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ВСТУП 

 

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 [49, 50, 128]. 

Аналіз літератури свідчить, що механізми розвитку НЖХП досі 

досконально не вивчені, що може бути пов’язано з широким колом факторів, 

які викликають це захворювання [47, 66, 70]. Висунуто лише гіпотезу про 

двоетапність розвитку НЖХП, за якою значне підвищення рівня 

циркулюючих триацилгліцеролів на її ранньому етапі є фактором запуску 

розвитку стеатогепатозу [49, 50]. Результатом накопичення ліпідів у 

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

деяких випадках і розвиток гепатокарциноми [55, 56, 60]. На другому етапі 

стеатогепатозу розвивається запальний процес у відповідь на некротичні і 

апоптичні явища; його механізм досить добре описаний [23, 24, 36]. 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. 
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Функціональну активність комплексів ЕТЛ у щурів із 

стеатогепатозом, викликаним різними висококалорійними дієтами (ВКД), 

досліджено в ряді робіт [71, 81, 105, 109]. В них показано, що у 

експериментальних тварин, які перебували на дієтах різного складу та 

терміну утримання, виявлено або повне, або часткове падіння 

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 вагою. 

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 [95, 133]. 

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. Тематика 

досліджень дисертаційної роботи пов’язана з науковими програмами 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 

виконувалася на базі кафедри біохімії в рамках наукової теми «Механізми 

реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій за умов розвитку різної 

патології» № д/р 0111U009878. Здобувач брав участь у виконанні цих робіт 

як виконавець. 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було оцінити 

структурно-функціональний стан мітохондрій гепатоцитів щурів за умов 

розвитку стеатогепатозу різної етіології. 
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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 
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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-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 
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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 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. 

Висновок біоетичної експертизи. Роботу виконано на білих нелійних 
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щурах, які утримувалися в умовах стандартного раціону віварію. Впродовж 

усього експерименту тварини не зазнавали жорстокого поводження і 

негуманного умертвіння. Дослідження відповідають основним вимогам 

утримання та роботи з лабораторними тваринами відповідно до правил 

Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які 

використовуються в експериментальних дослідженнях та інших наукових 

цілях (Страсбург, 1986 р.), та згідно з етичними нормами у відповідності до 

українського законодавства. 

Автор висловлює щиру подяку своєму науковому керівникові доктору 

біологічних наук, професору Остапченко Людмилі Іванівні за постановку 

розглянутих у дисертаційній роботі задач, цінні рекомендації, технічний 

супровід та увагу до роботи, старшому науковому співробітнику 

Степановій Людмилі Іванівні за допомогу у проведенні експериментальних 

досліджень та увагу до роботи, доктору біологічних наук, професору 

Береговій Тетяні Володимирівні за дoпoмoгу у підбoрі метoдичних підхoдів, 

прoведенні експериментальних дoсліджень та увагу дo рoбoти. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Патогенез та можливі механізми розвитку неалкогольної 

жирової хвороби печінки (НЖХП) 

 

Стеатогепатоз (НЖХП) на сьогоднішній день вважається однією з 

найбільш поширених форм хронічного захворювання печінки, і, часто 

супроводжується патологічними порушеннями інших органів і систем. 

Більшість хворих, у яких спостерігається жирова інфільтрація печінки 

різного ступеня тяжкості, страждають на абдомінальний тип ожиріння та 

діабет 2-го типу, які посилюють негативний вплив на печінку, метаболічна і 

функціональна активність якої стрімко падає, наслідком чого може бути 

розвиток онкологічних захворювань [86, 107]. 

Основні патогенетичні складові ожиріння тісно взаємопов’язані з 

дисфункцією гормонів травної системи та функціональним станом печінки, 

як найбільш метаболічно-активного органу. Зміни ліпідного та вуглеводного 

обміну несуть системний характер, і в гепатоцитах супроводжуються 

підвищеним синтезом триацилгліцеролів поряд з їх посиленим 

надходженням, результатом чого є стеатогепатоз і розвиток атерогенної 

дисліпідемії [128]. 

У літературі розглядають два ключових етапи розвитку стеатогепатозу. 

За Day et al., на початку спостерігається розвиток дисліпідимії, а саме значно 

підвищується вміст циркулюючих триацилгліцеролів у сироватці крові, які у 

значній кількості надходять у печінку, роблячи її «стеатозною». Сама 

дисліпідемія характеризується не тільки підвищенням вмісту вільних 

триацилгліцеролів, але і збільшенням концентрації ліпопротеїдів дуже 

низької щільності (ЛПДНЩ), низьким рівнем ліпопротеїдів високої 

щільності (ЛПВЩ) при одночасному низькому рівні ліпопротеїдів низької 

щільності (ЛПНЩ). Ця тріада отримала назву фенотипу атерогенних 
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ліпопротеїнів [66, 74, 81]. У нормі, завдяки адипоцитам, вільні жирні кислоти 

вивільняються у циркулюючу кров, яка доставляє їх до печінки та м’язів. 

Далі, у печінці певна кількість вільних жирних кислот окислюється і 

більшість їх етерифікується для формування триацилгліцеролів, які 

використовуються для потреб клітин всього організму. Таким чином, жирні 

кислоти і триацилгліцероли постійно транспортуються між печінкою і 

жировою тканиною. Розвиток ожиріння і інсулінорезистентності порушує цю 

рівновагу, призводячи до накопичення триацилгліцеролів у цитоплазмі, що і є 

початком стеатогепатозу. Жирова тканина починає продукувати дуже значні 

кількості вільних жирних кислот, які надходять у гепатоцити. При цьому 

печінка не тільки постачає значні кількості триацилгліцеролів у кров, а й 

починає накопичувати їх надлишок, що і завершує перший етап розвитку 

стеатогепатозу. Крім печінки, триацилгліцероли можуть накопичуватись і у 

м’язових клітинах через неефективне окиснення або ж через надлишок 

транспорту жирних кислот у м’язи [85, 96, 140]. 

Значне підвищення інсуліну у крові, через розвиток 

інсулінорезистентності, додатково стимулює ліполіз в адипоцитах, тим самим 

збільшуючи концентрацію вільних жирних кислот. Тобто, не тільки надмірне 

збільшення адипозної тканини, а і розвиток інсулінорезистентності слугує 

одним з основних причин розвитку «стеатозної» печінки. Сам інсулін 

безпосередньо активує ліпогенез у печінці шляхом підвищення надходження 

глюкози з плазми, яка надає вуглецевий скелет гліцерину, і власне 

забезпечуючи синтез триацилгліцеролів будівельним матеріалом. Все це 

призводить у результаті до значного накопичення ліпідних включень у 

цитоплазмі гепатоцитів, що додатково стимулює розвиток стеатогепатозу. Ці 

зміни додатково сприяють посиленому виробленню ЛПДНЩ печінкою, які 

можуть відкладатися на стінках судин, через що розвивається атеросклероз і 

порушення серцево-судинної системи. Поява великих ліпідних включень у 

цитоплазмі і завершує перший етап розвитку стеатогепатозу [50, 51, 132, 140, 

162]. 
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Механізм розвитку наступного етапу стеатогепатозу досі повністю не 

досліджений, але відомо, що головними його учасниками є окисний стрес і 

підвищення рівня циркулюючих цитокінів у сироватці крові. Незважаючи на 

те, що у «стеатозній» печінці значно підвищений ліпогенез, деяка частина 

довголанцюгових жирних кислот все ж таки окислюється, як у мітохондріях, 

так і у пероксисомах. На жаль, це призводить до появи пероксиду водню, 

який окислює фосфоліпіди плазматичної мембрани, мітохондріальну 

мембрану та ДНК, а також широке коло функціонально активних білків. При 

цьому спостерігається розвиток «мітохондріальної дисфункції», яка стає 

однією з критичних подій, що відбувається на другому етапі розвитку 

стеатогепатозу і призводить до значного підвищення чутливості клітин до 

розвитку апоптозу і некрозу [30, 65]. 

Багато досліджень показали, що за умов значного збільшення маси 

адипозної тканини та наявності у пацієнта НЖХП, у крові значно 

підвищується рівень фактору некрозу пухлин α (ФНП-α), трансформуючого 

фактору росту β (TGF-β), інтерлекіну-8 і інтерлекіну-6. Надмірне збільшення 

маси адипозної тканини, особливо вісцеральної, індукує запуск механізму 

запалення, участь у якому беруть циркулюючі макрофаги, що і служить 

одним з джерел такого підвищення. В результаті це призводить до втрати 

чутливості до інсуліну не тільки адипоцитів, а й печінки, м’язів та інших 

тканин. Протікання першого етапу розвитку НЖХП у печінці, а також 

дисбаланс між рівнем про- та антизапальних молекул у крові запускає каскад 

розвитку запалення не тільки у адипозній тканині, а й у інших органах 

Додатковим місцем розвитку запальних процесів стає печінка, де Купферові 

клітини (печінкові макрофаги), самі гепатоцити стають джерелом прозальних 

цитокінів. Поява продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і активних 

форм кисню (АФК) слугує факторами, які не тільки призводять до 

апоптичних явищ та некрозу, а й додатково стимулюють розвиток запалення 

у печінці. В першу чергу продукування прозапальних цитокінів стимулює 

міграцію нейтрофілів до печінки у відповідь на появу різноманітних 
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пошкоджень тканини. Один із цих факторів, а саме TGF-β, який продукують 

Купферові клітини, активує тканинні трансамінази і стелатні клітини. 

Останні перетворюються на колагенпродукуючі міофібробластні клітини, що 

і запускають фіброз. Одним із додаткових активуючих факторів фіброзу є те, 

що стелатні клітини печінки здатні до фагоцитозу апоптичних тілець і 

продуктів некрозу і, таким чином, перетворюються на фібробласти, що 

синтезують колаген [23, 56, 83]. 

Досить різноманітні явища, які супроводжують розвиток 

стеатогепатозу показують досить складний механізм розвитку цього 

захворювання, особливо через досить широке коло етіологічних факторів. 

Встановлено, що НЖХП може спостерігатись не тільки у пацієнтів з 

надлишковою вагою, а й без неї. Наразі літературні дані показують 

дослідження деяких аспектів розвитку, але не розкривають особливостей 

протікання, а також вказують на головну роль «мітохондріальної дисфункції» 

у патогенезі стеатогепатозу. 

 

1.2. Методи моделювання стеатогепатозу у експериментальних 

тварин 

 

Більшість моделей, які описані у сучасних дослідженнях, поділяються 

на три типи: ВКД, введення або додавання у їжу речовин, що впливають на 

обмін речовин, а також використання тварини зі зміненим геномом. 

Незважаючи на те, що між гризунами і людьми є деяка різниця у 

метаболічних процесах, саме щури і миші найбільш популярні тварини для 

моделювання будь-яких порушень обмінних процесів. Вони стали досить 

зручним об’єктом для досліджень через низьку вартість утримання, невеликі 

розміри, досить малий життєвий цикл і охарактеризований геном у 

порівнянні з іншими тваринами. Деякі дослідники вказують, що у щурів 

починаючи з 17 тижня життя починає розвиватись невеликий ступінь 

ожиріння, підвищується рівень глюкози й інсуліну, а також знижується 
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окисне фосфорилювання навіть при утриманні на стандартній дієті, яка 

також має певний відсоток жирів рослинного походження. Але для щурів це 

вже кінець дорослого віку, саме тому для більшості моделей відбирають 

тварин або неонатального віку, або юнацького [29, 40, 100]. 

Одним з найпоширеніших методів моделювання стеатогепатозу та 

супутніх патологій є утримання експериментальних тварин на дієті, багатій 

на жири і вуглеводи. Одним із підвидів цієї моделі є додавання до раціону 

харчування сахарози, розчиненої у воді, яка дає лише надлишок надходження 

вуглеводів [26, 106, 128]. Ці методи доволі прості і дозволяють змоделювати 

зміни основного обміну, котрі наближені до того, що спостерігається серед 

хворих з надлишковою вагою та НЖХП. Головним при використанні цієї 

моделі є кількість жирів або вуглеводів, які будуть забезпечувати надлишок 

калорій у експериментальних тварин. Так, Lieber et al. показав, що різні за 

походженням жири, які використовували для зміненої дієти, були однакові за 

кількістю калорій і викликали розвиток стеатогепатозу, схожого за 

характеристиками до того, що спостерігався у хворих на НЖХП [100]. 

Розвиток надлишкової ваги і стеатогепатозу при моделюванні з 

використанням ВКД відбувається через значне надходження ліпідів, і у 

деяких дослідженнях показано підвищення рівня вільних жирних кислот у 5 

разів поряд з підвищенням у 10 разів вмісту інсуліну. Також, при такому 

способі моделювання, спостерігалося підвищення ФНП-α, який синтезується 

макрофагами адипозної тканини і, за деякими дослідженнями, м’язовими 

клітинами [37, 57]. При утриманні експериментальних тварин на деяких 

видах ВКД, спостерігається розвиток лише стеатогепатозу, без значних змін 

ваги тварин і їх адипозної тканини. 

Практично всі типи ВКД мають характерні особливості двоетапності 

розвитку стеатогепатозу, який є поки що єдиною теорією можливого 

механізму протікання жирової інфільтрації печінки, спричиненого різними 

етіологічними факторами. Спершу, як описано у більшості досліджень, 

спостерігається розвиток окисного стресу, який пов’язують з ще одним 
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явищем, а саме «мітохондріальною дисфункцією» [31, 65, 70]. Було показано, 

що крім структурних патологій у мітохондріях спостерігається пошкодження 

ДНК та значне зниження рівня АТФ, як у пацієнтів з НЖХП, так і на моделях 

з використанням ВКД [110, 150, 162, 165, 172]. Підвищення продуктів 

окислення, зокрема ліпідних перекисів, провокує прогресування з стеатозної 

печінки до НЖХП. Так, у щурів, яких утримували на ВКД, спостерігалося 

значне як зміни у активності ЕТЛ, так і зниження або повне інгібування, яке 

супроводжується ознаками розвитку окисного стресу як у мітохондріях, так і 

в гепатоциті в цілому. Розвиток дієт-індукованого стеатогепатозу показав 

також присутність змін у складі мітохондріальної мембрани, а саме не тільки 

значного підвищення окислених продуктів, а й значного підвищення вмісту 

ліпідів. За деякими дослідженнями, саме мембрани служать додатковим 

місцем зберігання надлишкових ліпідів [27, 116]. Але на сьогодні 

залишається не з’ясованим ні механізм, за яким розвивається 

«мітохондріальна дисфункція», ні участь окисного стресу у механізмах 

розвитку стеатогепатозу. 

Вивчення метаболічних процесів, які відбуваються у мітохондріях, за 

умов утримання на зміненій дієті показало досить суперечливі результати. 

Так, Satapati et al. показують посилення β-окислення довголанцюгових 

жирних кислот поряд з підвищенням експресії ферментів цього циклу вже з 1 

тижня утримання на ВКД [145]. Інші дослідники показують підвищення 

вмісту β-гідроксибутирату, маркерної сполуки β-окислення, на 4 тижні 

утримання на зміненій дієті, але у цьому ж дослідженні показано зниження 

активності ІІІ комплексу дихального ланцюга, який пов'язаний з окисленням 

ліпідів, вже на 8 тижні моделювання [42]. Aoun et al. показали зниження β-

гідроксиацил-СоА дегідрогеназної активності, останнього ферменту у циклі 

окислення ліпідів, на трьох різних дієтах, які містили жири рослинного, 

тваринного походження і риб’ячий жир. Всі проведені дослідження 

показують велику кількість даних щодо патогенезу дієт індукованого 
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стеатогепатозу, але, на жаль, не дають розуміння патогенезу цієї хвороби [25, 

26]. 

Іншим способом моделювання стеатогепатозу є введення у 

неонатальному періоді життя експериментальним тваринам великих доз L-

глутамат натрію (ГН). Ця сполука є широко поширеною харчовою добавкою, 

яка підсилює смакові відчуття їжі, саме тому вона значно поширена у 

продуктах харчування. Більшість вчених вказує на головну роль ГН у 

розвитку ожиріння, а також розвитку жирової інфільтрації печінки різного 

ступеня тяжкості та інсулінорезистентності. Вживання цієї харчової добавки 

значно зросло останнім часом, через застосування її як приправи для 

підвищення смакової привабливості їжі. Сама добавка стимулює глутаматні 

рецептори на язику, що значно підвищує смак харчових продуктів. 

Глутаматні рецептори індукують збільшення слиновиділення, створюючи 

сильну стимуляцію нюхової та лімбічної систем головного мозку [64, 147]. 

Сам глутамат належить до найбільш поширених амінокислот, які 

входять до складу багатьох білків, а також виробляється у людському 

організмі і відіграє важливу роль в основному обміні організму. Весь ГН, 

який надходить з їжею, як у вільній формі, так і в складі білків, 

метаболізується у слизовій оболонці кишечника, де стає головним джерелом 

енергії і важливим субстратом для синтезу глутатіону та інших амінокислот у 

кишечнику [135]. Крім цього, ГН є однією з головних збуджуючих 

амінокислот-нейромедіаторів, який у невеликих кількостях присутній у 

головному мозку та в окремих групах нейронів [75]. 

Великі дози глутамату токсичні для нервових клітин, а саме - за умов 

надмірного надходження пошкоджується дугоподібне ядро гіпоталамуса, яке 

анатомічно розташоване поруч з дном третього шлуночка, і саме на поверхні 

його нервових клітин розташовані рецептори до основного харчового 

гормону – лептину. Сам лептин виробляється у жировій тканині і бере участь 

у регуляції ваги. Так відомо, що у людей з надлишковою вагою рівень 

лептину у крові підвищений і під час збільшення маси тіла на 10% рівень 
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лептину підвищується у 1,5 рази. Після потрапляння у кров він перетинає 

гематенцефалічний бар’єр за участі активних транспортних систем, де 

стимулює специфічний сигнальний каскад. Результатом цього каскаду є 

пригнічення орексигенного нейропептиду NPY, збагаченого на меланін 

гормону, орексину та до активації проопіомеланокортину (ПОМК), 

кокаїнового, амфетамін-зв’язуючого транскрипту (CART) мРНК. В 

результаті цього ПОМК та його посттрансляційний продукт α-меланотропін 

стимулюють рецептори меланокортину (MC3R, MC4R), пригнічуючи апетит. 

Внаслідок пошкодження дугоподібного ядра руйнується каскад дії лептину, 

погіршується регулювання апетиту, що викликає ненажерливість. Таким 

чином, глутамат-індуковане руйнування нейронів призводить до підвищення 

ваги, розвитку інсулінорезистентності та стеатогепатозу [73]. 

Дослідження показують, що споживання ГН в дозах, вищих за 4 мг/г 

маси тіла, індукують розвиток гіперліпідемії, гіперглікемії, окисного стресу. 

Підвищені рівні глюкози здатні призводити до перекисного окиснення ліпідів 

мембран, ймовірно, шляхом енолювання глюкози. Це призводить до 

зниження кількості молекулярного кисню, утворення α-кетоальдегідів та 

попередників вільних радикалів [115]. Інші дослідження показали, що 

введення 2 мг/г ГН протягом п’яти днів призводить до ожиріння, 

гіперглікемії, гіперінсулінемії та зниження чутливості і толерантності до 

глюкози та інсуліну. У цих тварин також спостерігалася гіпертрофія 

острівців підшлункової залози за рахунок проліферації  β-клітин. Ці 

дослідження свідчать, що, як надмірне споживання ГН, так і надлишкова вага 

може бути причиною розвитку таких патологічних станів як цукровий діабет 

2-го типу, серцево-судинні хвороби і неалкогольний стеатогепатоз [152]. 

Було показано, що введення ГН гризунам у неонатальному віці 

викликає нейроендокринне порушення, яке характеризується затримкою 

скелетного росту, гіпофагією та ожирінням, що дозволяє не тільки 

спостерігати вплив харчової добавки на обмін речовин, а також спостерігати 

наслідки розвитку супутніх патологічних процесів, пов’язаних з 
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порушеннями основного обміну [55, 158]. Вважається, що основними 

причинами асоційованих з ГН-індукованим ожирінням ускладнень є 

розвиток запальних явищ спочатку у адипозній тканині, а згодом і у інших. 

При цьому спостерігається підвищення рівня триацилгліцеролів, 

інтерлейкіну-6, TNFα, резистину та лептину у крові, джерелом яких в першу 

чергу стає вісцеральна жирова тканина. У відповідь на це спостерігається 

значне зниження тканинної чутливості до інсуліну разом з підвищенням його 

рівня у крові, що вказує на порушення толерантності до глюкози [139]. 

Літературні дані останніх років показують, що глутамат-індуковане 

нейроендокринне порушення супроводжується розвитком стеатогепатозу, 

основною характеристикою якого є присутність «мітохондріальної 

дисфункції» гепатоцитів. Характерні особливості розвитку цієї патології ще 

недостатньо досліджені, а вже отримані дані мають досить суперечливий 

характер. Так, Lazarin et al. показали значне підвищення Н+ - АТФазної 

активності в інтактних мітохондріях чотиримісячних тварин поряд зі 

збільшенням активності ІІІ і IV комплексів ЕТЛ. В іншому дослідженні було 

показано протилежні результати щодо активності комплексів дихального 

ланцюга за цих же умов [95, 122, 166]. Дані щодо ліпідного складу 

мітохондріальної мембрани відсутні. Дослідження розвитку стеатогепатозу 

таким способом дає можливість наблизитися до відкриття механізмів цієї 

патології. Як і при використанні ВКД, моделювання шляхом введення ГН 

дозволяє сформувати умови, подібні до широко поширених серед людської 

популяції, а, отже, дослідити механізми цієї патології для подальших 

пошуків можливих методів лікування НЖХП. 

 

1.3. Роль розвитку «мітохондріальної дисфункції» в патогенезі 

стеатогепатозу 

 

Мітохондрії є одними з найбільш спеціалізованими органелами, які 

містять систему з двох мембран, поділяючи органелу на чотири 
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компартменти. А саме - зовнішню мембрану, міжмембранний простір, 

внутрішню мембрану та матрикс, який містить маркерні білки і специфічні 

ферменти [108, 171]. Очищені везикули внутрішньої та зовнішньої мембран 

відрізняються за формою та ліпідним складом, створюючи оптимальне 

функціонування кожної з них. Зовнішня мембрана створює гладку поверхню 

багату на ліпіди, які надають високу плинність мембрані. Внутрішня 

мембрана більш згорнута (фолдована) і характеризується більш високим 

вмістом білка та порівняно низьким вмістом ліпідів. Розмір мітохондрій 

коливається від 0,5 до 1 мкм у діаметрі та 7 мкм у довжині. Їх форма та 

чисельність у клітині залежить від типу тканин, в яких вони розміщені. 

Мітохондрії відносяться до частково автономних органел, оскільки 

мають власну ДНК, РНК і білок-синтезуючий механізм. Але тільки 1% від 

їхніх білків формується на рибосомах у мітохондріальному матриксі, тоді як 

основна частина білків мітохондрій кодується ядерними генами під час 

трансляції на цитозольних рибосомах та імпортується у мітохондрії [151, 

160]. Також органели здатні самі синтезувати деякі ліпіди, але й водночас 

залежать від складання і транспорту тих, що формуються у ЕПР. Такий 

безперервний обмін та постачання ліпідами необхідний для підтримання 

цілісності мітохондріальних мембран і загального функціонування клітини. 

Мітохондрії відіграють важливу роль у метаболізмі гепатоцитів, 

оскільки вони є основним місцем окиснення жирних кислот та процесу 

окисного фосфорилювання. Більшість досліджень вказують на розвиток 

структурно-функціонального пошкодження мітохондрій гепатоцитів, яке 

називають «мітохондріальною дисфункцією». Розвиток цього порушення 

асоціюється як зі збільшенням, так і зменшенням активності β-окиснення 

жирних кислот. Встановлено, що при підвищенні активності ферментів β-

окиснення спостерігається збільшення утворення АФК, а при падінні 

активності відбувається накопичення діацилгліцеролу та одночасна активація 

шляху за участю протеїнкінази С з гальмуванням сигналу від інсуліну [66, 96, 

159]. Деякі дослідження показують, що підвищення активності β-окиснення 
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може слугувати як адаптивний механізм для обмеження ліпотоксичності 

вільних жирних кислот. Вони показали, що внаслідок такої активації 

ферментів окислення ліпідів утворюється велика кількість відновлених 

еквівалентів НАДН, незалежно від енергетичних потреб клітини. Чи слідує за 

цим подальше пригнічення активності циклу окислення ліпідів - невідомо, 

але інші дослідження патогенезу стеатогепатозу показали навпаки - 

пригнічення β-окиснення, при якому відмічався розвиток окисного стресу з 

великою кількістю АФК [31, 131, 161, 168].  

Розвиток окисного стресу тягне за собою не тільки порушення 

функціонування мітохондрій, а і розвиток інших ускладнень, серед яких 

головну роль відіграють гіперглікемічні ускладнення та діабет 2-го типу. 

Саме збільшення продукції активних форм кисню (АФК) спостерігається при 

гіперглікемії, внаслідок чого виникає дисбаланс в окисно-відновних реакціях. 

Так як мітохондрії є одним з джерел клітинних АФК, вони стають одночасно 

й основною мішенню окисних пошкоджень, які можуть бути спричинені 

зниженням рівня антиоксидантів, таких як глутатіон, і порушенням роботи 

антиоксидантних систем. АФК-опосередковане пошкодження мітохондрій, 

яке спостерігається при різних патологічних станах, викликає зміну форми 

органели та зниження її функціональної активності. Підвищення продукції 

АФК в електрон-транспортному ланцюзі мітохондрій призводить до 

збільшення утворення дуже токсичного радикалу пероксинітриту в 

присутності оксиду азоту. Пероксинітрит здатний ковалентно модифікувати 

різні білки шляхом нітрування тирозинових залишків та S-нітрозилювання 

цистеїнових залишків амінокислот. Збільшення співвідношенння АФК/АФА 

при патологічних станах зупиняє діяльність різних антиоксидантних 

ферментів, включаючи глутатіонпероксидазу, глутатіонредуктазу, СОД та 

каталазу [36, 93, 166]. 

Крім функціональної складової мітохондрій, а саме його білків, 

розвиток окисного стресу негативно впливає і на його структурний стан, а 

саме на ліпідний склад мембрани. Ліпіди у складі мембран мітохондрій 
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беруть участь у різноманітних процесах, таких як біогенез білка, участі у 

виробленні енергії, злиття мембран та апоптозі. Щодо виробництва енергії, 

то мембранні ліпіди здатні модулювати мітохондріальне дихання. За 

фізіологічних умов, фосфоліпідний склад мітохондрій формується завдяки 

експресії та активності білків, які беруть участь у синтезі ліпідів, а також від 

їх взаємоперетворення. Фосфатидилхолін (ФХ), фосфатидилетаноламін (ФЕ) 

є основними фосфоліпідами обох мітохондріальних мембран, які присутні у 

всіх типах клітин. Саме фосфатидилетаноламіном та кардіоліпіном (КЛ) 

збагачена переважно внутрішня мембрана мітохондрій всіх клітин ссавців та 

рослин. Фосфатидилінозитол (ФІ) присутній переважно у складі зовнішньої 

мембрани мітохондрій, а кількість стеролів варіюється в залежності від 

спеціалізації клітин [76, 125, 148].  

АФК взаємодіють з фосфоліпідними складовими мембрани, особливо 

це стосується довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), 

які є необхідними компонентами мітохондріальних фосфоліпідів. Внаслідок 

цих реакцій утворюються різні перекиси, які змінюють просторову 

організацію фосфоліпідів у мембрані. Поява цих перекисів змінює 

організацію бішару таким чином, що змінюється плинність та проникність 

мембрани, а також відбувається інактивація компонентів ЕТЛ, в тому числі 

цитохром с-оксидазу шляхом формування аддуктів з цим ферментом. У 

комплексі ці зміни здатні інактивувати комплекси ЕТЛ мітохондрії та 

процеси окисного фосфорилювання [99, 130, 136, 137]. 

Певні патологічні стани здатні сприяти змінам ліпідного складу 

мітохондрій, що, в свою чергу, привносить зміни в їх функціонування. 

Основні ліпіди, на які впливають патологічні фактори, є кардіоліпіни та 

холестерин. Кардіоліпіни є унікальними фосфоліпідами, які локалізовані 

виключно у внутрішній мембрані мітохондрій та становлять приблизно 15-

20% від загального пулу фосфоліпідів внутрішніх мембран. Вони відіграють 

центральну роль у метаболізмі мітохондрій, у ряді біоенергетичних процесів, 

у стабільності та динаміці мітохондріальних мембран. Тому значні зміни у 
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вмісті кардіоліпінів здатні змінювати плинність мембран, організацію та 

функціонування комплексів дихального ланцюга, які можуть бути 

асоційованими з підвищеним виробленням АФК мітохондріями [138]. 

Всі ці процеси впливають не лише на функціонування мітохондрій, як 

одних із найбільш важливих органел у клітинах печінки, а й на всю печінку. 

Розвиток окисного стресу тягне за собою не тільки зниження чутливості до 

інсуліну, накопичення ліпідних включень різного розміру та загальне 

зниження функціональної активності всього органу, а й запуск шляхів 

активації апоптозу, що руйнує гепатоцити, викликає розвиток запальних 

процесів з подальшим фіброзом тканини, а отже і повну втрату 

функціональної активності органу [146]. 

 

1.4 Механізм впливу тіазолідіндіонів на патогенез неалкогольної 

жирової хвороби печінки 

 

Тіазоліндіони – група сполук, які взаємодіють з ядерними 

рецепторами PPR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma) і здатні 

впливати на вуглеводний обмін, підвищуючи чутливість до інсуліну. Ядерні 

рецептори після активації шляхом взаємодії з тіазоліндіоном підвищує 

експресію проліферативного фактору PDX-1 у β-клітинах підшлункової 

залози, який регулює транскрипцію і синтез інсуліну. У тканинах печінки 

така взаємодія активує транскрипцію транспортеру глюкози GLUT-2 і 

глюкокінази. Цей шлях дозволяє знизити рівень глюкози у крові, що 

особливо ефективно за умов розвитку як інсулінорезистентності, так і 

стеатогепатозу. Ефективність цих сполук доведено багатьма дослідженнями і 

наразі препарати цієї групи широко використовуються для зменшення 

негативного впливу розвитку діабету 2-го типу. Але в останні роки з’явилися 

дані щодо ефективності використання цих препаратів для зниження ступеня 

патологічного розвитку НЖХП через близькість порушень основного обміну, 

які виникають за обох патологічних станів [32, 47, 112]. 
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Піоглітазон, один із представників тіазоліндіонів, показав 

ефективність при лікуванні НЖХП, яка супроводжувалася розвитком 

інсулінорезистентності. При його застосуванні спостерігалося підвищення 

чутливості до інсуліну не тільки у адипозній тканині, а й у печінці та м’язах, 

починаючи з 18 місяця лікування [28, 49, 85, 117]. У інших дослідженнях при 

використанні піоглітазону як терапевтичного агента спостерігалося крім 

значного підвищення чутливості до інсуліну, зниження ступеня фіброзу та 

невелике зниження ваги пацієнтів. Це може бути пов’язане ще з одним 

ефектом від прийому піоглітазону, а саме він здатен підвищувати рівень 

адипонектину у крові пацієнтів, починаючи з 3 тижня прийому. Адипонектин 

є гормоном, який виділяє адипозна тканина при стимуляції інсуліном, 

головним його ефектом є регуляція енергетичного обміну і протизапальна 

дія. Саме адипонектин знижує надходження триацилгліцеролів, активує їх 

окислення у гепатоцитах, тим самим запобігаючи не тільки збільшенню маси 

адипозної тканини, а й запобігає подальшому розвитку супутнього 

стеатогепатозу [81, 134, 141]. 

Досить ефективно цей препарат знижує рівень протизапальних 

цитокінів, таких як інтерлейкін-6, ФНП-α і ICAM-1, що вказує на 

ефективність піоглітазону у зниженні запальних процесів, які 

супроводжують ожиріння та стеатогепатоз. Але більшість з цих досліджень 

проводилися за термінами застосування препарату протягом декількох 

місяців або років, а отже, ефект від застосування піоглітазону потребує 

тривалого лікування для отримання позитивного ефекту на функціональну 

активність печінки [81, 154]. 

Також в останні роки стало відомо про один із додаткових ефектів 

вживання тіазоліндіонів, а саме піоглітазону. Він є лігандом не лише ядерних 

рецепторів, а й інтегрального білка зовнішньої мітохондріальної мембрани 

MitoNEET. Функції цього білка на сьогодні достеменно невідомі, але 

дослідження на мишах, у яких не синтезується цей білок, показали у них 

значне зниження рівня окисного фосфорилювання у мітохондріях. При цьому 
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активація експресії цього білка у адипоцитах веде до підвищення ліпідного 

транспорту у клітину та інгібування вивільнення з мітохондрії іонів заліза. 

Цей ефект спостерігався і у гепатоцитах, де його властивість підвищувати 

активність дихального ланцюга відіграє позитивну роль для зменшення 

патологічного накопичення ліпідів. У структурі цього білка є специфічні 

кластери 2Fe-2S, які у нормі сховані у структурі протеїну. Під час 

зв’язування з цим білком піоглітазону ці кластери вивільнюються і можуть 

уловлювати АФК, тим самим знижуючи розвиток окисного стресу. Завдяки 

цим властивостям білок MitoNEET стає одним із досить перспективних цілей 

для подальших досліджень [46, 94, 155,169]. 

Отже, піоглітазон, як один із найбільш поширених представників 

тіазоліндіонів, стає однією з найбільш перспективних препаратів для 

лікування не тільки патологій, пов’язаних з інсулінорезистентністю, а і 

стеатогепатозу. Широке коло ефектів, деякі з яких ще погано досліджені, 

показують перспективність та доцільність застосування цього препарату для 

корекції порушень основного обміну та ускладнень, які вони викликають. 

 

Наведений огляд літератури свідчить як про актуальність запланованого 

дослідження, так і про обмеженість даних про залучення міхондрій в 

розвиток стеатогепатозу, викликаного ГН та ВКД #C11024, що обумовило 

мету і завдання дисертаційної роботи. 
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РOЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТOДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДOСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Викoристані матеріали та реактиви 

 

У рoбoті були викoристані такі реагенти та матеріали: набори реактивів 

для визначення загального холестеролу, триацилгліцеролів, загальних ліпідів, 

вмісту сечовини, загального білірубіну, альбуміну, глюкози; 

аланінамінотрансферазної, аспартатамінотрансферазної, гмма-

глутамінтрансферазної, лужнофосфатазної активності у сироватці крові; 

АТФ, АДФ, AMФ, цитохром с, убіхінол відновлений (KoQH2), 

нікoтинамідаденіндинуклеoтид віднoвлений (НАДН) (“Sigma-Aldrich Co. 

LLC”, США), ротенон, антиміцин А, олігоміцин, бичачий альбумін, , 

дoдецилсульфат натрію (ДСН), L-глутамат натрію, суміш білків («Аmersham 

Biosciences», Велика Британія) з молекулярними масами 94 кДа 

(фосфорилаза В), 67 кДа (альбумін), 43 кДа (овальбумін), 30 кДа (ангідраза), 

20,1 кДа (соєвий інгібітор трипсину), 14,4 (лактальбумін), кумасі G-250, 

хроматографічні пластини (“Sorbifil”, Росія). 

Інші реактиви (аміак, льодова оцтова кислота, хлороформ, етанол, 

діетиловий ефір, метанол, пентан, гептан, бензиламін, дoдецилсульфат 

натрію (ДСН) сахарoза, семікарбозид, гідрoхлoридна кислoта, сульфатна 

кислoта, пероксид водню, ферриціанід калію, сукцинат, 2,4-динітрофенол, 

дитіотриетол, натрій оцтовокислий, аскорбінова кислота, амоній 

молібденовокислий, боргідрид натрію, фенилметилсульфонилфторид 

(ФМСФ), хлoрид натрію, хлoрид калію, хлoрид магнію, гідрoфoсфат натрію 

oднoзаміщений, гідрoфoсфат натрію двoзаміщений, гідрoфoсфат калію 

двозаміщений, гідрoфoсфат калію oднoзаміщений, тріс-HCl, гідрoксид 

натрію, карбoнат натрію, сульфат купруму п’ятиводний, хлорид феруму, 

сахароза, етилендіамінтетраетилацетат (ЕДТА), етиленгліколі-біс-(β-

аміноетил етер)-N’N’N’N’-тетраацетатна кислота (ЕГТА), азид натрію, 
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oцтoва кислoта, етилoвий спирт, реактив Фoліна) вітчизняного виробництва 

кваліфікації х.ч. та о.х.ч. 

Для приготування водних розчинів застосували бідистильовану воду, 

ії очищення від органічних домішок здійснювали за допомогою повторної 

перегонки в присутності КМnО4 і концентрованого розчину Н2SO4. 

 

2.2 Умoви прoведення експерименту 

 

У роботі дотримувалися міжнародних рекомендацій стосовно 

проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин згідно з 

Європейською конвенцією. Моделювання стеатогепатозу здійснювали двома 

методами: шляхом утримання на ВКД #C11024 та введенням у 

неонатальному періоді ГН. 

Для першого методу використовували білих нелінійних статевозрілих 

щурів-самців із початковою масою 180-200 г. Впродовж усього експерименту 

тварини не зазнавали жорстокого поводження і негуманного умертвіння. 

Відповідно до вибраного методу щурів ділили на 2 групи: 

1) Контрольна група (далі – група «Контроль») –

експериментальних тварин 20 тижнів утримували на стандартному кормі та з 

вільним доступом до води. 

2) Модель дієт-індукованого стеатогепатозу моделювали шляхом 

утримання дослідних тварин на ВКД #C 11024 (Research Dietes, New 

Brunswick, NJ), яка складалася зі стандартного корму (47 %), згущеного 

молока (44 %), кукурудзяної олії (8 %), крохмалю (1 %). 

Всього проведено 2 серії експериментів. На 3, 10, 12, 15, 18 і 20 тижні 

тварин декапітували, відбирали зразки печінки для виділення фракції 

гепатоцитів (див. 2.3.1) та крові (див. 2.3.2). Кількість щурів у групах 

становила 10 та 7, відповідно. У щурів другої серії також відбирали зразки 

печінки для виділення з гепатоцитів фракції внутрішньої мітохондріальної 

мембрани (див. 2.3.3). 
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Для другого методу були використані новонароджені білі нелінійні 

щурята. У цьому випадку, також, впродовж усього експерименту тварини не 

зазнавали жорстокого поводження і негуманного умертвіння. 

Відповідно до вибраного методу дослідних тварин ділили на 3 групи: 

1) Контрольна група – на 2, 4, 6, 8 і 10 день від народження 

щурятам вводили підшкірно фізіологічний розчин у кількості 8 мкл/г ваги 

щуряти, далі протягом 4 місяців від народження тварин утримували на 

стандартному кормі та з вільним доступом до води. 

2) Модель глутамат-індукованого стеатогепатозу моделювали 

шляхом підшкірного введення протягом 2, 4, 6, 8 і 10 дня від народження ГН 

у дозі 4 мг/кг, розчиненого у фізіологічному розчині у кількості 8 мкл/г ваги 

щурят. Щурів утримували на стандартному кормі та з вільним доступом до 

води протягом 4 місяців життя. 

3) Модель глутамат-індукованого стеатогепатозу з корекцією 

піоглітазоном моделювали аналогічним шляхом, але починаючи з 1 місяця 

життя щурам вводили піоглітазон, у дозі 20 мг/кг шляхом додавання у раціон 

харчування. Експериментальні тварини отримували препарат за наступною 

схемою: 2 тижні введення, 2 тижні перерви і утримання на стандартному 

кормі. 

Було проведено 2 серії експериментів. По закінченні 4 місяців тварин 

декапітували і були відібрані зразки печінки для отримання фракції 

гепатоцитів (див. 2.3.1) та крові (див. 2.3.2). При проведенні другої серії 

експерименту було відібрано зразки печінки, з яких отримували фракцію 

внутрішньої мітохондріальної мембрани (див. 2.3.3). 

 

2.3 Методи отримання експериментального матеріалу 

 

2 . 3 . 1 .  В и д і л е н н я  з а г а л ь н о ї  ф р а к ц і ї  г е п ато ц и т і в  

щ ур і в .  Виділення гепатоцитів проводили з врахуванням рекомендацій 

різних дослідників по отриманню ізольованих гепатоцитів як 
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ферментативним, так і неферментативним методами. На основі аналізу 

методичних підходів для отримання морфологічно та функціонально 

інтактних клітин нами була модифікована відома методика 

неферментативного отримання гепатоцитів [13, 77]. 

Першим етапом отримання гепатоцитів була перфузія печінки in situ 

розчином Хенкса. Тварину швидко декапітували, розтинали черевну 

порожнину, підводили лігатури під v. portae та надсікали її в мезентеріальній 

частині. Канюлю швидко закріплювали у дистальній частині першої 

біфуркації v. portae, відразу надсікали v. cava caudalis, щоб запобігти 

набуханню печінки. Канюлю фіксували двома лігатурами. Через канюлю у v. 

portae вводили підігрітий до 370 С перфузійний розчин Хенкса. Відтік 

перфузату з печінки відбувався через v. cava caudalis. Тривалість гіпоксії 

печінки під час канюлювання судини не перевищувала 1 хв. 

Процедуру перфузії проводили спочатку розчином Хенкса протягом 15 

хв. для видалення крові з судин, а потім розчином Хенкса з додаванням 2 мМ 

ЕДТА протягом 10 хв. для ослаблення міжклітинних контактів внаслідок 

видалення іонів кальцію. Перфузійні розчини упродовж усієї процедури 

перфузії печінки піддавали оксигенації за допомогою оксигенатора 

бульбашкового типу. Швидкість перфузії дорівнювала 20 мл/хв. 

Відперфузовану печінку обережно відділяли від судин і зв’язок та 

переносили у середовище Хенкса без ЕДТА. Наважку тканини (350 мг) 

перетирали крізь чотири шари нейлонової сітки у 10 мл розчину Хенкса. 

Проби центрифугували (600 g, 3 хв.), отриманий осад двічі відмивали за тих 

же умов. Отримані гепатоцити ресуспендували у розчині Хенкса до 

концентрації 2-3 x 107 кл/мл. 

 

2 . 3 . 2 .  О т р и м а н н я  с и р о в а т к и  к р о в і  щ у р і в .  Одразу після 

декапітації кров збирали через скляну воронку у центрифужні пробірки без 

антикоагулянту та лишали на 20-30 хв. за кімнатної температури для повного 

утворення згустка. Після цього зразки крові центрифугували при 1500 об./хв. 
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протягом 15 хв. Осад з форменими елементами та згусток відкидали, а 

супернатант (сироватку) відбирали в окремі одноразові мікропробірки, 

заморожували при -20С та використовували для подальших досліджень. 

 

2 . 3 . 3 .  В и д і л е н н я  м і т о х о н д р і й  т а  с уб м і т о х о н д р і а л ь н и х  

ч а с т и н о к  г е п а т о ц и т і в .  Препарати СМЧ отримували згідно з 

загальноприйнятою методикою, де було застосовано поетапне 

центрифугування у тріс-сахарозному буфері [2, 18, 97].  

 

2 . 3 . 4 .  Ви з н а ч е н н я  к о н ц е н т р а ц і ї  б і л к а .  Концентрацію білка 

в отриманих пробах визначали за допомогою загального прийнятого методу 

Лоурі, який базується на утворенні забарвлених продуктів ароматичних 

амінокислот з реактивом Фоліна у поєднанні з біуретовою реакцією на 

пептидні зв’язки [102]. 

 

2.4 Методи визначення ліпідного складу мітохондріальної 

мембрани 

 

2 . 4 . 1 .  Е к с т р а к ц і я  л і п ід і в .  Екстракцію ліпідів проводили за 

методом Фолча з модифікаціями [59]. До аліквоти мембранного препарату з 

розрахунку (3 мг білка) додавали екстрагуючої суміші – хлороформ: метанол 

(1:2) до кінцевого співвідношення розчинників хлороформ : метанол : вода 

1 : 2 : 0,8. Суміш інкубували при 40С 15 хв. Для прискорення розділення фаз 

проби центрифугували протягом 15 хв при 300g. Нижню хлороформну фазу 

забирали, а до водно-метанольної фази додавали такий самий об’єм 

хлороформу для повторного екстрагування. Для кращого екстрагування 

суміш залишали на 12 год. при 40С. Хлороформні фази об’єднували та 

випарювали на роторному випарювачі, сухий залишок розчиняли в 

хлороформі, продували азотом. Ліпідні екстракти зберігали у холодильній 

камері при температурі не вище 80С. 
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2 . 4 . 2 .  В и з н а ч е н н я  в м і с т у  з а г а л ь н и х  л і п і д і в  

в н у т р і ш н ь о ї  м е м б р а н и  м і т о х о н д р і й .  Вміст загальних ліпідів 

визначали за методом [45]. Принцип методу полягає у тому, що продукти 

розпаду ненасичених ліпідів, після гідролізу сірчаною кислотою, взаємодіють 

з фосфорнованіліновим реактивом з утворенням забарвленої сполуки, що має 

максимум поглинання при довжині хвилі 530 нм. 

Ліпідний екстракт (0,01 мл) вносили у пробірку, додавали 1,0 мл 

сірчаної кислоти. Вміст пробірок струшували і гріли на киплячій водяній бані 

10 хв. Після охолодження пробірок 5 хв. холодною водою обережно 

відміряють у пробірки 2,0 мл фосфорнованілінового реактива (10,0ммоль/л, 

11,5 моль/л ортофосфорної кислоти). Вміст змішують, пробірки охолоджують 

2 хв. у холодній воді. Після охолодження вимірювали оптичну щільність проб 

на спектрофотометрі СФ-46 за довжини хвилі 530 нм проти контрольного 

розчину. Розрахунок проводили за формулою: 
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де С – концентрація у дослідній пробі, мкг/мг білка; Ед – екстинція 

дослідної проби, одиниці оптичної щільності; Ек – екстинція калібрувальної 

проби, одиниці оптичної щільності; 40,0 – концентрація триацилгліцеролів в 

калібрувальному розчині, мкг/мг білка. 

Вміст загальних ліпідів виражали в мкг/мг білка суспензії СМЧ. 

 

2 . 4 . 3  Р о з д і л е н н я  ф о с ф о л і п і д і в  м е т о д о м  т о н к о ш а р о в о ї  

х р о м а т о г р а ф і ї .  Суть методу полягає у тому, що різні класи ліпідів 

фракціонуються у різних розчинниках. Розділення фосфоліпідів (ФЛ) 

проводили двовимірною мікротонкошаровою хроматографією за методом 

[39] на пластинках Sorbfil розміром 10*10 см. Перед використанням їх 

активували при 1100С протягом 30 хв. Хроматографію проводили у скляних 
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камерах висотою 18-20 см, діаметром 16-17 см у двох напрямках. Після 

охолодження пластин, отримані ліпідні екстракти наносили на відстані 2,5 см 

від краю пластини та розганяли їх в приготованих системах. У першому 

напрямку застосовували систему - хлороформ : метанол : 28% аміак 

(90:54:11), а в другому ─ хлороформ : метанол : льодова оцтова кислота : вода 

(90:40:12:2). Після проходження в кожному напрямку, особливо після 

першого, пластини добре висушували до повного видалення залишків 

хроматографічних систем та використовували для якісного та кількісного 

аналізу фосфоліпідних класів. 

Час хроматографії у двох напрямках складав 60-65 хв. Для 

ідентифікації фосфоліпідів висушені пластинки фарбували в парах йоду 10 

хв. Ідентифікацію завершували зіставленням результатів якісних реакцій на 

фосфоліпіди з хроматографічною поведінкою стандартів фосфоліпідів з 

відомим значенням Rf. Вміст ФЛ виражали у відсотках, обрахунок яких 

проводили за допомогою програми ImageJ. 

 

2 . 4 . 4  В и з н а ч е н н я  в м і с т у  в і л ь н о г о  т а  е т е р и ф і к о в а н о г о  

х о л е с т е р о л у .  Принцип методу визначення загального та вільного 

холестеролу базується на реакції взаємодії кольорового реактива з 

холестеролом в різних температурних умовах [9]. 

Метод включав в себе два етапи: спочатку визначали вільний 

холестерол, потім – загальну кількість вільного та зв’язаного холестеролу. 

В пробірку вносили 2 мл кольорового реактиву (0,1% хлорне залізо 

(FeCl3 6H2O) в льодяній оцтовій кислоті, що змішували з частинами 

концентрованої сірчаної кислоти у співвідношенні 3:2), після чого піпеткою 

обережно вносили по стінці пробірки 0,02 мл ліпідног екстракту. Вміст проби 

перемішували та інкубували 1 г од при +200С. Вимірювали оптичну щільність 

при довжині хвилі 560 нм відносно кольорового реактиву. Після визначення 

екстинції вільного холестерола суміш кип’ятили на водяній бані 30-60 с. 

Пробірки охолоджували та визначали екстинцію загального холестеролу 
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аналогічним способом. 

Паралельно обробляли 0,02 мл стандартного розчину холестеролу. 

 

 

 

 

Вміст вільного і етерефікованого виражали в мкг/мг білка. 

 

2.5 Вимірювання ферментативної активності у внутрішній 

мембрані мітохондрій 

 

2 . 5 . 1 .  В и з н ач е н н я  Н А Д ∙ Н - Ко Q - о к с и д о р ед у к т а з н о ї  

а к т и в н о с т і  в н у т р і ш н ь о ї  м е м б р а н и  м і то хо н д р і й .  Принцип 

методу полягає [17] у відновленні цитохрома с НАД∙Н під дією НАД∙Н-

дегідрогенази (КФ 1.6.99.3.). 

Середовище інкубації для проведення ферментативної реакції: 60 

ммоль/л калій-фосфатний буфер (рН 8,0-8,2), 5 ммоль NaN3, 50 мкмоль цит. с. 

В пробірки вносили суспензію СМЧ, яка містила 0,2 мг білка. В одну 

паралель реакційного середовища додавали 2 мкМ ротенону (інгібітора 

НАД∙Н-КоQ-оксидоредуктази). Реакцію запускали внесенням 2 мМ НАД∙Н. 

Реакційну суміш інкубували при кімнатній температурі 3 хв. 

Проби фотометрували на спектрофометрі СФ-46 при довжині хвилі 550 

нм. Оптичним контролем слугувала дистильована вода. 

Для визначення вмісту цитохрому с в пробах, що містили від 1 до 80 

мкмоль цитохрому с, за результатами фотометрування будували 

калібровальну криву. За різницею екстинції (Епр-Ек), застосовуючи 

калібрувальну криву, розраховували кількість цитохрому с, відновленого за 

час інкубації. 

Активність визначали в мкмолях цитохрому с, відновленого за час 

інкубації, за хвилину на 1 мг білка. 

стандарта

лу ххолестервміст

 Е

   Е
C
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2 . 5 . 2 .  Д о с л ід же н н я  с у к ц и н ат - Ко Q - о к с и д о р ед у к т а з н о ї  

а к т и в н о с т і  в н у т р і ш н ь о ї  м е м б р а н и  м і т о хо н д р і й .  Принцип 

метода [7, 12] полягає у відновленні ферриціаніду калію (K3[Fe(CN)6]), до 

ферроціаніду калія (K4[Fe(CN)6]) сукцинатом під дією 

сукцинат:оксидоредуктази (КФ 1.3.99.1.). 

Активність ферменту пропорційна кількості відновленого ферриціаніду. 

Реакція протікає за наступною схемою: 

Сукцинат +2[Fe(CN)6]
3-  СДГ        фумарат +2Н+ + 2[Fe(CN)6]

4- 

Активність сукцинатдегідрогенази визначали за кількістю відновленого 

ферриціаніду калію (K3[Fe (CN)6]) в реакції з сукцинатом до ферроціаніду 

калію (K4 [Fe (CN)6 ]) під дією ферменту.  

В пробірки вносили середовище інкубації: 10 мМ фосфатний буфер 

(рН=7,8), 5 ммоль янтарна кислота, 1,25 ммоль ЕДТА, 7,5 ммоль азид натрію. 

До проб додавали по 0,2 мг білка суспензії внутрішньої мембрани 

мітохондрій, які виділені із тонкої кишки. Проби інкубували при кімнатній 

температурі протягом 5 хв. для інгібування цитохромоксидази азидом натрію. 

Реакцію розпочинали додаванням до проб 1,25 мМ розчину ферриціаніду 

калію. Проби інкубували протягом 10 хв. при 300 С. 

Після інкубації реакцію зупиняли зниженням температури проб до 0ºС 

шляхом їх занурення в лід і додаванням по 1 мл 0,1% натрія додецилсульфату 

(ДС-Na). В контрольні проби, які містять всі компоненти інкубаційної суміші, 

ДС-Na додавали перед суспензією внутрішньої мембрани мітохондрій. Таким 

чином, сукцинат-КоQ-оксидоредуктаза (СДГ) в контрольних пробах з початку 

інкубації повністю денатурована і специфічного відновлення ферриціаніду 

сукцинатом не відбувається. Після зупинки реакції і охолодження проби 

фотометрували на спектрофометрі СФ-46 при довжині хвилі 420 нм. 

Оптичним контролем слугувала дистильована вода. 

Для визначення вмісту ферриціаніду в пробах за результатами 

фотометрування, що містили від 100 до 1000 мкг ферріцианіду в 4 мл 

розчину, будували калібрувальну криву. По різниці екстинції (Епр-Ек), 
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застосовуючи калібрувальну криву, розраховували кількість ферриціаніду, 

який відновлювався за час інкубації. 

Враховуючи, що реакція протікає стехіометрично та 1 моль сукцината 

відновлює 2 моля ферриціаніду, можна виражати активність СДГ кількістю 

окисленого субстрату. 

Сукцинат-КоQ-оксидоредуктазну активність розраховували в мкмолях 

окисненого ферроціаніду за хвилину на 1 мг білка по формулі: 

 

А=(1000×m)/(2×M×С×t), 

 

де m – кількість відновленого ферриціаніду в пробі, мкг; M – 

молекулярна маса ферриціаніду; С - вміст білка в пробі, мг; t – час інкубації 

проби, хв. 

 

2 . 5 . 3 .  В и з н ач е н н я  Ко Q - ц и то х р ом  с - о к с и д о р ед у кт а з н о ї  

а к т и в н о с т і  в н у т р і ш н ь о ї  м е м б р а н и  м і то хо н д р і й .  НАД·Н-КоQ-

редуктаза слугує відновником КоQ, котрий, в свою чергу, передає електрони 

на наступний сегмент дихального ланцюга, що називають КоQ-цитохром с-

оксидоредуктазою (комплекс b·c1, чи комплекс III, КФ 1.10.2.2.). 

Принцип метода [170, 174] базується на властивості даного комплекса 

каталізувати окиснення відновленого убіхінолу цитохромом с, який у свою 

чергу відновлюється. 

Середовище інкубації для проведення ферментативної реакції містило: 

50 мМ калій-фосфатний буфер (рН 7,0), 250 ммоль сахарозу, 0,2 ммоль ЕДТА, 

0,1% розчин бичачий альбумін, 25 ммоль NaN3 У пробірки вносили 

суспензію СМЧ, яка містила 0,2 мг білка. В одну паралель реакційного 

середовища додавали 7 нмоль антиміцину А (інгібітора КоQ-цитохром с-

оксидоредуктази). До реакційного середовища 100 мкмоль відновленого 

убіхінолу (КoQH2) та 50 мкмоль цитохрому с. 

Проби фотометрували на спектрофометрі СФ-46 за довжини хвилі 550 
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нм. Оптичним контролем слугувала дистильована вода. 

Для визначення вмісту цитохрому с в пробах за результатами 

фотометрування, що містили від 1 до 80 мкмоль цитохрому с, будували 

калібровальну криву. За різницею екстинції (Епр-Ек), застосовуючи 

калібрувальну криву, розраховували кількість цитохрому с, який відновився 

за час інкубації. 

Активність визначали в мкмолях цитохрому с, відновленого за час 

інкубації за хвилину на 1 мг білка. 

 

2 . 5 . 4 .  В и з н ач е н н я  ц и то х р о м о кс и д а з н о ї  а к т и в н о с т і  

в н у т р і ш н ь о ї  м е м б р а н и  м і т о хо н д р і й .  Цитохромоксидаза (КФ 

1.9.3.1.) є термінальним дихальним ферментом, який безпосередньо взаємодіє 

з оксигеном. Окиснена форма цитохромоксидази (Fe2+) приймає електрони 

від відновленого цитохрома с, переходячи у відновлену форму (Fe3+). Метод 

[63] базується на окисненні цитохрому с цитохромоксидазою. 

Середовище інкубації для проведення ферментативної реакції містило: 

20 мМ калій-фосфатний буфер (рН 7,2), 50 мкМ цитохрома с. В пробірку 

вносили суспензію СМЧ, що відповідає 0,2 мг білка. 

Реакційну суміш інкубували за кімнатної температури 3 хв. 

Проби фотометрували на спектрофометрі СФ-46 за довжини хвилі 550 

нм. Оптичним контролем слугувала дистильована вода. 

Активність розраховували в мкмолях цитохрому с, окисненого за час 

інкубації за хвилину на 1 мг білка: 

 

А=(V×∆ξ)/(К×с×L×t), 

 

де V – загальний об’єм проби; ∆ξ - різниця екстинції (Ек-Епр), одиниці 

оптичної щільності; К – мілімолярний десятковий коефіцієнт поглинання в 

одиницях оптичної щільності на 1 см∙мМ, для цитохрома с - 21.0 мМ-1∙см-1; с 

- вміст білка в пробі, мг; L – довжина оптичного шляху, см. (в наших дослідах 
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L=1,0 см); t – час інкубації проби, хв. 

 

2 . 5 . 5 .  Н + - АТФ а з н а  а к т и в н і с т ь  в н у т р іш н ь о ї  м е м б р а н и  

м і то хо н д р і й .  Визначення активності Н+-АТФази (КФ 3.6.1.4.) проводили 

згідно з методом [14]. 

Середовище інкубації для проведення ферментативної реакції містило: 

30 мМ тріс-HCl (рН 7,4), 120 мМ NaCl, 15 мМ KCl, 1 мМ ЕГТА, 3 мМ АТФ, 3 

мМ MgCl2. В одну паралель реакційного середовища додавали 5 мкг/мг білку 

олігоміцину (інгібітора Mg2+ залежної Н+-АТФази). Реакцію ініціювали 

внесенням суспензії СМЧ, що відповідала 0,075 мг білку. Після інкубування 

(10 хв.) при 370С реакцію зупиняли 1% ДС-Na. Неорганічний фосфор 

визначали за методом Фіске-Суббароу [1]. Екстинцію проб вимірювали на 

СФ-46 за довжини хвилі 750 нм. Вміст неорганічного фосфору в 

досліджуваній пробі розраховували за калібрувальною кривою. 

Активність фермента визначали в мкмолях фосфору неорганічного за 

хвилину на 1 мг білка. 

 

2.6  Електрофорез у поліакриламідному гелі за присутності 

додецилсульфату натрію 

 

Чистоту одержаних препаратів білків контролювали електрофоретично 

з використанням 10 - 7,5% ДСН-ПААГ за методом Лемлі [167]. Для 

відновлення дисульфідних зв’язків застосовували 5% β-МЕ. Суміш білків 

(«Аmersham Biosciences», Велика Британія) з молекулярними масами 94 кДа 

(фосфорилаза В), 67 кДа (альбумін), 43 кДа (овальбумін), 30 кДа (ангідраза), 

20,1 кДа (соєвий інгібітор трипсину), 14,4 (лактальбумін) використовували як 

маркери. 

Електрофорез проводили в апараті для вертикального гель-

електорофорезу («Аmersham Biosciences», Велика Британія) у пластинах 

завтовшки 0,75 або 1,5 мм за 40С. Гелі фарбували 0,125% розчином кумасі G-
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250 у 25% ізопропанолі та 10% оцтовій кислоті або азотнокислим сріблом. 

 

2.7  Визначення загального і прямого білірубіну у сироватці крові 

за методом Ендрашика 

 

Принцип методу заснований на тому, що в присутності кофеїнового 

реактиву діазотована сульфанілова кислота утворює з прямим і зв’язаним 

(непрямим) білірубіном азобілірубін рожево-фіолетового кольору. 

Інтенсивність забарвлення дослідного розчину прямо пропорційна 

концентрації загального білірубіну у пробі. У відсутності кофеїнового 

реактиву до реакції вступає лише прямий білірубін [43, 60]. 

У пробірки для двох дослідних проб (перша - загальний білірубін, 

друга - прямий) і одної холостої додавали 0,5 мл сироватки крові. Відразу 

після цього додавали 1,75 мл кофеїнового реактиву у дослідну пробу для 

визначення загального білірубіну і фізіологічний розчин у дослідну пробу 

для визначення прямого білірубіну. Потім у всі пробірки, крім холостої 

додавали діазосуміш. Для визначення прямого білірубіну фотометрування 

слід проводити через 5-10 хв. після додавання діазосуміші (при температурі 

від плюс 18оС до плюс 25оС), так як при тривалій дії до реакції вступає 

зв’язаний (непрямий) білірубін. При визначенні загального білірубіну для 

розвитку забарвлення, пробу витримували 20 хв. (при температурі від плюс 

18оС до плюс 25оС), після чого фотометрували. Вимірювання оптичної 

щільності дослідних проб проводили проти холостої проби. Визначення 

вмісту білірубіну проводять за калібрувальною кривою (мкмоль/л). 

 

2.8  Визначення вмісту сечовини у сироватці крові 

діацетилмонооксимним методом 

 

Принцип методу заснований на тому, що сечовина утворює з 

діацетилмонооксимом у присутності іонів Fe+3 і тіосемикарбазиду комплекс 
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червоного кольору, за інтенсивністю забарвлення якого визначають її 

концентрацію [8]. 

У дослідну пробу додавали 0,01 мл сироватки крові, у калібрувальну 

пробу 0,01 мл калібрувального розчину, у холосту 0,01 мл фізіологічного 

розчину. Потім вносили 1 мл розчину тіосемикарбазиду і 1 мл розчину 

діацетилмонооксиму. Пробірки закривали ковпачками, перемішували вміст і 

одночасно поміщали їх у бурхливо киплячу водяну баню рівно на 10 хв. 

Надалі пробірки швидко охолоджували у проточній холодній воді. 

Вимірювали оптичну щільність дослідної проби (Едосл) і калібрувальної 

проби (Екал) проти холостої проби. Забарвлення стійке протягом 15 хв. 

Вміст сечовини розраховували за формулою: 

 

10
кал

досл

Е

Е
С , 

 

де С – концентрація сечовини в пробі, мкмоль/л, 10 – калібрувальна 

концентрація сечовини, мкмоль/л, Едосл – оптична густина дослідної проби, 

Екал – оптична густина калібрувальної проби. 

 

2.9 Визначення активності аспартатамінотрансферази 

динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля 

 

Принцип методу заснований на тому, що внаслідок переамінування, 

яке відбувається під дією аспартатамінотрансферази (АсАТ), утворюються 

глутамінова та оксалооцтова кислоти. Остання шляхом декарбоксилювання 

легко перетворюється на піровиноградну кислоту (ПВК). Таким чином 

кінцевим продуктом реакції є ПВК. При додаванні 2,4-динітрофенілгідразину 

ферментативний процес зупиняється, і в лужному середовищі утворюється 
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забарвлений гідразон ПВК, оптичну густину якого вимірюють фотометрично 

[16]. 

У дослідну і холосту пробу додавали по 0,4 мл субстратно-буферного 

розчину та інкубували 3 хв. у термостаті при температурі плюс 37ОС. У 

холосту пробу додавали 0,4 мл стоп-реагенту, і в обидві пробі додавали по 

0,08 мл сироватки крові. Інкубували 60 хв. при температурі плюс 37ОС. У 

дослідну пробу додавали 0,4 мл стоп-реагенту і витримували 20 хв. при 

кімнатній температурі. У всі пробірки додавали 4 мл гідроксиду натрію. 

Витримували 10 хв. при кімнатній температурі. Вимірювали оптичну 

щільність дослідної проби проти холостої проби. Забарвлення стабільне 

протягом 60 хв. 

Концентрацію ПВК визначали за калібрувальним графіком. Активність 

ферменту надалі розраховували за формулою і перераховували на 1 мг білка: 

 

1,060

1000






A
С , 

 

де С – аспартатамінотрансферазна активність, Од/л (мкмоль/хв×л), А – 

вміст ПВК, мкмоль, 1000/0,1 – коефіцієнт перерахунку на 1 л сироватки, 60 – 

коефіцієнт перерахунку на 1 хв. 

 

2.10  Визначення аланінатамінотрансферазної активності 

динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля 

 

Принцип методу заснований на тому, що внаслідок переамінування, 

яке відбувається під дією аланін амінотрансферази (АлАТ) утворюються 

глутамінова та піровиноградна кислоти. При додаванні 2,4-

динітрофенілгідразину ферментативний процес зупиняється і утворюється в 
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лужному середовищі забарвлений гідразон ПВК, оптичну густину якого 

вимірюють фотометрично [11]. 

У дослідну і холосту проби додавали по 0,4 мл субстратно-буферного 

розчину й інкубували 3 хв. у термостаті при температурі плюс 37ОС. У 

холосту пробу додавали 0,4 мл стоп-реагенту і у обидві проби - по 0,08 мл 

сироватки крові. Інкубували 60 хв. при температурі плюс 37ОС. У дослідну 

пробу додавали 0,4 мл стоп-реагенту і 20 хв. витримували при кімнатній 

температурі. У всі пробірки додавали по 4 мл гідроксиду натрію. 

Витримували 10 хв. при кімнатній температурі. Вимірювали оптичну 

щільність дослідної проби проти холостої проби. Забарвлення стабільне 

протягом 60 хв. 

Концентрацію пірувату визначали за калібрувальним графіком. 

Ферментативну активність розраховували за формулою і перераховували на 1 

мг білка: 
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, 

 

де С – аланінамінотрансферазна активність, Од/л, А – вміст ПВК, 

мкмоль, 1000/0,1 – коефіцієнт перерахунку на 1 л сироватки, 60 – коефіцієнт 

перерахунку на 1 хв. 

 

2.11  Визначення лужнофосфатазної активності у сироватці крові 

за кінетичним методом з ДЕА-буфером 

 

Принцип методу заснований на тому, що лужна фосфатаза у лужному 

середовищі каталізує перенесення фосфатної групи від n-нітрофенілфосфату 

до діетаноламіну, звільнюючи n-нітрофенол. Кількість n-нітрофенолу, що 

утворився за одиницю часу, пропорційна ферментативної активності і 
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визначається за зміною оптичної щільності розчину зразка за одиницю часу 

[92]. 

3 мл субстратно-буферного розчину витримували при 37ОС 3 хв. у 

кюветі. Надалі у субстратно-буферний розчин вносили 0,05 мл сироватки 

крові, ретельно перемішували та через 1 хв. вимірювали екстинцію з 

інтервалом 1 хв. протягом 3 хв. проти повітря. Розраховували середнє 

значення екстинції за 1 хв. 

Розрахунок ферментативної активності проводили за формулою: 

 

С = 3300×ΔЕ/хв., 

 

де С – лужнофосфатазна активність, Од/л (мкмоль/хв×л), ΔЕ – зміна 

екстинції за 1 хв., 3300 – коефіцієнт перерахунку на Од, хв. – загальний час 

інкубації. 

Значення ферментативної активності перераховували на мг білка. 

 

2.12  Визначення гамма-глутамілтранспептидазної активності в 

сироватці крові 

 

Принцип методу заснований на тому, що під дією γ-

глутамілтранспептидази залишок γ-L (+)-глутаміл-4-нітроаніліду переходить 

на діпептидний акцептор – гліцилгліцин. При цьому вилучається хромоген – 

n-нітроанілін. Оптичну густину реакційного розчину вимірюють після 

гальмування ферментативної реакції оцтовою кислотою [84]. 

У дослідну, холосту, калібрувальну пробу для порівняння вносили 1 

мл субстратного розчину. Інкубували 5 хв. при температурі плюс 37ОС. У 

дослідну пробу додавали 0,1 мл сироватки крові. Інкубували точно 15 хв. при 

температурі плюс 37ОС. Далі у калібрувальну пробу додавали 0,05 мл 

калібратору, і потім у всі проби - по 6 мл розчину оцтової кислоти. У холосту 
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і калібрувальну проби додавали 0,1 мл та 0,05 мл сироватки крові, 

відповідно, а у пробу порівняння – 0,1 мл дистильованої води. Пробірки 

витримували 5 хв. при кімнатній температурі і вимірювали оптичну густину 

дослідної проби (Едосл) проти холостої проби, оптичну густину 

калібрувальної проби (Екал) проти проби порівняння. Забарвлення стабільне 

протягом 30 хв. 

Розрахунок ферментативної активності проводили за формулою: 
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де С – гамма-глутамілтранспептидазна активність, Од/л (мкмоль/хв×л), 3 

– фактор перерахування, Едосл – оптична щільність дослідної проби, Екал – 

оптична щільність калібрувальної проби. 

 

2.13  Визначення вмісту альбуміну у сироватці крові щурів за 

методом з бромкрезоловим зеленим 

 

Принцип методу базується на тому, що альбумін у слабкокислому 

середовищі з індикатором бромкрезоловим зеленим у присутності детергенту 

утворює забарвлену сполуку, інтенсивність забарвлення якої є пропорційною 

концентрації альбуміну у сироватці крові [52, 53]. 

У калібрувальну пробу додавали 0,04 мл калібрувального розчину, а у 

холосту - 0,04 мл фізіологічного розчину. У всі пробірки додавали по 4 мл 

робочого розчину, перемішували і витримували 5 хв. за кімнатної 

температури (від плюс 18оС до плюс 25оС). Вимірювали оптичну щільність 

калібрувальної (Екал) та дослідної проби (Едосл) проти холостої проби. 

Забарвлення стабільне протягом 40 хв. Вміст альбуміну розраховували за 

формулою: 
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де С – концентрація альбуміну в дослідній пробі, г/л, 50 – концентрація 

альбуміну у калібрувальному розчині, г/л, Едосл – оптична щільність дослідної 

проби, Екал – оптична щільність калібрувальної проби. 

 

2.14 Визначення глюкози у сироватці крові щурів 

глюкооксидазним методом 

 

Принцип методу заснований на властивості глюкооксидази 

окиснювати киснем повітря глюкозу до глюконової кислоти з виділенням 

перекису водню. У присутності пероксидази перекис водню реагує з фенолом 

та 4-амінофеназоном з утворенням хіноніміна, який забарвлює розчин у 

червоно-фіолетовий [19, 21]. 

У калібрувальну пробу вносять 0,04 мл калібрувального розчину, а у 

дослідну вносять 0,04 мл сироватки крові. Далі додається 4 мл монореагенту, 

який складається з суміші ферментів і буферного розчину у співвідношення 

1:1. Обидві проти витримують при кімнатній температурі протягом 20 хв., 

далі вимірюють оптичну густину калібрувальної проби і дослідної проби 

проти дистильованої води при 550 нм. Вміст глюкози розраховують за 

формулою: 

 

,10
.

.  К
Е

Е
С

кал

досл

 

 

де С – концентрація глюкози в дослідній пробі, Едосл – оптична 

щільність дослідної проби, Екал – оптична щільність калібрувальної проби, К 

– коефіцієнт розведення, 10 – концентрація глюкози у калібрувальному 

розчині, ммоль/л. 
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2.15 Визначення тимолової проби у сироватці крові щурів 

 

Принцип методу полягає у властивості патологічних β-глобулінів, γ-

глобулінів і ліпопротеїдів осаджуватись у сироватці крові буферним 

розчином з великим вмістом тимолу при рН 7,55. При цьому вимірюється 

інтенсивність помутніння, яке залежить від вмісту білкових фракцій та їх 

кількісного співвідношення [8, 10]. 

До дослідної проби додають 1,2 мл тимолового реактиву, а потім 

додають 0,02 мл сироватки крові, перемішують і витримують 30 хв. Після 

цього ретельно струшують і відразу вимірюють оптичну густину проти 

тимолового реактиву. Ступінь помутніння знаходять за калібрувальною 

кривою (SH). 

 

2.16  Статистична обробка даних 

 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили 

загальноприйнятими методами варіаційної статистики [15]. Вірогідність 

різниці між контрольними та дослідними вимірами оцінювали за t-критерієм 

Ст’юдента. Вірогідною вважали різницю між порівнювальними показниками 

при Р < 0,05. Розрахунки та побудову графіків виконували на комп’ютері з 

використанням прикладних програм: “OriginLab Origin 8.0” та „Microsoft 

Excel 2007”. 
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РОЗДІЛ 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЄТ-

ІНДУКОВАНОГО СТЕАТОГЕПАТОЗУ 

 

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) або стеатогепатоз на 

сьогоднішній день вважається однією з найбільш поширених форм 

хронічного захворювання печінки, яка зумовлена розвитком порушень 

обмінних процесів різного ступеня тяжкості. Жирова інфільтрація печінки є 

лише одним з проявів порушень обмінних процесів і часто супроводжується 

надлишковою вагою, розвитком інсульнорезистентності та діабету 2-го типу, 

серцево-судинними хворобами. Одними з основних причин розвитку 

обмінних порушень є вживання висококалорійної їжі, яка багата на різні 

харчові добавки, а також низька фізична активність. 

Відомо, що утримання тварин на різних типах змінених дієт у 

більшості випадків асоційоване з розвитком стеатогепатозу, навіть без 

надлишкової ваги. Також, підвищений вміст жирів і вуглеводів, які 

надходять з їжею, впливає не лише на ліпідний склад плазматичної 

мембрани, а й на інші внутрішньоклітинні мембранні структури. Зміни як 

загального вмісту, так і співвідношення ліпідів у внутрішній мембрані 

мітохондрій впливають на структурну організацію комплексів електрон-

транспортного ланцюга на фоні змін електрохімічного градієнту. На жаль, 

характер змін різниться в залежності від ВКД, але чіткої кореляції між 

складом дієти і характером структурних перебудов не встановлено. Наразі, 

сукупність цих патологічних перетворень називають «мітохондріальною 

дисфункцією», хоча літературні дані показують, що це досить широке 

поняття [70, 105, 127]. 

Саме тому, нами були оцінені антропометричні параметри, склад і 

розподіл білків гепатоцитів і біохімічні маркери стану печінки 

експериментальних тварин для встановлення чи супроводжує аліментарне 

ожиріння даний метод моделювання. Для визначення характеру і ступеню 
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розвитку «мітохондріальної дисфункції» було оцінено ліпідний склад і 

активність комплексів дихального ланцюга внутрішньої мітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів за умов дієт-індукованого типу стеатогепатозу. 

 

3.1 Антропометричні дані експериментальних тварин з дієт-

індукованим стеатогепатозом 

 

У контрольній групі маса експериментальних тварин становила на 3 

тижні експерименту – 226,80±6,42 г, на 10 тижні – 280,50±9,82 г, на 12 тижні 

289,80±9,26 г і на 15 тижні 302,22±9,64 г (табл. 3.1). Також, для оцінки 

приросту були визначені антропометричні дані тварин на початку 

експерименту, які і були прийняті за нульову точку. Маса тварин на початку 

експерименту становила 208,3±6,3 г, ріст був 20,2±0,2 см, і маса 

вісцерального жиру становила 1,2±0,2 г. 

Отже, маса тварин контрольної групи зростала на 8% на 3 тижні, на 34% 

на 10 тижні, на 39% на 12 тижні і на 45% на 15 тижні. Маса тварин в 

експериментальній групі зростала подібним чином, а саме - на 8% на 3 тижні, 

на 32% на 10 тижні, на 37% на 12 тижні і на 41% на 15 тижні відповідно. 

Отже, встановлено, що тварини обох груп мають подібний характер 

збільшення маси, що додатково підтверджується відсутністю достовірності 

різниці між дослідною групою і відповідним контролем на кожному тижні 

утримання тварин (табл. 3.1). 

Ріст тварин достовірно не відрізнявся ні від нульової точки, ні у 

порівнянні кожної дослідної групи з відповідним контролем. Було 

встановлено, що у контрольній групі довжина тіла експериментальних 

тварин становила на 3 тижні – 20,1±0,2 см, на 10 тижні – 22,2±0,2 см, на 12 

тижні – 22,7±0,3 см і на 15 тижні - 23,1±0,2 см. 
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Таблиця 3.1 

Антропометричні дані щурів контрольної групи з дієт-індукованим 

стеатогепатозом (n=10, М±m) 
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Маса 

тварини, 

г 

208,3±

6,3 

226,8

±6,4 

225,2

±5,2 

280,5

±9,8* 

275,1

±9,9* 

289,8

±9,3* 

286,3

±7,5* 

302,2±

9,6** 

294,9±

7,4** 

Ріст, см 
20,2± 

0,2 

20,1±

0,2 

20,3±

0,3 

22,2±

0,2 

22,1±

0,4 

22,7±

0,3 

22,3±

0,2 

23,1± 

0,2 

22,9± 

0,4 

Маса 

вісцераль-

ного жиру, 

г 

1,2± 

0,2 

1,1± 

0,3 

1,6± 

0,2*/# 

2,1± 

0,4** 

2,8± 

0,4 

**/# 

2,3± 

0,4** 

4,2± 

0,4 

***/## 

2,4± 

0,3** 

4,9± 

0,6 

***/ 

### 

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

нульовою точкою; # – p<0,05, ## - р<0,01, ### - р<0,001 у порівнянні з 

відповідним контролем 

 

Маса вісцерального жиру у контрольній групі становила 1,1±0,3 г на 3 

тижні, 2,1±0,4 г на 10 тижні, 2,3±0,4 г на 12 тижні і 2,4±0,3 г на 15 тижні 

(табл. 3.1). У порівнянні з нульовою точкою зростання маси вісцерального 

жиру відбувалося лише на 10 тижні у 1,8 разів (p<0,01) і до кінця утримання 

тварин контрольної групи залишалася вищою у 1,9 разів (p<0,01) на 12 тижні 

і у 2,0 рази (p<0,01) на 15 тижні. У групі тварин, яких утримували на ВКД, 

маса вісцеральної адипозної тканини була вищою вже на 3 тижні у 1,3 рази 

(p<0,05), при цьому починаючи з 10 тижня різниця становила 2,3 рази 

(p<0,001), далі маса зростала у 3,5 разів (p<0,001) і 4,1 рази (p<0,001) на 12 і 

15 тижнях відповідно. Порівнявши дослідну групу з відповідним контролем, 

виявилося, що на 3 тижні маса жиру була вищою у 1,4 рази (p<0,05), на 10 

тижні – у 1,3 рази (p<0,05), на 12 тижні – у 1,8 рази (p<0,01) і на 15 тижні – у 

2,1 рази (p<0,001) відповідно. Аналіз змін у масі вісцерального жиру показує 
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розвиток надлишкової ваги, починаючи з 3 тижня утримання на ВКД, що 

однак не супроводжується зростанням абсолютної маси тіла. Це 

узгоджується з літературними даними, які вказують, що при даному типі 

ВКД в експериментальних тварин спостерігається незначний ступінь 

надлишкової ваги, а також розвивається стеатогепатоз. Подібні зміни 

спостерігаються у тварин, яких утримували на ВКД з високим вмістом 

вуглеводів протягом 30 днів [35, 82, 119]. Нами було проведено 

морфологічний аналіз печінки експериментальних тварин, який підтвердив 

розвиток стеатогепатозу, а саме тканина мала світліший колір, а також рихлу 

і гранульовану структуру у порівнянні з тканиною контрольних тварин. 

Крім абсолютних величин, таких як маса тіла, ріст, вага жирової 

тканини, є широке коло індексів, які допомагають підтвердити розвиток 

надлишкової ваги. Серед них найбільш широко використовується індекс 

маси тіла (ІМТ), але він розроблений і використовується переважно для 

людей. Для експериментальних тварин на сьогодні найбільш поширеним є 

індекс Лі, який краще адаптований до менших величин ваги та росту. На 

початку експерименту ІМТ становив 0,51±0,01 г/см2, індекс Лі - 0,30±0,01 

г1/3/см (табл. 3.2). Аналіз літератури вказує, що отримані дані є нормальними 

значеннями для тварин даного віку і маси [114, 119]. У нашій роботі ми 

визначили обидва індекси, хоча протягом утримання на ВКД ми не 

спостерігали достовірних змін ІМТ між дослідними групами і відповідними 

контрольними групами. 
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Таблиця 3.2 

Масові індекси щурів контрольної групи з дієт-індукованим 

стеатогепатозом (n=10, М±m) 
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Індекс 

маси 

тіла, 

г/см2 

0,51± 

0,01 

0,54± 

0,01 

0,55± 

0,02 

0,57± 

0,02 

0,61± 

0,02* 

0,56± 

0,01 

0,64± 

0,03* 

0,62± 

0,03* 

0,65± 

0,03* 

Індекс 

Лі, 

г1/3/см 

0,30± 

0,01 

0,29± 

0,01 

0,30± 

0,01 

0,30± 

0,01 

0,31± 

0,01 

0,29± 

0,01 

0,31± 

0,01 

0,30± 

0,01 

0,32± 

0,01 

Примітки: * - р<0,05 – у порівнянні з нульовою точкою; 

 

У контролі ІМТ був на рівні 0,54±0,01 г/см2 на 3 тижні, 0,57±0,02 г/см2 

на 10 тижні, 0,56±0,01 г/см2 на 12 тижні і 0,62±0,03 г/см2. Рівень ІМТ у 

порівнянні з нульовою точкою відрізнявся незначним чином на 10, 12 і 15 

тижні утримання на ВКД у 1,2 рази (p<0,05) і 1,3 рази (p<0,05) відповідно. 

Контрольні значення цього параметра незначним рівнем відрізнялися лише 

на 15 тижні у 1,2 рази (p<0,05), але літературні дані вказують, що такий ІМТ 

характерний для щурів такого віку і маси [22, 144]. 

Літературні дані вказують, що у контрольних тварин індекс Лі може 

коливатися від 0,29 до 0,30 г1/3/см, а у тварин, які страждають на ожиріння, 

можливе коливання від 0,30 до 0,33 г1/3/см [22]. За умов проведення нашого 

експерименту у контрольних тварин індекс Лі коливався від 0,29±0,01 г1/3/см 

на 3 тижні до 0,30±0,01 г1/3/см на 15 тижні (табл. 3.2). За умов утримання на 

ВКД спостерігалося незначне підвищення від 0,30±0,01 г1/3/см на 3 тижні 

утримання до 0,32±0,01 г1/3/см на 15 тижні. За даними дослідників індекс Лі – 

це більш інформативний параметр для тваринних моделей, і у нашому 

випадку отримані показники підтвердили розвиток надлишкової ваги, 
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особливо на фоні підвищення маси вісцерального жиру [72, 82]. Отже, 

тривале утримання щурів на ВКД багатій на жири і вуглеводи призводить до 

розвитку аліментарного ожиріння, яке проявляється у підвищенні маси 

вісцеральної адипозної тканини та поступовому підвищенні індекса Лі. 

 

3.2 Ліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого стеатогепатозу 

 

Інформативним показником структурного стану внутрішньої 

мітохондріальної мембрани є її ліпідний склад. Літературні дані вказують, 

що утримання експериментальних тварин на високо жирових дієтах 

негативно впливає на вміст і склад мітохондріальної мембрани, але ці зміни 

мають різнонаправлений характер. Дані щодо дієт з високим вмістом 

вуглеводів показують подібну картину, але даних щодо комбінування 

високого вмісту вуглеводів і жирів відсутні. 

Нами було встановлено, що загальний вміст ліпідів у контрольній групі 

щурів на 3 тижні становив 269,60±27,45 мкг/мг білка (рис. 3.1). Утримання 

дослідних тварин на ВКД протягом цього періоду не показало статистично 

достовірних змін відносно контролю. На 10 тижні експерименту вміст ліпідів 

у контрольній групі становив 282,95±32,30 мкг/мг білка. При цьому 

встановлено, що за умов утримання на ВКД з поєднанням вуглеводів і жирів 

протягом 10 тижнів, спостерігалося підвищення загального вмісту ліпідів на 

29% (p<0,05) відносно контрольної групи. Загальний вміст ліпідів у 

контрольній групі тварин, яких утримували на стандартній дієті протягом 12 

тижнів, становив 274,39±15,65 мкг/мг білка, але при цьому у тварин, яких 

утримували на зміненій дієті, вміст ліпідів був вищим на 28% (p<0,05). 

Утримання дослідних тварин на стандартній дієті 15 тижнів показало 

загальний вміст ліпідів на рівні 297,28±18,06 мкг/мг білка. При цьому 

утримання на ВКД показало підвищення вмісту на 32% (p<0,05) в порівнянні 

з відповідним контролем (рис.3.1). Визначаючи загальний вміст ліпідів, ми 
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маємо на увазі, що це суміш загальних фосфоліпідів, холестеролу, ефірів 

холестеролу та мінорних ліпідних форм. 

 

 

Рис. 3.1 Загальний вміст ліпідів у фракції внутрішньомітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів за умов утримання на висококалорійній дієті 

(ВКД) 

Примітки: * – p < 0,05 відносно відповідного контролю; ** – p < 0,01 

відносно відповідного контролю; # – p < 0,05 у порівнянні з дослідною 

групою на 3 тижні 

 

Аналізуючи виявлені зміни ми також порівняли між собою дослідні 

групи і виявили, що на 15-му тижні вміст ліпідів вищий у порівнянні з 

групою тварин, які утримувалися лише 3 тижні на ВКД на 24% (p<0,05). 

Отже, утримання тварин на зміненій дієті спричинює підвищення загального 

вмісту ліпідів починаючи з 10 тижня, що узгоджується з літературними 

даними щодо впливу подібних ВКД на внутрішню мітохондріальну 

мембрану гепапатоцитів щурів. Механізми цього процесу досі не 

встановлені, хоча і висунуто гіпотезу про те, що таке підвищення пов’язане із 
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запасанням надлишку екзогенних ліпідів у клітинних мембранах [25, 110, 

171, 172]. 

Загальний вміст фосфоліпідів на 3 тижні проведення експерименту у 

внутрішній мембрані мітохондрій щурів контрольної групи становив 

237,02±24,37 мкг/мг білка (рис. 3.2). Утримання на ВКД протягом 3 тижнів 

не показало достовірних відмінностей у дослідних тварин відносно 

контрольної групи. На 10 тижні у тварин контрольної групи вміст 

фосфоліпідів був на рівні 250,53±28,31 мкг/мг білка, а у дослідних тварин, 

яких утримували на ВКД протягом 10 тижнів, він був вищим на 25% 

(p<0,05). Значення загального вмісту фосфоліпідів на 12 тижні у контрольній 

групі становив 242,24±14,15 мкг/мг білка. На цьому ж терміні утримання ми 

спостерігали підвищення цього показника на 31% (p<0,05) у дослідній групі 

відносно контролю. На 15 тижні проведення експерименту у контрольній 

групі вміст фосфоліпідів становив 261,75±15,55 мкг/мг білка. У дослідній 

групі загальний вміст фосфоліпідів був вищим на 36% (p<0,05) відносно 

відповідного контролю (рис. 3.2). 

При порівнянні дослідних груп різного терміну утримання на ВКД з 3 

тижнем виявилося подібне до загальних ліпідів підвищення вмісту 

фосфоліпідів на 15 тижні на 30% (p<0,05), тобто ми спостерігали поступове 

підвищення фосфоліпідів у мітохондріальній мембрані. Отже, ми встановили, 

що загальний вміст фосфоліпідів починаючи з 10 тижня утримання на 

зміненій дієті підвищувався, що узгоджується з подібним підвищенням 

загального вмісту ліпідів у внутрішній мітохондріальній мембрані 

гепатоцитів щурів за умов дієт-індукованого стеатогепатозу. 
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Рис. 3.2 Вміст фосфоліпідів у фракції внутрішньомітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів за умов утримання на висококалорійній дієті 

(ВКД) 

Примітки: * – p < 0,05 відносно відповідного контролю; *** – p < 0,001 

відносно відповідного контролю; # – p < 0,05 в порівнянні з дослідною 

групою на 3 тижні 

 

Нами було встановлено, що найбільший внесок у зміни кількості 

ліпідів у мітохондріальній мембрані вносить холестерол (рис. 3.3). Протягом 

всього терміну проведення експерименту вміст холестеролу становив 

7,39±1,27 мкг/мг білка на 3 тижні, 7,94±0,76 мкг/мг білка на 10 тижні 

7,08±0,59 мкг/мг білка на 12 тижні і 7,26±0,65 мкг/мг білка на 15 тижні. У 

дослідній групі, починаючи з 3 тижня утримання на ВКД, вміст холестеролу 

підвищувався на 64% (p<0,05) відносно відповідного контролю. Подальше 

утримання тварин на зміненій дієті показало ще більше збільшення вмісту 

цього ліпіду на 84% (p<0,05) на 10 тижні, на 110% (p<0,05) на 12 тижні, з 

найбільшим підвищенням на 135% (p<0,05) на 15 тижні утримання. 

Порівнюючи дослідні групи між собою виявилося, що вміст холестеролу у 
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внутрішній мітохондріальній мембрані на 15 тижні вищий на 40% (p<0,05) в 

порівнянні з 3 тижнем. 

 

 

Рис. 3.3 Вміст холестеролу у фракції внутрішньої мембрани 

мітохондрій гепатоцитів щурів за умов утримання на висококалорійній дієті 

(ВКД) 

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

p < 0,001 відносно відповідного контролю; # – p < 0,05 в порівнянні з 

дослідною групою на 3 тижні 

 

Встановлені нами результати подібні до отриманих на інших типах 

ВКД з високим вмістом жирів різного походження. Так, при дієті з 30% 

жирів показане схоже підвищення загального вмісту ліпідів у мембрані та 

холестеролу, хоча така дієта не дає подібного до нашого одночасного 

підвищення і фосфоліпідів [108, 111, 116]. На схожих типах ВКД також 

встановлено, що зміни ліпідного співвідношення впливають на 

функціонування дихального ланцюга і окиснення жирних кислот у 



59 

мітохондріях. Використання у дієті риб’ячого жиру показало таке ж значне 

підвищення холестеролу, як те, що було виявлено нами у щурів на 

комбінованій вуглеводно-жировій дієті [27, 172]. 

Останній ліпідний компонент внутрішньої мітохондріальної мембрани, 

а саме ефіри холестеролу, у контрольній групі тварин становив на 3 тижні - 

16,31±2,60 мкг/мг білка, на 10 тижні - 16,72±2,93 мкг/мг білка, на 12 тижні - 

15,95±1,17 мкг/мг білка і на 15 тижні - 16,43±0,97 мкг/мг білка (рис 3.4). 

 

 

Рис. 3.4 Вміст ефірів холестеролу у фракції внутрішньої мембрани 

мітохондрій гепатоцитів щурів за умов утримання на висококалорійній дієті 

(ВКД) 

Примітки: * – p < 0,05 відносно відповідного контролю; # – p < 0,05 в 

порівнянні з дослідною групою на 3 тижні 

 

Виявилося, що вміст цього ліпіду знижувався на 18% (p<0,05) і 32% 

(p<0,05) лише на 12 і 15 тижні в порівнянні з контрольною групою (рис. 3.4). 

При цьому, порівнюючи дослідні групи з 3 тижнем утримання на ВКД, 
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виявилося, що на 12 і 15 тижні відбувалося значне зниження вмісту ефірів 

холестеролу на 41% (p<0,05) і 53% (p<0,05) відповідно, що показує поступове 

зниження цього показника протягом експерименту. Ефіри холестеролу 

виконують транспортну функцію, саме тому ми припускаємо, що поступове 

зниження вмісту цього ліпіду у мітохондріальній мембрані пов’язане зі 

зниженням транспорту ліпідів у мембрані поряд з підвищенням процесів 

запасання у самому гепатоциті. Літературні дані щодо змін вмісту ефірів 

холестеролу у мембрані і функціональних наслідків цих змін за умов 

розвитку стеатогепатозу відсутні. 

Представлені дані показують наявність суттєвих змін у ліпідному 

матриксі внутрішньої мембрани мітохондрій за умов дієт-індукованого 

стеатогепатозу, що може вказувати на наявність порушень деяких їх функцій. 

Можливим наслідком цього слід вважати зміни у роботі дихального ланцюга, 

при якому генерується не АТФ, а АФК, що, як відомо з літературних даних, в 

свою чергу може спричинювати розвиток окисного стресу як у мітохондрії, 

так і у всьому гепатоциті [69, 110, 165]. 

 

3.3 Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів щурів 

 

Оцінка фосфоліпідного складу як одного з основних компонентів 

внутрішньої мітохондріальної мембрани дозволяє оцінити не тільки її 

структурні перебудови, а й функціональний стан за умов розвитку 

стеатогепатозу. 

У тварин з дієт-індукованим стеатогепатозом відносний вміст 

кардіоліпіну був на рівні 17,9±1,6 % на 3 тижні, 17,1±1,8 % на 10 тижні, 

18,9±1,5 % на 12 тижні і 19,1±0,2 % на 15 тижні проведення експерименту 

(табл. 3.3). У мітохондріальній мембрані дослідних тварин відсотковий 

вмісту кардіоліпіну вже на 3 тижні був вищий на 20% (р<0,05) відносно 

контрольних значень. На 12 і 15 тижні підвищений вміст зберігався, а саме 
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20% (р<0,05) і на 40% (р<0,05) відносно контрольної групи тварин, яких 

утримували на стандартній дієті. 

Відсотковий вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній 

мембрані у контрольних тварин починаючи з 3 тижня проведення 

експерименту становив 34,5±2,4 %, 33,1±3,0 %, 33,7±0,8 % і 34,1±0,4 %. При 

цьому за умов утримання на зміненій дієті його відносний вміст змінювався 

лише на 3 тижні, а саме знижувався на 20% (р<0,05) відносно контролю. 

Проте, спостерігалося значне підвищення вмісту його окисленої форми – 

лізофосфатидилхоліну, який у нормі міститься у дуже низьких кількостях у 

мітохондріальній мембрані. У контрольній групі експериментальних тварин 

він був на рівні 1,3±0,01 % на 3 тижні, 1,3±0,02 % на 10 тижні, 0,9 ±0,05 % на 

12 тижні і 1,1±0,02 % на 15 тижні. У дослідній групі спостерігалося значне 

підвищення цього показника починаючи з 3 тижня утримання на ВКД. Так, 

відсотковий вміст окисленої форми цього фосфоліпіду спочатку 

підвищувався у 1,9 разів (р<0,001), з найбільшим підвищенням у 2 рази 

(р<0,001) на 12 тижні відносно тварин, яких утримували на стандартній дієті. 
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Таблиця 3.3 

Відносний вміст кардіоліпіну, фосфатидилхоліну, 

фосфатидилетаноламіну та їх окислених форм у внутрішній 

мітохондріальній мембрані гепатоцитів щурів за умов дієт-індукованого 

стеатогепатозу (n=10, М±m) 

 3 тижні 10 тижнів 12 тижнів 15 тижнів 

Кардіоліпін 

Контроль 17,9±1,6 17,1±1,8 18,9±1,5 19,1±0,2 

ВКД 22,0±1,8* 18,8±3,6 22,5±1,1* 26,4±0,2* 

Фосфатидилхолін 

Контроль 34,5±2,4 33,1±3,0 33,7±0,8 34,1±0,4 

ВКД 28,9±1,1* 35,48±3,76 32,9±1,2 33,2±0,2 

Фосфатидилетаноламін 

Контроль 31,3±1,5 30,9±3,9 28,1±2,1 31,3±0,3 

ВКД 24,9±0,4* 29,7±2,2 25,8±1,3 27,0±0,3 

Лізофосфатидилхолін 

Контроль 1,3±0,01 1,3±0,02 0,9 ±0,05 1,1±0,02 

ВКД 2,5±0,9*** 2,3±1,8** 1,9±0,2*** 1,9±0,05** 

Лізофосфатидилетаноламін 

Контроль 0,4±0,03 0,4±0,04 0,5±0,03 0,5±0,05 

ВКД 0,5±0,02* 0,4±0,07* 0,7±0,05** 0,7±0,02** 

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

контрольною групою 

 

Подібна картина спостерігається й у відсотковому вмісті 

фосфатидилетаноламіну та його окисленої форми – 

лізофосфатидилетаноламіну. Вміст нормальної форми цього фосфоліпіду у 

контрольній групі був на рівні 31,3±1,5 % на 3 тижні, 30,9±3,9 % на 10 тижні, 

28,1±2,05 % на 12 тижні і 31,3±0,3 % на 15 тижні. При цьому відносний вміст 
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лізофосфатидилетаноламіну був починаючи з 3 тижня на рівні 0,4±0,03 %, 

0,4±0,04 %, 0,5±0,03 % і 0,5±0,05 %. Незначне зниження вмісту 

фосфатидилетаноламіну спостерігалося лише на 3 тижні на 20% (р<0,05) без 

достовірних змін до кінця терміну утримання тварин на ВКД. Але при цьому, 

відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну навпаки підвищувався, 

починаючи з 3 тижня на 20% (р<0,05) і на 40% (р<0,01), з максимальним 

підвищенням на 15 тижні на 70% (р<0,01) відносно контрольної групи.  

Функціонально кардіоліпін здатний регулювати проникність 

мітохондріальних пор, а також підтримувати функціональну активність 

деяких комплексів ЕТЛ. Саме тому зміни його вмісту у мембрані корелють з 

рівнем мітохондріального витоку протонів і впливають на нормальне 

функціонування всіх комплексів ЕТЛ. За літературними даними, вміст 

кардіоліпіну підвищується лише у випадку збільшення кількості окислених 

форм, які втрачають свою функціональну активність. Паралельне значне 

підвищення окислених форм фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну, 

яких за нормою у внутрішній мітохондріальній мембрані спостерігається 

невелика кількість, вказує на розвиток окисного стресу через зміни у 

функціонуванні комплексів дихального ланцюга [109, 127, 138, 168]. 

Розвиток дієт-індукованого стеатогепатозу показав також зміни вмісту 

мінорних компонентів внутрішньої мітохондріальної мембрани. Відсотковий 

вміст суміші фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину у контрольній групі 

становив на 3 тижні 11,5±2,2 %, на 10 тижні 13,1±4,4 %, на 12 тижні 11,9±1,4 

% і на 15 тижні 11,5±0,8 % (табл. 3.4). Результати, отримані у дослідній групі, 

показали підвищення відносного вмісту цієї фракції на 40% (р<0,05) на 3 

тижні утримання на зміненій дієті, а починаючи з 10 тижня був нижчим на 

20% (р<0,05) відносно контролю. Вміст сфінгомієліну у контрольній групі за 

цих же умов був на рівні 3,1±0,03 % - на 3 тижні, 4,2±0,03 % - на 10 тижні, 

4,9±0,1 % - на 12 тижні і 2,5±0,6 % - на 15 тижні. У дослідній групі відносний 

вміст цього фосфоліпіду змінювався подібним чином з початковим 

підвищенням на 3 тижні у 1,8 разів (р<0,01) і подальшим падінням у 1,4 рази 
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(р<0,05) на 10 тижні, у 1,5 разів (р<0,01) на 12 тижні і 2,2 рази (р<0,001) на 15 

тижні. 

 

Таблиця 3.4 

Відносний вміст фосфатидилінозитолу, фосфатидилсерину і 

сфінгомієліну у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів 

щурів за умов дієт-індукованого стеатогепатозу (n=10, М±m) 

 3 тижні 10 тижнів 12 тижнів 15 тижнів 

Фосфатидилінозитол і фосфатидилсерин 

Контроль 11,5±2,2 13,1±4,4 11,9±1,4 11,5±0,8 

ВКД 15,7±1,04* 10,3±2,1* 12,9±1,4 9,6±0,4* 

Сфінгомієлін 

Контроль 3,1±0,03 4,2±0,03 4,9±0,1 2,5±0,6 

ВКД 5,5±0,8** 3,0±0,2* 3,1±0,2* 1,1±2,1*** 

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

контрольною групою 

 

Проаналізувавши літературні дані та отримані результати, ми 

припускаємо, що встановлені зміни відсоткового вмісту мінорних 

фосфоліпідів виникли через порушення співвідношення загального вмісту 

фосфоліпідів і не несуть функціональних наслідків для внутрішньої 

мітохондріальної мембрани. Єдиним додатковим ефектом в комплексі зі 

змінами вмісту інших фосфоліпідів може бути зниження плинності 

внутрішньої мітохондріальної мембрани, яка вносить додатковий 

дестабілізуючий вплив на нормальну функціональну активність не тільки 

мембрани, а й всієї мітохондрії в цілому [38, 70]. 
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3.4 Ферментативна активність комплексів електрон-

транспортного ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов 

моделювання розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу 

 

Утримання щурів-самців на ВКД протягом 20 тижнів показало 

різноспрямовані зміни ферментативної активності досліджуваних комплексів 

ЕТЛ (табл. 3.5). Так, сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність у 

контрольній групі становила 266,9±13,4 мкмоль калію ферриціаніду 

відновленого/хв. х мг білка. У дослідній групі спостерігалося зниження 

активності цього ферменту на 20% (р<0,05) відносно контрольних значень. 

При цьому, у контрольній групі НАДН - КоQ-оксидоредуктазна-, КоQ-

цитохром с-оксидоредуктазна- і цитохромоксидазна-активність становила 

1,6±0,08 мкмоль калію ферриціаніду відновленого/хв. х мг білка, 40,5±2,0 

мкмоль цитохрому с відновленого/хв. х мг білка і 113,1±5,6 мкмоль 

цитохрому с окисленого/хв. х мг білка, відповідно. У дослідній групі ми 

спостерігали підвищення на 30% (р<0,05) НАДН - КоQ-оксидоредуктазної 

активності і на 20% (р<0,05) цитохромоксидазної активності, поряд зі 

зниженням на 20% (р<0,05) КоQ-цитохром с-оксидоредуктазної активності. 

Літературні дані показують, що підвищення НАДН - КоQ-оксидоредуктазної 

активності на фоні зниження сукцинат - КоQ-оксидоредуктазної-активності 

може бути пов’язане із накопиченням на даному етапі проміжних електрон-

транспортуючих сполук, таких як окиснений убіхінон. Через зниження 

активності ІІ комплексу убіхінон не може передати електрон далі і тому 

віддає його молекулі кисню, в результаті чого утворюється супероксид аніон. 

Результатом цього може бути накопичення АФК і , як наслідок, розвиток 

окисного стресу [25, 30, 65, 69, 71, 109, 127, 131]. 
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Таблиця 3.5 

Ферментативна активність комплексів ЕТЛ за умов дієт-

індукованого стеатогепатозу у мітохондріях гепатоцитів щурів (n=10, 

М±m) 

Показники Контроль ВКД 

 

НАДН - КоQ-оксидоредуктаза, мкмоль 

калію ферриціаніду відновленого/хв.  мг 

білка 

 

1,6±0,08 2,0±0,1* 

 

Сукцинат - КоQ-оксидоредуктаза, мкмоль 

калію ферриціаніду відновленого/хв.  мг 

білка 

 

266,9±13,4 229,8±11,5* 

 

КоQ-цитохром с-оксидоредуктаза, мкмоль 

цитохрому с відновленого/хв.  мг білка 

 

40,5±2,02 49,4±2,3* 

 

Цитохромоксидаза, мкмоль цитохрому с 

окисленого/хв.  мг білка 

 

113,1±5,6 136,8±6,8* 

 

Н+ - АТФаза, мкмоль Рн / хв. ∙мг білка 

 

386,5±19,3 220,3±11,0** 

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

 

Н+ - АТФазна активність у контрольній групі становила 386,5±19,3 

мкмоль Рн / хв. х∙мг білка. У дослідній групі активність цієї АТФази була 

нижчою на 80% (р<0,01) відносно контрольної групи. На етапі передавання 

електрону між ІІІ і IV комплексом, яку ми спостерігали, та за умов 

паралельного зниження Н+ - АТФазної активності також відбувається 

генерація супероксид аніону, а не АТФ. Літературні дані вказують, що 

подібна змінена функціональна активність ЕТЛ може спостерігатися за умов 

розвитку стеатогепатозу, спричиненого надходженням великої кількості 

вуглеводів і ліпідів. Саме такий характер функціонування комплексів 
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дихального ланцюга забезпечує генерацію АФК і відповідний розвиток 

окисного стресу [70, 127, 130, 131, 138]. 

Основуючись на характері змін у функціонуванні дихального ланцюга, 

ми припускаємо розвиток окисного стресу через накопичення проміжних 

електрон-транспортуючих сполук при такій функціональній активності ЕТЛ 

під впливом надмірного надходження ліпідів і вуглеводів. Результати щодо 

ліпідного складу мембрани підтверджують правильність припущень щодо 

розвитку окисного стресу за умов розвитку стеатогепатозу. 

 

3.5 Відносний вміст білків гепатоцитів за умов дієт-індукованого 

стеатогепатозу 

 

У контрольній групі тварин білки гепатоцитів розділилися на 24 

фракції, що узгоджується з літературними даними про кількісний розподіл 

білків відносно їх молекулярної маси (м.м.) у гепатоцитах щурів [61]. У 

нашій роботі фракції були поділені відповідно до м.м. на низькомолекулярні 

12-26 кДа, середньомолекулярні 28-55, 66-107 кДа і високомолекулярні 108-

195 і 213-289 кДа (рис. 5). Встановлено, що за умов розвитку дієт-

індукованого стеатогепатозу розподіл білків гепатоцитів змінювався. Крім 

того, на 15 і 18 тижні з’явилися три додаткові фракції, дві з яких з м.м. 49 і 78 

кДа належать до середньомолекулярних і одна з м.м. 249 кДа – до 

високомолекулярних білків. Відносний вміст білків гепатоциту контрольної 

групи з м.м. 12-26 становив 27,5±1,4 %, з м.м. 28-55 – 34,7±1,7 %, з м.м. 66-

107 – 25,2±1,2 %, з м.м. 108-195 - 8,8±0,4 % і з м.м. 213-289 – 3,6±0,2 %. 

Починаючи з 3 тижня експерименту значно підвищився на 44% 

(р<0,05) вміст фракції низькомолекулярних білків (м.м. 12-26 кДа) відносно 

контрольної групи. Також на 32% (р<0,05) підвищився вміст білків у фракції 

високомолекулярних білків (м.м. 213-289 кДа). Поряд з цим, вміст фракції 

середньо молекулярних білків (м.м. 66-107 кДа) знизився на 30% (р<0,05), а у 

інших фракціях достовірних змін не спостерігалося. На 6 тижні розвитку 
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дієт-індукованого стеатогепатозу підвищилася на 48% (р<0,05) лише фракція 

високомолекулярних білків. При цьому на 9 тижні експерименту на 31% 

(р<0,05) підвищився вміст низькомолекулярних білків і на 20% (р<0,05) 

знизився вміст середньо молекулярних білків. Вміст інших фракцій білків 

достовірно не змінювався. 

На 12 тижні розвитку патології спостерігалося значне падіння вмісту 

білків у фракціях середньо молекулярних і високомолекулярних білків поряд 

з підвищенням рівня низькомолекулярних білків. Так, рівень фракцій з м.м. 

28-55, 66-107, 108-195 і 213-289 кДа знизився на 45% (р<0,05), 54% (р<0,05), 

93% (р<0,05) і 182% (р<0,05), відповідно. При цьому вміст білків у фракції з 

м.м. 12-26 кДа підвищився на 96% (р<0,05). Такі зміни вмісту білку у 

фракціях білків гепатоцитів можуть вказувати на перебіг деградаційних 

процесів, при яких утворюється велика кількість низькомолекулярних 

фрагментів за умов розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу [90]. 

У щурів, які знаходилися на висококалорійній дієті, на 15 тижні 

відбувалось аналогічне зниження рівня середньо молекулярних і 

високомолекулярних білків, при супутньому підвищенні 

низькомолекулярних. Так, вміст фракції з м.м. 66-107 кДа знизився на 66% 

(р<0,05), фракції з м.м. 108-195 кДа – на 21% (р<0,05), а фракції з м.м. 213-

289 кДа – на 153% (р<0,05). Рівень білків у фракції з м.м. 12-26 кДа 

підвищився на 38 % (р<0,05), що вказує на підвищення деградації білків у 

відповідь на посилену акумуляцію ліпідів у цитозолі гепатоцитів за умов 

розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу. 
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Рис. 3.5. Відносний вміст білкових фракцій у гомогенаті гепатоцитів щурів за умов розвитку дієт-індукованого 

стеатогепатозу (M±m, n=10) 

Примітки: * - р<0,05 – у порівнянні з контрольною групою; 
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На 18 тижні розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу спостерігається 

підвищення вмісту фракції низькомолекулярних білків з м.м. 12-26 кДа на 

26% (р<0,05) і фракції високомолекулярних білків з м.м. 213-289 кДа на 

119% (р<0,05). При цьому вміст середньо молекулярних білків продовжував 

знижуватися: фракція з м.м. 28-55 кДа – на 20% (р<0,05) і у фракції з м.м. 

108-195 кДа на 39% (р<0,05). Встановлені зміни рівнів фракцій білків 

гепатоцитів показують зміни як розподілу, так і вмісту фракцій, що дозволяє 

припустити посилення деградаційних процесів поряд з можливим зниженням 

синтезу білків за умов розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу [89, 90, 

176]. 

 

3.6 Біохімічні показники сироватки крові щурів з дієт-індукованим 

стеатогепатозом 

 

Розвиток стеатогепатозу різної етіології, в першу чергу, 

характеризується змінами біохімічних маркерів стану печінки у сироватці 

крові. Саме тому, оцінка цих показників за умов розвитку дієт-індукованого 

стеатогепатозу у щурів дозволила оцінити стан печінки. Так було 

встановлено, що за умов розвитку стеатогепатозу під впливом утримання на 

ВКД спостерігалися зміни біохімічних маркерів у сироватці крові, що 

вказують на порушення структурного і функціонального стану печінки. 

Вміст глюкози у контрольній групі становив 4,7±0,2 ммоль/л на 3 

тижні, 4,5±0,2 ммоль/л на 10 тижні і на 12 тижні, 4,4±0,2 ммоль/л на 15 тижні 

(табл. 3.6). У дослідній групі спостерігалося підвищення цього показника, а 

саме на 3 тижні у 1,5 разів (р<0,05), на 10 тижні у 1,3 рази (р<0,05), на 12 

тижні у 1,2 рази (р<0,05) і на 15 тижні у 1,2 рази (р<0,05) відносно 

контрольної групи. Літературні дані щодо рівня глюкози у крові як на 

тваринних моделях, так і у людей, показали, що за умов стеатогепатозу вміст 

глюкози може як підвищуватися з паралельним розвитком 

інсулінорезистентності та діабету 2-го типу, так і залишатись у межах 
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контрольних значень без значного підвищення [104, 105]. Ми спостерігали 

невелике підвищення вмісту цього параметру, який скоріш за все пов'язаний 

з великим вуглеводним навантаженням через змінену дієту. 

Біохімічні параметри печінки у крові щурів протягом всього 

експерименту були дещо підвищені порівняно з контрольною групою. Так, 

аланінамінотрансферазна активність у контрольній групі становила 41,8±2,1 

Од/л на 3 тижні, 44,9±2,2 Од/л на 10 тижні, 42,5±2,1 Од/л на 12 тижні і 

43,8±2,2 Од/л на 15 тижні. Контрольні значення аспартатамінотрансферазної 

активності становили 286,1±14,31 Од/л на 3 тижні, 322,1±16,1 Од/л на 10 

тижні, 321,5±16,1 Од/л на 12 тижні і 304,7±15,2 Од/л на 15 тижні проведення 

експерименту. У експериментальній групі аланінамінотрансферазна 

активність підвищувалася відносно контролю починаючи з 3 тижня 

утримання на зміненій дієті на 30% (р<0,05) вже на 3 тижні, на 20% (р<0,05) 

на 10 і 12 тижні і без статистично достовірних змін на 15 тижні відносно 

контрольної групи. Ці ферменти характеризують рівень цитолітичних 

процесів у печінці, хоча аспартатамінотрансфераза міститься у цитоплазмі 

міоцитів у більшій кількості, ніж у гепатоцитах. Встановлене підвищення 

аланінамінотрансферазної активності дозволяє припустити наявність 

невеликого ступеня цитолітичних процесів у печінці експериментальних 

тварин. 
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Таблиця 3.6 

Біохімічні показники сироватки крові щурів з дієт-індукованим 

стеатогепатозом (n=10, М±m) 

 3 тижні 10 тижнів 12 тижнів 15 тижнів 
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Глюкоза, 

мМоль/л 

4,7± 

0,2 

6,9± 

0,3** 

4,5± 

0,2 

5,9± 

0,3* 

4,5± 

0,2 

5,4± 

0,3* 

4,4± 

0,2 

5,3± 

0,2* 

Триацилгліцер

оли, мМоль/л 

0,6± 

0,03 

0,8± 

0,04* 

0,7± 

0,03 

0,9± 

0,04* 

0,6± 

0,03 

0,9± 

0,04 

** 

0,7± 

0,03 

1,2± 

0,06 

** 

Аспартатаміно

трансфераза, 

Од/л 

286,1

±14,3

1 

272,6±

13,6 

322,1

±16,1 

325,7±

16,3 

321,5

±16,1 

299,8

±14,9 

304,7

±15,2 

291,6

±14,6 

Аланінамінотр

ансфераза, 

Од/л 

41,8± 

2,1 

56,2± 

2,8* 

44,9±

2,2 

56,2± 

2,8* 

42,5±

2,1 

50,2±

2,5* 

43,8±

2,2 

48,6±

2,4 

Альбумін, г/л 
35,1± 

1,8 

29,7±1

,5* 

27,1±

1,4 

30,6±1

,5 

29,7±

1,5 

30,7±

1,5 

27,9±

1,4 

29,6±

1,5 

Гамма-

глутамін-

трансфераза 

(ГГТ), Од/л 

2,6± 

0,1 

3,1± 

0,1* 

2,1± 

0,1 

4,8± 

0,2** 

2,1± 

0,1 

2,9± 

0,1* 

2,7± 

0,1 

3,9± 

0,2** 

Лужна 

фосфатаза, 

Од/л 

60,8± 

3,04 

251,8±

12,6** 

77,7±

3,9 

252,9±

12,6** 

68,8±

3,4 

164,6

±8,2 

** 

74,9±

3,7 

155,9

±7,8 

** 

Холестерол, 

мМоль/л 

1,1± 

0,05 

1,6± 

0,08** 

1,2± 

0,06 

1,8± 

0,09** 

1,2± 

0,06 

1,9± 

0,1** 

1,3± 

0,06 

2,1± 

0,1** 

Білірубін 

загальний, 

мкМоль/л 

5,6± 

0,3 

7,2± 

0,3* 

6,2± 

0,3 

6,9± 

0,3 

5,9± 

0,2 

5,5± 

0,2 

6,4± 

0,3 

6,1± 

0,3 

Сечовина, 

мМоль/л 

7,2± 

0,4 

3,6± 

0,2** 

7,6± 

0,4 

4,5± 

0,2** 

8,2± 

0,4 

5,4± 

0,2** 

8,9± 

0,4 

5,7± 

0,3** 

Тимолова 

проба, S-H 

0,75± 

0,04 

2,21± 

0,11 

*** 

0,55± 

0,03 

1,7± 

0,08 

*** 

0,63± 

0,03 

1,37± 

0,07 

*** 

0,81± 

0,04 

1,92± 

0,09 

*** 

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

контрольною групою 
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На користь цих припущень говорять інші біохімічні показники 

сироватки крові, а саме вміст загального білірубіну, альбуміну і сечовини. 

Вміст загального білірубіну у контрольній групі протягом всього 

експерименту становив 5,6±0,3 мкМоль/л, 6,2±0,3 мкМоль/л, 5,9±0,2 

мкМоль/л і 6,4±0,3 мкМоль/л. Дані у експериментальній групі показали лише 

підвищення на 30% (р<0,05) на 3 тижні утримання і без достовірних змін до 

кінця терміну проведення експерименту. Подібна динаміка спостерігалась і у 

рівні альбуміну. У контрольній групі він становив 35,1±1,8 г/л на 3 тижні, 

27,1±1,4 г/л на 10 тижні, 29,7±1,5 г/л на 12 тижні і 27,9±1,4 г/л на 15 тижні. 

Дані у дослідній групі показали падіння цього показника лише на 3 тижні на 

20% (р<0,05) відносно відповідного контролю і без статистично достовірних 

змін до кінця утримання на зміненій дієті. Як видно з отриманих даних, на 

фоні незначного підвищення активності трансаміназ дає можливість зробити 

висновки про низький рівень цитолітичних процесів. Літературні джерела 

щодо дослідження перебігу стеатогепатозу у хворих показують подібні 

коливання цих параметрів у сироватці крові [134, 168]. 

Вміст сечовини у контрольній групі протягом всього терміну становив 

7,2±0,4 мМоль/л, 7,6±0,4 мМоль/л, 8,2±0,4 мМоль/л і 8,9±0,4 мМоль/л. Вміст 

сечовини у дослідній групі знижувався починаючи з 3 тижня у 2 рази 

(р<0,01), у 1,7 рази (р<0,01) на 10 тижні, у 1,5 рази (р<0,01) на 12 тижні і у 

1,6 рази (р<0,01) на 15 тижні відносно відповідного контролю. Подібні зміни 

можуть вказувати як на зниження білкової компоненти у харчуванні, так і на 

розвиток порушень білок-синтетичної функції у гепатоцитах. Дані літератури 

вказують, що стеатогепатоз характеризується порушеннями функціонування 

циклу сечовини і підвищенням деградації білків у гепатоцитах [156]. 

Тимолова проба у контрольній групі була на рівні 0,75±0,04 S-H на 3 

тижні, 0,55± 0,03 S-H – на 10 тижні, 0,63±0,03 S-H – на 12 тижні і 0,81±0,04 

S-H – на 15 тижні. У дослідній групі спостерігалося значне підвищення цього 

показника, а саме у 2,9 рази (р<0,001), 3,1 рази (р<0,001), 2,2 рази (р<0,001) і 

2,4 рази (р<0,001) відносно контрольних значень на відповідних тижнях 
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проведення експерименту. Діагностичне визначення тимолової проби дає 

можливість оцінити білок-синтезуючу функцію печінки. Значне підвищення 

цього показника, навіть при відсутності змін у вмісті альбуміну та загального 

білірубіну, вказує на зміни у білковому складі крові. Одним з основних 

білок-синтезуючих органів є печінка, тому підвищення саме цього показника 

у крові дозволяє припустити значні зміни у синтезі білка в цьому органі, що 

узгоджується з попередньо встановленими змінами білкового складу 

гепатоцитів. 

Оцінка біохімічних показників ліпідного обміну показала подібне до 

літературних даних [140, 145, 156, 173] підвищення триацилгліцеролів та 

холестеролу у сироватці крові щурів, які перебували на ВКД. У контрольній 

групі вміст триацилгліцеролів на 3 тижні становив 0,6±0,03 мМоль/л, на 10 

тижні – 0,7±0,03 мМоль/л, на 12 тижні – 0,6±0,03 мМоль/л і на 15 тижні – 

0,7±0,03 мМоль/л. Контрольні значення холестеролу становили 1,1±0,05 

мМоль/л на 3 тижні, 1,2±0,06 мМоль/л на 10 і 12 тижні і 1,3±0,06 мМоль/л на 

15 тижні. У дослідній групі спостерігалося підвищення триацилгліцеролів на 

30% (р<0,05) протягом 3 і 10 тижня, на 50% і 70% (р<0,05) протягом 12 і 15 

тижня відносно відповідного контролю. При цьому вміст холестеролу також 

був підвищений спочатку на 50% (р<0,05), а на останніх тижнях 

експерименту на 60% (р<0,01) відносно контролю. Отриманні дані 

узгоджуються з літературними даними, що показують подібне підвищення 

вмісту триацилгліцеролів і холестеролу у сироватці крові у хворих на 

стеатогепатоз. Зміни вмісту цих показників не лише є діагностичним 

показником, а й служить однією з причин розвитку цієї патології, так як саме 

печінка слугує основним органом утилізації надлишку ліпідів [87, 145, 156, 

173]. 

Додатковими параметрами для оцінки функціональної активності 

печінки є гамма-глутамілтрансферазна і лужно-фосфатазна активність. Так, у 

контрольній групі гамма-глутамін-трансферазна активність становила 2,6±0,1 

Од/л на 3 тижні експерименту, 2,1±0,1 Од/л на 10 і 12 тижні і 2,7±0,1 Од/л на 
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15 тижні. При цьому у дослідній групі спостерігалося підвищення її 

активності, починаючи з 3 тижня у 1,2 рази (р<0,05), у 2,3 рази (р<0,01), у 1,4 

рази (р<0,05) на 10-му, 12-му і 15-му тижні, відповідно. Лужно-фосфатазна 

активність у контролі становила 60,8±3,04 Од/л 77,7±3,9 Од/л 68,8±3,4 Од/л 

74,9±3,7 Од/л на відповідних термінах. У дослідній групі ферментативна 

активність значно підвищувалась, а саме на 3 тижні у 4,1 рази (р<0,01), на 10 

тижні у 3,2 рази (р<0,01), на 12 тижні у 2,4 рази (р<0,01) і на 15 тижні у 2,1 

рази (р<0,01). Літературні дані щодо перебігу стеатогепатозу у хворих 

вказують на подібні зміни цих показників у сироватці крові. А саме, деякі 

дослідники пов’язують підвищення гамма-глутамілтрансферазної активності 

з розвитком окисного стресу у печінці, так як це цитоплазматичний фермент 

гепатоцитів, який бере участь в обміні глутатіону та виконує антиоксидантну 

функцію. Підвищення його активності у крові пов’язана, по-перше, з 

цитолітичними процесами, а, по-друге, з підвищенням рівня окисного стресу 

у самій клітині. Підвищена лужнофосфатазна активність свідчить про 

розвиток стеатогепатозних перетворень, а дані щодо хворих на стеатогепатоз 

показують подібне підвищення ферментативної активності [153, 175]. 

Печінкові маркери сироватки крові у щурів з дієт-індукованим 

стеатогепатозом вказують на невеликий ступінь структурно-функціональних 

змін печінки поряд зі змінами її білок-синтетичної функції. Отримані дані 

мають подібну динаміку, описану на різних тваринних моделях, а також у 

хворих на НЖХП [106, 134, 153, 173]. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Вперше проаналізовано структурно-функціональний стан гепатоцитів і 

внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов розвитку дієт-індукованого 

стеатогепатозу. 

Отримані дані показали, що стеатогепатоз, який виникає при утриманні 

щурів на ВКД з комбінуванням великої кількості вуглеводів і жирів, впливає 
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на вміст ліпідів внутрішньої мітохондріальної мембрани, підвищуючи 

загальний вміст ліпідів і фосфоліпідів, а також вміст холестеролу. 

Зміни фосфоліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани за 

умов дієт-індукованого стеатогепатозу вказують на розвиток окисного стресу 

та зміни плинності мембрани. Спостерігається підвищення окислених форм 

основних фосфоліпідів, в тому числі і кардіоліпіну, а також зміни у 

відносному вмісті мінорних фосфоліпідів мембрани. 

Встановлено змінену ферментативну активність комплексів ЕТЛ 

мітохондрій гепатоцитів щурів, що вказують на падіння синтезу АТФ на фоні 

розвитку окисного стресу. Зміни ліпідного складу мембрани підтверджують 

порушення нормального структурно-функціонального стану мітохондрій 

гепатоцитів за цих умов. 

Виявлено, що за умов розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу, 

змінюється вміст гепатоцитарних білків. Встановлено, що вміст фракцій 

низькомолекулярних білків підвищується поряд зі зниженням вмісту 

середньо- і високомолекулярних білків, що підтверджує літературні дані про 

розвиток стеатогепатозу зі значною акумуляцією у цитозолі гепатоцитів 

ліпідних включень. 

Біохімічні показники сироватки крові щурів підтвердили наявність 

порушень у функціонуванні печінки, а саме невеликого ступеня 

цитолітичних явищ поряд із порушеннями білок-синтетичної функції. 
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РОЗДІЛ 4. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ 

ЗА УМОВ ГЛУТАМАТ-ІНДУКОВАНОГО СТЕАТОГЕПАТОЗУ ТА 

ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 

Патогенез обмінних порушень частково досліджено, а саме з точки 

зору зміни дієти, хоча у сучасному світі набагато більше чинників, які здатні 

негативно впливати на основний обмін в організмі. Харчування сучасної 

людини досить насичене різноманітними добавками, серед яких найбільш 

шкідливим є ГН. Багатьма дослідженнями встановлено, що ГН здатен 

викликати надлишкову вагу за абдомінальним типом та супутні розлади 

органів і систем, серед яких найпоширенішим є стеатогепатоз. Вплив цієї 

речовини на функціонування печінки, наразі, досить добре досліджені щодо 

розвитку інсулінорезистентності і подальшого діабету 2-го типу, але що 

стосується стеатогепатозу, чіткого уявлення про механізм розвитку цього 

порушення наразі немає. Патогенез жирової інфільтрації печінки за умов 

розвитку ожиріння через введення ГН є одним з прикладів 

нейроендокринного порушення обмінних процесів, і також дає можливість 

спостерігати один з можливих механізмів розвитку цього патологічного 

стану за умов супутньої надлишкової ваги [105, 138]. 

Наразі, стеатогепатоз є досить важкою і погано виліковною патологією 

печінки. Саме тому актуальним на сьогодні є пошук препаратів, які 

ефективно усувають жирову інфільтрацію печінки різного ступеня тяжкості. 

Тіазолідиндіони і, зокрема, їх похідний піоглітазон показали себе як 

ефективні цукрознижувальні препарати, які додатково здатні знижувати 

ступінь інсулінорезистентності тканин. Дослідження на пацієнтах з різним 

ступенем НЖХП показали тенденцію до покращення печінкових маркерів у 

сироватці крові, хоча без зниження ступеня жирової інфільтрації. Але при 

цьому більшість вчених зазначають, що доволі незначна ефективність 
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препарату пов’язана з можливим збільшенням термінів лікування такої 

важкої патології печінки [70, 105]. 

Роль мітохондрії і розвиток «мітохондріальної дисфункції» за цих умов 

майже не досліджені [70, 127]. Сучасні уявлення про «мітохондріальну 

дисфункцію» доволі розмиті, але дослідники розглядають два ключових 

процеси, які обов’язково супроводжують розвиток НЖХП різної етіології: 

надлишкове надходження триацилгліцеролів з посиленням ліпогенезу і 

розвиток окисного стресу. Обидва цих процеси тісно пов’язані з 

функціонуванням мітохондрій, хоча мають неоднаковий ефект на саму 

органелу. Посилення ліпогенезу супроводжує надмірне надходження жирів 

та вуглеводів, яке спостерігається при порушенні режиму та характеру 

харчування, результатом якого може бути не тільки стеатогепатоз, а й 

ожиріння. Розвиток окисного стресу тісно пов'язаний з порушенням 

нормального функціонування мітохондріальної мембрани, одними з 

основних характеристик якого є зміни в активності всіх комплексів ЕТЛ 

поряд зі зниженням рівня АТФ [70, 131, 138]. 

Наразі, дослідження розвитку такого типу стеатогепатозу доволі 

незначні і суперечливі, тому досить актуальним і доцільним може бути 

встановлення можливих механізмів патогенезу цих порушень. 

 

4.1 Антропометричні дані експериментальних тварин з глутамат-

індукованим стеатогепатозом та за умов корекції піоглітазоном 

 

Найхарактернішими ознаками розвитку порушень основного обміну є 

зміни антропометричних ознак у піддослідних тварин. Підшкірне введення 

ГН у неонатальному періоді показало, що через 4 місяці у щурів розвивається 

ожиріння поряд зі стетогепатозом [62, 90, 119]. У контрольній групі маса 

тварин становила 304,73±21,34 г, довжина тіла – 21,80±0,72 см, маса 

вісцерального жиру – 0,25±0,11 г. Хоча дані щодо дослідної групи показали 

відсутність достовірної різниці між показниками маси та довжини тіла, 
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спостерігалися значні зміни у масі вісцерального жиру. У порівнянні з 

дослідною групою спостерігалося значне підвищення маси вісцерального 

жиру, а саме у 46 разів (р<0,001) відносно контролю. У групі тварин, які 

отримували піоглітазон спостерігалася подібна динаміка змін 

антропометричних параметрів, а саме - спостерігалося значне підвищення 

маси вісцерального жиру у 68,5 разів (р<0,001), при цьому у порівнянні з 

групою де не використовувався піоглітазон у якості корекції, маса адипозної 

тканини була вищою у 1,5 разів (р<0,01). Отримані результати вказують на 

значне збільшення маси вісцеральної адипозної тканини, що показує 

розвиток ожиріння у тварин обох груп. У літературі описано, що похідні 

тіазолідиндіонів не впливають на масу і не знижують ступінь розвитку 

ожиріння у пацієнтів, саме тому ми і не спостерігали ефекту від лікування 

піоглітазоном і відповідного зниження надлишкової ваги у тварин дослідних 

груп [28, 49]. 

Дослідники вказують, що розлади обмінних процесів характеризується, 

як підвищенням, так і відсутністю різниці у масі тіла. Саме тому, більш 

інформативними параметрами для оцінки цих патологічних порушень є 

визначення різних індексів, серед яких найбільш поширеними для хворих є 

ІМТ, а для тварин – індекс Лі [90]. 
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Таблиця 4.1 

Антропометричні дані щурів з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом та його корекції (n=10, М±m) 

 

Контроль 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз + 

піоглітазон 

Маса тварини, г 304,73±21,34 317,00±17,31 308,00±79,53 

Довжина тіла, см 21,80±0,72 20,43±0,33 20,29±5,24 

Маса 

вісцерального 

жиру, г 

0,25±0,11 11,49±1,06*** 17,13±4,42***/## 

Індекс маси тіла, 

г/см2 
0,63±0,02 0,76±0,03* 0,75±0,19* 

Індекс Лі, г1/3/см 0,30±0,01 0,33±0,01 0,33±0,09 

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

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

стеатогепатозом. 

 

У нашій роботі було визначено обидва ці індекси, хоча ІМТ навіть для 

контрольних тварин не дає можливості охарактеризувати розвиток 

надлишкової ваги. Так, визначення ІМТ у контрольній групі показало 

значення у 0,63±0,02 г/см2. Таке значення відповідно до шкали, розробленої 

для хворих, вказує на патологічний рівень надлишкової ваги, але у нашому 

випадку рівень цього показника, згідно з літературними даними для 

дослідних тварин, є у межах норми для 4 місячних щурів [22, 25]. Щодо 

дослідної групи, спостерігалося невелике підвищення ІМТ лише на 20% 

(р<0,05) відносно контролю. Подібне невелике підвищення значення ІМТ 

спостерігалось і у тварин, які отримували піоглітазон, а саме на 20% (р<0,05) 

відносно контрольної групи. При порівнянні значень ІМТ обох дослідних 

груп між собою не було виявлено достовірної різниці між цими показниками, 

що підтверджує попередньо встановлену іншими дослідниками відсутність 

впливу на масу піддослідних тварин. 
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Більшість дослідників вказують, що контрольні значення індексу Лі 

коливаються від 0,29 до 0,30 г1/3/см, але при цьому у тварин зі змодельваним 

ожирінням різної етіології можливе коливання від 0,30 до 0,33 г1/3/см [22, 31]. 

Показник індексу Лі у контрольній групі становив 0,30±0,01 г1/3/см, але 

значення цього індексу у тварин обох дослідних груп було на рівні 0,33±0,01 

г1/3/см, що вказує на розвиток надлишкової ваги. 

Отже, отримані дані підтверджують розвиток надлишкового 

накопичення адипозної тканини, хоча і не спостерігається достовірна різниця 

між вагою тварин з контрольної групи і тваринами обох дослідних груп [90]. 

Також, спостерігається невелика різниця у ІМТ, яка поряд зі значенням 

індексу Лі дозволяє вказувати на розвиток надлишкової ваги у дослідних 

тварин.  Проаналізувавши результати, отримані за умов корекції похідним 

тіазолідиндіону, не виявлено впливу на антропометричні параметри тварин, 

що підтвердило описані у літературі дані [28, 48]. 

 

4.2 Ліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу та його 

корекції 

 

Дослідження впливу на мітохондрії гепатоцитів щурів розвитку 

глутамат-індукованого ожиріння показали наявність змін у ліпідному складі 

мембрани. У контрольній групі загальний вміст ліпідів становив 

242,13±12,11 мкг/мг білка (табл. 4.2). У дослідній групі спостерігалося 

підвищення цього показника на 50% (р<0,05) порівняно з контролем. У 

тварин, які у якості корекції стеатогепатозу отримували піоглітазон, 

загальний вміст ліпідів був вищим за контрольні значення на 30% (р<0,05), 

хоча у порівнянні з даними, отриманими від тварин зі стеатогепатозом, даний 

параметр був дещо знижений, а саме на 20% (р<0,05) відповідно. Встановлені 

дані показують подібність змін ліпідного вмісту у мітохондріальній 

мембрані, яка спостерігається у тварин з дієт-індукованим стеатогепатозом, а 
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також дані щодо тварин, яких утримували на різних типах ВКД. Враховуючи 

відсутність даних щодо цього показника за умов глутамат-індукованого 

стеатогепатозу, можна припустити подібність наслідків, які спостерігаються 

за умов розвитку ожиріння і змінами у складі дієти, хоча і не вказує на 

однаковий патогенез стеатогепатозу у щурів. Невелике зниження загального 

вмісту ліпідів у тварин, які отримували препарат, вказує на незначний ефект 

від прийому піоглітазону [26, 68, 127]. 

Вміст загальних ліпідів розглядається як сума загального вмісту 

фосфоліпідів, холестеролу та його ефірів, саме тому підвищення цього 

показника може бути спричинене підвищенням одного із вище зазначених 

складових. Подальші дослідження встановили, що загальний вміст 

фосфоліпідів також зазнавав змін. У контрольній групі фосфоліпідний вміст 

становив 218,65±10,93 мкг/мг білка. У дослідній групі спостерігалося 

достовірне підвищення цього показника на 50% (р<0,05) відносно 

контрольної групи (табл. 4.2). За умов корекції стеатогепатозу спостерігалося 

незначне підвищення вмісту фосфоліпідів на 20% (р<0,05) відносно 

контролю, але у порівнянні з тваринами зі стеатогепатозом цей показник був 

нижчим на 20% (р<0,05) відповідно. Отже, спостерігається подібна тенденція 

підвищення загального вмісту фосфоліпідів, яку ми спостерігали у тварин з 

дієт-індукованим стеатогепатозом. Використання піоглітазону показало 

позитивний вплив на фосфоліпідний вміст мембрани, хоча і незначний. 

Літературні дані щодо цих параметрів за умов глутамат-індукованого 

стеатогепатозу відсутні, але, виходячи з даних щодо утримання на різних 

типах ВКД, можна припустити подібність наслідків розвитку стеатогепатозу 

різної етіології, хоча механізм патогенезу цих порушень можуть відрізнятися 

[76, 130]. Дослідження щодо похідних тіазолідиндіону показали зменшення 

жирової інфільтрації гепатоцитів поряд зі зниженням розвитку фіброзних 

явищ. Піоглітазон і подібні йому препарати впливають на метаболізм ліпідів, 

знижуючи ступінь інсулінорезистентності тканин та стимулюючи зниження 

рівня триацилгліцеролів у крові. Деякі дослідники показують, що саме 
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піоглітазон здатний зв’язуватися з внутрішньомембранним білком 

внутрішньої мітохондріальної мембрани MitoNEET, який впливає на 

ліпідний метаболізм. При цьому спостерігається не стимуляція синтезу 

триацилгліцеролів, а навпаки підсилення β-окислення, що зменшує 

шкідливий вплив від надмірного надходження ліпідів у печінку. Але 

встановлено, що зв’язування піоглітазону з цим білком є додатковим і не 

головним ефектом, саме тому спостерігається незначний вплив на ліпідний 

склад мітохондріальної мембрани [32, 46]. 

 

Таблиця 4.2 

Ліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів 

щурів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу та його корекції 

(n=10, М±m) 

 Контроль 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз + 

піоглітазон 

Загальні ліпіди, 

мкг/мг білка 
242,13±12,11 355,89±17,79** 309,92±15,49* 

Загальні 

фосфоліпіди, 

мкг/мг білка 

218,65±10,93 324,63±16,23** 268,94±13,44*# 

Холестерол, 

мкг/мг білка 
3,98±0,19 13,74±0,68*** 8,87±0,44***/## 

Ефіри 

холестеролу, 

мкг/мг білка 

9,45±0,47 7,49±0,37* 17,57±0,87***/### 

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. 

 

Найхарактерніші зміни серед ліпідів внутрішньої мітохондріальної 

мембрани спостерігалися щодо вмісту холестеролу. Так, вміст цього ліпіду у 

контрольній групі становив 3,98±0,19 мкг/мг білка, а вміст його ефірів – 
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9,45±0,47 мкг/мг білка (табл. 4.2). При цьому спостерігалося значне 

підвищення у дослідній групі цього показника у 3,5 разів (р<0,001) відносно 

контрольної групи тварин на фоні незначного зниження вмісту ефірів 

холестеролу у 1,3 рази (р<0,05) відповідно. Літературні дані вказують, що 

крім змін у плинності мембран холестерол також спричиняє підвищення 

електронної складової електрохімічного потенціалу. При цьому дихальний 

ланцюг мітохондрії починає накопичувати проміжні електрон-транспортуючі 

сполуки, які передають електрон на синтез АФК. У нашому випадку такі 

зміни у кількості холестеролу можуть стимулювати розвиток окисного стресу 

у гепатоцитах і порушення антиоксидантного захисту [32, 93]. При цьому, 

зниження вмісту ефірів холестеролу, які виконують роль транспортної 

молекули та джерела холестеролу і жирних кислот, може бути спричинено 

надлишком холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій і тим самим 

припинення необхідності його транспорту. Саме тому спостерігається 

підвищення рівня холестеролу з паралельним зниженням рівня ефірів 

холестеролу [78, 109]. 

Вміст холестеролу у тварин, які отримували піоглітазон, у порівнянні з 

контрольною групою також був підвищений, а саме у 2,2 рази (р<0,001), але 

порівнюючи з даними у групі з глутамат-індукованим стеатогепатозом цей 

показник був нижчим у 1,6 разів (р<0,01). Вміст ефірів холестеролу у цій 

групі був вищим у 1,8 разів (р<0,001) у порівнянні з контролем і у 2,3 рази 

(р<0,001) вищим ніж у групі тварин зі стеатогепатозом. Встановлені зміни 

вказують на невелику ступінь нормалізації складу мембрани, особливо що 

стосується зниження вмісту холестеролу, незважаючи на доволі суттєве 

підвищення вмісту ефірів холестеролу. Це може бути пов’язане зі взаємодією 

піоглітазону з білком зовнішньої мітохондріальної мембрани MitoNEET, так 

як одним з наслідків цього зв’язування є зниження ступеня розвитку 

окисного стресу у мітохондрії гепатоцитів [34, 46, 137]. 

Встановлені зміни ліпідного складу внутрішньої мітохондріальної 

мембрани за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу мають подібний 
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характер до отриманих нами даних як при дієт-індукованому стеатогепатозі, 

так і за умов утримання на різних типах ВКД. Незважаючи на подібність у 

результатах, ймовірний механізм розвитку змодельваного стеатогепатозу 

може відрізнятись, оскільки головні чинники патогенезу, такі як рівень 

надходження екзогенних ліпідів і розвиток надлишкової ваги, мають різний 

характер і ступінь впливу. Також, отримані дані дозволяють припустити, що 

спостерігаються не лише структурні зміни у мембрані, а і певні 

дисфункціональні зміни у мітохондрії в цілому. Серед них не менш 

важливими є зміни у функціонуванні дихального ланцюга, при якому 

генерується не АТФ, а АФК, що в свою чергу спричиняє розвиток окисного 

стресу як у мітохондрії, так і у всьому гепатоциті. Застосування піоглітазону 

показує невеликий позитивний вплив на склад внутрішньої мітохондріальної 

мембрани, що може бути зумовлене впливом цього препарату на інші 

структурні компоненти мембрани, зокрема взаємодією з мітохондріальним 

білком MitoNEET. 

 

4.3 Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу та його 

корекції 

 

За умов глутамат-індукованого стеатогепатозу та введення 

піоглітазону з метою його корекції у дослідних тварин спостерігалися зміни 

відсоткового вмісту фосфоліпідів у мітохондріальній мембрані. Вміст одного 

з основних фосфоліпідів мітохондріальної мембрани – кардіоліпіну у 

контрольній групі становив 28,56±1,43 % (табл. 4.3). У дослідній групі 

спостерігалося підвищення цього фосфоліпіду на 50% (р<0,01) відносно 

контрольних значень. Однією з основних функцій, які виконує кардіоліпін у 

мембрані, є регуляція проникненості мітохондріальних пор і підтримання 

функціональної активності деяких комплексів ЕТЛ. Зміни в його вмісті 

корелюють з рівнем мітохондріального витоку протонів, а також впливають 
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на нормальне функціонування всіх комплексів ЕТЛ. Підвищений вміст 

кардіоліпіну, за літературними даними, може спостерігатися лише за умов 

збільшення вмісту його окисленої форми з одночасним зниженням не 

окисленої [25, 44, 126, 147]. Отже, встановлені зміни у вмісті кардіоліпіну 

вказують на можливий розвиток окисного стресу у мітохондріях гепатоцитів 

щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння. 

 

Таблиця 4.3 

Вміст основних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого 

стеатогепатозу та його корекції (n=10, М±m) 

Контроль 
Глутамат-індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-індукований 

стеатогепатоз 

+піоглітазон 

Кардіоліпін 

18,86±0,94 28,56±1,43** 19,00±0,95# 

Фосфатидилхолін 

33,48±2,81 19,63±0,88* 29,42±1,16# 

Фосфатидилетаноламін 

30,59±2,13 22,18±0,86* 28,48±1,27# 

Лізофосфатидилхолін 

1,13 ±0,12 10,39 ±0,87*** 1,62 ±0, 20*/### 

Лізофосфатидилетаноламін 

0,36 ±0,03 1,98 ±0,17*** 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 контрольній групі вміст фосфатидилхоліну становив 33,48±2,81 %, 

а вміст фосфатидилетаноламіну – 30,59±2,13 %. При цьому контрольні 
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значення вмісту окислених форм цих фосфоліпідів – лізофосфатидилхоліну і 

лізофосфатидилетаноламіну становили 1,13 ±0,12 % і 0,36 ±0,03 % (табл. 4.3). 

В нормі саме такий відсотковий вміст цих фосфоліпідів спостерігається у 

внутрішній мітохондріальній мембрані, з присутністю і незначної кількості їх 

окислених форм [108]. У дослідній групі спостерігалося зниження вмісту 

обох цих фосфоліпідів, а саме вміст фосфатидилхоліну на 70% (р<0,01) і 

фосфатидилетаноламіну на 50% (р<0,01) відносно контрольної групи. При 

цьому спостерігалося значне підвищення окислених форм цих фосфоліпідів, 

а саме у 5,5 рази (р<0,001) і 9,2 рази (р<0,001) відносно контрольної групи 

тварин. За даними літератури, низький вміст фосфатидилетаноламіну та 

фосфатидилхоліну поряд з підвищенням вмісту їх лізоформ свідчить про 

розвиток окисного стресу у внутрішній мітохондріальній мембрані. Крім 

того, лізофосфатидилхолін та лізофосфатидилетаноламін впливають на 

біосинтез фосфатидилхоліну [71, 88, 136, 149]. Отже, значне підвищення 

вмісту окислених форм основних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної 

мембрани, на фоні зниження вмісту не окислених, вказує на розвиток 

окисного стресу, що вказує на структурні зміни у мембрані за умов глутамат-

індукованого стеатогепатозу. 

Вміст кардіоліпіну за умов корекції стеатогепатозу достовірно не 

відрізнявся від контрольних значень і був нижчим на 50% (р<0,05) відносно 

групи, яка не отримувала піоглітазон. Вміст фосфатидилхоліну і 

фосфатидилетаноламіну також достовірно не відрізнявся від контрольних 

значень, але був вищим у порівнянні з даними від тварин зі стеатогепатозом, 

а саме на 50% (р<0,05) і на 30% (р<0,05) відповідно. При цьому вміст 

лізофосфатидилхоліну і лізофосфатидилетаноламіну був дещо вищим у 

порівнянні з контролем, а саме на 40% (р<0,05) і на 30% (р<0,05) відповідно. 

Але в порівнянні з групою тварин, де не використовувався препарат, вміст 

обох окислених форм фосфоліпідів був значно нижчим, а саме у 6,4 рази 

(р<0,001) і 4,2 рази (р<0,001), відповідно. Отримані дані дозволяють зробити 

висновок, що введення піоглітазону дійсно призупиняє розвиток окисного 
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стресу, так як спостерігається значне зниження окислених форм фосфоліпідів 

поряд із нормалізацію значень основних фосфоліпідів внутрішньої 

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів. Отже, цей препарат 

нормалізує вміст основних та знижує вміст окислених фосфоліпідів 

внутрішньої мітохондріальної мембрани, який змінюється за умов розвитку 

глутамат-індукованого стеатогепатозу. 

Нами було також проаналізовано вміст мінорних фосфоліпідів 

мітохондріальної мембрани гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом та при введенні піоглітазону. Так, вміст загальної фракції 

фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину у контрольній групі становив 

12,37±1,02 %. При цьому вміст сфінгомієліну у внутрішній мембрані 

мітохондрій гепатоцитів у щурів контрольної групи становив 3,21±0,51 %. У 

щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом відсотковий вміст загальної 

фракції фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину не зазнавав достовірних 

змін, а відносний вміст сфінгомієліну підвищився у 1,8 разів (р<0,01) 

відносно контролю (рис. 4.4). 

Вміст загальної фракції фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину, а 

також вміст сфінгомієліну за умов корекції стеатогепатозу піоглітазоном був 

вищим відносно контролю на 50% (р<0,05) і на 30% (р<0,05) відповідно. 

Відносно групи, де був змодельований стеатогепатоз, вміст 

фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину був також вищим на 50% (р<0,05), 

але вміст сфінгомієліну був нижчим на 40% (р<0,05) відповідно. 
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Таблиця 4.4 

Вміст мінорних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної 

мембрани гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого 

стеатогепатозу та за умов корекції (n=10, М±m) 

Контроль 
Глутамат-індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-індукований 

стеатогепатоз 

+піоглітазон 

Фосфатидилінозитол і фосфатидилсерин 

12,37±1,02 11,42±0,75 16,87±1,12*/# 

Сфінгомієлін 

3,21 ±0,51 5,84 ±1,10** 4,14±0,49*/# 

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

# - р<0,05 – у порівнянні з групою з глутамат-індукованим стеатогепатозом. 

 

Проаналізувавши літературні дані та отримані результати, ми 

припускаємо, що встановлені зміни відсоткового вмісту мінорних 

фосфоліпідів виникли через порушення співвідношення загального вмісту 

фосфоліпідів і не несуть функціональних наслідків для внутрішньої 

мітохондріальної мембрани як за умов стеатогепатозу, так і за умов його 

корекції. Єдиним додатковим ефектом від коливань фосфоліпідного складу є 

зміни плинності внутрішньої мітохондріальної мембрани, які вносять 

додатковий дестабілізуючий вплив на нормальну функціональну активність 

не тільки мембрани, а й всієї мітохондрії в цілому [38, 68, 80, 120, 129]. 

 

4.4 Ферментативна активність комплексів електрон-

транспортного ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов 

розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу та його корекції 

 

Визначення ферментативної активності комплексів ЕТЛ у мітохондріях 

гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу та його 
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корекції показало значні зміни функціональної активності всіх комплексів 

ЕТЛ. Так, Н+ - АТФазна активність становила 312,37±15,62 мкмоль Рн / хв. 

х∙мг білка, а цитохромоксидазна активність була на рівні 114,3±5,71 мкмоль 

цитохрому с окисленого/хв. х мг білка. У дослідній групі спостерігалось 

значне зниження активності обох ферментів, а саме у 3,3 разів (р<0,001) 

порівняно з контролем. НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність у 

контрольних тварин становила 1,662±0,083 мкмоль калію ферриціаніду 

відновленого/хв. х мг білка. При цьому, контрольні значення КоQ-цитохром 

с-оксидоредуктазної активності становили 42,86±2,14 мкмоль цитохрому с 

відновленого/хв. х мг білка. У тварин з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом спостерігалося також зниження НАДН - КоQ-

оксидоредуктазної та КоQ-цитохром с-оксидоредуктазної активностей 

порівняно з контролем – у 2,3 рази в обох випадках (р<0,001) відповідно. 

Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність знижувалася найменш 

виражено. У контрольних тварин активність становила 286,71±14,33 мкмоль 

калію ферриціаніду відновленого/хв. х мг білка. Отримані значення у 

дослідній групі були дещо знижені, а саме на 20% (р<0,05) порівняно з 

контрольною групою (табл. 4.5). 

Отримані нами дані вказують на падіння ферментативної активності всіх 

комплексів ЕТЛ і Н+ - АТФазної активності умов розвитку глутамат-

індукованого стеатогепатозу. Попередньо встановлене значне підвищення 

вмісту окислених форм фосфоліпідів у комплексі зі зниженням 

ферментативної активності комплексів ЕТЛ вказують на розвиток окисного 

стресу та втрату нормальної функціональної активності мембрани 

мітохондрій гепатоцитів. Ґрунтуючись на літературних даних, ми 

припускаємо, що за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу 

зниження активності комплексів ЕТЛ є наслідком розвитку окисного стресу, 

а не причиною, як за умов утримання на ВКД [70, 121, 133, 138]. 
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Таблиця 4.5 

Ферментативна активність комплексів ЕТЛ за умов глутамат-

індукованого стеатогепатозу у мітохондріях гепатоцитів щурів (n=10, 

М±m) 

Показники Контроль 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

+піоглітазон 

НАДН - КоQ-

оксидоредуктаза, мкмоль 

калію ферриціаніду 

відновленого/хв.  мг білка 

1,662±0,083 0,731±0,036** 0,798±0,039** 

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. 

 

Також встановлено, що додатковим фактором, який негативно впливає 

на функціонування ЕТЛ, є зміни у ліпідному складі мембрани. Кардіоліпін 

один із основних фосфоліпідів мембрани, здатний зв’язуватися з цитохром с-

оксидазним та АТФ-синтетазним комплексами і відігравати важливе 

значення для стабільності четвертинної структури АДФ/АТФ носія. За умов 

зниження вмісту кардіоліпіну та на фоні підвищення його окисленої форми, 

спостерігається падіння активності комплексів ЕТЛ разом з переключенням 
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на генерацію АФК, результатом чого є не тільки пошкодження мембрани, а й 

розвиток окисного стресу [31, 44, 91, 133, 168]. Також, не менш важливий 

вклад у зміни функціональної активності мембрани вносить підвищений 

вміст холестеролу, який підтримує рівень і характер електрохімічного 

потенціалу, додатково стимулюючи розвиток окисного стресу. Отримані 

нами дані, вказують на значне зниження функціональної активності 

комплексів ЕТЛ мітохондрій за умов розвитку глутамат-індукованого 

стеатогепатозу, що поряд з підвищенням вмісту окислених форм 

фосфоліпідів мембрани може вказували на окисний стрес. 

Активність комплексів ЕТЛ за умов корекції піоглітазоном також 

відрізнялася від контрольних значень і загалом була подібною до даних, 

отриманих у тварин, у яких розвиток стеатогепатозу не зазнавав корекції. 

Так, НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність була нижчою у 2,1 рази 

(р<0,001) відносно контролю і достовірно не відрізнялася від дослідної 

групи, де розвивався стеатогепатоз. Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна 

активність була дещо вищою, а саме на 20% (р<0,05) відносно контролю. У 

порівнянні з тваринами, які не отримували піоглітазон, активність цього 

ферменту була також вищою на 40% (р<0,05). КоQ-цитохром с-

оксидоредуктазна активність також була нижчою за контрольні значення у 

2,1 рази (р<0,001) без достовірних змін відносно групи зі стеатогепатозом. 

Н+ - АТФазна і цитохромоксидазна активності теж були нижчими ніж у 

контрольній групі, а саме на 80% (р<0,01) і на 70% (р<0,01) відповідно. Але 

при цьому активність обох ферментів була вищою у порівнянні з тваринами 

зі глутамат-індукованим стеатогепатозом – у 1,8 (р<0,01) і 1,9 рази (р<0,01) 

відповідно. Отже, використання піоглітазону для корекції розвитку 

стеатогепатозу не підвищувало до нормальних значень активність всіх 

комплексів ЕТЛ. Попередньо встановлене значне зменшення кількості 

окислених форм фосфоліпідів 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 
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піоглітазону на активність дихального ланцюга немає, тому на даному етапі 

ми стверджуємо лише про невеликий позитивний ефект від вживання 

похідного тіазолідиндіонів, особливо що стосується структурного стану 

мембрани. 

 

4.5 Відносний вміст білків гепатоцитів за умов глутамат-

індукованого стеатогепатозу та його корекції 

 

Для оцінки функціонального стану гепатоцитів в цілому за умов 

розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу нами було визначено 

розподіл білкових фракцій гепатоцитів щурів. У контрольній групі вміст 

білків з м.м. 100-235 кДа становив 53,46±2,67 %, з м.м. 65-96 кДа – 

15,18±0,76 %, з м.м. 30-59 кДа – 25,92±1,29 % и з м.м 5-29 кДа – 5,42±0,27 %. 

У дослідній групі було встановлено значне підвищення низькомолекулярних 

білків, а саме з молекулярною масою 5-29 кДа – у 4,4 разів (р<0,05) та білків 

з молекулярною масою від 30-59 кДа – у 2,2 рази (р<0,05) порівняно з 

контролем. На цьому фоні спостерігалося помітне зниження білків із 

молекулярною масою 65-96 кДа у 8,2 рази (р<0,05) відносно контрольної 

групи. Відносний вміст високомолекулярних білків м.м. 100-235 кДа також 

знижувався у 2,9 разів (р<0,05) порівняно з контрольною групою тварин (рис 

4.1). 

У групі тварин, які в якості корекції отримували піоглітазон не 

спостерігалося позитивного впливу на співвідношення білків гепатоцитів. 

Так, відмічено значне зниження вмісту фракції з м.м. 100-235 кДа у 5,2 рази 

(р<0,05) відносно контрольної групи, а також зниження відносно групи з 

глутамат-індукованим стеатогепатозом у 1,8 разів (р<0,05) відповідно. Також 

спостерігалося зниження й у вмісті білків з м.м. 65-96 кДа у 7,6 разів (р<0,05) 

відносно контрольних значень. При цьому не спостерігалося достовірних 

змін у вмісті цих білків між обома дослідними групами. Вміст фракції з м.м. 

30-59 кДа достовірно не відрізнявся від контрольних значень, але в 
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порівнянні з групою тварин зі стеатогепатозом вміст цієї фракції був нижчим 

у 2,4 рази (р<0,05). Фракція низькомолекулярних білків значно зростала у 

порівнянні з контролем, а саме у 11,8 разів (р<0,05). Порівняння двох 

дослідних груп показало підвищення вмісту цієї фракції у тварин, які 

отримували піоглітазон, у 2,7 разів (р<0,05).  

 

 

Рис. 4.1 Відносний вміст білкових фракцій у гепатоцитах щурів за умов 

розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу та його корекції (M±m, n=10) 

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

порівнянні з групою з глутамат-індукованим стеатогепатозом 

 

Печінка є одним з найбільш активним білок-синтезуючим органом, саме 

тому значне підвищення вмісту фракцій низькомолекулярних білків, яке ми 

спостерігаємо за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу, може 

вказувати на порушення цієї функції за цих умов [22, 61, 98, 105, 124]. Ми 

припускаємо, що зменшення вмісту високомолекулярних білків на фоні 

значного підвищення низькомолекулярної фракції може свідчити про 
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зниження синтетичної функції печінки та збільшення швидкості деградації 

білків. Оскільки спостерігається розвиток окисного стресу, спричиненого 

розвитком патологічних змін у внутрішній мітохондріальній мембрані, ми 

припускаємо, що це впливає і на нормальне функціонування гепатоцитів 

щурів в цілому. 

Корекція піоглітазоном показала відсутність позитивного ефекту на 

білковий склад гепатоциту, окрім фракції з м.м 30-59 кДа, де дані не 

відрізнялися від контрольних. Отже, піоглітазон не відновлював нормальний 

склад і розподіл білків у клітинах печінки, навіть підвищував деградаційні 

процеси, так як спостерігалося значне підвищення вмісту 

низькомолекулярних білків у гепатоцитах. 

 

4.6 Біохімічні показники сироватки крові щурів з глутамат-

індукованим стеатогепатозом та з його корекцією 

 

Для оцінки розвитку патологічних перетворень у печінці були 

визначені біохімічні показники крові щурів із глутамат-індукованим 

стеатогепатозом. Оцінка стану вуглеводно-ліпідного обміну у печінці 

показала наявність незначних змін. Так, контрольні значення рівня глюкози 

становили 3,8±0,2 мМоль/л (табл. 4.6). У дослідній групі спостерігалося 

незначне підвищення цього показника, а саме на 20% (р<0,05) відносно 

контролю. Вміст триацилгліцеролів і холестеролу у сироватці крові 

контрольних тварин був на рівні 0,7±0,03 і 1,3±0,06 мМоль/л. При цьому у 

дослідній групі спостерігалося значне підвищення обох показників, а саме 

вмісту триацилгліцеролів на 80% (р<0,01) і вмісту холестеролу на 50% 

(р<0,01) відносно контрольної групи. Отримані результати вказують на 

наявність незначних порушень вуглеводно-ліпідного обміну, що є 

характерною ознакою розвитку ожиріння та супутнього стеатогепатозу, а 

також показують подібність отриманих результатів до визначених за умов 

розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу [22, 79, 113]. 
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Корекція піоглітазоном показала відсутність достовірної різниці між 

вмістом глюкози і триацилгліцеролів у порівнянні з контролем, а також 

нижче значення цих біохімічних параметрів відносно дослідної групи – на 

30% (р<0,05) і на 60% (р<0,05), відповідно. Спостерігалося лише незначне 

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

без достовірної різниці при порівнянні двох дослідних груп. Застосування 

піоглітазону і подібних препаратів показало схожу картину у біохімічних 

параметрах сироватки крові. З літератури відомо, що тіазолідиндіони та їх 

похідні стимулюють надходження циркулюючих жирних кислот у 

адипоцити, що може бути причиною виявленого нами зниження вмісту 

вищезазначених параметрів у сироватці крові, а також не знижувати ступінь 

розвитку надлишкової ваги [105, 118, 134]. 

Визначення маркерних ферментів сироватки крові щурів показало 

присутність незначного ступеня змін цих параметрів. Так, контрольні 

значення аспартатамінотрансферазної активності становили 235,6±11,8 Од/л, 

аланінамінотрансферазної активності – 43,7±2,1 Од/л, гамма-

глутамінтрансферазної активності – 1,9±0,09 Од/л і лужнофосфатазної 

активності – 80,2±4,1 Од/л. У дослідній групі були встановлені незначні 

підвищення трансферазної активності, а саме на 40% (р<0,05) і на 20% 

(р<0,05) відносно контролю, що вказує на невеликий ступінь цитолітичних 

явищ у печінці щурів дослідної групи. Лужнофосфатазна активність також 

була дещо підвищена, а саме на 30% (р<0,05) відносно контролю. Найбільше 

підвищення спостерігалося щодо гамма-глутамінамінотрансферазної 

активності, яка у сироватці крові щурів підвищувалась у 2,3 рази (р<0,001) 

відносно контролю. Підвищення активності печінкових ферментів вказує на 

наявність структурних змін, хоча і невеликого ступеню. Так, дослідження на 

пацієнтах зі стеатогепатозом показали подібні зміни активності маркерних 

ферментів печінки у сироватці крові, що вказують на наявність невеликого 

ступеня деструктивних процесів у печінці [105, 124, 128]. 
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Таблиця 4.6 

Біохімічні показники сироватки крові щурів з глутамат-

індукованим стеатогепатозом (n=10, М±m) 

 

Контроль 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

Глутамат-

індукований 

стеатогепатоз 

+піоглітазон 

Глюкоза, мМоль/л 3,8±0,2 4,5±0,2* 3,46±0,17# 

Триацилгліцероли, 

мМоль/л 
0,7±0,03 1,3±0,06** 0,81±0,04## 

Аспартатамінотрансфераза, 

Од/л 
235,6±11,8 331,3±16,5* 229,13±11,5# 

Аланінамінотрансфераза, 

Од/л 
43,7±2,1 51,6±2,5* 50,06±2,5 

Альбумін, г/л 29,6±1,4 33,1±1,6 28,17±1,4 

Гамма-глутамін-

трансферраза (ГГТ), Од/л 
1,9±0,09 4,3±0,2*** 1,61±0,08### 

Лужна фосфатаза, Од/л 80,2±4,1 100,3±5,1* 85,03±4,2# 

Холестерол, мМоль/л 1,3±0,06 1,9±0,09* 1,65±0,08* 

Білірубін загальний, 

мкМоль/л 
5,8±0,2 6,4±0,3 5,7±0,2 

Сечовина, мМоль/л 7,9±0,3 5,7±0,2* 1,93±0,1***/### 

Тимолова проба, S-H 1,09±0,05 2,39±0,12*** 1,58±0,08**/## 

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 групі тварин зі стеатогепатозом, які отримували у якості корекції 

піоглітазон, не спостерігалося достовірної різниці між активністю маркерних 

ферментів сироватки крові щурів. Також, у порівнянні з групою, де 

розвивався глутамат-індукований стеатогепатоз, дані параметри були дещо 

нижчими, крім аланінамінотрансферазної активності, де не спостерігалося 

достовірної різниці між цими двома дослідними групами. Так, 
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аспартатамінотрансферазна активність була нижчою у 1,4 рази (р<0,05), 

лужнофосфатазна активність – у 1,2 рази (р<0,05) і гамма-

глутамінамінотрансферазна активність – у 2,7 разів (р<0,001) відповідно. 

Отже, при введенні піоглітазону на тлі стеатогепатозу спостерігалася 

нормалізація активності маркерних ферментів у сироватці крові, що 

підтверджує літературні дані щодо впливу тіазолідиндіонів на ступінь 

цитолітичних явищ, які супроводжують стеатогепатоз, а саме - зниження 

трансамінозної активності [22, 117, 124, 134]. 

Печінка є найбільш метаболічно активним органом усього організму, 

де синтезується велика кількість білків крові. Саме тому визначення вмісту 

цих метаболітів у сироватці крові дозволяє оцінити функціональний стан 

печінки в цілому. Так, вміст альбуміну у контрольній групі становив 29,6±1,4 

г/л, вміст загального білірубіну – 5,8±0,2 мкМоль/л, і сечовини – 7,9±0,3 

мМоль/л. У дослідній групі не виявлено достовірних змін у вмісті загального 

білірубіну й альбуміну, але спостерігається падіння вмісту сечовини у 1,4 

рази (р<0,05) відносно контрольної групи. Порівняння контрольних значень 

із отриманими у групі тварин, де використовувався піоглітазон, а також між 

дослідними групами, показало відсутність достовірної різниці у вмісті 

альбуміну і загального білірубіну. Вміст сечовини також був знижений, але 

вже у 4,1 рази (р<0,001) відносно контролю. Також він був значно нижчим і 

по відношенню до групи з глутамат-індукованим стеатогепатозом, а саме у 

2,9 рази (р<0,001). Виходячи з літературних даних, знижений вміст сечовини 

вказує або на зниження надходження білків з їжею, або на наявність 

порушень білок-синтетичної функції у печінці. У нашому випадку ми 

припускаємо саме наявність порушень синтезу і деградації білків у печінці 

внаслідок жирової інфільтрації клітин печінки, яка розвивається за умов 

стеатогепатозу. Корекція піоглітазоном не показала покращення цієї функції 

у печінці, що підтверджується попередньо встановленими змінами у 

співвідношенні гепатоцитарних білків [58, 157]. 
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У контрольній групі рівень тимолової проби становив 1,09±0,05 S-H. 

При цьому спостерігалося значне підвищення цього показника у дослідній 

групі, а саме у 2,2 рази (р<0,001) в порівнянні з контролем. У другій 

дослідній групі спостерігалося підвищення значення тимолової проби на 40% 

(р<0,05) відносно контролю. Порівняння з групою з глутамат-індукованим 

стеатогепатозом показало значно нижче значення тимолової проби, а саме на 

50% (р<0,05). Тимолова проба служить додатковим маркером змін у складі 

білків крові й активності їх синтезу у печінці, а на фоні підвищення 

активності трансаміназ підтверджує присутність цитолітичних процесів у 

печінці. В нашому випадку активність трансаміназ підвищена трохи, але 

знижується рівень сечовини, що разом з попередньо встановленими змінами 

у вмісті білків гепатоцитів і підвищенням рівня тимолової проби свідчить 

про значні зміни у білковому синтезі у печінці. У тварин, яким вводили 

піоглітазон, не спостерігалося змін у активності трансаміназ, що на фоні 

незначного підвищення значення тимолової проби вказує на відсутність 

цитолітичних процесів. Значно знижений вміст сечовини і фракції 

підвищення низькомолекулярних білків вказує лише на порушення білок-

синтезуючої функції у печінці [54, 123, 127]. 

Отже, отримані дані вказують на незначні зміни структурно-

функціонального стану клітин печінки, які пов’язані з розвитком описаного у 

літературі простого стеатогепазу. Так, виявлене нами підвищення активності 

маркерних ферментів печінки вказує на незначну ступінь цитолітичних явищ, 

пов’язаних з можливими апоптично-некротичними явищами, які 

супроводжують стеатогепатоз [79, 150]. Підвищення вмісту 

триацилгліцеролів і холестеролу у сироватці крові пов’язане не тільки зі 

значним підвищенням маси вісцеральної адипозної тканини, а і з проблемами 

в їх утилізації печінкою. Значне підвищення триацилгліцеролів викликає 

розвиток інсулінорезистентності та ліпотоксичного синдрому підшлункової 

залози, котрі в комплексі зі стеатогепатозом зумовлюють розвиток 

метаболічного синдрому [54]. Незначне підвищення вмісту у сироватці 
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сечовини та відсутність достовірних змін у вмісті загального білірубіну й 

альбуміну ймовірно є пов’язаним із відсутністю значних змін метаболічної 

активності органу. 

Корекція піоглітазоном показала наявність позитивного впливу на 

біохімічні параметри сироватки крові щурів, що проявляється у зниженні 

трансаміназної, гамма-глутамілтранферазної і лужнофосфатазної 

активностей. Це дозволяє припускати певні функціональні покращення 

метаболічних процесів у печінці під впливом препарату, а також часткове 

відновлення нормального структурного стану печінки в цілому за умов 

розвитку даного типу стеатогепатозу. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Вперше здійснено аналіз структурно-функціонального стану 

мітохондрій гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу 

та його корекції піоглітазаоном у комплексі з оцінкою структурно-

функціонального стану всього гепатоциту за даних умов. 

Виявлено підвищення загальних ліпідів і фосфоліпідів у внутрішній 

мітохондріальній мембрані, на фоні значного підвищення холестеролу, що 

свідчить про структурні зміни у мембрані. Використання піоглітазону у 

якості корекції стеатогепатозу дещо знижує загальний вміст ліпідів, 

фосфоліпідів і холестеролу, що вказує на зниження негативного впливу 

розвитку стеатогепатозу на структуру мембрани мітохондрій. 

Продемонстроване значне підвищення окислених форм основних 

фосфоліпідів на фоні зниження їх неокислених форм вказує на розвиток 

окисного стресу, наслідком якого є структурні і функціональні перебудови 

всієї мембрани. 

Встановлено, що застосування піоглітазону знижує вміст окислених 

форм фосфоліпідів до контрольних значень, а також нормалізує 

фосфоліпідний склад мітохондріальної мембрани. Це вказує на значне 
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зниження рівня розвитку окисного стресу і покращення структурного складу 

мембрани. 

Встановлено, що через розвиток глутамат-індукованого 

стеатогепатозу знижується активність усіх комплексів ЕТЛ, що на фоні змін 

у ліпідному складі підтверджує припущення про розвиток окисного стресу. 

Дані вказують, що подібні зміни в активності комплексів ЕТЛ викликають 

зниження синтезу і відповідно до рівня АТФ у всьому гепатоциті. 

Не виявлено впливу на активність комплексів дихального ланцюга 

прийому похідних тіазолідиндіонів. Це дозволяє стверджувати, що 

піоглітазон не відновлює нормальну функціональну активність ЕТЛ. 

Показано значне підвищення фракції низькомолекулярних білків 

гепатоциту, що вказує на підвищення деградації білків у гепатоциті разом зі 

значними перебудовами білок-синтетичної функції всього гепатоциту. 

Введення піоглітазону не покращувало вміст і розподіл білків гепатоцитів, 

що вказує на збереження порушень білок-синтезуючої функції, яка 

спостерігається за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу. 

Визначені у сироватці крові біохімічні параметри підтверджують 

розвиток стеатогепатозу, а саме показують підвищення вмісту холестеролу і 

триацилгліцеролів, поряд з незначним підвищенням вмісту глюкози, 

підвищення трансаміназної, гамма-глутамінтрансферазної і 

лужнофосфатазної активності. 

Встановлено, що за умов застосування піоглітазону спостерігається 

покращення біохімічних показників сироватки крові щурів, які вказують на 

відсутність цитолітичних явищ у печінці, нормалізацію вмісту циркулюючих 

ліпідів, хоча і підтверджують наявність значних порушень білок-синтезуючої 

функції. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Результати численних експериментальних та клінічних досліджень 

патогенезу стеатогепатозу печінки, отримані протягом останніх років, 

показали доволі суперечливі дані. Деякі дослідження вказують, що за умов 

початкових етапів жирової інфільтрації гепатоцитів може відбуватися значне 

підвищення процесів окислення ліпідів, особливо щодо функціонування 

транспортних процесів через мітохондріальну мембрану. Інші наголошують 

на протилежному ефекті від надмірного надходження ліпідів і вуглеводі, а 

саме посилення синтезу триацилгліцеролів у цитоплазмі, що сприяє 

посиленню акумуляційних процесів. Таку неоднозначність 

експериментальних даних пов’язують з досить поганим діагностуванням 

ранніх етапів, які у хворих протікають безсимптомно, та ускладнює 

встановлення чіткої послідовності подій, що супроводжують розвиток 

стеатогепатозу. Єдине на чому сходяться думки більшості вчених – це 

центральна роль розвитку «мітохондріальної дисфункції» у патогенезі цього 

захворювання, адже порушення нормального функціонування мітохондрій 

спостерігалися на більшості експериментальних моделей та у багатьох 

хворих на стеатогепатоз [30, 31, 65]. 

За Day et al. (рис) та його двоетапною теорією розвитку 

стеатогепатозу, на першому етапі саме мітохондрія стає одночасно основною 

мішенню та джерелом розвитку патологічних перетворень у печінці. 

Надмірне надходження екзогенних триацилгліцеролів активує ліполіз та 

розвиток первинної інсулінорезистентності. Ряд досліджень показують 

прямий зв'язок порушення проведення інсулінового сигналу та розвитку 

окисного стресу. В них показано, що за умов початкових етапів 

стеатогепатозу та інсулінорезистентності гіперактивується пероксисомне і 

мітохондріальне окиснення, змінюється ліпідний склад плазматичної та 

внутрішньоклітинних мембран, яке призводить до запуску запальних 

процесів, апоптозних і фіброзних явищ [24, 50, 51, 153]. 
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Рис. Схема двоетапного розвитку стеатогепатозу та участі 

«мітохондріальної дисфункції». 

 

Так звана «мітохондріальна дисфункція» розвивається у декілька 

етапів, хоча на сьогодні це гіпотетичні припущення на основі аналізу вже 

отриманих експериментальних даних. В першу чергу, ряд досліджень 

вказують на накопичення окислених хінонових сполук, як наслідок розвитку 

порушення передачі електронів між комплексами дихального ланцюга. У 

нормі, функціонування мітохондріального ЕТЛ пов’язане з утворенням 

деякої кількості АФК, але досить ефективна антиоксидантна система 

мітохондрій нейтралізує шкідливий вплив цих продуктів. За умов 
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«мітохондріальної дисфункції», як встановлено рядом досліджень, може 

спостерігатися значне підвищення активності комплексів ЕТЛ, яке вважають 

першою реакцією на посилене окислення ліпідів за цих умов. Інші 

дослідження показують структурно-функціональні порушення мітохондрій 

гепатоцитів, за якими підвищується активність деяких комплексів ЕТЛ на 

фоні зниження активності інших. Обидва встановлені варіанти змін 

функціональної активності дихального ланцюга поряд з додатковими даними 

вказують на розвиток окисного стресу. Різна спрямованість встановлених 

даних спричинена поліетіологічним характером стеатогепатозу та, на думку 

деяких дослідників, вказує на досить складний та багатоетапний механізм 

розвитку патології [25, 26, 33, 41, 50]. Розвиток окисного стресу не тільки 

негативно впливає на саму мітохондрію, а і на гепатоцит в цілому, 

результатом чого стає запалення, апоптичні і некротичні явища, що значно 

знижує функціональну активність органу [31, 70, 162]. 

Крім вищезазначеної неоднозначності даних щодо механізмів 

розвитку стеатогепатозу, досить цікавим є полієтіологічний характер 

розвитку цієї патології. Було встановлено, що незалежно від природи 

етіологічного чинника, який викликав розвиток НЖХП, діагностичні 

параметри у більшості хворих змінюються однаковим чином, хоча перебіг 

захворювання і симптоми можуть варіювати. Досить важливим є те, що 

перші етапи розвитку захворювання протікають у більшості випадків 

безсимптомно, що ускладнює не тільки встановлення механізмів, а і не 

дозволяє вчасно й ефективно розпочати лікування. Так, більшість вчених 

наголошують, що розвиток стеатогепатозу супроводжується ожирінням, 

інсулінорезистентністю та проблемами з серцево-судинною системою. Проте 

існують дані, що у деяких хворих може не спостерігатися надлишкової ваги й 

інсулінорезистентності, але діагностується досить запущена форма НЖХП, 

що супроводжується фіброзом та частковою або повною втратою 

функціональної активності органу [23, 24, 67, 87, 103, 142, 156]. Всі вище 

вказані літературні дані актуалізують проблему, як характерних 
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особливостей патогенезу стеатогепатозу та «мітохондріальної дисфункції», 

так і порівняння різних за етіологією типів НЖХП між собою. Саме тому, 

наші дослідження були спрямовані на порівняння структурно-

функціональних змін мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов 

розвитку стеатогепатозу, викликаного різними етіологічними факторами. 

Утримання експериментальних тварин на ВКД з високим вмістом 

жирів і вуглеводів протягом 15 тижнів показало розвиток незначного ступеня 

ожиріння, на відміну від неонатального введення ГН. У обох випадках 

спостерігалася відсутність достовірної різниці між масою тварин у 

порівнянні з контролем, але в обох випадках відбувалося значне збільшення 

маси вісцерального жиру, особливо що стосується глутамат-індукованої 

моделі стеатогепатозу. Попередні дослідження показали, що як за умов 

утримання на зміненій дієті, так і за умов неонатального введення ГН, 

виникає не тільки надлишкова вага різного ступеня тяжкості, так і жирова 

інфільтрація печінки [35, 90]. Вибрані моделі дозволили спостерігати 

розвиток стеатогепатозу, який був спричинений різними етіологічними 

факторами, хоча з однаковими діагностичними характеристиками і 

термінами розвитку. Саме це дозволило порівняти структурно-функціональні 

зміни, що відбулись у мітохондріальній мембрані та порівняти отримані дані. 

Аналіз експериментальних даних показав, що утримання на ВКД, яка 

містить різні за походженням жири, так і комбінацію з великою кількістю 

вуглеводів, викликає розвиток стеатогепатозу, який не завжди 

супроводжується надлишковою вагою та проблемами з вуглеводним 

обміном. У нашому випадку, при утриманні на ВКД спостерігалося 

збільшення маси вісцеральної адипозної тканини на фоні відсутності різниці 

у масі самих тварин, що вказує на невеликий ступінь розвитку надлишкової 

ваги. При цьому у тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом маса 

адипозної тканини збільшувалася більш значним чином без подібної різниці 

у масі самих тварин, що показує на досить тяжку ступінь ожиріння, яка 

підтверджена іншими дослідниками [30, 40, 41, 82, 101, 123]. 
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У літературі досить добре описаний вплив різних типів ВКД на склад 

мітохондріальної мембрани, більшість з яких по різному впливають і на 

функціональну складову мембрани, а саме комплекси ЕТЛ. Щодо глутамат-

індукованого стеатогепатозу, даних про структурні зміни мембрани немає, 

але є декілька досліджень функціональної активності комплексів ЕТЛ досить 

суперечливого характеру. Нами встановлено, що за умов неонатального 

введення ГН показники вмісту ліпідів, а саме загальний вміст ліпідів, 

фосфоліпідів і холестеролу, у мітохондріальній мембрані більш значно 

підвищувалися ніж за умов утримання на ВКД протягом 15 тижнів. Отримані 

дані показують, що розвиток ожиріння та стеатогепатозу внаслідок 

нейроендокринного порушення, впливає на структуру мембрани більш 

значним чином, ніж підвищення калорійності їжі. Встановлено, що 

стеатогепатоз викликає значне підвищення вмісту холестеролу незалежно від 

етіології. Таке підвищення вказує на паралельні зміни електрохімічного 

потенціалу, що вносить зміни у нормальне функціонування комплексів ЕТЛ. 

За умов як глутамат-, так і дієт-індукованого стеатогепатозу такі зміни як 

електрохімічного потенціалу, так і функціональної активності дихального 

ланцюга, може вказувати на окисний стрес різного ступеня розвитку [22, 26, 

82, 162]. 

Подальше дослідження параметрів структурно-функціонального стану 

внутрішньої мітохондріальної мембрани підтвердив описане накопичення 

окислених продуктів, через зміни ферментативної активності комплексів 

дихального ланцюга. Так, за умов утримання на ВКД спостерігається 

незначне зниження вмісту фосфотидилхоліну і фосфотидилетаноламіну 

поряд із підвищенням вмісту їх окислених форм. Зміни у ферментативній 

активності комплексів ЕТЛ вказують на те, що саме дихальний ланцюг бере 

активну участь у накопиченні окислених продуктів у мембрані. Так, 

підвищення активності ферментативної складової І комплексу на фоні 

зниження активності ІІ комплексу є причиною накопичення проміжних 

електрон-транспортуючих сполук, які в свою чергу відновлюються 
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утворюючи АФК. Схожа зміна ферментативної активності у випадку ІІІ і IV 

комплексів призводить до подібних наслідків. При цьому спостерігається 

значне зниження Н+ - АТФазної активності, що дозволяє припускати не 

тільки розвиток окисного стресу, а і показує, що ЕТЛ може брати активну 

участь у підвищенні вмісту лізоформ у мембрані. 

При цьому за умов глутамат-індукованого ожиріння і стеатогепатозу 

спостерігалася інша картина структурно-функціональних перебудов 

мембрани. Як і у випадку утримання на ВКД, спостерігалося зниження 

вмісту фосфотидилхоліну і фосфотидилетаноламіну, хоча і більш значним 

чином. Вміст окислених форм фосфоліпідів у випадку цього методу 

моделювання значно підвищувався, що може вказувати на значний ступінь 

розвитку окисного стресу. Значне підвищення вмісту лізоформ у мембрані 

супроводжувалося зниженням ферментативної активності всіх комплексів 

дихального ланцюга. Отже, значне порушення основного обміну через 

введення значних доз ГН, наслідком якого став стеатогепатоз, спричинило 

досить глибокі структурно-функціональні перебудови внутрішньої 

мітохондріальної мембрани. Єдина спільна риса притаманна обом моделям – 

це зниження Н+ - АТФазної активності, яка в обох випадках вказує на 

зниження і вмісту АТФ у клітині взагалі. Отже, глутамат-індуковане 

ожиріння викликає розвиток стеатогепатозу, який характеризується більшим 

ступенем розвитку патологічних перетворень мітохондріальної мембрани. 

Аналіз отриманих результатів показав, що застосування корекції є більш 

доцільним у випадку глутамат-індукованого стеатогепатозу, так як дозволить 

проаналізувати можливість корекції більш глибокого ступеня розвитку 

стеатогепатозу. 

Для наших досліджень було вибрано піоглітазон, який за 

літературними даними, здатний не тільки знижувати ступінь 

інсулінорезистентності тканин та регулювати на вуглеводний обмін, впливає 

на функціональну активність мітохондріальної мембрани і органели в цілому. 

піоглітазон є лігандом інтегрального білка мембрани MitoNEET, який 
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містить залізовмісні кластери. Взаємодія піоглітазону з цим білком стимулює 

вивільнення залізовмісних кластерів, які виступають уловлювачами АФК, 

тим самим виступаючи одним із додаткових компонентів антиоксидантної 

системи [34, 46, 94, 137]. Дослідження у хворих на стеатогепатоз показали 

покращення біохімічних маркерів у сироватці крові і невелике покращення 

структури тканини печінки при ультразвукових дослідженнях [28, 48, 143]. 

Результати, отримані при застосуванні піоглітазону, показали подібну 

до описаної у літературі картини, а саме відбулося зниження до нормальних 

значень біохімічних показників сироватки крові щурів. Масові показники не 

відновилися до контрольних значень, що підтвердило відсутність 

корегуючого впливу піоглітазону на масу як тварин в цілому, так і 

вісцеральної адипозної тканини. 

Оцінка структурно-функціонального стану внутрішньої 

мітохондріальної мембрани також показала значне покращення ліпідного 

складу, хоча і без повного відновлення ферментативної активності 

комплексів дихального ланцюга за умов корекції стеатогепатозу 

піоглітазоном. Фосфоліпідний склад був наближений до контрольних 

значень з незначним підвищенням окислених форм. Хоча і не спостерігалося 

повернення активності комплексів ЕТЛ до контрольних значень у порівнянні 

з тваринами, які не отримували піоглітазон, показники були дещо вищими. 

Це свідчить про наявність незначного ефекту на стан мітохондрії і дає 

можливість припустити, що за умов більш тривалого застосування препарату 

можливе відновлення нормального функціонування мембрани. 

Отже, стеатогепатоз, спричинений різними етіологічними факторами, 

має подібні діагностичні ознаки, але по різному впливає на стан внутрішньої 

мітохондріальної мембрани. Так, чим глибші перебудови основного обміну, 

тим більші патологічні зміни структурно-функціонального стану 

спостерігаються не лише у мітохондрії, а й у гепатоциті в цілому. За умов 

глутамат-індукованого стеатогепатозу спостерігається значно більший 

ступінь розвитку окисного стресу, ніж за умов зміненої дієти. Також, 
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отримані результати показують, що за умов дієт-індукованого стеатогепатозу 

ЕТЛ стає одним з джерел АФК і додатково стимулює розвиток окисного 

стресу. Можливо, це пов’язано з тим, що нейроендокринні порушення 

основного обміну викликають більш швидкий розвиток як ожиріння, так і 

стеатогепатозу, а отже за умов однакового терміну, ми спостерігали більш 

важкий ступінь патологічних перетворень мітохондріальної мембрани 

гепатоцитів у тварин, яким у неонатальному періоді вводили ГН. 

Корекція піоглітазоном показала часткове покращення як структурно-

функціонального стану, так і діагностичних параметрів, які характеризують 

стан печінки в цілому. Отримані дані дозволяють стверджувати, що 

піоглітазон досить ефективно знижує ступінь розвитку стеатогепатозу, але 

можливе збільшення терміну вживання препарату повністю відновить як 

діагностичні показники, так і структурно-функціональний стан внутрішньої 

мітохондріальної мембрани. 

 



110 

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 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). 
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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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