєстрації та запису даних з використанням програми «PowerGraph ver.2.1» 

виробництва фірми «ДИСофт» (Росія). Вимірювання змін тонічного напруження 

гладеньких м’язів ізольованих сегментів судини проводили в абсолютних одиницях 

міліньютонах (мН). У роботі були використані такі реагенти та матеріали: 

ацетилхолін, норадреналін, адреналін, фентоламін, обзидан, атенолол, доксазозин, 

йохімбін (вищеперераховані препарати виготовлені ВАТ "Здоров'я", Харків); 

індометацин (Sopharma, Болгарія); карведілол (Київський вітамінний завод); 

дексаметазон (Дарниця, Київ); ензапрост-ф (CHINOIN, Угорщина); пікотамід, 

зілеутон, серотонін (вищезгадані препарати Sigma-Aldrich, США), сапонін (Merck, 

Німеччина). Інші реактиви (формалін, парафін, ксилол, гематоксилін, еозин, 

парадиметиламінобензальдегід, етиловий спирт, оцтова кислота, циклогексан, 

бутанол, льодяна оцтова кислота, розчин йоду, етилацетат, хлороформ, хлорид 

калію, дихлорид кальцію, сульфат магнію гідрокарбонат натрію, дигідрофосфат 

калію, глюкоза 5%, йодид калію) вітчизняного виробництва кваліфікації х.ч. та о.х.ч. 
Деендотелізація судинних препаратів виконувалась з використанням розчину 

сапоніну (0,5 мг/мл) протягом 10 хвилин, після чого судинні препарати ретельно 

відмивали розчином Тіроде впродовж 30-40 хвилин. 

Метод гістологічної оцінки зрізів ворітної вени. Для морфологічних 

досліджень ізольованих препаратів ворітної вени (n=6) щурів використовували 

традиційні гістологічні методики. Зрізи завтовшки 5-6 мкм виготовляли на санному 

мікротомі і закріплювали на предметні скельця за допомогою суміші білок-

гліцерин. Забарвлення здійснювали гематоксиліном Бьомера та еозином. Після чого 

забарвлені зрізи промивали у дистильованій воді, зневоднювали, просвітлювали у 

двох бензолах та просякали бальзамом і покривали скельцем. Одержані гістологічні 

препарати ворітної вени у всіх серіях досліду аналізували на світловому мікроскопі. 

Мікрофотографії судинних препаратів робили за допомогою установки System 

Microscope з відеокамерою Olympus BX 41hystem. 

Метод кількісної і якісної оцінки катехоламінів у перфузаті. Видалені 

вищеописаним способом судини розміщували у плексигласовій камері з проточним 

розчином Тіроде і збирали перфузат протягом 10-15 хвилин (n=6), таким чином 

отримали матеріал для контрольних вимірювань. До дослідної групи (n=6) належать 

дані отримані з перфузату ворітної вени під дією розчину ацетилхоліну (2∙10
-5

 

моль/л). У кожній відібраній пробі кількісну і якісну оцінку катехоламінів 

(адреналіну та норадреналіну) у перфузаті ізольованих препаратів ворітної вени 
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визначали (у мкг/мл), використовуючи метод тонкошарової хроматографії 

[Шаршунова, 1980].  

Модель експериментальної портальної гіпертензії. Експериментальна 

портальна гіпертензія була створена з використанням натрій-йодної моделі [Янчук, 

2014]. 

Статистична обробка результатів. Здійснювали за допомогою аналітичного 

пакету Statistica 6.0. Перевірку на нормальність здійснювали за критерієм Шапіро-

Уілка. Для статистичної обробки був використаний критерій Левена та t-критерій 

Ст’юдента для залежних вибірок. У роботі отримані дані представлені у вигляді 

М+SD (середні значення + середнє квадратичне відхилення). Розходження 

вважалось статистично значущим при p<0,05 [Реброва, 2002]. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 

 

Визначення ролі ендотелію у реакціях ворітної вени, індукованих 

ацетилхоліном. У 1980 році Фурчгот і Завадські повідомили про обов’язкову роль 

ендотелію у опосередковуванні дії ацетилхоліну (АХ) на судини [Furchgott et al, 

1980]. Крім того є судини, ендотеліальні клітини яких здатні під впливом АХ 

виділяти констрикторні фактори. Така вазоконстрикторна дія АХ виявляється не 

лише у судинах ворітної системи печінки, але й у нижній порожнистій вені, 

пупковій, мезентеріальній, легеневій і стегновій венах, базилярній артерії та ін. [Rice 

et al., 1996]. Більшість кровоносних судини, які у відповідь на дію АХ 

розширюються, після деендотелізації реагують на холіноміметик звуженням [Koo et 

al., 1979; De Mey et al.,1982]. З метою визначення, чи є підвищення судинного 

тонусу ворітної вени під дією АХ виключно ендотелійзалежним процесом, або ж у 

таких реакціях задіяні холінорецептори, що розташовані на гладеньком’язових 

клітинах (ГМК) судинних стінок, було проведено деендотелізацію судинних 

препаратів. Скоротлива активність препаратів ворітної вени (n=15) у контрольних 

дослідах під впливом ацетилхоліну становила 4,1+0,8мН. Внаслідок видалення 

ендотелію амплітуда тонічного напруження ворітної вени (ВВ) на АХ значно 

знижувалась (рис.1) і становила 1,1+0,5 мН, що менше в порівнянні з контролем на 

73,5% (р<0,001).  

 
Рис.1. Оригінальний запис скоротливої активності ізольованого препарату 

ворітної вени під впливом ацетилхоліну (АХ) у концентрації 2·10
-5

моль/л до (А) та 

після (Б) деендотелізації судини сапоніном (0,5 мг/мл): 

     - вихідний рівень; Х - початок введення АХ; В- початок відмивання препарату. 
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Результати наших досліджень суперечать даним літератури, які вказують на 

виключно ендотелійзалежні реакції ВВ, індуковані ацетилхоліном. З метою 

перевірки якості деендотелізації було проведено гістологічне дослідження 

ізольованих препаратів ВВ (n=6), яке підтвердило відсутність ендотеліальних клітин 

у гістологічному зрізі судинних препаратів, тобто повну деендотелізацію ворітної 

вени розчином сапоніну.  

Отримані нами дані дають змогу стверджувати, що підвищення судинного 

тонусу ворітної вени під впливом ацетилхоліну не є виключно ендотелійзалежним 

процесом, очевидно, у таких реакціях задіяні холінорецептори, розташовані на 

гладеньком’язових клітинах судинної стінки. Можливість участі холінорецепторів, 

локалізованих на гладеньком’язових клітинах судин, у механізмі 

вазоконстрикторних реакцій підтверджують данні літератури. 

Участь адренорецепторів у ацетилхолін-індукованих скоротливих реакціях 

ворітної вени. У контрольних дослідах АХ (2·10
-5

 моль/л) викликає скорочення 

ворітної вени із силою 3,3+0,38мН (n=7). Застосування неселективного 

адреноблокатора лабеталолу призводило до концентраційно-залежного пригнічення 

досліджуваних нами реакцій (рис.2). 
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Рис. 2. Концентраційно-залежний вплив лабеталолу на тонічні скорочення 

ворітної вени під дією ацетилхоліну:1) дія ацетилхоліну (2·10
-5 

моль/л), контроль, 

n=7; 2) вплив лабеталолу 1,4·10
-6 

моль/л (n=7); 3) вплив лабеталолу у концентрації 

6·10
-5 

моль/л (n=7); 4) вплив лабеталолу 3·10
-4 

моль/л на ацетилхолін-індуковані 

скорочення ізольованої ворітної вени щура (n=7). Примітка: * - р<0,05; *** - 

р<0,001, порівняно з контролем. 

 

Після застосування лабеталолу у концентрації 1,4·10
-6

 моль/л індуковані 

ацетилхоліном реакції ВВ (n=7) становили 2,8+0,8 мН, але такі зміни не були 

вірогідними відносно контролю. У концентрації 6·10
-5

 моль/л лабеталол пригнічував 

тонічні скорочення ВВ, викликані АХ до 2,2+0,6 мН, таким чином амплітуда 

скорочення зменшувалась на 40% (р<0,001)відносно контролю. Тонічне напруження 

судинних препаратів під дією АХ на тлі блокади адренорецепторів лабеталолом у 

концентрації 3·10
-4

 моль/л становило 1,3+0,6 мН. Застосування неселективного 

адреноблокатора у такій концентрації дозволило зменшити тонічне скорочення ВВ, 
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зумовлене ацетилхоліном, на 60% (р<0,001) відносно контролю. Отримані 

результати вказують на участь адренорецепторів у механізмі тонічного впливу 

ацетилхоліну на ВВ.  

Блокатор α-адренорецепторів фентоламін (4·10
-5 

моль/л) пригнічував 

скоротливу активність ворітної вени, індуковану АХ, на 40% (р<0,01) відносно 

контрольних значень (рис.3). На тлі дії блокатора α1-адренорецепторів доксозазину 

у концентрації 4·10
-5

 моль/л АХ-індуковані реакції ВВ становили 2,4+0,5 мН, в той 

час як у контрольній групі сила скорочень ВВ під дією АХ становила 3,4+0,7 мН, 

тобто блокатор пригнічував реакції на 29% (р<0,001) відносно контролю. Йохімбін  

(3,7·10
-5

 моль/л) – α2-адреноблокатор – пригнічував скоротливу активність 

судинних препаратів, індуковану АХ, на 32% (р<0,01) відносно контролю. 

Амплітуда тонічних скорочень ВВ під дією АХ становила 4,1+0,7 мН, а на тлі 

йохімбіну знижувалась до 2,8+0,7 мН. Отримані результати вказують, що у 

реалізації тонічних скоротливих реакцій ворітної вени, викликаних ацетилхоліном, 

задіяні обидва підтипи альфа-адренорецепторів. 

 
Рис. 3. Оригінальні записи скоротливої активності препарату ворітної вени, під 

дією ацетилхоліну (АХ) у контролі (А) та після попередньої перфузії судини 

фентоламіном (Б) та обзиданом (В):  - початок введення АХ (2∙10
-5 

моль/л); Х - 

початок відмивання препарату фізіологічним розчином Тіроде;  - початок введення 

фентоламіну (4∙10
-5 

моль/л);   - початок введення обзидану (3,4∙10
-5 

моль/л). 

 

З метою встановлення участі β-адренорецепторів у опосередкуванні 

констрикторного впливу АХ на ВВ у роботі було досліджено реакції судинних 

препаратів після фармакологічної блокади β-адренорецепторів обзиданом (3,4·10
-5 

моль/л). У контрольній серії дослідів ацетилхолін (2·10
-5 

моль/л) викликав 

скорочення ВВ з силою 3,8+0,5мН (n=10). Після перфузії препаратів розчином 

обзидану сила АХ-індукованих скорочень ВВ становила 2,9+0,5мН, тобто була на 

29% (р<0,001) меншою, відносно контролю, що свідчить про участь β-

адренорецепторів у опосередковуванні констрикторного впливу АХ на ворітну вену 

(рис.3). У наступній серії дослідів АХ викликав скорочення ВВ з амплітудою 2,8+0,7 

мН (контроль). На тлі атенололу (3,2·10
-5

 моль/л), селективного блокатора β1-

адренорецепторів, тонічні скорочення ВВ зростають до 3,6+0,8 мН, тобто амплітуда 

скоротливої активності збільшується на 29% (р<0,001) відносно контрольних 
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значень. Такі результати свідчать, що β1-адренорецептори ворітної вени задіяні у 

зниженні судинного тонусу за умов реалізації дії ацетилхоліну, а не в скоротливих 

реакціях, як ми передбачали. Селективний агоніст β2-адренорецепторів 

гексопреналін (10
-4 

моль/л) викликав вірогідне (р<0,01) зниження судинного тонусу 

препаратів ВВ відносно вихідного рівня натягу на 0,5+0,1 мН відносно вихідного 

рівня. Такі реакції зберігалися лише за умов збереження ендотелію судинної стінки. 

Отримані дані дають підставу вважати, що активація β1- та β2-адренорецепторів 

призводить до зменшення судинного тонусу ВВ. Літературні відомості вказують на 

існування β3-адренорецепторів у стінці ВВ щурів, що, ймовірно, можуть бути 

залучені у механізм підвищення тонусу ВВ [Viard et al., 2000].  

Блокада α- та β- адренорецепторів ізольованих препаратів ВВ з інтактним 

ендотелієм спричиняла значне пригнічення ацетилхолін-індукованої тонічної 

активності судини, тоді як після деендотелізації ВВ блокада не мала ефекту. 

Очевидно, АХ діє на ендотеліоцити ворітних судин, що призводить до синтезу в цих 

клітинах констрикторних факторів (ймовірно адреналіну чи норадреналіну), які 

взаємодіють з адренорецепторами ГМК і зумовлюють їх скорочення, що й 

призводить до підвищення тонусу ВВ. Ці результати частково підтверджують дані, 

які були отримані у дослідах in vivo [Янчук та співавт., 2001]. Треба зазначити, що 

існують літературні данні, які свідчать про наявність α-адренорецепторів не лише на 

гладеньком’язових клітинах, але і на ендотеліальних клітинах [Ciccarelli et al, 2008; 

Sorriento et al, 2012]. 

Дослідження наявності катехоламінів (адреналіну, норадреналіну) у 

перфузаті ізольованих препаратів ворітної вени. У контрольній групі у перфузаті 

ізольованих препаратів ВВ розчином Тіроде адреналін не був виявлений, тоді як 

було виявлено норадреналін (НА) у концентрації 0,67+0,2 мкг/л. Після аплікації 

судинних препаратів (n=6) розчином ацетилхоліну адреналін у досліджуваному 

перфузаті, також, не був виявлений як і в контрольних дослідах. Концентрація ж 

норадреналіну у перфузаті судинних препаратів зросла під дією ацетилхоліну до 

1,9+0,4 мкг/л, тобто збільшилась на 184% (р<0,001) відносно контрольних значень. 

Той факт, що в контрольній групі реєструвалась невисока концентрація 

норадреналіну, може свідчити про базальний синтез катехоламіну судинною 

стінкою без додаткової стимуляції. Отримані дані цілком узгоджуються з 

попередніми нашими результатами і засвідчують ендогенний синтез катехоламінів 

(а саме норадреналіну) стінкою ворітної вени у відповідь на дію ацетилхоліну. 

Участь продуктів циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової 

кислоти у скоротливих реакціях ворітної вени, зумовлених ацетилхоліном. У 

контрольних дослідах при перфузії ізольованих препаратів ворітної вени 

ацетилхоліном у концентрації 2·10
-5 

моль/л (n=8), спостерігали тонічні скорочення 

ВВ із амплітудою 3,53+0,32 мН. Після попередньої перфузії судин неселективним 

блокатором циклооксигенази (ЦОГ) індометацином (7·10
-8 

моль/л), реєстрували 

скоротливі реакції ворітної вени під дією АХ із силою 2,04+0,85 мН (n=8), тобто 

відбулось пригнічення реакції на 42% (р<0,001) порівняно з контролем. Наступним 

завданням наших досліджень було з’ясувати чи є ендотелій джерелом простаноїдів, 

які опосередковують підвищення тонусу ВВ під впливом АХ, або ж у таких реакціях 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sorriento%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
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задіяні ГМК судини. У контрольних дослідах з використанням деендотелізованих 

ізольованих препаратів ВВ, спостерігали тонічні скорочення судин (n=7), викликані 

АХ, із амплітудою 1,5+0,7мН. Після попередньої перфузії розчином індометацину 

препарати ВВ скорочувались у відповідь на дію АХ із середньою силою 1,0+0,5 мН. 

Отже, сила скорочень судини зменшується під дією індометацину відносно 

контролю на 33% (р<0,05). Отримані дані вказують на те, що значна роль у 

скороченнях ворітної вени, викликаних АХ належить простаноїдам. Очевидно, дія 

АХ на гладеньком’язові клітини ВВ опосередковується простаноїдами, які 

синтезуються у стінці деендотелізованих препаратів ВВ у відповідь на дію даної 

речовини. Літературні джерела підтверджують здатність судинної стінки до синтезу 

простагландинів [Guo et al, 2003; Pestel et al, 2003]. 

Амплітуда скоротливих реакцій при дії ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) після 

застосування дексаметазону (10
-5

 моль/л) складала 3,99+1,34 мН, а у контрольній 

серії 4,18+1,34 мН. Статистично достовірних відмінностей між обома групами не 

виявлено. Такі результати можуть свідчити, що продукти перетворення арахідонової 

кислоти за участі ферменту ЦОГ-2 не беруть участі у механізмі формування 

тонічних реакцій ВВ, індукованих ацетилхоліном. З метою визначення участі у 

таких реакціях тромбоксану, синтезованого стінкою ВВ під дією ацетилхоліну, 

застосовували неселективний блокатор тромбоксансинтетази та тромбоксанових 

рецепторів – пікотамід у концентрації 6,5·10
-5

 моль/л. У контрольних дослідах АХ 

спричиняв скорочення ВВ з амплітудою 5,38+0,99 мН. Після попередньої аплікації 

пікотамідом амплітуда АХ-індукованих скорочень знизилась до 3,8+1,09 мН (n=10), 

тобто зменшилась на 29% (р<0,001) відносно контролю. Отримані результати 

свідчать про часткове опосередкування тромбоксаном підвищення тонусу ВВ, 

зумовленого ацетилхоліном. Тромбоксанові рецептори можуть також активуватись 

попередником тромбоксану простагландином Н2 тому, цілком ймовірно, що 

вищезгаданий ендопероксид задіяний у досліджуваних нами реакціях.  

Після застосування блокатора ферменту 5-ліпоксигенази зілеутону (4,2·10
-5

 

моль/л) амплітуда, зумовлених АХ реакцій ВВ, становила 3,6+1,0 мН, що менше від 

контрольних значень (4,6+1,17 мН) на 23% (р<0,01). Зменшення амплітуди тонічних 

скорочень ворітної вени, викликаних ацетилхоліном, після застосування зілеутону 

свідчить про участь лейкотриєнів в цих реакціях. Спираючись на отримані нами 

дані, можемо припустити, що стінка ворітної вени здатна до ендогенного синтезу 

лейкотриєнів, які здатні частково опосередковувати дію ацетилхоліну. 

У серіях дослідів проведених на ізольованих препаратах ворітної вени печінки 

щурів, за умов індукції тонічних скоротливих реакцій ацетилхоліном, нам вдалося 

розкрити додаткові шляхи реалізації даного гуморального чинника. Ми показали, 

що в зазначених реакціях задіяні ендогенно синтезовані катехоламіни (а саме 

норадреналін), продукти перетворення арахідонової кислоти як циклооксигеназного 

(активатор тромбоксанових рецепторів) так і ліпоксигеназного шляхів 

(лейкотриєни). А також ми встановили, що індуковані АХ реакції ворітної вени не є 

цілком ендотелійзалежними, а близько 15% скоротливої тонічної активності 

формується завдяки прямому впливу речовини на гладеньком’язові клітини 

судинної стінки. Аналізуючи викладені вище результати дослідження, а також дані 
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літератури, можна запропонувати схему шляхів реалізації дії ацетилхоліну на 

тонічну активність ізольованих препаратів ворітної вени (рис.4). 

 
Рис. 4. Схема шляхів реалізації дії ацетилхоліну на ворітну вену щурів.  

 

Шляхи реалізації скоротливої активності ворітної вени під дією 

норадреналіну. Загальноприйнято, що підвищення судинного тонусу під дією 

катехоламінів опосередковується прямим впливом їх на альфа-адренорецептори, що 

розташовані на ГМК судинної стінки. Існує невелика кількість літературних даних, 

які свідчать про часткове опосередкування ендотелієм констрикторного впливу 

катехоламінів, зокрема за участю продуктів ЦОГ-шляху перетворення арахідонової 

кислоти. Ми досліджували участь простаноїдів у скоротливих реакціях ВВ, 

зумовлених і адреналіном, і норадреналіном, адже вони мають різну афінність до α- 

і β–адренорецепторів (норадреналін має більш виражений вплив на α-, ніж на β –

адренорецептори). Отримані нами результати засвідчили участь ендотелію в 

опосередкуванні дії адреналіну та норадреналіну на тонус ворітної вени щурів. 

Амлітуда тонічних реакцій ВВ під дією адреналіну становила 4,3+0,28 мН, а після 

видалення ендотелію зменшувалась до 3,8+0,3 мН, тобто на 12,5% (р<0,05) відносно 

контрольних значень. Деендотелізація пригнічує НА-індуковані реакції з 4,3+0,61 

мН до 2,99+0,6 мН, на 31% (р<0,001) порівняно з контролем. Отже, за таких умов 

скоротливі відповіді ворітної вени під дією норадреналіну зменшились більш вагомо 

відносно контролю, ніж пригнічення реакцій викликаних адреналіном. 

Індометацин зменшував адреналін-індуковані реакції ВВ на 24% (р<0,001), а 

саме від 4,5+0,3 мН до 3,1+0,7 мН. Однак, після видалення ендотелію індометацин 

пригнічував викликані адреналіном судинні реакції більш суттєво, на 34% (р<0,001) 

відносно контрольних значень, до 2,3+0,63 мН. Отримані результати можуть 

свідчити про те, що скоротливу активність, викликану адреналіном забезпечують 

бета-адренорецептори, що розташовані на ГМК стінки ВВ. Участь бета-

адренорецепторів у опосередкуванні скоротливих тонічних реакцій було також 

підтверджено нами завдяки застосуванню неселективного бета-адреноблокатора, 

який частково пригнічував катехоламін-індуковані скорочення. Неселективний 

блокатор ЦОГ індометацин також пригнічував і НА-індуковані судинні реакції на 

34% (р<0,001) відносно контрою, але таке пригнічення було можливим лише за 

умов збереження ендотелію. Отримані результати дають підстави припустити 
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наявність альфа-адренорецепторів на мембранах ендотеліоцитів судинної стінки ВВ, 

внаслідок активації яких відбувається вивільнення ендотелієм вазоконстрикторних 

простагландинів. Ми показали, що такими простагландинами можуть бути 

ендопероксид Н2 та/або тромбоксан А2, адже пікотамід пригнічував викликані 

норадреналіном реакції на 34% (р<0,001) порівняно з контрольними значеннями. 

Результати дослідження свідчать також про участь лейкотриєнів у реалізації НА-

індукованих скоротливих реакцій ВВ, оскільки сила тонічних реакцій 

пригнічувалась під впливом зілєутону на 22% (р<0,05) відносно контролю. 

 
Рис. 5. Схема шляхів реалізації дії катехоламінів на ворітну вену щурів  

 

Отримані результати свідчать про часткову участь ендотелію (зокрема 

продуктів перетворення арахідонової кислоти) у опосередкуванні дії катехоламінів 

на тонус ворітної вени. Результати також вказують на відмінність шляхів реалізації 

скоротливих реакцій судини, що індукуються адреналіном та норадреналіном 

(рис.5).  

Участь продуктів циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової 

кислоти у скоротливих реакціях ворітної вени, зумовлених ацетилхоліном та 

норадреналіном за умов портальної гіпертензії. Сьогодні широко вивчається роль 

ендотелій-залежних факторів у патогенезі багатьох хронічних захворювань, але не 

з'ясованим залишається вплив ендотеліальної дисфункції на стан гемодинаміки 

печінки та формування портальної гіпертензії [Rajeshwar et al, 2007; Rodrigues-

Vilarrupa et al, 2007]. При портальній гіпертензії відбувається потужне вивільнення 

вазоконстрикторів, похідних арахідонової кислоти таких як тромбоксан чи цистеніл-

лейкотриєни (С4, Д4, Е4), а також зменшується синтез вазодилататорів, що в решті 

призводить до підвищеного судинного тонусу [Steib, 2010]. Нормальний тиск у 

ворітній вені становить 7-9 мм рт. ст., а портальну гіпертензію констатують за умов 

підвищення тиску в ній більше 10 мм рт.ст. [Henderson, 2000; Янчук, 2014]. З метою 

контролю розвитку портальної гіпертензії нами було проведено аналіз тиску у 

ворітній вені у дослідах in vivo. У щурів контрольної групи тиск у портальному 

руслі становив 9+0,8 мм рт.ст. Тиск у ВВ, у щурів з експериментальною портальною 

гіпертензією становив 13,8+1,8 мм рт.ст., що підтверджує розвиток патологічних 

змін портального русла дослідної групи тварин.  

У тонічних реакціях ВВ, індукованих як АХ, так і НА, беруть участь 

простаноїди, оскільки блокатор ЦОГ індометацин пригнічував і АХ-індуковані 

реакції на 44% (р<0,001) відносно контролю, і НА-індуковані реакції на 42% 

(р<0,001) відносно контрольних значень. У досліджуваних нами реакціях ВВ за 
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умов портальної гіпертензії, на відміну від нормотензивних щурів, задіяні продукти 

перетворення ЦОГ-2. Блокатор вищезгаданого ферменту дексаметазон пригнічував 

АХ-викликані скорочення на 27% (р<0,001) відносно контролю, а НА-викликані 

реакції на 18% (р<0,05) відносно контрольних значень. Тоді ж як участь 

лейкотриєнів у досліджуваних реакціях за умов портальної гіпертензії, навпаки, 

зменшувалась: блокатор ліпоксигенази зілєутон пригнічував тонічні реакції вени під 

дією АХ на 11% (р<0,05) відносно контролю, і не мав впливу на викликані НА 

судинні реакції. Отримані дані свідчать що за умов портальної гіпертензії 

змінюється баланс продуктів як циклооксигеназного так і ліпоксигеназного шляхів 

перетворення арахідонової кислоти у тонічних реакціях, індукованих ацетилхоліном 

та норадреналіном.  

Участь ендотелію у вазомоторних реакціях ворітної вени щурів 

індукованих серотоніном. Нами було проведено дослідження впливу серотоніну (5-

ГТ) у різних концентраціях (10
-4

, 10
-5

, 10
-6

, 10
-7

, 10
-8

 моль/л) на скоротливу тонічну 

активність ізольованих препаратів ворітної вени (рис.6).  
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Рис. 6. Амплітуда скоротливих реакцій ізольованих препаратів ворітної вени з 

інтактним ендотелієм під дією серотоніну у концентрації 10
-4

 моль/л (1), 10
-5

 моль/л 

(2), 10
-6

 моль/л (3),10
-8

 моль/л (4). Примітка** – р<0,01,*** – р<0,001 вірогідність 

відносно 1-го показника, # – р<0,05, ### – р<0,001 відносно 2-го, ++ - р<0,01 

відносно 3-го. 

 

Отримані результати показали, що дія серотоніну на тонус ворітної вени у 

фізіологічній концентрації (10
-8 

моль/л) досить незначна, спостерігається лише у 

вузьких межах концентрацій і має двофазний дозозалежний ефект. 5-ГТ у 

концентраціях 10
-4

-10
-6

моль/л (n=20) викликав підвищення судинного тонусу з 

відносно невеликою амплітудою, але значно підвищував амплітуду спонтанних 

скорочень судинних препаратів. Так перфузія ізольованих препаратів ВВ розчином 

серотоніну у концентрації 10
-4

 моль/л через 5-7 хв. призводила до підвищення 

судинного тонусу з амплітудою 2,23+0,7 мН (n=16). Через 15-20 хвилин внаслідок 

відмивання ізольованих препаратів розчином Тіроде тонічна і спонтанна активність 

поверталась до вихідного рівня. Скоротлива тонічна активність під дією серотоніну 

у концентрації 10
-5

 моль/л становила 1,85+0,63 мН (n=12). Вірогідної відмінності 

між амплітудами тонічних реакцій викликаних серотоніном у вищезазначених 
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концентраціях не виявлено. Наступна досліджувана концентрація розчину 

серотоніну 10
-6

 моль/л спричиняла підвищення судинного тонусу з амплітудою 

0,66+0,15 мН (n=6). Такі значення вірогідно відрізняються від показників сили 

тонічних скорочень ВВ, індукованих 5-ГТ у концентраціях 10
-4

, 10
-5

 моль/л. Тобто 

при концентрації серотоніну 10
-6

 моль/л амплітуда тонічних скорочень зменшилась 

приблизно на 60% відносно значень при попередніх двох концентраціях (р<0,01). У 

наступній серії дослідів при зменшенні концентрації 5-ГТ до 10
-7

 моль/л ми не 

зафіксували змін тонічної активності препаратів ворітної вени. У концентрації 10
-8

 

моль/л, що є близькою до фізіологічної, 5-ГТ викликав слабке  зниження тонусу ВВ, 

відносно вихідного рівня на 0,16+0,03мН (n=8), тобто протилежний ефект до того, 

що ми отримували при вищих концентраціях речовини. Реакція розвивалася 

протягом 10 хвилин, з моменту початку перфузії судинних препаратів розчином 

серотоніну. Статистичний аналіз показав вірогідні зміни відносно амплітуди 

тонічних скорочень ВВ, викликаних 5-ГТ у концентрації 10
-6

 моль/л (р<0,01) 

Зниження судинного тонусу у фізіологічних концентраціях може бути 

пов’язане з активацією рецепторів, розташованих на ГМК ізольованих препаратів 

ВВ, або ж бути опосередковане через ендотелій. У наступній серії дослідів ми 

перевірили вплив серотоніну (10
-8 

моль/л) на тонус деендотелізованих ізольованих 

препаратів ВВ (рис.7).  
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Рис. 7. Амплітуда скоротливих реакцій ізольованих препаратів ворітної вени з 

інтактним ендотелієм під дією серотоніну у концентрації 10
-8

 моль/л  до (1) та після 

видалення ендотелію; та у концентрації 10
-4

 моль/л до (3) та після (4) видалення 

ендотелію. Примітка: *** – р<0,001, порівняно з контрольними значеннями. 
 

За даних умов 5-ГТ (10
-8

 моль/л) викликав незначне підвищення судинного 

тонусу на 0,3+0,16 мН (n=6). Тоді як деендотелізація призвела до зменшення 

тонічних відповідей, індукованих 5-ГТ у концентрації 10
-4

 моль/л на 50% (р<0,001) 

відносно контрольних значень, тобто амплітуда реакції становила 1,09+0,36 мН 

(n=10). Отриманні результати свідчать про те, що активація розташованих на ГМК 

ворітної вени рецепторів 5-ГТ призводить до констрикторної реакції, що 

узгоджується з даними літератури. Такі реакції, найімовірніше, опосередковуються 

рецепторами типу 5-ГТ2А і 5-ГТ1В [Wallis et al, 2000; Ruddell et al, 2008]. Необхідно 
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зазначити, що незалежно від концентрації досліджуваної речовини, її дія частково 

опосередковується ендотелієм судинної стінки. Отримані результати можуть 

пояснюватись відмінними механізмами, що активуються серотоніном у різних 

концентраціях. 

Серотонін має молекулярну будову подібну до НА, і спорідненість до 

адренорецепторів, а тому він здатний впливати на амплітуду реакцій, викликаних 

норадреналіном. Блокада адренорецепторів може впливати на реакції, індуковані 

серотоніном. Ймовірно, що у низьких концентраціях 5-ГТ діє через специфічні 

рецептори, розташовані на ендотелії чи ГМК судин, але у великих концентраціях 

серотонін активує адренорецептори судини [Peter et al, 1996]. 

Лабеталол, неселективний адреноблокатор, у концентрації 10
-5

 моль/л 

пригнічує викликані 5-ГТ реакції ВВ на 35% (р<0,001) відносно контролю, до 

1,44+0,5 мН. Такі результати свідчать про участь адренорецепторів у реакціях ВВ, 

індукованих серотоніном. За умов видалення ендотелію, викликані серотоніном 

тонічні реакції також пригнічувались на тлі дії лабеталолу. Контрольні значення 

амплітуди тонічних реакцій ВВ, викликаних 5-ГТ за умов видаленого ендотелію, 

становили 1,09+0,36 мН. Під впливом лабеталолу амплітуда досліджуваних нами 

реакцій ВВ знижувалась до 0,7+0,3 мН, тобто на 35% (р<0,001) відносно контролю. 

Очевидно, що задіяні у тонічній активності ВВ, викликаній серотоніном, 

адренорецептори локалізуються на ГМК. Аналіз джерел літератури дає підстави 

дійти висновку, що у високих концентраціях 5-ГТ, очевидно, активує α-

адренорецептори, розташовані в стінках судин. 

 
 

Рис. 8. Схема шляхів реалізації дії серотоніну (5-ГТ) на ворітну вену щурів. 
 

 У багатьох судинах кровоносного русла серотонін виявляє слабку тонічну 

дію, але має досить сильний вплив як модулятор дії певного медіатора. Так, 

наприклад, у венозному руслі нирок серотонін спричиняє модуляцію НА 

адреналінових реакцій, збільшуючи чи зменшуючи їх амплітуду, залежно від 

концентрації 5-ГТ [Watts, 2000]. Реалізація дії серотоніну на тонічну активність ВВ 

представлена на запропанованій нами схемі (рис.8). Виходячи з отриманих 

результатів та літературних даних можна зробити припущення, що серотонін не 

здійснює регуляторний вплив на тонус ворітної вени, але може бути модулюючим 

фактором до інших гуморальних чинників, очевидно, катехоламінів.  
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ВИСНОВКИ 

 

 Дисертаційна робота присвячена вивченню механізмів реалізації 

констрикторної дії адреналіну, норадреналіну, ацетилхоліну та серотоніну на 

ізольовані препарати ворітної вени печінки щурів. Досліджувані речовини мають 

складні механізми реалізації констрикторної дії на препарати ворітної вени і 

реалізують свої впливи у різній мірі опосередковано ендотелієм. На основі 

результатів зроблені наступні висновки: 

 

1. Ацетилхолін-індуковані скоротливі реакції ворітної вени не є повністю 

ендотелійзалежними, оскільки підвищення тонусу під впливом ацетилхоліну 

виникає і за умов видалення ендотелію. 
 

2. У викликаних ацетилхоліном реакціях портальних судин задіяні α1-, α2- і β- 

адренорецептори, що розташовані у стінці ворітної вени. Такі реакції 

опосередковуються, очевидно, норадреналіном, який синтезується і 

виділяється ендотеліоцитами судини. 
 

3. Ацетилхолін-, адреналін- та норадреналін-індуковані тонічні скорочення 

сегментів ворітної вени частково опосередковуються продуктами 

перетворення арахідонової кислоти за участю циклооксигенази-1.  
 

4. Тромбоксан та/ або ендопероксид Н2 беруть участь у ацетилхолін- та 

норадреналін-індукованих тонічних скороченнях ізольованих сегментів 

ворітної вени. 
 

5. У механізмі скоротливих реакцій ворітної вени щурів, зумовлених 

ацетилхоліном та норадреналіном, задіяні продукти ліпоксигеназного шляху 

перетворення арахідонової кислоти, на що вказує часткове усунення таких 

відповідей зілеутоном, блокатором ліпоксигенази. 
 

6. При портальній гіпертензії змінюється баланс продуктів циклооксигеназного і 

ліпоксигеназного шляхів перетворення арахідонової кислоти у тонічних 

реакціях ворітної вени, індукованих ацетилхоліном та норадреналіном. 

Внесок лейкотриєнів у формування досліджуваних скоротливих реакцій 

зменшується, порівняно з такими у нормотензивних тварин. Водночас, при 

портальній гіпертензії у вказаних судинних реакціях задіяні простаноїди, 

утворені за участі ферменту циклооксигенази-2. 

  

7. Серотонін зумовлює концентраційно-залежний вплив на тонічну активність 

ворітної вени. У серотонін-індукованих реакціях судини задіяні рецептори, 

локалізовані як на її гладеньком’язових, так і ендотеліальних клітинах. Дія 

аутокоїда частково опосередковується активацією адренорецепторів судинної 

стінки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени 

щурів. – Рукопис. 

Дисертація на здобутття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. –  Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена вивченню ендотелій-залежних механізмів реалізації дії 

вазоконстрикторних нейрогуморальних факторів на тонічну активність ізольованих 

препаратів ворітної вени щурів. 

Показано, що скоротлива тонічна активність ворітної вени, індукована 

ацетилхоліном, частково реалізується через активацію рецепторів, локалізованих на 

гладеньком’язових клітинах судинної стінки. У таких реакціях задіяні α- та β-

адренорецептори, але лише за умов наявності ендотелію. Вперше показана участь 

ендотелію у реалізації дії катехоламінів на тонічну активність ворітної вени, а також 

виявлені відмінності у механізмах підвищення тонусу ворітної вени при дії 

адреналіну та норадреналіну. Встановлена участь продуктів перетворення 

арахідонової кислоти у тонічних відповідях ворітних судин, індукованих 

ацетилхоліном та катехоламінами, у нормотензивних та гіпертензивних щурів. 

Вперше показана дозозалежна дія серотоніну на скоротливу тонічну активність 

ворітної вени щура, з’ясовано значення ендотелію та адренорецепторів у таких 

реакціях.  

Ключові слова: ендотелій, ворітна вена, катехоламіни, простагландини, 

лейкотриєни, портальна гіпертензія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Виноградова Е.А. Роль эндотелия в сосудодвигательных реакциях 

воротной вены крыс. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению эндотелий-зависимых механизмов 

реализации действия вазоконстрикторных нейрогуморальных факторов на 

тоническую активность изолированных препаратов воротной вены крыс. 

Проведено исследование роли эндотелия в реализации сосудосуживающего 

действия ацетилхолина, адреналина, норадреналина и серотонина на изолированую 

воротную вену печени крысы. Показано, что сократительная тоническая активность 

воротной вены, индуцированная ацетилхолином, частично реализуется через 

активацию холинорецепторов, локализованных на гладкомышечных клетках 

сосудистой стенки. Продемонстрировано, что сосудосуживающее влияние 

ацетилхолина на изолированные препараты воротной вены частично реализуется 

через активацию α1- и α2- и β-адренорецепторов, но только при условии наличия 

эндотелиальных клеток стенки воротной вены. Доказана возможность эндогенного 
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синтеза норадреналина стенкой воротной вены под действием ацетилхолина. 

Показано участие эндотелия в реализации действия катехоламинов на тоническую 

активность воротной вены, а также выявлены различия в механизмах повышения 

тонуса воротной вены при действии адреналина и норадреналина. Установлено 

участие ферментов циклооксигеназы-1 и -2 в реализации сократительных 

тонических реакций воротной вены, обусловленных ацетилхолином и 

норадреналином в условиях нормы и при портальной гипертензии. Выявлено 

участие тромбоксана и лейкотриенов в реализации тонических реакций воротных 

сосудов в ответ на действие ацетилхолина и норадреналина у нормотензивных и 

гипертензивных крыс. Впервые показано дозозависимое действие серотонина на 

сократительную тоническую активность воротной вены крысы. Установлено, что 

серотонин вызывает дозозависимые эффекты: в высоких концентрациях вызывает 

повышение тонуса, а в физиологических концентрациях, напротив, вызывает 

непродолжительное тоническое расслабление изолированных сегментов воротной 

вены. Показано участие адренорецепторов и эндотелия в реализации тонических 

реакций воротной вены, индуцированных серотонином. 

Ключевые слова: эндотелий, воротная вена, катехоламины, простагландины, 

лейкотриены, портальная гипертензия. 

 

ABSTRACT 

 

Vynogradova О.О. – The role of the endothelium in vasomotor reactions of the 

rat portal vein. – Thesis. 

Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 03.00.13 

– Human and Animal Physiology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

 The aim of this study was to investigate the role of endothelium in the 

vasoconstrictor tonic effects of neurohormonal factors using isolated rat portal vein.  

 We have found that the tonic contractile responses of the portal vein induced by 

acetylcholine are partially due to the activation of receptors, located on smooth muscle 

cells of the vascular wall. It was shown that these responses were mediated both α- and β-

adrenergic receptors, in the presence of intact endothelium. The decisive role of 

endothelium in the catecholamines-induced increment of the portal vein tonic activity has 

been demonstrated for the first time, as well as certain differences in the mechanisms of 

the enhanced tonic activity of portal vein under adrenaline and noradrenaline treatment. 

The role of endothelium-derived prostaglandins and leukotrienes in contractile responses 

of portal vein to acetylcholine and noradrenaline has been demonstrated in healthy rats and 

rats with portal hypertension. The dose-dependent effect of serotonin on the contractile 

activity of the portal vein has also been demonstrated, and the role of the endothelium and 

adrenergic receptors in these responses has been investigated. 

Keywords: endothelium, portal vein, catecholamines, prostaglandins, leukotrienes, 

portal hypertension. 

 


