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           ВСТУП 

 

Актуальність теми. Печінка є багатофункціональним органом, що 

виконує травну, бар’єрну, терморегуляторну функції; здійснює депонування 

крові; в печінці синтезуються білки: ферменти, імуноглобуліни, фактори 

зсідання крові та інші регуляторні речовини. Крім того, бере участь у 

детоксикації організму, забезпечує всі види обміну речовин [1-3]. Для 

нормального функціонування печінки необхідне безперервне постачання 

цього органу киснем, пластичним матеріалом тощо. Кров і кровоносна 

система, забезпечують належне функціонування органа. Печінка має 

подвійне кровопостачання, яке здійснюється по печінковій артерії та ворітній 

вені [4, 5]. 

Підтримання портального кровообігу на нормальному рівні має 

важливе значення не тільки для кровопостачання органів черевної 

порожнини, але й для центральної гемодинаміки. Характерною особливістю 

судин портальної системи, яка утворюється при злитті брижових вен, вен 

селезінки і шлунка, є наявність спонтанних ритмічних скорочень. 

Фізіологічний сенс цього полягає у тому, що величини тиску крові в 

мезентеріальних судинах недостатньо для проштовхування крові через дві 

мережі судинних капілярів, і спонтанні скорочення стінки портальних судин 

зумовлюють просування крові по мережі печінкових синусоїдів. Через 

ворітне русло до печінки надходить близько 80% крові, тому підтримання 

тиску у ворітній вені має велике значення для нормального функціонування 

органа і задіяна у цьому процесі велика кількість регуляторних механізмів [5, 

6]. У підтримані тонусу ворітної вени значну роль відграють такі речовини як 

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

у стінці ворітної вени виявлено адренергічні, холінергічні та серотонінергічні 

нервові волокна [7-10]. Цим речовинам притаманний вазоконстрикторний 

ефект у портальному руслі печінки [11-15]. З іншого боку судини ворітного 

русла характеризуються особливими механізмами участі ендотелію у їх 
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гуморальній регуляції. У ендотелії синтезується велика кількість біологічно 

активних речовин, що беруть участь в регуляції судинного тонусу, процесах 

клітинного росту, запалення і гемостазу. Кровотік і судинний опір у 

печінкових судинах регулюється за допомогою балансу вазоактивних 

факторів, включаючи монооксиди азоту та вуглецю, ендотелін, простаноїди 

та інші речовини, що вивільняються з судинної стінки [4, 16-19]. Дисфункція 

судинного ендотелію є раннім маркером розвитку серцево-судинних 

захворювань і асоціюється з подальшими клінічними проявами [20-22]. Щоб 

виявити ендотеліальну дисфункцію необхідно з’ясувати основні 

ендотелійзалежні шляхи регуляції судинного тонусу під впливом чинників 

нервової та гуморальної регуляції. За даними П.І. Янчука та співавторів [23], 

тонічна скоротлива активність ворітних судин печінки у відповідь на 

ацетилхолін зумовлена активацією α- адренорецепторів гладеньком’язових 

клітин їх стінок під впливом якогось посередника, що синтезується 

ендотеліальними клітинами. Крім того, показано, що за умов збереженого 

ендотелію ацетилхолін активує нікотинові ацетилхолінові рецептори, а також 

доведена участь ендотеліну у таких реакціях [13-15]. Дослідження, 

присвячені ролі констрикторних факторів ендотеліального походження у 

викликаних ацетилхоліном тонічних реакціях можуть значно доповнити 

існуючі відомості. Однак, відсутня інформація щодо участі ендотелію у 

опосередкуванні тонічних реакцій ворітної вени, зумовлених 

вазоконстрикторними біогенними амінами (адреналіном, норадреналіном та 

серотоніном). Хоча існують поодинокі і суперечливі літературні дані, що 

свідчать про можливість участі ендотеліальних факторів у механізмах 

реалізації скоротливих реакцій інших кровоносних судин під дією біогенних 

амінів [24-26] .Ендотеліальна дисфункція є важливою складовою у розвитку 

тяжкого захворювання, що відзначається високою смертністю, – портальної 

гіпертензії. З’ясування порушень співвідношення ендотеліальних 

вазоактивних факторів та відновлення їх балансу можуть бути покладені в 

основу лікування даної судинної патології. Тому визначення участі 



8 
 

 
 

ендотеліальних факторів у реалізації дії вазоактивних чинників є 

надзвичайно актуальним завданням як для фізіології, так і для медицини. 

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

Дисертаційну роботу виконано у рамках науково-дослідної теми Навчально-

наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 11БФ036-01 «Механізми реалізації адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (№ 

держреєстрації 0111U004648, 2011-2015 р.р.) 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було вивчення 

механізмів скоротливих реакцій ворітної вени, зумовлених ацетилхоліном, 

адреналіном, норадреналіном, серотоніном та участь ендотелію у таких 

процесах. 

Згідно обраної мети дослідження були поставлені наступні задачі: 

1. Визначити участь ендотелію у реалізації судинозвужувальної дії 

ацетилхоліну, адреналіну, норадреналіну та серотоніну на ізольовану 

ворітну вену щура. 

2. З’ясувати роль підтипів адренорецепторів, задіяних у 

судинозвужувальних реакціях ізольованої ворітної вени щура на 

ацетилхолін. 

3. Встановити можливість ендогенного синтезу катехоламінів стінкою 

ізольованого препарату ворітної вени під дією ацетилхоліну. 

4. Дослідити участь продуктів перетворення арахідонової кислоти, у тому 

числі тромбоксану та лейкотриєнів, у реалізації тонічного компоненту 

скоротливих реакцій ізольованих сегментів ворітної судини, 

зумовленого активацією холіно- та адренорецепторів за умов норми та 

при портальній гіпертензії. 

5. Вивчити вплив серотоніну на тонічну скоротливу активність 

ізольованих препаратів ворітної вени щурів. 

6. Встановити участь адренорецепторів у реалізації дії серотоніну на 

тонус ворітної вени. 



9 
 

 
 

Об’єкт дослідження – нейро-гуморальна регуляція ворітних судин 

печінки щурів. 

Предмет дослідження – механізми реалізації дії вазоконстрикторних 

факторів на тонічну активність ізольованих ворітних вен печінки щурів в 

умовах дослідів in vitro.  

Методи дослідження: тензометричні, гістоморфологічні, 

спектрофотометричні та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено дослідження 

ролі ендотелію у реалізації судинозвужувальної дії ацетилхоліну, адреналіну, 

норадреналіну та серотоніну на ізольовану ворітну вену печінки щура. 

Вперше показано, що скоротлива тонічна активність ворітної вени, 

індукована ацетилхоліном, є не повністю ендотелійзалежною, а частково 

реалізується через активацію рецепторів, локалізованих на 

гладеньком’язових клітинах судинної стінки. Продемонстровано, що 

судинозвужувальний вплив ацетилхоліну на ізольовані препарати ворітної 

вени частково реалізується через активацію α1-і α2- та β-адренорецепторів, 

але лише за умови наявності ендотеліальних клітин стінки ворітної вени. 

Вперше доведена можливість ендогенного синтезу норадреналіну стінкою 

ворітної вени під дією ацетилхоліну. Вперше показана участь ендотелію у 

реалізації дії катехоламінів на тонічну активність ворітної вени, а також 

виявлені відмінності у механізмах підвищення тонусу ворітної вени при дії 

адреналіну та норадреналіну. Встановлена участь ферментів 

циклооксигенази-1 та -2 у реалізації скоротливих тонічних реакцій ворітної 

вени, зумовлених ацетилхоліном та норадреналіном. Вперше показана роль 

тромбоксану та лейкотриєнів у реалізації тонічних реакцій ворітних судин у 

нормотензивних та гіпертензивних щурів. Вперше показана дозозалежна дія 

серотоніну на скоротливу тонічну активність ворітної вени щура. 

Встановлено, що серотонін зумовлює ефекти: у високих концентраціях 

викликає підвищення тонусу, а у фізіологічних концентраціях, навпаки, 

викликає нетривале тонічне розслаблення ізольованих сегментів ворітної 
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вени. Показана участь адренорецепторів та ендотелію у реалізації тонічних 

реакцій ворітної вени, індукованих серотоніном.  

Практичне значення одержаних результатів. У роботі представлені 

ендотелійзалежні шляхи реалізації дії вазоактивних чинників таких як 

катехоламіни, ацетилхолін та серотонін на тонус ворітної вени, що розширює 

наші уявлення про механізми нейрогуморальної регуляції діяльності серцево-

судинної системи. Отримані у даній роботі результати можуть бути 

важливими для фізіологів, клініцистів та фармакологів, які створюють нові 

фармакологічні препарати, направлені на лікування чи профілактику 

портальної гіпертензії. Результати роботи можуть бути впроваджені у 

навчальний процес на кафедрах фізіології людини і тварин факультетів 

біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. За участю наукового керівника 

здобувачем визначена загальна мета та завдання дослідження. Весь обсяг 

роботи із першоджерелами літератури, проведення експериментів в умовах in 

vitro, статистична обробка і аналіз отриманих результатів виконані 

здобувачем самостійно. Обговорення результатів та наукова оцінка 

здійснювалися спільно з науковим керівником доктором біологічних наук 

П.І. Янчуком. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були 

представлені і обговорені на Міжнародній науковій конференції «Молодь та 

поступ біології» (Львів, 2012); Слов’яно-Балтійському науковому форумі 

«Санкт-Петербург Гастро-2012» (Санкт-Петербург, 2012); на 3-ому 

міжнародному симпозіумі «Внутрішньоклітинна сигналізація і дизайн 

біоактивних молекул» (Львів, 2012); на VI Міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» 

(Київ, 2012); на II-му Міжнародному симпозіумі "Молекулярні механізми 

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

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

на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 
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питання біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 

2013); на VІІ Міжнародній науковій конференції “Психофізіологічні та 

вісцеральні функції в нормі і патології” (Київ, 2014); на Міжнародній 

науковій конференції "Механізми функціонування фізіологічних систем" 

(Львів, 2014); на XIX-му з’їзді Українського фізіологічного товариства ім. 

П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченому 90-річчю від дня 

народження академіка П.Г. Костюка (Львів, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, 

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

наукометричної бази даних «Scopus» та 10 тез доповідей у матеріалах 

вітчизняних та міжнародних наукових конференцій та з’їздів. 

Cтруктура та обсяг дисертації. Результати роботи викладені на 146 

сторінках друкованого тексту. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, розділу результатів 

досліджень та їх обговорення, висновків, списку використаних джерел, 

котрий містить 247 джерел літератури. Дисертація проілюстрована 48 

рисунками. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено дослідження 

ролі ендотелію у реалізації судинозвужувальної дії ацетилхоліну, адреналіну, 

норадреналіну та серотоніну на ізольовану ворітну вену печінки щура. 

Вперше показано, що скоротлива тонічна активність ворітної вени, 

індукована ацетилхоліном, є не повністю ендотелійзалежною, а частково 

реалізується через активацію рецепторів, локалізованих на 

гладеньком’язових клітинах судинної стінки. Продемонстровано, що 

судинозвужувальний вплив ацетилхоліну на ізольовані препарати ворітної 

вени частково реалізується через активацію α1-і α2- та β-адренорецепторів, 

але лише за умови наявності ендотеліальних клітин стінки ворітної вени. 

Вперше доведена можливість ендогенного синтезу норадреналіну стінкою 

ворітної вени під дією ацетилхоліну. Вперше показана участь ендотелію у 

реалізації дії катехоламінів на тонічну активність ворітної вени, а також 

http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1
http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1


12 
 

 
 

виявлені відмінності у механізмах підвищення тонусу ворітної вени при дії 

адреналіну та норадреналіну. Встановлена участь ферментів 

циклооксигенази-1 та -2 у реалізації скоротливих тонічних реакцій ворітної 

вени, зумовлених ацетилхоліном та норадреналіном. Вперше показана роль 

тромбоксану та лейкотриєнів у реалізації тонічних реакцій ворітних судин у 

нормотензивних та гіпертензивних щурів. Вперше показана дозозалежна дія 

серотоніну на скоротливу тонічну активність ворітної вени щура. 

Встановлено, що серотонін зумовлює ефекти: у високих концентраціях 

викликає підвищення тонусу, а у фізіологічних концентраціях, навпаки, 

викликає нетривале тонічне розслаблення ізольованих сегментів ворітної 

вени. Показана участь адренорецепторів та ендотелію у реалізації тонічних 

реакцій ворітної вени, індукованих серотоніном.  

Практичне значення одержаних результатів. У роботі представлені 

ендотелійзалежні шляхи реалізації дії вазоактивних чинників таких як 

катехоламіни, ацетилхолін та серотонін на тонус ворітної вени, що розширює 

наші уявлення про механізми нейрогуморальної регуляції діяльності серцево-

судинної системи. Отримані у даній роботі результати можуть бути 

важливими для фізіологів, клініцистів та фармакологів, які створюють нові 

фармакологічні препарати, направлені на лікування чи профілактику 

портальної гіпертензії. Результати роботи можуть бути впроваджені у 

навчальний процес на кафедрах фізіології людини і тварин факультетів 

біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. За участю наукового керівника 

здобувачем визначена загальна мета та завдання дослідження. Весь обсяг 

роботи із першоджерелами літератури, проведення експериментів в умовах in 

vitro, статистична обробка і аналіз отриманих результатів виконані 

здобувачем самостійно. Обговорення результатів та наукова оцінка 

здійснювалися спільно з науковим керівником доктором біологічних наук 

П.І. Янчуком. 
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Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були 

представлені і обговорені на Міжнародній науковій конференції «Молодь та 

поступ біології» (Львів, 2012); Слов’яно-Балтійському науковому форумі 

«Санкт-Петербург Гастро-2012» (Санкт-Петербург, 2012); на 3-ому 

міжнародному симпозіумі «Внутрішньоклітинна сигналізація і дизайн 

біоактивних молекул» (Львів, 2012); на VI Міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» 

(Київ, 2012); на II-му Міжнародному симпозіумі "Молекулярні механізми 

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

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

на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 

2013); на VІІ Міжнародній науковій конференції “Психофізіологічні та 

вісцеральні функції в нормі і патології” (Київ, 2014); на Міжнародній 

науковій конференції "Механізми функціонування фізіологічних систем" 

(Львів, 2014); на XIX-му з’їзді Українського фізіологічного товариства ім. 

П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченому 90-річчю від дня 

народження академіка П.Г. Костюка, - Львів, 2015. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, 

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

наукометричної бази даних «Scopus» та 10 тез доповідей у матеріалах 

вітчизняних та міжнародних наукових конференцій та з’їздів. 

Cтруктура та обсяг дисертації. Результати роботи викладені на 146 

сторінках друкованого тексту. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, розділу результатів 

досліджень та їх обговорення, узагальнення, висновків, списку використаних 

джерел, котрий містить 247 джерел літератури. Дисертація проілюстрована 

48 рисунками. 

http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1
http://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/index.php?p=showpage&pagename=conference1


14 
 

 
 

РОЗДІЛ 1 

                                   ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Анатомічно-функціональні особливості ворітної вени печінки 

 

Ворітна вена (v. porta) – товстий венозний стовбур завдовжки 6 – 8 см і 

шириною 1 - 1,5 см – у людини, а у щура довжиною 1 см, шириною – 1-2 мм, 

збирає кров від непарних органів черевної порожнини. Вона утворюється 

позаду голівки підшлункової залози, шляхом злиття трьох вен: нижньої 

брижової, верхньої брижової вени і селезінкової. Ворітна вена проходить 

позаду верхньої частини дванадцятипалої кишки і вступає в печінково-

дуоденальну зв’язку, між листками якої вона досягає воріт печінки [27, 28].  

У товщі вказаної зв’язки ворітна вена розташовується разом із 

загальною жовчною протокою і печінковою артерією. Біля воріт печінки вена 

ділиться на дві гілки: праву і ліву, до відповідних часток печінки. Ліва гілка 

довша за праву, кожна з них ділиться на ще дрібніші гілочки. Відбувається 

галуження до гілочок 6-7 порядку. Ворітна вена приймає ліву і праву 

шлункові вени, передворотареву вену, вени підшлункової залози [29]. 

Вважається, що зовнішньо-печінкова частина ВВ має унікальні фізіологічні 

властивості та виконує функцію пульсуючої ємнісної судини [28]. 

Стінка судини складається з трьох шарів: внутрішнього, середнього та 

зовнішнього. Внутрішній шар представлений ендотелієм, середній – 

гладеньком’язовими клітинами (ГМК), зовнішній – пухкою волокнистою 

неоформленою сполучною тканиною [29]. Аналіз гістологічних зрізів 

ворітної вени щура показав, що в стінці судини гладеньком’язові клітини 

утворюють поздовжній, циркулярний і косий шари. Зовнішній, поздовжній, 

значно товщий (40-50 мкм), ніж внутрішній циркулярний шар – (10 мкм). 

Діаметр гладеньком’язової клітини у найширшій частині становить 5-6 мкм. 
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Клітини достатньо близько розташовані одна до одної, утворюючи, таким 

чином, компактний м’язовий шар, в якому мало сполучної тканини. 

Останні гістологічні дослідження ворітної вени показали, що внутрішній 

шар ВВ складається з 5-6 шарів клітин, які по периферії оточені циркулярним 

шаром гладенько-м’язових клітин, між якими розміщені волокнисто-

еластичні волокна. Внутрішня еластична поверхня відсутня. Наступною 

складовою стінки судини є 3 шари косорозташованих ГМК за якими 

розташовані поздовжньо орієнтовані м’язові волокна, що оточені фібро-

еластичними волокнами. Зовнішній шар адвентиції поступово зливається з 

оболонкою Гліссона, що оточує ВВ, вона містить велику кількість фібро-

еластичних волокон. Також у зовнішньому шарі стінки ворітної вени людини 

проходить невелика власна судина, що забезпечує живлення вени [30]. 

Як відомо, скоротлива активність гладеньком’язових клітин ворітної 

вени включає фазний і тонічний компоненти, причому ці компоненти 

формуються різними системами транспорту кальцію [31]. Фазний компонент 

формується за рахунок швидких потенціал-залежних каналів, а тонічний за 

рахунок повільних потенціал-залежних (L-Ca
2+

 каналів) та хемочутливих 

кальцієвих каналів. Згідно з сучасними уявленнями, спонтанні скорочення 

ворітної вени безпосередньо залежать від вивільнення внутрішньоклітинного 

Са
2+

, що стимулюється безпосередньо деполяризацією, внаслідок чого 

відкриваються Са
2+-

активовані СІ
—

канали. Спонтанні скоротливі реакції 

можуть відбуватись і у безкальцієвому розчині, але для таких скорочень 

необхідне поповнення кальцієвих депо, інакше через 3-5 хвилин фазні 

скорочення зникають [32]. Спонтанні скорочення є ендотелій незалежними у 

ВВ [33], але їх потенціює L-aргінін [34] за рахунок збільшення току через 

натрій-залежні механізми у ГМК судинної стінки щурів [35]. Також 

спонтанні реакції портальної вени залежать від продуктів перетворення 

циклооксигенази (ЦОГ), але не тромбоксану [36]. 

За останніми даними у судинних ГМК, а саме на ретикулярній формації, 

локалізовані ріанодинові рецептори, які є Са
2 + 

каналами і, швидше за все, 
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залучені в процесах як релаксації, так і скорочення. Дійсно, ріанодинові 

рецептори можуть бути активовані через Ca
2+-

iндукований механізм, що 

посилює рівень інозитолтрифосфату та Ca
2+ 

в цитоплазмі, що може 

викликати скорочення. Тим не менш, вивільнений через ріанодинові канали 

кальцій може активувати Ca
2+

-залежний K
+
-струм, що призводить до 

гіперполяризації мембрани і, отже, релаксації шляхом інгібування каналів L-

типу. Існують три типи ріанодинових рецепторів що виявлені в аорті щурів, 

дрібних артеріях брижі та печінковій ворітній вені. Кожен підтип має певну 

функцію в утворенні Са
2+

 сигналів [37]. Кальцієві спалахи, стимульовані 

зовнішнім кальцієм у ГМК ВВ (при вивільненні з ендоплазматичного 

ретикулума) були заблоковані після інгібування 1-го і 2-го типу 

ріанодинових рецепторів, але не третього. На відміну від цього, інгібування 

3-го типу рецепторів зменшує глобальну кальцієву відповідь, індуковану 

кофеїном і адреналіном. Отже, в умовах підвищеного завантаження 

саркоплазматичної сітки кальцієм, ріанодинові рецептори активуються 

кофеїном і збільшенням вмісту внутрішньоклітинного кальцію [38]. 

Також є данні досліджень, які засвідчують вплив температури та рівня 

рН на спонтанні скорочення ворітної вени. Так, при температурі 4
о
С 

виникають мінімальні реакції спонтанних скорочень ВВ, а максимальної 

частоти і амплітуди вони набувають при температурі 40
 о

С [39]. Ззовні 

клітини рН викликає зміну внутрішньоклітинного рН ворітної вени. 

Зниження рН призводить до зменшення спонтанних скорочень ВВ, а 

підвищення рН, навпаки викликає зростання спонтанних скорочень. В основі 

таких реакцій лежить те, що алкалоз підвищує рівень внутрішньоклітинного 

кальцію у ГМК судин, а ацидоз навпаки знижує [40]. 

 

1.2. Ендотелій та його роль у регуляції судинного тонусу. 

 

Ендотелій – найбільший ендокринний орган в організмі. Ендотелій – 

одношаровий пласт спеціалізованих клітин, які вистилають зсередини 
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кровоносні та лімфатичні судини і порожнини серця. Найбільш вивченими є 

будова і функції ендотелію судин. Для людини середньої ваги - це тканина 

вагою близько 1,8 кг або один трильйон клітин [41]. Ендотеліальне дерево не 

однорідне за своєю архітектурою. Його гетерогенність, відповідна до 

гетерогенності судинного ложа, залежить від структури, біохімічної 

організації та функції органу. Ендотелій легеневих, ниркових, церебральних 

або коронарних судин, хоча і подібний анатомічно, але істотно відрізняється 

за генетичною та біохімічною специфічністю, типами рецепторів, наборами 

білків-попередників, ферментами, трансмітерами [42-44]. 

Ендотелій синтезує субстанції, важливі для контролю згортання крові, 

регуляції судинного тонусу, фільтраційної функції нирок, скоротливої 

активності серця, метаболічного забезпечення мозку. Контролює дифузію 

води, іонів, продуктів метаболізму. Реагує на механічний вплив кровотоку, 

кров'яний тиск і відповідну напругу, що створює м'язовий шар судини [16, 

17, 45, 46]. 

У ендотелії мікроциркуляторного русла переважає обмінна, а в 

магістральних судинах – метаболічна і синтетична функції. Обмінна функція 

реалізується через механізми трансендотеліального транспорту. Він 

здійснюється як інтрацелюлярно – через міжклітинні контакти (розмір 

частинок 10 нм, що транспортуються) або міжклітинні щілини (розмір 

частинок, які транспортуються 100 нм), так і трансцеллюлярно – дифузією 

(гази, іони, ліпіди, вода), за допомогою мікропіноцитозних везикул і 

трансендотеліальних каналів (розмір частинок 100 нм), а також через 

фенестричні пори (розмір частинок 90 нм) [18, 47]. 

Тромборезистентність люменальної поверхні ендотеліального пласту 

забезпечується збалансованою продукцією ендотеліоцитів як прокоагулянтів 

(компоненти VI чинника згортання крові, чинник Віллебранта (чинник VIIIR 

згортання крові), інгібітор плазміногена, тромбоксан B2), так і 

антикоагулянтів і фібринолітиків (простациклін, активатор плазміногена, 
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антитромбін III), за допомогою яких регулюється агрегатний стан 

пристінкового шару плазми [19, 48]. 

На значну частину подразників (гіпоксія, гіпер- та гіподинамія, 

гемодинамічні впливи, механічне і електричне подразнення, фармакологічні 

агенти) ендотеліоцити реагують однотипно. Ця реакція носить фазний 

характер і проявляється утворенням структур цитоплазми, типу пухирців і 

вакуолей, а також скороченням ендотеліальних клітин. При цьому, в 

результаті ремоделювання цитоскелету, змінюється форма клітин і їх ядер, на 

поверхні ендотеліоцитів з'являються складки, мікроворсинки і вирости, 

відбувається поширення міжендотеліальних контактів з утворенням 

наскрізних щілин [49]. 

У експерименті при тривалій (30-100 діб) гіпокінезії знижувалась 

щільність розташування ендотеліоцитів в інтимі і ступінь зв'язаності, значно 

посилювався поліморфізм і загибель клітин. Особливо несприятлива ситуація 

виникала при поєднанні гіпокінезії з гіперхолистеринемією. Практичний 

інтерес представляє той факт, що повної нормалізації клітинної популяції 

ендотеліоцитів і спектру ліпопротеїдів крові не виявляється навіть через 

місяць після повернення тварин до звичайного режиму рухової активності 

[50]. 

Ендотелій в зонах ділення магістральних судин відрізняється значною 

своєрідністю будови. Це виявляється посиленим поліморфізмом, посиленням 

процесів загибелі і оновлення клітин; пласт ендотеліоцитів у цих зонах 

характеризується посиленою проникністю для макромолекул, білків плазми 

(зокрема ліпопротеїдів низької щільності) і адгезією клітин крові на поверхні 

інтими. Такі особливості пов'язані з місцевими умовами гемодинаміки: 

турбулентністю потоку, напругою зрушення, силою бічного тиску. У зонах 

розділення потоку найпершими з’являються вікові зміни ендотелію і 

створюються умови для ініціації патологічних процесів [27, 51, 52]. 

Речовини, що виробляються ендотеліоцитами, мають дуже короткий 

період напіврозпаду. Це, очевидно, свідчить про те, що їх паракринна роль є 
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головною. Основним функціональним призначенням речовин, що 

продукуються ендотеліоцитами, вважають, місцевий вазомоторний контроль. 

Ендотеліальні клітини можуть виділяти як речовини з 

вазоконстрикторною активністю (тромбоксан А2 (ТКС), простагландин F2α 

(ПГF2α), простагландин Н2 (ПГН2), ендотелін (ЕТ), так і речовини з 

вазодилаторною активністю (монооксид азоту (NO), простациклін (ПГІ2), 

адреномодулін, гідроген сульфід (Н2S), монооксид карбону (СО), 

ендотеліальний гіперполяризуючий фактор (ЕЗГФ). За нормальних умов 

існує рівновага між вазоконстрикторним і вазодилаторними факторами [19, 

21, 53-55]. 

Серед вазодилататорів основне значення має монооксид азоту (NO), 

оскільки відіграє важливу роль у підтримці базального 

судинорозширювального тонусу кровоносних судин [56-58]. NO формується 

під впливом ферменту NO-синтази (NOS), який перетворює амінокислоту L-

аргінін у оксид азоту. Існує три ізоформи NO-синтази: нейрональна ізоформа, 

яка виробляє оксид азоту у якості нейротрансмітера, що регулює синаптичне 

вивільнення нейромедіаторів [59]; індуцибельна ізоформа іNOS, що 

експресується тільки під впливом медіаторів запалення або інших шкідливих 

стимулів, які активують макрофаги [60]; і третя ізоформа це ендотеліальна 

NOS (еNOS), яка постійно виробляє моноокис азоту в судинній стінці [61].  

Неактивна ендотеліальна NOS зв'язана з білком кавеоліном і 

знаходиться в невеликих інвагінаціях клітинної мембрани під назвою 

кавеоли. При збільшенні внутрішньоклітинного рівня Са
2+

 ендотеліальна 

NOS відділяється від кавеоліну і активується, що призводить до синтезу NO, 

коли ж рівень внутрішньоклітинного кальцію зменшується NO-синтаза 

інактивується і синтез оксиду азоту припиняється [62]. Агоністи монооксиду 

азоту можуть впливати на від’єднання еNOS від кавеоліну, шляхом 

вивільнення йонів кальцію з ендоплазматичної сітки. Приклади такої 

агоністичної дії до NO мають брадикінін, ацетилхолін (АХ), аденозин 

трифосфат (АТФ), аденозин дифосфат, субстанція Р і тромбін [63]. Також 
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існують додаткові механізми регуляції продукції оксиду азоту, що пов’язані 

із фосфорилюванням еNOS за участі протеїнкінази. Посилення кровотоку у 

судинному руслі може збільшити продукцію NO, що виробляється шляхом 

фосфорилювання еNOS, а також шляхом стимуляції рецепторів 

ендотеліальних клітин гуморальними чинниками концентрація яких зростає 

при посиленні кровотоку та індукує збільшення внутрішньоклітинного Ca
2+

. 

Зокрема, підвищення кровотоку активує спеціалізовані Ca
2+

-залежні К
+-

 

канали на поверхні ендотеліальних клітин, викликаючи вихід із клітини K
+
 і 

вхід Ca
2+

. Участь Ca
2+ 

і фосфорилювання еNOS у виробництві NO залежить 

від тривалості підвищення кровотоку. Так від внутрішньоклітинного 

вивільнення кальцію залежить синтез монооксиду азоту за умов 

короткочасного збільшення кровотоку, у той час як підвищення кровотоку на 

більш тривалий період (> 30 хвилин) може призвести до виснаження 

внутрішньоклітинних кальцієвих депо, і за таких умов виробництво NO 

залежить від фосфорилювання NO-синтази [64, 65].  

Після того, як синтезований NO дифундує через ендотеліальні клітини 

до суміжних з ними гладеньких м'язів, де він зв'язується з розчинним 

ферментом гуанілатциклазою, чим активує його. Активований фермент 

збільшує швидкість перетворення гуанозинтрифосфата (ГТФ) на циклічний 

гуанозинмонофосфат (цГМФ), що зменшує тонус гладеньких м'язів. Крім 

того, цГМФ знижує вивільнення Са
2+ 

із саркоплазматичного ретикулуму 

клітин гладенької мускулатури, а також допомагає відновити концентрацію 

Ca
2+ 

в саркоплазматичному ретикулумі [66, 67]. Обидва процеси знижують 

скорочення гладеньком’язових клітин. У ворітній вені пригнічення 

монооксид азоту індукує тонічні скорочення судини, але лише за умов 

наявності ендотеліоцитів [68]. 

Подібно до NO діє монооксид карбону – ендогенно синтезований 

ендотелієм газ, що активує розчинну гуанілатциклазу, внаслідок того 

підвищується продукція цГМФ і відбувається вазодилатація [69]. CO-

індуковане розширення судини забезпечується також і через активацію Ca
2+

-
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залежні К
+
 канали, але вже незалежно від цГМФ [70]. Монооксид карбону 

утворюється при перетворенні гема у білівердин через діяльність ферменту 

гемоксигенази (HO). Дві ізоформи HO були визначені: HO-1(індуцибельна) і 

НО-2 (конститутивна). 

Ендотелійзалежний гіперполяризуючий фактор (ЕЗГФ) – 

вазодилататорний фактор, що гіперполяризує мембрану ГМК і призводить до 

формування більш негативного мембранного потенціалу клітини. Так за умов 

блокування оксиду азоту і ПГI2 гіперполяризація все ще відбувається, що 

свідчить про причетність третього фактора гіперполяризації. Найбільш 

ймовірно, що таким фактором є калій. Активація ендотеліальних рецепторів і 

подальше збільшення рівнях Са
2+ 

викликає вихід K
+
 з клітини, ГМК реагують 

на зміни позаклітинної концентрації K
+
 і також вивільняють K

+
 із клітин, 

викликаючи гіперполяризацію. Зміна мембранного потенціалу ГМК зменшує 

рівень внутрішньоклітинного Ca
2+

, в результаті чого виникає релаксація [71, 

72]. Окрім одновалентного катіона калію роль ЕЗГФ можуть виконувати: 

метаболіти арахідонової кислоти; щілинні контакти; і пероксид водню [73]. 

Адреномедуллін є потужним судинорозширювальним пептидом із 52 

амінокислотних залишків у людини і з 50 амінокислотних залишків у щурів. 

Адреномедуллін фосфорилює і активує протеїнкіназу Б та збільшує рівень 

цГМФ.  

Останні літературні данні свідчать про те, що сірководень є також 

потужним ендогенним вазорелаксантом, що було показано на аорті та 

ворітній вені [74]. H2S синтезований ендогенно з L-цистеїну в основному 

завдяки активності двох ферментів, цистатіонін-ліази і цистатіонін-синтази. 

H2S-опосередкована вазодилатація забезпечується через відкриття K-АТФ-

залежного каналу. На відміну від NO або СО, H2S розслабляє судини 

незалежно від активації цГМФ . 

Епоксіейкозатриєнова кислота є продуктом метаболізму арахідонової 

кислоти (цитохром Р450- система перетворення) [75]. Хоча синтезується вона 

в ендотелії, діє кислота шляхом збільшення виходу K
+
 з гладеньком'язових 
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клітин, що в результаті призводить до їх гіперполяризації і релаксації. Тим не 

менш, в судинах, у яких синтез цієї кислоти було заблоковано, 

гіперполяризація все ще відбувається [72], що дає привід припускати, що 

існують інші механізми, які залучені в процес гіперполяризації ГМК. 

Щілинні контакти є міжклітинними каналами, які можуть передавати 

сигнали, зокрема, іони К
+
 від ендотеліальних клітин до гладеньком'язових 

клітин [76].  

Синергетична дія двох простаноїдів, простацикліну і тромбоксану 

відіграє значну роль у регуляції судинного тонусу. Їх утворення каталізується 

ферментом циклооксигеназою, який існує у двох ізоформах ЦОГ-1 і ЦОГ-2. 

ЦОГ-1 експресується безперервно в ендотеліальних клітинах, тоді як ЦОГ-2 

експресується коли ендотелій пошкоджений і активується запальними 

цитокінами [77-80]. 

ЦОГ-2 перетворює арахідонову кислоту в простагландин Н2 (ПГH2), 

який потім перетворюється у ПГI2 за участю простациклін-синтази [81]. 

Внаслідок зв'язування простацикліну із специфічними простацикліновими 

рецепторами, що розташовуються на ГМК судин, активується 

аденілатциклаза, яка індукує синтез циклічного аденозинмонофосфату 

(цАМФ) [82]. цАМФ активує протеїнкіназу А, яка призводить до релаксації 

гладеньких м'язів таким же чином, що NO [83]. Варто відзначити, що у 

присутності NO, блокада синтезу ПГI2 не має ніякого впливу на 

вазодилатацію [84]. Однак, у разі заблокування утворення оксиду азоту, 

залишкове розширення судини пов'язане з підвищеним синтезом 

простацикліну [85], що дозволяє припустити, що ПГI2 відіграє 

компенсаторну роль в дилатації судини, за умов зменшення NO. 

На відміну від ПГI2, ТКСА2 викликає агрегацію тромбоцитів і 

вазоконстрикцію. ЦОГ-1 перетворює арахідонову кислоту в ПГH2, після чого 

синтезується ТКСА2 під дією тромбоксан-синтази [86]. Тромбоксан А2 діє на 

специфічні рецептори, що знаходяться на ГМК судин і бере участь у 

збільшенні рівня внутрішньоклітинного Ca
2+

, що призводить до звуження 
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судин [87]. Баланс у співвідношенні ПГI2 та ТКСА2 допомагає підтримувати 

гомеостаз у судинах за умов норми. Важливість цього балансу стає 

очевидним при використанні селективних інгібіторів ЦОГ-2 для зменшення 

запалення, що впливає на зменшення виробництва ПГI2, не пригнічуючи 

синтез TКСA2 [88]. Таким чином, введення інгібіторів ЦОГ-2, призводить до 

TксA2 викликаного звуження кровоносних судин і агрегації тромбоцитів, які 

не зустрівши протидії простацикліну, підвищують ризик розвитку серцево-

судинних патологій [89]. 

Одним із найпотужніших вазоконстрикторних факторів ендотеліального 

походження є ендотелін, який в організмі існує в трьох ізоформах: ET-1, ET-2 

і ET-3. Ендотеліальні клітини виділяють тільки ET-1. Синтез та виділення 

ЕТ-1 збільшується під впливом інтерлейкінів, фактору некрозу пухлин-α, 

адреналіну, ангіотензину, тромбіну і зменшується під впливом NO і ПГI2 

[90]. ET-1 рецептори виявлені як на ГМК судин (ETA і ET-B2) так і на 

ендотеліальних клітинах (ЕТ-B1) [91]. Розподіл ЕТ-1 рецепторів залежить від 

типу судинного русла, так показано, що вени містять менше рецепторів типу 

ETA, ніж ETB в порівнянні з артеріями [92]. Взаємодія ЕТ-1 з ETA або ЕТВ2 

рецепторами ГМК це призводить до відкриття Са
2+ 

каналів, що призводить до 

входу позаклітинного кальцію в м’язові клітини. Це викликає 

вазоконстрикцію аналогічним чином, як при дії ТКСА2. Активація ET-В1 

рецепторів на ендотелії викликає розширення судин, викликаючи 

вивільнення NO і ПГI2 [93]. За умов ендотеліальної дисфункції ET-В1 

рецептори на ендотеліальних клітинах пригнічуються, в той час як ET-В2 

рецептори на ГМК, активується, підвищуючи тим самим тонус судин [94]. 

Показано, що за фізіологічних умов у ВВ відсутні брадикінінові рецептори, 

кількість яких зростає при запальних процесах [95]. У той же час, 

розташовані на ендотелії ВВ брадикінінові рецептори викликають скоротливі 

реакції судини, і ці реакції є ЦОГ-2-опосередкованими (через тромбоксан А2) 

[96] також є і ендотелій-незалежна констрикція брадикінін вона ЦОГ-

залежна, але не тромбоксан-залежна [97]. 
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Таким чином, в ендотелії синтезується велика кількість біологічно 

активних речовин, що беруть участь в регуляції судинного тонусу, процесах 

клітинного росту, запалення і тромбоутворення/гемостазу. Дисфункція 

судинного ендотелію є раннім маркером розвитку серцево-судинних 

захворювань і асоціюється з подальшими клінічними подіями. Знання 

механізмів її розвитку дозволяє проводити фармакологічну корекцію, 

орієнтовану на ендотеліальну дисфункцію, спрямовану на профілактику як 

прогресування серцево-судинних захворювань, так і їх ускладнень. 

 

1.2.1. Метаболіти арахідонової кислоти як ендогенні фактори регуляції 

тонусу кровоносних судин. Метаболіти арахідонової кислоти відіграють 

важливу роль у регуляції судинного тонусу як за умов норми, так і при 

патології. Із арахідонової кислоти утворюється велика кількість метаболітів з 

різними характеристиками, що об’єднуються під загальною назвою – 

ейкозаноїди. 

Існує три основні шляхи утворення ейкозаноїдів із арахідонової кислоти: 

циклооксигеназний шлях, яким утворюються простагландини; 

ліпоксигеназний шлях, яким утворюються лейкотрієни і деякі 

гідропероксиди; шлях утворення цитохрому Р-450, яким формуються Р450-

ейкозаноїди. Внаслідок усіх цих перетворень утворюються вазоактивні 

речовини або ж речовини, що здатні модулювати ефект інших вазоактивних 

чинників. Рівень вільної арахідонової кислоти у тканинах може 

збільшуватись кількома шляхами. Він підвищується за рахунок специфічних 

активаторів ліпаз у відповідь на стимуляцію рецепторів і підвищення рівня 

вільного внутрішньоклітинного кальцію, за рахунок активації вторинних 

посередників, та внаслідок дії неспецифічних подразників, таких як 

механічна чи електрична деполяризація мембран. Перетворення арахідонової 

кислоти залежить від різних метаболічних ферментів, кількість і якість 

котрих, в свою чергу, залежать від типу клітин, фази їх розвитку та 
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фізіологічних умов [98]. Арахідонова кислота вивільняється з фосфоліпідів 

клітинної мембрани під впливом фосфоліпази А2 (ФЛА2) та діацилгліцирол 

ліпази [99]. 

Існують відомості про те, що ЦОГ-1 і ЦОГ-2 можуть вивільнятися 

одними і тими ж клітинами і за однакових умов, але виконувати відмінні 

функції. Так на кістковому мозку мишей було показано, що імуноглобулін-Е-

стимульоване вивільнення ПГД2 пов’язане з ЦОГ-1, тоді як цитокін-

індуковане виділення ПГД2 відбувається шляхом ЦОГ-2 перетворення [100]. 

У той же час було показано, що ендотоксини у мишиних фібробластах та 

макрофагах стимулюють перетворення ПГ із арахідонової кислоти, але 

фермент ЦОГ-1 на відміну від ЦОГ-2 не здатен здійснити таке перетворення 

[101]. Такі данні свідчать про різні функції ЦОГ-1 і ЦОГ-2. Також, існують 

відомості, які вказують на те, що обидві ізоформи циклооксигенази присутні 

як в ендоплазматичному ретикулумі, так і в ядерній оболонці, однак кількість 

ЦОГ-2 вдвічі більша у ядерній оболонці [102]. 

Арахідонова кислота перетворюється на ендопероксид ПГG2 під дією 

ферменту простагландин ендопероксид-синтази (альтернативна хімічна назва 

ЦОГ), а подальша пероксидазна активність ферменту спричиняє утворення 

ПГН2. Подальше перетворення ПГН2 відбувається під дією специфічних 

ферментів. Так тромбоксан-синтаза перетворює ПГН2 на тромбоксан А2, 

простациклін-синтаза перетворює ПГН2 на простациклін, інші 

простагландини утворюються під дією відповідних ферментів, внаслідок 

чого утворюються ПГD2, ПГЕ2, ПГF2. Серед усіх ейкозаноїдів тромбоксан і 

простациклін є найбільш важливими простаноїдами, що беруть участь у 

підтриманні серцево-судинного гомеостазу [103]. 

Тромбоксан А2 – в основному продукується тромбоцитами, досить 

швидко (до 30с.) спонтанно гідролізується до неактивної форми тромбоксану 

В2 (ТКСВ2) [104]. Тромбоксан діє через ПГН2/ ТКСА2 рецептори (ТР), що 

спричиняє судинозвужувальні реакції та агрегацію тромбоцитів. ТР – G-білок 

зв’язаний рецептор родопсинового типу, що утворюється 7 
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трансмембранними доменами. ТКСА2 діє на рецептор ГМК, внаслідок чого 

активується Gq-білок, який активує фосфоліпазу С, що призводить до 

інозитолтрифосфатної (ІФ3) продукції з подальшим залученням 

внутрішньоклітинного кальцію, внаслідок чого відбувається звуження 

судини. У цей процес залучається і зовнішньоклітинний кальцій, який 

входить в клітину як через L-тип так і інші типи кальцієвих каналів. Треба 

відзначити, що ПГН2 і ТКСА2 впливають на один тип рецепторів. Так за 

умов інгібування ТКС-синтази, ПГН2 діє на ТР і спричиняє ті самі ефекти, 

що і ТКСА2, тобто вазоконстрикцію і агрегацію тромбоцитів [105-108]. 

Епоксіейкозатриєнова кислота є, також, продуктом метаболізму 

арахідонової кислоти (цитохром Р450- система перетворення) [75]. 

Синтезується кислота в ендотелії, діє шляхом збільшення виходу K
+
 з 

гладеньком'язових клітин, що в результаті призводить до їх гіперполяризації 

і релаксації. 

Лейкотриєни, продукти перетворення арахідонової кислоти 

ліпоксигеназним шляхом, також, задіяні у регуляції судинного тонусу. 

Відомо, що С4, Д4 та Е4 лейкотриєни є потужними вазоконстрикторами, що 

синтезуються ендотеліальними клітинами [109-111].  

 

1.2.2. Участь простаноїдів у регуляції кровообігу печінки. Питання 

участі ейкозаноїдів у регуляції печінкового кровообігу є актуальним і 

широко досліджуваним на сьогоднішній день, але при цьому лишається 

недостатньо вивченим. 

Відомо, що фермент ЦОГ-2 синтезується конститутивно деякими 

тканинами, включаючи печінку. ЦОГ-1 швидко вступає в реакцію синтезу 

простагландинів після стимуляції рецепторів, зокрема α1-адренорецепторів, 

разом з тим синтез простаноїдів, індукований ЦОГ-2 відбувається більш 

повільно. ТКС-синтаза використовує ПГН2, синтезований під дією ЦОГ-2, за 

умов нормального постачання арахідонової кислоти. Якщо ж арахідонова 
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кислота у надлишку – використовується ЦОГ-1 синтезований ПГН2 для 

синтезу тромбоксану [112]. 

Клітини Купфера, що у великій кількості знаходяться в печінці та її 

судинах (в тому числі їх знайдено і у ворітній вені) мають здатність до 

синтезу ЦОГ-залежних простаноїдів, зокрема ПГД2, ПГЕ2, ТКСА2 [113, 

114]. Ефект від введення індометацину в печінкове русло через брижові 

судини було досліджено на собаках. Так, після блокади ЦОГ кровоток у ВВ 

зменшувався внаслідок потужної вазоконстрикції брижових та ворітних 

судин. Але, печінковий артеріальний кровоток зростав, тому загальний 

печінковий кровообіг під дією індометацину не змінювався. Постачання 

кисню в печінку через ворітну вену значно знижувалось внаслідок 

зменшення кровотоку, але загальне напруження кисню в печінці під дією 

індометацину залишалось незмінним, за рахунок притоку артеріальної крові. 

Такі результати свідчать про участь продуктів ЦОГ шляху перетворення 

арахідонової кислоти у регуляції тонусу ВВ і брижових судин, але завдяки 

компенсаторним механізмам загальний кровоток у печінці здатен залишатись 

незмінним [114]. У той же час, у ворітній вені мурчаків виявлено ТКС-

рецептори, а також здатність судини активуватись під дією ТКСА2, ПГД2, 

ПГЕ2 [115]. 

Інгібітор Са
2+

-незалежної ФЛА2 приблизно на 50% знижував амплітуду 

фенілефрин-індукованих скорочень деендотелізованих судинних препаратів 

ВВ кролів. Але цей інгібітор не впливав на К+-індуковану деполяризацію та 

на Са
2+

-індуковане скорочення ВВ. Фенілефрин (10 мкМ) стимулював 

вивільнення арахідонової кислоти у ВВ, при цьому інгібування Са
2+

-

незалежної ФЛА2 значно знижувало концентрацію вільної арахідонової 

кислоти. Та за умов аплікації фенілефрину арахідонова кислота вивільнялась 

у великій кількості навіть за умов інгібітору Са
2+

-незалежної ФЛА2, тоді як 

інгібітор не впливав і на скорочення судинних препаратів ВВ, викликаних 

екзогенною арахідоновою кислотою. Досліди проведені на ВВ мишей 
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показали що надлишкова експресія Са
2+-

незалежної ФЛА2 призводила до 

значного зростання констрикторних реакцій ВВ під дією серотоніну [116].  

Велика кількість літературних даних безперечно вказує на складні 

механізми регуляції судинного тонусу, в тому числі і судин печінки, в яких 

значну роль відіграють ендогенно-синтезовані простаноїди. Подальше 

вивчення таких механізмів необхідне для формування фундаментальних 

знань, а також для з’ясування механізмів виникнення і розвитку патологічних 

станів судин та розробки методів їх корекції. 

 

 

1.3. Вазомоторні ефекти ацетилхоліну 

 

Ацетилхолін  - нейромедіатор, що був виявлений у бактерій, водоростей, 

найпростіших і примітивних рослини, що вказує на надзвичайно ранню 

появу його в процесі еволюції (близько 3 мільярдів років). У людини АХ 

широко представлений у нервовій системі та є нейромедіатором 

парасимпатичної нервової системи. Окрім того ацетилхолін та / або 

ферменти для його синтезу (холінацетилтрансферази) були знайдені в 

епітеліальних клітинах (дихальних шляхів, травного тракту урогенітального 

тракту, епідермісі), мезотеліальних клітинах (плеври, перикарда), також в 

ендотеліальних, м'язових і імунних клітинах (моноцитах, гранулоцитах, 

альвеолярних макрофагах, тучних клітинах). Наявність ненейрогенного 

ацетилхоліну супроводжується присутністю холінестераз і холінорецепторів 

(нікотинових, мускаринових).  

Відомо, що ацетилхолін взаємодіє зі специфічними М-

холінорецепторами на мембранах ендотеліоцитів судин, він є потужним 

вазорелаксантом і використовується у діагностиці функції ендотеліальних 

клітин. Активність АХ опосередковується ендотеліальними мускариновими 

рецепторами, що викликають вивільнення вазоактивних агентів. Визначено 

п'ять підтипів мускаринових рецепторів. Ізоформи M1, M3 і M5 стимулюють 
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інозитолтрифосфат, опосередковано Gq/11-білком, маючи при цьому малий 

стимулюючий вплив на активність аденілатциклази. Парні ізоформи 

рецепторів М2 і М4 пов'язані переважно з інгібуванням активності 

аденілатциклази через Gi-білок. Участь M1 показана у холінергічній 

вазорелаксаціі сонних артерій щурів, внутрішньої грудної, легеневій артеріях 

людини. Інші дослідження показали, що М3 рецептор реалізує холінергічні 

ефекти в судинах, таких як аорта та стегнова артерія, коронарних артеріях. 

M5 опосередковані холінергічні реакції судин головного мозку у людей, 

великої рогатої худоби і мишей [117, 118]. Треба зазначити, що на 

ендотеліальних клітинах були, також, знайдені і нікотинові ацетилхолінові 

рецептори [119]. 

У 1980 році Завадський і співавт. [120] повідомили про обов’язкову роль 

ендотелію у опосередковуванні розслаблення артерій під дією ацетилхоліну. 

Це відкриття дало можливість зрозуміти загальнофізіологічну роль оксиду 

азоту як міжклітинного месенджера. Але згодом виявилось, що NO є не 

єдиним розслаблюючим фактором, що виділяється ендотелієм судин на дію 

АХ [121]. Крім того, стало відомо, що є судини, ендотеліальні клітини яких 

під впливом АХ спричиняють виділення констрикторних факторів [122]. I на 

базилярній артерії собак, було показано, дію ацетилхоліну як потужного 

вазоконстриктора, але за умов збереження ендотелію стінки досліджуваних 

судин. При видаленні ендотеліального шару з кілець базилярної артерії собак 

АХ призводив до реакції дилатації. Окрім констрикторної дії АХ на 

базилярну артерію собаки Катусік та співавт., також показали участь 

продуктів перетворення арахіднової кислоти у подібних реакціях. Також 

було встановлено, що ТКСА2 не бере участі у опосередковуванні констрикції 

на АХ у цих судинах [123]. На інших судинах, навпаки, показано участь 

тромбоксану у АХ-індукованих скороченнях [124]. А також, є відомості, що 

викликані ацетилхоліном ендотелій-залежні констрикторні реакції 

виникають через  стимуляцію супероксиданіонами ЦОГ-1, що призводить до 

активації тромбоксанових рецепторів [125]. 
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Літературні дані вказують на існування холінергічної іннервації на 

додаток до відомих адренергічної і неадренергічної, нехолінергічної 

іннервації у ворітній вені кроля [7]. При дослідженні інервації ВВ щурів було 

знайдено 2 сплетення холінергічних нервових волокон: зовнішнє на рівні 

зовнішніх шарів адвентиції, і внутрішнє на рівні переходу адвентиції в 

медіальний шар та у зовнішній зоні ГМК [8]. Встановлено, що у портальному 

руслі АХ виявляє нетипову, видоспецифічну, концентраційнозалежну 

судинозвужувальну дію [13].  

 

 

1.4. Адренореактивність судинного русла 

 

Загальний та регіонарний периферичний опір, а також ємність судинної 

системи регулюються симпатичною нервовою системою, яка впливає на 

судини, головним чином, за рахунок змін у вивільненні катехоламінів з 

симпатичних нервових закінчень і мозкової речовини надниркових залоз. 

Норадреналін та адреналін (АДР) є потужними вазоконстрикторними 

гуморальними факторами, їх фармакодинаміка пов’язана з прямим 

активуючим впливом на α- та β –адренорецептори [126]. Концентрація 

адреналіну в плазмі крові здорової людини – наближена до 0,05нг/мл, а 

норадреналіну – 0,2 нг/мл. Під час стресу концентрація АДР і НА може 

зростати до 0,37 і 4,1 нг/мл відповідно [127]. 

Загальний та регіонарний периферичний опір та ємність судинної 

системи регулюються симпатичною нервовою системою, яка впливає на 

судини, головним чином, за рахунок змін у вивільненні катехоламінів з 

симпатичних нервових закінчень і мозкової речовини надниркових залоз.  

Відомості про мішені норадреналіну та адреналіну, основних 

ендогенних катехоламінів, останнім часом значно розширилися. З двох типів 

адренорецепторів (α і β), зараз відомо 9 підтипів (α1A, α1B , α1D, α2А, α2B, 

α2C, β1, β2 і β3) і 2 інших кандидати (α1L і β4), які можуть бути конфірмаційні 



31 
 

 
 

до стану α1А і β1-адренорецепторів, відповідно. Судинний ендотелій містить, 

щонайменше, п'ять різних підтипів адренорецепторів (2А/D, α2C, β1, β2, β3), 

які, безпосередньо або шляхом вивільнення оксиду азоту, активно беруть 

участь в регуляції  судинного тонусу.  

α1-адренорецептори є членами надродини G-білок зв’язаних рецепторів. 

Після активації G білка, Gq, активує фосфоліпазу С. ФЛ-С розщеплює 

фосфатидилінозитол-4,5-дифосфат, який у свою чергу, призводить до 

збільшення інозитолтрифосфату і діацилгліцеролу. Останній взаємодіє з 

кальцієвими каналами ендоплазматичного і саркоплазматичного ретикулуму, 

тим самим змінюючи вмісту кальцію в клітині. Це викликає всі інші, 

подальші, ефекти. Специфічна дія α1-рецепторів в основному полягає в 

активації скорочення гладеньких м'язів. Це викликає звуження судин в 

багатьох кровоносних судинах, в тому числі судин шкіри, шлунково-

кишкового тракту, нирок (ниркова артерія) [128]. α1-Адренорецептори 

розташовані також в області гладеньких м'язів сечоводу, сім’япровода, матки 

(при вагітності), сфінктера уретри, бронхіол (хоча і незначна кількість), у 

кровоносних судинах ціліарного тіла (тут, стимуляція викликає мідріаз). 

Даний підтип адренорецепторів опосередковує вплив адреналіну та НА 

глікогеноліз і глюконеогенез, а також на секрецію потових залоз і Na
+
 

реабсорбцію нирок [129]. Антагоністи α1-адренорецепторів широко 

застосовуються при лікуванні гіпертонічної хвороби [130].  

α2-рецептори впливають на інгібування інсуліну в підшлунковій залозі, 

індукцію звільнення глюкагону з підшлункової залози, скорочення 

сфінктерів шлунково-кишкового тракту. Участь сім'ї α2-рецепторів включає 

інгібування пресинаптичного вивільнення нейротрансмітерів, вазодилатацію 

або ж, навпаки, звуження кровоносних судин. Активація α2 рецепторів 

серцево-судинних центрів мозку знижує кров'яний тиск і зменшує 

концентрацію норадреналіну в плазмі; активація периферичних альфа (2В і 

2C) -рецепторів викликає затримку натрію і вазоконстрикцію [131]. 
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Подразнення β1-рецепторів призводить до збільшення серцевого викиду, 

за рахунок підвищення частоти серцевих скорочень і збільшення швидкості 

поширення потенціалу дії у кардіоміоцитах, тим самим збільшуючи серцевий 

викид [132]. Активація β2-рецепторів спричиняє релаксацію гладеньких 

м'язів у бронхах, ліполіз у жировій тканині [133], анаболізм в скелетних 

м'язах [134], розслаблення невагітної матки, скорочення сфінктерів у 

шлунково-кишковому тракті. Коли β1- і β2-адренорецептори активуються, 

вони викликають розширення кровоносних судин периферичних судин, β2-

рецептори переважають у ГМК більшості судин, за вийнятком коронарних і 

церебральних артерій, у стінках яких переважають β1-рецептори [135] β3-

адренорецептори стимулюють підвищення ліполізу в жировій тканині. Але 

останнім часом дослідження також показали наявність функціональних β3-

адренорецепторів у судинах, проте їх роль високо видоспецифічна. Так у 

собак β3-агоністи індукують периферичну вазодилатацію, головним чином, в 

шкірі і жировій тканині; стимуляція β3-рецепторів є менш значущим у щурів, 

ніж у собак, і, взагалі не зафіксовано ефект у приматів. У людей β3-

рецептори відіграють меншу роль у контролі кровотоку в жировій тканині, 

ніж β1- і β2-адренорецептори. цАМФ-залежний шлях бере участь в реалізації 

активації β3-адренергічного ефекту в легеневій артерії собак та міоцитах 

ворітної вени щурів [136]. Тоді як стимуляція ендотеліальних β3-

адренорецепторів грудної аорти щурів активує ендотеліальну NO-синтазу, 

що веде до збільшення внутрішньоклітинного цГМФ і активації декількох 

типів калієвих каналів (BKCa, KATP, Kv) ГМК судинної стінки [137]. Однак, 

сучасні дослідження показують, що функціонування β-адренорецепторів 

судин не може бути повністю пояснено використанням β1-, β2-, і β3-

блокаторів. У дослідах на аорті щурів після використання всіх специфічних 

блокаторів β-адренорецепторів частково зберігається судинна відповідь, що 

свідчить про наявність β4 підтипу рецепторів [138]. 

Окрім загальновизнаної прямої дії норадреналіну, безпосередньо на 

ГМК судин, також відомо про його ендотелійзалежну дію. Стимуляція β-
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адренорецепторів ГМК судин викликає вазорелаксацію через активацію 

аденілатциклази і подальшим збільшенням цАМФ. Судинні ендотеліальні 

клітини також можуть містити β-адренорецептори, стимуляція яких викликає 

вазорелаксацію, але опосередкованим шляхом через стимуляцію eNOS [139]. 

Агоністи α2 адренорецептори викликають ендотелій-залежну релаксації в 

ряді ізольованих кровоносних судин. Цей ефект пояснюється активацією 

ендотеліальних α2 -адренорецепторів пов'язані з стимуляцією eNOS через Gi-

зв’язані білки [140]. Вазоконстрикторні та метаболічні ефекти норадреналіну 

в печінці щурів може модулювати оксид азоту, пригнічуючи перші та 

посилюючи другі [141]. Існує значна кореляція між поліпшенням 

ендотелійзалежної вазодилатації і зменшенням концентрації НА [142]. 

Експерименти на ізольованих коронарних артеріях свиней і собак показали, 

що скоротливі відповіді на норадреналін та серотонін були більш потужними 

у відсутності ендотелію. Автори вважають, що ці біологічні аміни індукують 

звільнення судинорозширюючих речовин з ендотеліальних клітин, які 

можуть виступати в якості фізіологічних антагоністів до скоротливих 

відповідей гладеньких м'язів [143]. 

Однак у дослідах, проведених на венах різних органів, було показано, 

що арахіднова ксилота і тромбін викликають ендотелійзалежне підвищення 

тонусу, у скороченнях, індукованих норадреналіном [123]. Попередня 

перфузія індометацином ізольованих препаратів базилярної артерії собак 

супроводжувалась зниженням констрикторних відповідей на НА, що автори 

пов’язують з виділенням ендотелієм констрикторних факторів 

цилооксигеназного шляху утворення [144, 24]. Вазоконстрикція загальної 

сонної артерії щурів, індукована НА, реалізується через α1-адренорецептори, 

і є залежною від судинозвужувальних простагландинів [25]. У дослідах на 

базилярній артерії кроля було показано, що у сегментах артерії з видаленим 

ендотелієм дія НА не супроводжується виникненням потенціалу дії в ГМК. У 

цих сегментах і амплітуда скорочення і повільна деполяризація гладеньких 

м’язів були подібними до судин з інтактним ендотелієм, але напруга 
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судинної стінки зростала повільніше. Результати таких досліджень показали, 

що деполяризацію ГМК, скорочення та, можливо, виникнення 

ендотелійзалежних ПД спричиняє активація α-адренорецепторів [26]. У 

дослідах на церебральній артерії собак та аорті щурів, перфузія, судин з 

інтактним ендотелієм, індометацином викликала зниження констрикторних 

відповідей на НА, що автори пов’язують з виділенням ендотелієм 

констрикторних факторів цилооксигеназного шляху утворення [145, 146]. 

У кров’яному руслі свиней, підвищенна концентрація α2-

адреноміметиків може викликати виділення ендотелійзалежних 

констрикторних факторів, але не ендотеліну і не продуктів 

циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти [144]. У 

людей в мозкових артеріях, активація α2-адренорецепторів зменшує 

ендотеліальне вивільнення ендотеліну-1, що призводить до розслаблення 

судин [147].  

Відомо, що α- та β-адренорецептори беруть участь у регуляції 

портального тиску в печінці [148]. Так активація α- адренорецепторів 

спричиняє дозозалежне скорочення ворітної вени, що пригнічується 

фентоламіном. У стінках ВВ містяться α1- так і α2-адренорецептори. 

Активація першого підтипу, викликає тонічну відповідь судини, а другого – 

фазичну відповідь [149]. У брижових артеріях і ворітній вені щурів виявлені 

альфа 1А і альфа 1В адренорецептори [150]. Активація β-адренорецепторів 

спричиняє гальмівний адренергічний вплив у ворітній вені [151]. При чому 

розслаблення судини забезпечується в основному через активацію β2 – 

рецепторів [152]. На даний час існують докази існування β3 рецепторів на 

ГМК стінки ВВ. 

Проведений нами літературний пошук не виявив експерементальних 

даних, щодо ендотелійзалежної регуляції судинного тонусу ворітної вени під 

дією НА. Але існують літературні дані про участь продуктів ЦОГ-1, і зокрема 

тромбоксану А2, у формуванні in vivo відповіді судин печінки на дію 

агоніста α-адренорецепторів метаксоміну [153]. Селективний агоніст α2-
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адренорецепторів викликав ендотелій-залежні тонічні констрикторні реакції 

(фермент ЦОГ у таких реакціях не задіяний) [154]. Також, у літературі 

існують результати отримані на самках щурів, що свідчать про 

опосередкування ендотелієм (а саме ендотеліном) реакцій ВВ, індукованих 

фенілефрином, тобто агоністом альфаадренорецепторів. [155, 156]. 

 

 

1.5. Фізіологічна роль серотоніну в регуляції судинного тонусу  

 

Серотонін, або 5-гідрокситриптамін (5-ГТ), є нейроендокринним 

гормоном, який синтезується в серотонінергічних нейронах у центральній 

нервовій системі [157] і в ентерохромафінних клітинах шлунково-кишкового 

тракту [158]. Він утворюється в організмі у результаті гідроксилювання та 

декарбоксилирования амінокислоти L-триптофану ферментами 

триптофангідроксилазою і декарбоксилазою відповідно. Є 16 різних 

серотонінових рецепторів, через які речовина здійснює свої численні ефекти. 

Серотонінові рецептори є досить різнорідним, і вони були перегруповані в 7 

різних родин (5-ГT1 – 5-ГT7). За винятком 5-ГT3, який є лігандкерованим 

іонним каналом, всі інші рецептори є G-білокзв’язані і активують 

внутрішньоклітинні вторинні месенджери. Кожна родина рецепторів 

відмінна за структурою, фармакологічними і трансдукційними 

характеристиками [159]. Після активації серотоніном рецептору він 

очищається з позаклітинного простору шляхом зворотнього захоплення 

специфічним транспортером, після чого медіатор піддається катаболізму 

[160]. Деградація серотоніну здійснюється, насамперед, за допомогою 

ферменту моноаміноксидази (МАО), який існує у двох молекулярних 

підтипах МАО А і МАО Б, які мають деякі відмінності в їх тканинному і 

клітинному розподілі. Фермент МАО А є більш селективним для окислення 

серотоніну (має більш високу спорідненість до субстрату), ніж МАО B [161]. 
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В організмі реєструються такі ефекти серотоніну: скорочення гладенької 

мускулатури кишечника, бронхів, матки і інших вегетативних органів, 

вазоконстрикція (за винятком судин скелетних м’язів та коронарних судин, 

які за дії серотоніну розширюються), підсилення тонусу і перистальтики 

травного тракту. Він є одним із медіаторів запалення та алергії; при місцевій 

дії викликає виражений набряк. Бере участь у процесах зсідання крові [162]. 

Існують результати, що підтверджують новітній механізм серотоніну у 

стимуляції печінкою глікогенезу за участю циклінзалежної кінази-5. У 

зв’язку з тим, що у печінці локалізуються різні підтипи серотонінових 

рецепторів, їх специфічне подразнення може призводити як до розвитку 

діабету, так і до гіпоглікемії у людей [163].  

Навіть у невеликих дозах серотонін, при введенні у кров, змінює 

діяльність практично всіх систем організму, як людини так і інших ссавців. 

Реакція залежить від виду тварини, умов експерименту, методу чи швидкості 

введення серотоніну [164]. 

У дії серотоніну важливу роль відіграє наявність ендотеліальних клітин 

у судинній стінці. Так на коронарних і інших артеріях було показано 

вазодилатуючу дію 5-ГТ (за умови збереженого ендотелію) і потужний 

вазоконстрикторний ефект при видаленні ендотеліальних клітин. Однак, є 

літературні свідчення, що за умов регенерації пошкодженого ендотелію дія 5-

ГТ провокуватиме переважно констрикторні відповіді судин [165] 

Існують, також, і гетерогенні пресинаптичні 5-ГT рецептори на 

постгангліонарах симпатичних нервів, які регулюють вивільнення 

нейромедіатора з норадренергічних нейронів у кровоносні судини різних 

видів тварин. У підшкірній вені собаки, агоністи 5-ГT1B/1D  рецепторів 

пригнічують вивільнення норадреналіну [166]. З іншого боку, Коен та 

співавт. [167] показали, що в підшкірній вені кролика, 5-ГT збільшує 

виділення норадреналіну, стимулюючи пресинаптичні 5-ГT1A рецептори на 

норадренергічних нервових закінченнях. Ці дані показують, що 5-ГT може 

регулювати судинний тонус, модулюючи нейроефекторну передачу у 
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кровоносних судинах, залучаючись у комплексний шлях регуляції. 

Фізіологічні концентрації 5-ГT, які не здатні викликати скорочення самі по 

собі, підвищують скорочення на норадреналін в артеріях щура, що свідчить 

про те, що 5-ГT може також взаємодіяти синергічно з іншими 

вазоконстрикторами, в тому числі ангіотензином II, ендотеліном-1 і 

простагландином F2α [168]. У підшкірній вені кроля, агоністи гістаміну і 

тромбоксану A2 збільшували активність і ефективність суматриптану, 

агоніста 5-ГT1B/1D, але такий ефект не спостерігався в базилярній артерії 

[169]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна вважати, що серотонін відіграє 

суттєву роль в регуляції серцево-судинної системи. Однак, його роль у 

ворітній системі печінки вивчена недостатньо. Серотонінергічні нервові 

волокна є частиною вегетативної нервової системи і їх нервові закінчення 

були знайдені на гілках печінкової артерії, ворітної вени, жовчних проток і 

сполучної тканини міждолькових перетинок в організмі людини [9], а також 

в портальних трактах печінкових часток щурів [10]. Роль серотонінергічних 

волокон у функції печінки, очевидно, пов'язана з регулюванням току крові 

через ворітну вену, а також синусоідального кровотоку [170]. Визначено, що 

у ворітному руслі міститься найвища концентрація вільного серотоніну, який 

током крові переноситься в печінку з кишківника (вивільнення серотоніну 

ентерохромафінними клітинами відбувається за умов активації бета-

адренорецепторів) [171, 172]. В експериментальних дослідженнях було 

показано, що серотонін впливає як вазоконстриктор на гладенькі м’язи 

портальної вени [171, 173]. На м’язових клітинах цієї судини локалізовані 5-

ГТ2А і 5-ГТ1В рецептори, через які може діяти серотонін [174]. 
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1.6. Співвідношення ендотеліальних факторів у регуляції тонусу судин 

за умов портальної гіпертензії 

 

Захворювання шлунково-кишкового тракту в Україні знаходяться на 

другому місці в структурі загальної захворюваності серед дорослого 

населення, а кількість первинних звернень з приводу цих хвороб збільшились 

за останні 10 років в 3-4 рази. Актуальність проблеми зумовлена істотним 

зростанням частоти розвитку портальної гіпертензії у хворих на дифузні 

хронічні захворювання печінки [175-177]. 

Портальна гіпертензія – це стан, для якого характерне стійке підвищення 

тиску у басейні ворітної вени до 25-30 мм рт. ст. (норма – 7-10 мм рт. ст.), 

зумовлене анатомічною або функціональною обструкцією кровотоку у 

системах ворітної вени, печінкових вен, нижньої порожнистої вени [178] 

Відповідно до локалізації перешкоди току крові виділяють наступні 

форми портальної гіпертензії: надпечінкова – перешкода локалізується в 

стовбурі ворітної вени або її великих гілках; внутрішньопечінкова – 

перешкода на рівні внутрішньопечінкових розгалужень ворітної вени, тобто 

у самій печінці. Ця форма портальної гіпертензії поділяється на 

пресинусоїдну, синусоїдну та пост синусоїдну; позапечінкова – порушення 

відтоку крові на рівні позаорганних стовбурів печінкових вен або у нижній 

порожнистій вені проксимальніше місця впадання у неї [179, 180]. 

Донедавна вважали, що основною причиною виникнення портальної 

гіпертензії є механічна перешкода току крові у ворітній вені внаслідок 

розростання сполучної тканини у паренхімі печінки [181, 182]. Роль 

гемодинамічного фактора залишалася недооціненою. Сьогодні широко 

вивчається роль ендотелій-залежних факторів у патогенезі багатьох 

хронічних захворювань, але не з'ясованим залишається вплив ендотеліальної 

дисфункції на стан гемодинаміки печінки та формування портальної 

гіпертензії [183-186]. При портальній гіпертензії відбувається потужне 

вивільнення вазоконстрикторів, похідних арахідонової кислоти таких як 
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тромбоксан чи цистенил-лейкотриєни (С4, Д4, Е4), а також зменшується 

синтез вазодилататорів, що в решті призводить до підвищенного судинного 

тонусу [187]. Відома також роль ендотеліну (ЕТ-1 та ЕТ-3) у генезі 

гіпертензії що забезпечує підвищення внутрішньопечінкового судинного 

опору. Збільшення рецепторів ЕТ-1/е має позитивну кореляцію з розвитком 

портальної гіпертензії [188]. 

Ендотеліальна дисфункція є однією з ранніх ознак важких форм 

ураження судин при хронічних дифузних захворюваннях печінки [20, 189-

191]. Результати багаточисельних досліджень показали, що у місцях 

пошкодження судинної стінки синтез і біодоступність NO суттєво знижені. 

Це змінює динамічну рівновагу факторів, які впливають на тонус судин, і 

провокує розвиток вазоконстрикції [21]. Отже, під дисфункцією ендотелію 

вважається, перш за все, дизбаланс між продукцією вазодилататорних 

(простацикліну, оксид азоту) та вазоконстриктоних сполук (ендотеліну, 

продуктів ЦОГ шляху перетворення арахідонової кислоти), 

ангіопротекторних, протромбічних, проліферативних факторів. Методами 

оцінки функції ендотелію є визначення циркулюючих в плазмі крові маркерів 

дисфункції і оцінка ендотелійзалежної вазодилатації судин при 

функціональних пробах. Високоспецифічними маркерами дисфункції 

вважають десквамовані ендотеліоцити, оксид азоту, ендотелін-1 і фактор 

Віллєбранта, що виконує роль реологічного клею, своєрідного моста, який 

сполучає рецептори тромбоцитарної мембрани із субендотеліальними 

структурами пошкодженої стінки судини. Окремими дослідженнями 

встановлено закономірне наростання рівня фактора Віллєбранта у плазмі при 

значних судинних ураженнях [22]. Дотепер природа взаємозв’язків між 

функцією ендотелію та оточуючими тканинами вивчена недостатньо [192]. 

Ендотеліальна дисфункція є важливою складовою у розвитку портальної 

гіпертензії. Очевидно, що визначення порушень співвідношення 

ендотеліальних вазоактивних факторів та відновлення їх балансу можуть 

бути покладені в основу лікування даної судинної патології. 
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РОЗДІЛ 2 

      МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Об’єкти та умови дослідження 

 

Дослідження проведені з дотриманням міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідних та інших наукових цілей [193], у відповідності до Закону 

України від 21.02.2006 № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» [194] та згідно з етичними нормами і правилами роботи з 

лабораторними тваринами [195] 

Експерименти виконували на білих нелінійних щурах обох статей 

масою 180-250 г. Тварин утримували в умовах віварію на стандартному 

харчовому раціоні в індивідуальних клітках або ж клітках з сіткою для 

попередження копрофагії. Усього в експериментах було використано 180 

щурів. 

 

 

2.2. Реєстрація скоротливої активності ізольованих препаратів ворітної 

вени печінки щурів 

 

У гострому досліді у тварин після умертвіння шляхом застосування 

парів хлороформу з наступним кровопусканням, відкривали черевну 

порожнину та видаляли ВВ. Ретельно відпрепаровану від сполучної тканини 

та периваскулярних сплетень, вену одразу розміщували у розчин Тіроде 

такого складу: NaCl – 8 г /л; KCl – 110 мг/л; CaCl2 – 250 мг/л; MgSO4 – 200 

мг/л; NaHCO3– 1,6 г/л; KH2PO4 – 120 мг/л; глюкоза – 2 г/л. 

Судинний препарат закріплювали у плексигласовій камері з проточним 

підігрітим розчином Тіроде (37+1
о
С) за допомогою сталевих гачків, один з 

яких нерухомо вмонтовано у стінку камери, інший з’єднано із стрижнем 
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механоелектричного перетворювача. Тут судинні препарати підлягали 

пасивному розтяганню з силою 5 мН та витримувались протягом 20-30 

хвилин [196, 197].  

Скоротливу активність ізольованого фрагменту ВВ реєстрували за 

допомогою тензометричної установки (рис 2.1). У якості датчика реєстрації 

використовували ємнісний механоелектричний перетворювач, 

сконструйований дослідно-конструкторським відділом Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України.  

 

 

Рис.2.1. Блок-схема установки для дослідження скоротливої активності 

гладеньких м’язів ізольованих судинних препаратів:  

 

1.Розчин для перфузії;                            6. Нитка з натурального шовку; 

2. Електротермостат;                              7. Механоелектричний перетворювач; 

3. Електротермометр;                             8. Підсилювач постійного струму; 

4. Ванночка з ізольованим                     9. ПК; 

    судинним препаратом;                       10. Блок живлення; 

5. Судинний препарат;                                    
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Сигнал механоелектричного перетворювача підсилювався за допомогою 

підсилювача постійного струму, змонтованого на мікросхемі 140 ЧД8. Далі 

аналоговий сигнал відцифровували з використанням аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП) і виводили на жорсткий диск і паралельно на монітор 

персонального комп’ютера для реєстрації та запису даних з використанням 

програми «PowerGraph ver.2.1» виробництва фірми «ДИСофт» (Росія). У 

якості АЦП використовували стандартну звукову карту AWE64 фірми 

Creative (США) зі стереотрактом, що дозволяє проводити одночасний запис 

електричних сигналів з двох незалежних датчиків. Установка дозволяє 

проводити реєстрацію сигналів амплітудою від 1 мВ до 2В. 

Перевірку і калібрування системи проводили шляхом прямого 

прецизійного механічного впливу на стиржень датчика важків різної ваги і 

фіксацією результату за умов перетворення в цифровий формат на виході 

програми «PowerGraph ver.2.1». Вимірювання змін тонічного напруження 

гладеньких м’язів ізольованих ВВ проводились в абсолютних одиницях 

міліньютонах (мН). 

Досліджувані речовини подавали в камеру по проточній системі із 

постійною швидкістю 2-2,5 мл/хв. З тією ж швидкістю здійснювали 

відмивання досліджуваних нами речовин розчином Тіроде. 

 

 

2.3. Методика деендотелізації судинних препаратів 

 

З метою визначення прямої дії гуморальних чинників на 

гладеньком’язові клітини стінки ворітної вени було застосовано 

фармакологічну деендотелізацію з використанням сапоніну. 

Судинний препарат розміщували у плексигласовій камері 

тензометричної установки у розчині Тіроде. З метою надання вільного 

доступу фармакологічних препаратів та розчину сапоніну до ендотеліоцитів, 

зокрема, гострим лезом розсікали стінку судинного препарату. Сапонін у 



43 
 

 
 

концентрації 0,5 мг/мл подавали по проточній системі протягом 10-15 хвилин 

[198]. У цей час на моніторі спостерігали за зміною тонусу ВВ (під час 

введення сапоніну через 5-7 хвилин відбувалось підвищення тонусу, що 

слугувало додатковим індикатором про видалення ендотеліоцитів. Потім 

впродовж 20 хвилин відмивали ізольовані судинні препарати розчином 

Тіроде. Якість деендотелізації було перевірено за допомогою аналізу 

гістологічних зрізів ВВ. 

 

 

2.4. Методи гістологічного аналізу зрізів ворітної вени 

 

 Для морфологічних досліджень ізольовані препарати ворітної вени 

щурів обробляли традиційними гістологічними методиками. Для цього 

ізолоьвані ділянки ворітної вени розміром 0,3х0,7 см фіксували у 10 % 

розчині формаліну протягом 10 діб. Потім фіксований матеріал 

зневоднювали у розчинах етилового спирту висхідних концентрацій (70º, 80º, 

90º, 96º), просвітлювали у діоксані та бензолі, просочували сумішшю 

парафіну з бензолом (1:1) до 1,5 год. при температурі + 37º С у термостаті та 

чистим парафіном – 1 год. при температурі +56º С у термостаті. Після чого 

шматочки занурювали у чистий розплавлений парафін у формочках. 

Зрізи завтовшки 5-6 мкм виготовляли на санному мікротомі і 

приклеювали на предметні скельця за допомогою суміші білок-гліцерин. 

Для виготовлення оглядового препарату парафінові зрізи для 

забарвлення спочатку депарафінували (бензол, 5 хв.), проводили по спиртах 

низхідної концентрацій (96º, 90º, 80º, 70º- до 5 хв. у кожному) та промивали у 

дистильованій воді (до 5 хв.). Далі зрізи забарвлювали гематоксиліном 

Бьомера (2 хв.) та еозином (3 хв.). Після чого забарвлені зрізи промивали у 

дистильованій воді, зневоднювали у розчинах етилового спирту висхідної 

концентрації (80º, 90º, 96º - по 1 - 2 хв.), просвітлювали у двох
 
бензолах (по 3 

- 5 хв.) та просочували бальзамом і покривали скельцем. 
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Одержані гістологічні препарати всіх серій досліду ворітної вени 

аналізували, використовуючи, світловий мікроскоп. Мікрофотографії 

судинних препаратів робили за допомогою установки System Microscope з 

відеокамерою Olympus BX 41 hystem, обладнаної цифровою фотокамерою 

Camedia C-5050 zoom і програмним забезпеченням Olympus DP 80 FT 3.2 на 

базі комп’ютера Pentium 4 з операційною системою Windows XP. 

 

 

2.5. Визначення вмісту адреналіну та норадреналіну у перфузаті 

ізольованих препаратів ворітної вени щурів. 

 

Видалені вищеописаним способом судини розміщували у 

плексигласовій камері з проточним розчином Тіроде і збирали перфузат 

протягом 10-15 хвилин (n=6), таким чином отримали матеріал для 

контрольних вимірювань. До дослідної групи (n=6) належать дані отримані з 

пефузату ворітної вени під дією розчину ацетилхоліну (2∙10
-5

 моль/л). У 

кожній відібраній пробі кількісну і якісну оцінку катехоламінів (адреналіну 

та норадреналіну) у перфузаті ізольованих препаратів ворітної вени 

визначали (мкг/мл), використовуючи метод тонкошарової хроматографії 

[199].  

З метою екстракції катехоламінів із розчину отриманого нами перфузату 

робили наступне: 5 мл перфузату змішували  з 2 мл суміші оцтової кислоти, 

бутанолу, етилацетату, циклогексану (у співвідношенні 1:2:7:1). Після 

інтенсивного перемішування відбирали органічну фазу. Проводили 

упарювання отриманого матеріалу. Отримані 50 мкл субстанції розводили 

підкисленим бутанолом, а отриманий розчин наносили на хроматограму 

(трьохразове нанесення по 5 мкл на сілуфолові пластинки). Для розділення 

адреналіну та норадреналіну на хроматограмівикористовували систему 

циклогексан- хлороформ-метанол-льодяна оцтова кислота (у співвідношенні 

3:5:1:1). 
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Для виявлення адренергічних речовин використовували розчин йоду, що 

наносили на хроматографу пульверизатором. Після того мали можливість до 

кількісного визначення кактехоламінів, отриманих з пефузату, на 

хроматографі. Визначали розділені речовини безпосередньо на пластинці  з 

використанням методу денситометрії (денситометр ДО-1М). 

 

 

2.6. Реєстрація тиску в кровоносних судинах щура 

 

У дослідах реєстрували зміни системного артеріального тиску та тиску у 

ворітній вені. Реєстрація артеріального тиску давала змогу оцінити зміни у 

портальному руслі у гіпертензивних щурів відносно нормотензивних. Для 

цього відпрепаровували одну із загальних сонних артерій і в її центральний 

кінець вводили катетер, заповнений розчином гепарину. Ворітний тиск 

реєстрували за допомогою катетера, введеного у стовбур ворітної вени 

поблизу печінки. Вільні кінеці катетерів під’єднували до датчиків 

електроманометра ЕМТ-31 (“Elema – Schönander”, Швеція). Показники 

записували на реєстраторі H.071.6M. Під час проведення оперативної 

частини досліду у тварин здійснювали трахеотомію і у разі необхідності 

знерухомлювали дитиліном (5 - 10 мг/кг) та переводили у режим штучної 

вентиляції легень. Впродовж досліду у щурів реєстрували 

внутрішньоректально температуру тіла за допомогою електротермометра 

ТПЕМ-1 і підтримували її на рівні 38±0,5
о
С за допомогою електрообігрівача. 

 

 

2.7. Методика експериментальної портальної гіпертензії 

 

Існують моделі позапечінкової, внутрішньопечінкової портальної 

гіпертензії та гіпертензії, викликаної порушенням венозного відтоку із 

печінки [200]. На щурах відпрацьовано три моделі експериментальної 
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внутрішньо печінкової портальної гіпертензії: нітрозоамінова, натрій-йодна 

та  чотирихлорвуглецева.  

Для створення патології ми використовували натрій-йодну модель 

портальної гіпертензії щурів шляхом внутрішньоректального введення цього 

ж препарату. Метод полягає у триразовому, з інтервалом в три дні, 

внутрішньоректальному введенні 12%-го водного розчину йодистого натрію 

із розрахунку 0,5 мл /100 грам ваги тварини. Тварин під час досліду 

утримували в умовах віварію на стандартному харчовому раціоні в 

індивідуальних клітках. І вже через 10-11 днів щури були залучені до 

експерименту [148]. Для того, щоб підтвердити наявність патологічних змін у 

ворітному руслі вимірювали у ньому тиск за умов in vivo. 

 

 

2.8. Використані матеріали та реактиви 

 

У роботі були використані такі реагенти та матеріали: ацетилхолін, 

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

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

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

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

пікотамід, зілеутон, серотонін (вищезгадані препарати Sigma-Aldrich, США), 

сапонін (Merck, Німеччина). 

Інші реактиви (формалін, парафін, ксилол, гематоксилін, еозин, 

парадиметиламінобензальдегід, етиловий спирт, оцтова кислота, 

циклогексан, бутанол, льодяна оцтова кислота, розчин йоду, етилацетат, 

хлороформ, хлорид калію, дихлорид кальцію, сульфат магнію гідрокарбонат 

натрію, дигідрофосфат калію, глюкоза 5%, йодид калію) вітчизняного 

виробництва кваліфікації х.ч. та о.х.ч. 
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2.9. Статистична обробка отриманих результатів 

 

Статистичну обробку результатів експериментів здійснювали за 

допомогою аналітичного пакету Statistica 6.0. Перевірку на нормальність 

здійснювали за критерієм Шапіра-Уілка.  

Отримані нами дані мали розподіл за нормальним законом, тому для них 

були використані параметричні методи порівняння вибірок. Для статистичної 

обробки даних був використаний критерій Левена та t-критерій Ст’юдента 

для залежних вибірок. У роботі сила скорочень та інші досліджувані 

параметри представлені у вигляді М+SD, (середні значення + середнє 

квадратичне відхилення). Розходження вважалось статистично значущим при 

p<0,05 [201]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Шляхи реалізації скоротливої активності ворітної вени під дією 

ацетилхоліну 

 

 Ацетилхолін у різних концентраціях викликає констрикторну реакцію 

ворітної вени щурів. При цьому збільшується частота фазних і знижується 

амплітуда спонтанних скорочень на фоні підвищення тонічного напруження 

м’язів вени. Аплікація АХ на фоні преконстрикції ВВ норадреналіном 

викликає подальше зростання тонусу судини, а не релаксацію, як в артеріях. 

Описані ефекти АХ усуваються атропіном, що вказує на їх опосередкування 

мускариновими холінорецепторами [202].  

Констрикторна дія ацетилхоліну у дозі 320 мкг/хв∙кг на портальну вену 

також була показана у дослідах in vivo на кролях. АХ значно підвищував 

тиск у ворітній вені, у той час як у печінкових судинах зміни опору та тиску 

не спостерігали [202]. Рейлі із співавт., 1988 [203] проводили досліди з 

використанням холіноміметиків. Такі речовини як карбахолол, пілокарпін, 

бетанехол викликали звуження портальних вен, центральних венул, і такі 

реакції не усувалися дією атропіну. Фентоламін блокував констрикторний 

вплив агоністів холінорецепторів на портальні венули, але не усував реакції в 

синусоїдах і центральних венулах. Автори вважають, що підвищення тиску у 

ВВ у відповідь на ацетилхолін було викликане лише за рахунок активації α- 

адренорецепторів. Дослідники використовують гіпотезу про те, що 

ацетилхолін вивільняє норадреналін з адренергічних нервових закінчень, за 

рахунок залучення Н-холінорецепторів внутрішньопечінкових адренергічних 

нейронів, і, таким чином, чинить на ГМК непрямий симпатоміметичний 

вплив. Інша група вчених, S.N. Joshi і співавтори [204], спираючись на 

результати своїх досліджень, вважають, що АХ викликає звуження ворітної 
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вени взагалі не діючи через ендотеліальний шар судини. A.M. Treggiari-Venzi 

і співробітники [205] показали, що внутрішньопортальна інфузія АХ 

мурчакам, взагалі не викликала змін гемодинамічних показників ворітної 

системи, хоча і підвищувала кровоток у печінковій артерії. Ці результати 

можуть у певній мірі свідчити про видоспецифічність констрикторного 

ефекту АХ у ворітному руслі.  

1993 році Pfaffendorf та. Van Zwieten показали, що тонічні скорочення 

ворітної вени щурів під впливом ацетилхоліну забезпечуються через М3 

холінорецептори, розташовані на ГМК судинної стінки [206]. А на ВВ вені 

кроля було показано наявність М2 АХ рецепторів, які активують L-Ca2+ 

канали [207]. 

За даними інших дослідників, АХ також активує нікотинові 

ацетилхолінові рецептори. Так, в умовах in vitro, АХ-індуковані реакції ВВ 

виникали у відповідь на аплікацію нікотину та зменшувались при перфузії 

судин тубукурарином на 25-50% [14, 208]. Є літературні свідчення, що 

нікотин-індуковані реакції ВВ щурів опосередковуються ендотеліном [209].  

Також існує припущення, що АХ активує нікотинові холінорецептори, 

які знаходяться на адренергічних нейронах в стінках ворітних судин. Ці 

нейрони, в свою чергу, виділяють медіатор норадреналін, який діє на 

м’язовий шар ворітної вени і призводить до її скорочення [13, 210]. 

Припускається, що судинозвужувальна дія ацетилхоліну на ворітні судини 

печінки частково зумовлена активацією α-адренорецепторів їх гладеньких 

м’язів під впливом посередника, ймовірно, норадреналіну, який синтезується 

ендотеліальними клітинами [211]. З’явились роботи, які свідчать про 

наявність α-адренорецепторів на ендотеліальних клітинах, а не лише на 

гладеньком’язових клітинах, а також здатність вищезгаданих структур 

судинної стінки до ендогенного синтезу катехоламінів [212, 213]. Існують 

данні про те, що блокатор β-адренорецепторів обзидан пригнічує скоротливі 

відповіді ВВ на ацетилхолін приблизно на 35 % [15]. Ймовірне виникнення 

таких реакцій під дією потужного констриктора ендотеліального походження 
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– ендотеліну. Антагоніст ЕТА-рецепторів BQ-123 зменшує скорочення 

ворітної вени на АХ [127]. Не виключено, що у механізмі ендотелійзалежних 

скорочень ВВ під дією АХ задіяні продукти циклооксигеназного окиснення 

арахідонової кислоти, як це відбувається у багатьох інших судинах [214]. 

 

 

3.1.1. Визначення ролі ендотелію у реакціях ворітної вени, індукованих 

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

роль ендотелію у опосередковуванні дії АХ на судини на ацетилхолін [120]. 

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

виділяти констрикторні фактори. Така вазоконстрикторна дія АХ виявляється 

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

вені, пупковій, мезентеріальній, легеневій і стегновій венах, базилярній 

артерії та ін. [15, 215].  

 

Рис. 3.1. Оригінальний запис скоротливої активності ізольованого 

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

моль/л до (А) та після (Б) деендотелізації судини сапоніном: 

- вихідний рівень; Х - початок введення АХ; В - початок відмивання 

препарату. 

 

Відомо, що більшість кровоносних судин, які у відповідь на дію АХ 

розширюються, після деендотелізації реагують на холіноміметик звуженням 

[121, 216]. З метою визначення, чи є підвищення судинного тонусу ворітної 
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вени під дією АХ виключно ендотелійзалежним процесом, або ж у таких 

реакціях задіяні і холінорецептори, що розташовані на ГМК судинних стінок, 

було проведено деендотелізацію судинних препаратів.  

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

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

судинних препаратів здійснювали розчином сапоніну протягом 10-15 хв.  
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Рис. 3.2. Сила скорочень ізольованих препаратів ворітної вени щура під 

дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) до (1) та після (2) їх деендотелізації; n=15. 

Примітка: *** – р<0,001. 

 

Після видалення ендотелію амплітуда тонічного напруження ВВ на АХ 

значно зменшилась і становила 1,1+0,5 мН (р<0,001), що менше в порівнянні 

з контролем на 73,5% (рис. 3.1., 3.2). 

Отримані данні в цій серії дослідів свідчать про те, що у реакції 

підвищення тонусу ВВ, індукованих ацетилхоліном, значною мірою 

залучений ендотеліальний шар судини. Але, той факт, що видалення 
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ендотелію не призводить до повного пригнічення скоротливої активності 

судинного препарату, вказує на те, що ацетилхолін діє також безпосередньо 

на гладеньком’язовий судинний шар ВВ, що спостерігалось у багатьох інших 

судинах [121, 216].  

Отримані результати суперечать даним літератури, які стверджують 

про виключно ендотелійзалежні реакції ВВ, індуковані ацетилхоліном. Тому 

наші результати могли бути отримані внаслідок неповного видалення 

ендотеліального шару судинних препаратів розчином сапоніну. З метою 

перевірки якості деендотелізації було проведено гістологічне дослідження 

судинних препаратів (рис. 3.3, 3.4). 

  

 

 

Рис. 3.3. Мікрофотографія зрізу ворітної вени щура (контрольна група). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 150. 
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Рис. 3.4. Мікрофотографія зрізів ворітної вени щурів контрольної (А) та 

дослідної (Б) груп. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. × 400, Т. 

intima (1), Т. Media (2), Т. externa (3). 

 

У судинних препаратах контрольної групи зі збереженим ендотелієм 

(n=7) за умов норми внутрішня оболонка ворітної вени утворена ендотелієм і 

субендотеліальним шаром у вигляді пухкої сполучної тканини. Ендотелій 

належить до одношарового однорядного плоского епітелію. Ендотеліальний 

шар, що вистилає з внутрішнього боку стінку вени, має вигляд сплющеного 

шару клітин, які лежать на базальній мембрані. Ендотеліоцити витягнуті 

вздовж повздовжньої осі судини і мають звивисті контури, ядра 

ендотеліоцитів сплющені і витягнуті (рис.3.4 А1). Гладеньком’язові клітини 

мають видовжену веретеноподібну форму з овальним ядром, що має 

центральну локалізацію.  

У дослідній групі після проведення деендотелізації сапоніном було 

здійснено гістологічне дослідження (n=5), яке засвідчило відсутність 

ендотеліальних клітин у гістологічному зрізі судиних препаратів, тобто 

повну деендотелізацію ворітної вени (рис.3.4 Б).  

Отже, гістологічна оцінка зрізів підтвердила якість деендотелізації 

судинних препаратів з використанням сапоніну. Отримані результати дають 

нам змогу стверджувати, що підвищення судинного тонусу ворітної вени під 
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дією ацетилхоліну не є виключно ендотелійзалежним процесом, очевидно, у 

таких реакціях задіяні холінорецептори, розташовані на гладеньком’язових 

клітинах судинної стінки. Можливість участі холінорецепторів, 

локалізованих на гладеньком’язових клітинах судин, у механізмі 

вазоконстрикторних реакцій підтверджують дані літературні [15, 121].  

 

 

3.1.2. Участь адренорецепторів у ацетилхолін-індукованих 

скоротливих реакціях ворітної вени. Літературні джерела демонструють 

результати досліджень, що свідчать про існування функціонального зв’язку 

між холіно- та адренорецепторами у ВВ печінки щурів [217]. У роботах, 

проведених на ізольованих препаратах ворітної вени та in vivo, показано, що 

застосування α- і β- адреноблокаторів пригнічує силу вазомоторних реакцій 

ВВ, індукованих ацетилхоліном [15]. Тому першим етапом наших 

досліджень, пов’язаних зі з’ясуванням і підтвердженням участі 

адренорецепторів у опосередковуванні реакцій на ацетилхолін, було 

вивчення впливу різних концентрацій неселективного блокатора 

адренорецепторів лабеталолу на АХ-індуковані скорочення ВВ. 

 У контрольних дослідах АХ (2·10
-5

 моль/л) викликав скорочення 

ворітної вени із силою 3,3+0,38 мН (n=8). Після застосування лабеталолу у 

концентрації 1,4·10
-6

 моль/л, індуковані ацетилхоліном реакції ВВ (n=8) 

становили 2,8+0,8 мН, але такі зміни не є вірогідними відносно контролю. У 

концентрації 6·10
-5

 моль/л лабеталол пригнічував тонічні скорочення ВВ, 

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

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

судинних препаратів під дією АХ на фоні блокади адренорецепторів 

лабеталолом у концентрації 3·10
-4

 моль/л становило 1,3+0,6 мН . 

Застосування неселективного адреноблокатора у такій концентрації 

дозволило зменшити тонічне скорочення ВВ під дією ацетилхоліну на 60% 

(р<0,001) відносно контролю. Дані про середні значення сили скорочень ВВ 
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під дією АХ на тлі блокади адренорецепторів лабеталолом у різних 

концентраціях подано на рисунку 3.5 та 3.6. 

Після тривалого відмивання (30–40 хвилин) скоротливі реакції вени на 

дію АХ поверталися до контрольних значень. 
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Рис. 3.5. Вплив лабеталолу у різних концентраціях на амплітуду 

тонічних скорочень інтактних ізольованих препаратів ворітної вени під дією 

ацетилхоліну, де: дія ацетилхоліну (2·10
-5

моль/л), контроль (1); вплив 

лабеталолу у концентраціях (1,4·10
-6

 моль/л) (2), 6·10
-5

моль/л (3) та 3·10
-4

 

моль/л (4) на АХ-індуковані скорочення ізольованої ворітної вени щура; n=8. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Отримані результати вказують на безперечну участь адренорецепторів 

у механізмі тонічних скорочень ізольованих препаратів ВВ за умов впливу 

ацетилхоліну. 
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Рис. 3.6. Оригінальні записи скоротливої активності препарату ворітної 

вени, під дією ацетилхоліну (АХ) у контролі (А) та після попередньої 

перфузії судини фентоламіном (Б) та обзиданом (В): 

  - початок введення АХ (2∙10
-5 

моль/л); 

Х - початок відмивання препарату фізіологічним розчином Тіроде; 

  - початок введення фентоламіну (4∙10
-5 

моль/л); 

  - початок введення обзидану (3,4∙10
-5 

моль/л). 

 

У дослідженнях Райс та співавт. [215] констрикторні реакції венозних 

судин під впливом ацетилхоліну усувалися як атропіном, так і фентоламіном. 

Подібні результати були отримані і в інших роботах [15, 132]. Нами було 

досліджено вплив α-адреноблокатора фентоламін у,у концентрації 4·10
-5

 

моль/л, а також β-адреноблокатора обзидану у концентрації 3,4·10
-5 

моль/л на 

скоротливу активність ворітної вени, індуковану АХ (2·10
-5 

моль/л; рис3.6). 

Сила скорочення судинних препаратів (n=10), викликаних АХ, у 

контрольних дослідах становила 3,0+0,5 мН. Після 10-хвилинної перфузії 

фентоламіном ізольованих препаратів ВВ (n=10) реєстрували скорочення 

судини амплітудою 1,8+0,6 мН (р<0,01; рис.3.7). 
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Рис. 3.7. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих ацетилхоліном до (1) та під час (2) дії 

фентоламіну (4·10
-5

 моль/л); n=10. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Неселективний блокатор α-адренорецепторів фентоламін у 

досліджуваній концентрації зменшував АХ-індуковані скорочення ВВ на 

40% (р<0,001),  відносно контрольних значень, що свідчить про те, що α-

адренорецептори задіяні у механізмі тонічного скорочення ГМК ворітної 

вени під впливом ацетилхоліну. 

Існують також літературні джерела, які вказують на те, що викликані 

ацетилхоліном скоротливі реакції ворітної вени частково пригнічуються й β-

адреноблокаторами [15]. 
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 З метою встановлення участі β-адренорецепторів у опосередкуванні 

констрикторного впливу АХ на ВВ у даній роботі було досліджено реакції 

судинних препаратів після фармакологічної блокади β-адренорецепторів 

обзиданом (3,4·10
-5 

моль/л). Вибір дози обзидану був обумовлений 

отриманими нами раніше даними про здатність даного блокатора 

пригнічувати скорочення ВВ під дією АХ у вузькому у діапазоні 

концентрацій 3∙10
-6

 – 3∙10
-5

 моль/л [14]. 
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Рис. 3.8. Сила скорочень ізольованих препаратів ворітної вени, 

індукованих ацетилхоліном (2·10
-5 

моль/л) до (1) та під час (2) дії обзидану 

(3,4·10
-5

 моль/л); n=10.  

Примітка: *** - р<0,001. 

 

У контрольній серії дослідів ацетилхолін (2·10
-5

моль/л) викликав 

скорочення ВВ з силою 3,8+0,5 мН (n=10). Після аплікації протягом 10 

хвилин судинних препаратів розчином обзидану сила АХ-індукованих 
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скорочень ВВ становила 2,9+0,5 мН (р<0,001). Тобто, введення блокатора β-

адренорецепторів призводило до зменшення амплітуди скорочень судинних 

препаратів приблизно на 24% (р<0,001), відносно контролю (рис.3.8), що 

свідчить про участь β-адренорецепторів у опосередковуванні 

констрикторного впливу АХ на ворітну вену. 
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Риc.3.9. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів ворітної 

вени, індукованих ацетилхоліном до (1) та під час (2) дії доксазозину (4·10
-5

 

моль/л); n=10. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Наступним кроком дослідження участі адренорецепторів у тонічних 

відповідях ВВ, зумовлених АХ, була диференціація різних підтипів 

адренорецепторів у досліджуваних реакціях. 

На тлі дії блокатора альфа-1 адренорецепторів доксозазину у 

концентрації 4·10
-5

 моль/л АХ-індуковані реакції ВВ становили 2,4+0,5 мН, 
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тоді як у контрольній групі сила скорочень ВВ під дією АХ становила 3,4+0,7 

мН (рис.3.9). Таким чином блокатор альфа-1 адренорецепторів пригнічував 

АХ-індуковану скоротливу активність ВВ на 29% відносно контролю 

(р<0,001). 
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 Рис. 3.10. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих ацетилхоліном до (1) та під час (2) дії йохімбіну 

(3,7·10
-5 

моль/л); n=10. 

Примітка: ** - р<0,01. 

 

Йохімбін (3,7·10
-5

 моль/л) – альфа-2 адреноблокатор – пригнічував 

скоротливу активність судинних препаратів, індуковану АХ на 32% (р<0,01) 

відносно контролю Так амплітуда тонічних скорочень ВВ під дією АХ 

становить 4,1+0,7 мН, а на тлі йохімбіну знижується до 2,8+0,7 мН (рис.3.10).  
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Отримані результати вказують, що у реалізації тонічних скоротливих 

реакціях ворітної вени викликаних ацетилхоліном задіяні обидва підтипи 

альфа адренорецепторів. 
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 Рис. 3.11. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих ацетилхоліном до (1) та під час (2) дії атенололу 

(3,2·10
-5 

моль/л); n=10. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

 Оскільки неселективний блокатор бета-адренорецепторів також 

пригнічував досліджувані скоротливі реакції, індуковані АХ, ми застосували 

атенолол (блокатор бета1- адренорецепторів). АХ викликав скорочення ВВ із 

амплітудою 2,8+0,7 мН (контроль). На фоні дії атенололу (3,2·10
-5

 моль/л) 

тонічні скорочення ВВ, викликані АХ, зростають до 3,6+0,8 мН, тобто 

амплітуда скоротливої активності збільшується на 29% відносно 

контрольних значень. Такі результати свідчать, що бета1-адренорецептори 
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ворітної вени задіяні у зниженні судинного тонусу в умовах реалізації дії 

ацетилхоліну, а не в скоротливих реакціях як ми передбачали (рис.3.11). 

Оскільки, неселективний бета-адреноблокатор обзидан пригнічує АХ-

індуковані реакції ВВ, тому нашим наступним кроком було перевірити роль 

бета2- адренорецепторів у формуванні досліджуваних тонічних відповідей. . 

Селективний агоніст бета2-адренорецепторів гексопреналін (10
-4 

моль/л) 

викликав зниження судинного тонусу препаратів ВВ відносно вихідного 

рівня натягу на 0,5+0,1 мН. І такі реакції зберігалися лише за умов 

збереження ендотелію судинної стінки. Необхідно відмітити, що також існує 

ще один підтип бета-адренорецепторів – а саме, бета3-адренорецептори, що 

можуть бути залучені у скоротливі відповіді портальної вени. Існує робота, 

яка свідчить про підвищення периферичного тиску за участі бета3-

адренорецепторів [218]. Також отримані результати можна пояснити, 

припустивши можливість неспецифічного впливу обзидану на тонічну 

активність ворітної вени, індуковану ацетилхоліном. 

 

 

3.1.2.1. Визначення локалізації адренорецепторів, задіяних в 

скоротливих реакціях ворітної вени під дією ацетилхоліну. У попередніх 

дослідах нами було показана участь адренорецепторів у реакціях ВВ на 

ацетилхолін. Щоб визначити локалізацію адренорецепторів, які беруть участь 

в опосередковуванні АХ-індукованих скорочень ВВ, проводили 

деендотелізацію судинних препаратів і застосовували блокаду 

адренорецепторів.  

Літературні дані про наявність та локалізацію β-адренорецепторів у 

печінковому руслі досить суперечливі. Одні дослідники вважають, що даний 

тип рецепторів є лише в артеріальних судинах печінки та відсутній у 

венозних, інші стверджують, що β-адренорецептори присутні у венах, але 

щільність їхнього розподілу значно менша порівняно з такою для  α-

адренорецепторів [148, 219]. 
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У серії експериментів на деендотелізованих препаратах ВВ 

досліджували можливу участь α-адренорецепторів, локалізованих на ГМК, у 

механізмі скоротливих реакцій цієї судини на АХ.  
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Рис.3.12. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих ізольованих 

препаратів ворітної вени щура під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) до (1) та 

під час (2) дії фентоламіну 4·10
-5

 моль/л; n=10. 

 

Експерименти проводили з використанням блокатора α-

адренорецепторів фентоламіну. Амплітуда скорочення деендотелізованих 

препаратів ВВ (контроль) становила 1,43+0,65мН. Після попередньої 

перфузії судинних препаратів фентоламіном 4·10
-5

 моль/л протягом 10 хв. 

амплітуда скорочення ВВ дорівнювала 1,4+0,5мН (n=10). Статистичний 

аналіз не виявив відмінностей між контрольними і дослідними скороченнями 

(рис.3.12). Отже, цілком ймовірно, що α-адренорецептори, які розташовані на 
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ГМК судини, не беруть участі у підвищенні тонусу деендотелізованих 

препаратів ВВ під дією ацетилхоліну. Отримані результати підкреслюють 

облігаторну роль ендотелію у досліджуваних реакціях.  
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Рис. 3.13. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих 

ізольованих препаратів ворітної вени щура під дією ацетилхоліну 2·10
-5

 

моль/л до (1) та під час дії (2) обзидану 3,4·10
-5

 моль/л; n=9.  

 

Після застосування блокатора β-адренорецепторів обзидану (3,4·10
-5

 

моль/л) АХ-індуковані скорочення деендотелізованої ВВ становили 1,3+ 0,36 

мН, що вірогідно не відрізняється від контрольних скорочень (рис.3.13), які 

становили 1,4 + 0,46 мН (n=9). Отримані результати можуть свідчити про те 

що β-адренорецептори, які локалізовані на ГМК ворітної вени, безпосередньо 

не беруть участі у опосередкуванні дії ацетилхоліну на тонус судини. 

Блокада α- та β- адренорецепторів ізольованих препаратів ВВ з 

інтактним ендотелієм спричиняє значне пригнічення ацетилхолін-
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індукованої тонічної активності судини, тоді як після деендотелізації ВВ 

блокада не має такого ефекту. Очевидно, АХ діє на ендотеліоцити ворітних 

судин, що призводить до синтезу в цих клітинах констрикторних факторів 

(ймовірно адреналіну чи норадреналіну), які взаємодіють з 

адренорецепторами ГМК і зумовлюють їх скорочення, що й призводить до 

підвищення тонусу ВВ. Ці результати частково підтверджують дані, які були 

отримані у дослідах in vivo [210]. Треба зазначити, що існують літературні 

данні, які свідчать про наявність α-адренорецепторів на ендотеліальних 

клітинах, а не лише на гладеньком’язових клітинах [212, 213]. 

 

 

3.1.2.1.1. Вплив блокаторів адренорецепторів на норадреналін-

індуковані скорочення ворітної вени. Отримані нами дані свідчать, що хоч 

механізми дії ацетилхоліну і норадреналіну різні, але обидві речовини при 

аплікації їх на судинні препарати ВВ прямо чи опосередковано чинять вплив 

на адренорецептори. Наступним етапом нашого дослідження було визначити 

вплив блокаторів адренорецепторів на НА-індуковані скорочення інтактних 

та деендотелізованих судинних препаратів у тих же самих концентраціях, які 

ми застосовували при аплікації судин ацетилхоліном. Відомо, що НА чинить 

добре виражений судинозвужувальний вплив на судини печінки, що у 1,5 

рази сильніший, від дії адреналіну [148]. 

Попередня перфузія ворітної вени розчином обзидану, у концентрації 

3,4·10
-5 

моль/л (n=9) спричиняла скоротливу активність ВВ, індуковану НА, 

із силою 3,0+1,4мН. Амплітуда скорочення ВВ без застосування блокатора 

становила 4,5+2,3мН, що статистично достовірно була більшою за таку у 

експериментальній групі. Таким чином, ми спостерігали пригнічення НА-

індукованих реакцій ворітної вени на тлі блокади β-адренорецепторів. Таке 

пригнічення становило 24% (р<0,001) по відношенню до контрольної групи 

(рис. 3.14). Необхідно відзначити, що у наших дослідах обзидан пригнічував 
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АХ-індуковані реакції на 24% (р<0,001) відносно контролю, також, що 

пыдтверджуэ участь β-адренорецепторів у таких реакціях. 

Згідно літературних даних домінуючими у ворітних судинах є α1-

підтип адренорецепторів, що розташовані на ГМК судинної стінки [220].  
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Рис. 3.14. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією норадреналіну (6·10
-6

 моль/л) до (1) та під час дії 

(2) обзидану (3,4·10
-5

 моль/л); n=10. 

Примітка: ** - р<0,001 

 

У наступній серії дослідів вивчали дію α-адреноблокатора, 

фентоламіну, у концентрації 4·10
-5 

моль/л на скоротливу активність ворітної 

вени, індуковану НА (6·10
-6

 моль/л). Амплітуда скорочення судинних 

препаратів (n=10) під дією НА, у контролі становила 3,9+0,6мН. Після 10 

хвилинної перфузії ізольованих препаратів ВВ фентоламіном реєстрували 

повне пригнічення НА-індукованої скоротливої активності судини. У таких 

самих концентраціях було проведено блокаду адренорецепторів на 
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деендотелізованих судинах. Сила скорочення деендотелізованих судинних 

препаратів (n=10), індукованих НА у контрольній групі становила 

1,92+0,35мН. 
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Рис. 3.15. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих 

ізольованих препаратів ворітної вени щура (n=9) під дією норадреналіну 

(5·10
-6

 моль/л) до (1) та під час дії (2) обзидану (3,4·10
-5

 моль/л); n=10. 

Примітка: *** - р<0,001 

 

Після застосування обзидану, блокатора β-адренорецепторів, 

скоротлива активність деендотелізованих судинних препаратів, індукована 

НА, становила 1,0+0,16 мН, що статистично достовірно (р<0,001) 

відрізнялась від контрольної групи (рис.3.15). Такі дані свідчать про 

наявність β-адренорецепторів як на ендотеліальних, так і на 

гладеньком’язових клітинах судинної стінки, а ,також, про їх участь у 

скоротливих тонічних реакціях. 
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У той же час фентоламін у концентрації 4∙10
-5 

моль/л повністю 

пригнічував реакції скорочення деендотелізованих препаратів ВВ, так само 

як і препаратів з інтактним ендотелієм. Отримані результати з блокаторами 

адренорецепторів підтверджують ефективність їх концентрацій у проведених 

нами дослідах із застосуванням ацетилхоліну.  

 

3.1.2.2. Дослідження наявності катехоламінів (адреналіну, 

норадреналіну) у перфузаті ізольованих препаратів ворітної вени. 

Результати нашого дослідження ще раз продемонстрували складність 

природи АХ-індукованих реакцій ворітної вени печінки щура. Ми 

підтвердили, що у таких реакціях задіяні α- і β- адренорецептори. 

Найвірогідніше, що такі реакції опосередковуються констрикторними 

факторами катехоламінової природи, що синтезуються структурами судинної 

стінки. З метою перевірити наявність ендогенно-синтезованих катехоламінів 

стінкою ізольованих препаратів ворітної вени щурів під дією ацетилхоліну 

(2·10
-5

 моль/л) ми застосували біохімічний аналіз перфузату, 

використовуючи метод тонкошарової хроматографії [199].  

У контрольній групі у перфузаті ізольованих препаратів ВВ розчином 

Тіроде адреналін не був виявленим, але в той же час виявлено норадреналін у 

концентрації 0,67+0,2 мкг/л. Після аплікації судинних препаратів (n=6) 

розчином ацетилхоліну адреналін у досліджуваному перфузаті не був 

виявлений також як і в контрольних дослідах. Концентрація ж норадреналіну 

у перфузаті ворітних вен зросла до 1,9+0,4 мкг/л під дією ацетилхоліну 

(рис.3.16), тобто збільшилась на 184% відносно контрольних значень 

(р<0,001). 

Той факт, що в контрольній групі реєструється невисока концентрація 

норадреналіну, може свідчити про базальний синтез катехоламіну судинною 

стінкою без додаткової стимуляції. Отримані дані цілком узгоджуються з 

попередньо отриманими нами результатами і засвідчують ендогенний синтез 
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катехоламінів (а саме норадреналіну) стінкою ворітної вени у відповідь на 

дію ацетилхоліну. 
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Рис. 3.16. Концентрація норадреналіну в перфузаті ВВ до (1) та після 

(2) аплікації судинних препаратів розчином АХ (2·10
-5

 моль/л); n=6.  

Примітка: *** - р<0,001 

 

Отже, результати наших досліджень свідчать, що дія ацетилхоліну на 

тонічну скоротливу активність частково опосередкована активацією 

адренорецепторів судинної стінки, що пов’язано із ендогенним синтезом 

норадреналіну і його дією у ролі констрикторного фактору. А оскільки 

ацетилхолін-індуковані скоротливі реакції ворітної вени частково 

інгібуються адреноблокаторами лише за наявності ендотелію, можемо 

зробити висновок про облігаторну роль ендотеліальних клітин у реалізації 

даного механізму судинних реакцій. Отримані результати цілком 
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узгоджуються з даними літератури про здатність ендотеліальних клітин до 

синтезу катехоламінів [212, 213]. 

 

3.1.3. Участь продуктів циклооксигеназного шляху перетворення 

арахідонової кислоти у скоротливих реакціях ворітної вени, зумовлених 

ацетилхоліном. Ацетилхолін має яскраво виражену судинорозширювальну 

дію в артеріальному руслі. Взаємодіючи зі специфічними М-

холінорецепторами на мембранах ендотеліоцитів судин, активує виділення 

ферменту NO-синтази, яка підвищує виділення оксиду азоту [203]. Але у 

портальному руслі печінки АХ проявляє протилежну –  судинозвужувальну 

дію [220]. Очевидно, що АХ, взаємодіючи зі специфічними рецепторами, 

розташованими на ендотелії, викликає виділення певних констрикторних 

факторів, можливо таких як тромбоксан А2, простагландин F2A, 

простагландин Н2, ендотелін [27, 51]. 

З метою дослідження загальної ролі простаноїдів в скоротливих 

реакціях ворітної вени на дію ацетилхоліну, застосовували індометацин - 

блокатор циклооксигенази – ферменту, під дією якого арахідонова кислота 

перетворюється в нестабільні проміжні ендопероксиди, що необхідні для 

утворення ТхА2 чи інших простагландинів. . 

У контрольних спробах при перфузії ізольованих препаратів ворітної 

вени ацетилхолін у концентрації 2·10
-5 

моль/л (n=8), спостерігали тонічні 

скорочення ВВ із амплітудою 3,53+0,32 мН (р<0,001). Після попередньої 

перфузії судин розчином індометацину протягом 10 хвилин, у концентрації 

7·10
-8 

моль/л, було зареєстровано скоротливі реакції ворітної вени під дією 

АХ із силою 2,04 + 0,85 мН (n=8). 

Таким чином, сила тонічних скорочень ізольованих вен під впливом 

індометацину зменшилась на 42% (р<0,001) відносно контролю (рис.3.17), 

що свідчить про участь продуктів циклооксигеназного шляху перетворення 

арахідонової кислоти у досліджуваних реакціях. Отримані результати 

вказують на те, що значна роль у реалізації скоротливої дії ацетилхоліну на 
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тонічну активність ворітної вени належить простаноїдам, ймовірно, 

ендотеліального походження.  
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 Рис. 3.17. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) до (1) та під час дії 

індометацину (7·10
-8

 моль/л); n=8. 

Примітка: *** - р<0,001 

 

У зв’язку з тим, що ми показали участь простаноїдів в АХ-індукованих 

реакціях ВВ, наступним кроком наших досліджень було показати, чи саме 

ендотелій виділяє простаноїди, які опосередковують підвищення тонусу ВВ 

під впливом АХ, або ж у такі реакціях задіяні ГМК судини. 

У контрольних пробах при перфузії АХ у концентрації 2·10
-5 

моль/л 

(n=7), деендотелізованих ізольованих препаратів ВВ, спостерігали тонічні 

скорочення судин із амплітудою 1,5+0,7мН. Після попередньої перфузії 

розчином індометацину протягом 10 хвилин, у концентрації 7·10
-8 

моль/л, 
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препарати ВВ скорочувались під дією АХ із середньою силою 1,0+0,5 мН . 

Таким чином, сила скорочень судини зменшується під дією індометацину 

відносно контролю на 33% (р<0,05). Результати представлені на рисунку 

3.18. 
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Рис. 3.18. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих 

ізольованих препаратів ворітної вени під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) до 

(1) та під час дії індометацину (7·10
-8

 моль/л (2); n=10. 

Примітка: * - р<0,05 

 

Отримані дані вказують на те, що значна роль у скороченнях ворітної 

вени, викликаних ацетилхоліном належить простаноїдам. Очевидно, дія 

ацетилхоліну на гладеньком’язові клітини ВВ опосередковується 

простаноїдами, які синтезуються у стінці деендотелізованих препаратів ВВ у 

відповідь на дію даної речовини. Літературні джерела підтверджують 

здатність судинної стінки до синтезу простагландинів [113-115]. 
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3.1.3.1. Вплив блокатора циклооксигенази дексаметазону на 

скоротливі реакції ворітної вени під дією ацетилхоліну. Дексаметазон, як і 

індометацин, є блокатором циклооксигенази, але на відміну від останнього 

має більшу спорідненість до ЦОГ-2, тобто індуцибельної форми ферменту. 

ЦОГ-1 експресується конститутивно майже в усіх типах клітин і тканин, а у 

тромбоцитах це єдина форма ферменту [221].  

Продукти синтезу ЦОГ-1 регулюють тромбоцитарний гомеостаз, 

цілісність слизової оболонки шлунку, нирковий кровообіг та беруть участь у 

локальній регуляції судинного тонусу. В той час як ЦОГ-2 є переважно 

індуцибельною формою, що у дуже низькій концентрації або навіть у тій, що 

неможливо визначити майже у всіх неактивованих клітинах, а її потужними 

активаторами є цитокіни, фактори росту і фактор некрозу пухлин, 

механічний стрес, вільні радикали і продукти бактеріального метаболізму. Ця 

ізоформа є важливою у розвитку запалення та, можливо, розвитку ракових 

захворювань, а також виявляється при розвитку судинних патологій [103]. 

Але встановлено, що обидві ізоформи ферменту можуть утворюватись і за 

умов норми, і при патологічних станах, але викликати при цьому різні ефекти 

[100]. 

Після застосування дексаметазону (10
-5

 моль/л) середня амплітуда 

скоротливих реакцій під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) становила 

3,99+0,34 мН. У той час як у контрольній серії АХ-індуковані амплітуда 

тонічного скорочення ВВ становили 4,18+0,34 мН. Статистично достовірних 

відмінностей між обома групами даних не виявлено (рис. 3.19).  

Такі результати можуть свідчити, що продукти перетворення ЦОГ-2 не 

беруть участі у механізмі формування тонічних реакцій ВВ індукованих 

ацетилхоліном. 
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3.19. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів ворітної 

вени (n=18), індукованих ацетилхоліном (2·10
-5

 моль/л) до (1) та під час (2) 

дії дексаметазону (10
-5 

моль/л); n=15. 

 

 

3.1.3.2. Участь тромбоксану в скоротливій активності ворітної вени, 

викликаних ацетилхоліном. У літературі існують данні, які свідчать про 

вплив антагоністів рецепторів тромбоксану A2/ПГH2 на ацетилхолін-

індуковані скоротливі реакції судин [222, 223].  

З метою визначення участі у таких реакціях тромбоксану, 

синтезованого стінкою ворітної вени під дією ацетилхоліну та норадреналіну, 

застосовували неселективний блокатор тромбоксансинтетази та 

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

 моль/л [224]. 

У контрольних дослідах АХ (2∙10
-5 

моль/л) спричиняв скорочення ВВ з 

амплітудою 5,38+0,99 мН. Після попередньої аплікації пікотамідом 
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амплітуда АХ-індукованих скорочень знижувались до 3,8+1,09 мН (n=10), 

тобто зменшувалась на 29% відносно контролю (рис.3.20).  
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Рис.3.20. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура, індукованих ацетилхоліном до (1) та під час (2) дії 

пікотаміду (6,5·10
-5

 моль/л); n=6. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Отримані результати свідчать про часткове опосередкування 

тромбоксаном підвищення тонусу ВВ, зумовленого ацетилхоліном. ТКС-

рецептори можуть також активуватись попередником тромбоксану 

простагландином Н2 тому, цілком ймовірно, що ПГН2 задіяний у 

досліджуваних нами реакціях.  

Необхідно зазначити, що пригнічення ферменту циклооксигенази 

зменшувало скоротливу тонічну активність ВВ на 40% за умов наявності 

ендотелію. Тоді як тромбоксан пригнічував досліджувані нами реакції на 
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29% відносно контрольних значень. Ймовірно, що є ще якийсь посередник у 

таких реакціях, який є продуктом ЦОГ-шляху перетворення арахідонової 

кислоти. Відомо, що простагландин F2α, потужний вазоконстриктор, здатний 

утворюватись ендогенно у судинній стінці, в тому числі і у ендотелії, 

регулюючи тонічні відповіді судинного русла [225]. 

Ми припускаємо, що ПГF2α може разом з тромбоксаном 

опосередковувати констрикторні тонічні відповіді препаратів ВВ під дією 

АХ. Тому нами було перевірено можливість констрикторної дії ПГF2α на 

портальну систему. Вплив простагландину вивчали у кількох концентраціях 

(10
-7

, 3∙10
-6

, 10
-6

 і 10
-5

 моль/л). Необхідно зазначити, що ефект від введення 

розчину ПГF2-альфа вдалось зафіксувати лише у концентрації 3∙10
-6

моль/л, 

10
-6 

моль/л, але при збільшенні чи зменшенні концентрації речовини змін у 

тонічних реакціях судинних препаратів не було виявлено, хоча фіксувались 

зміни амплітуди та частоти спонтанних фазних скорочень. Так розчин ПГF2α 

у концентрації 3∙10
-6

 моль/л викликав підвищення тонусу ізольованих 

препаратів ВВ від вихідного рівня на 4,7+1,2 мН (n=6). Збільшення 

концентрації розчину до 10
-6

 моль/л призвело до зменшення тонічних 

відповідей, які становили 2,1+0,8 мН (n=6).  

Отримані нами дані можуть бути підтвердженям нашої гіпотези щодо 

можливості опосередкування простагландином F2 альфа ацетилхолін 

індукованих реакцій ворітної вени. Однак, треба зазначити, що підвищення 

тонусу ВВ, викликане простагландином відбувалось через 5-6 хвилин після 

початку введення речовини, що свідчить про синтетині процеси у стінці 

судини, які вже у свою чергу викликають констрикторних ефект. Ймовірно, 

що дія ПГF2α на тонус ізольованих препаратів ворітної вени є не прямою, а 

опосередкованою. 
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3.1.4. Участь продуктів ліпоксигеназного шляху перетворення 

арахідонової кислоти у ацетилхолін-індукованих реакціях ворітної вени. 

Разом з тим, данні літератури свідчать про те, що у ацетилхолін-індукованих 

реакціях коронарних артерій кролів простагландини участі не беруть, але в 

них задіяні лейкотриєни С4 та Д4 [226]. Лейкотриєни – продукти 5-

ліпоксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, ці речовини є 

одними з найбільш значимих медіаторів, які задіяні у процесах запалення, 

відома їх здатність викликати скорочення ГМК. Літературних даних щодо 

участі лейкотриєнів у регуляції судинного тонусу дуже мало, однак відомо, 

що вони ендогенно синтезуються і задіяні у регуляції тонусу легеневих 

артерій та вен [227]. Також є літературне свідчення, що лейкотриєни беруть 

участь у АХ-індукованих ендотелійзалежних констрикторних реакціях у 

артеріях мишей [110, 228]. 

 У зв’язку з цим ми вирішили дослідити загальну участь лейкотриєнів у 

опосередкуванні скоротливих реакцій ВВ, індукованих АХ та НА. У 

контрольних дослідах амплітуда тонічного скорочення ворітної вени, 

індукованого АХ (2·10
-5

 моль/л), становила 4,6+1,17 мН. Після застосування 

зілеутону (блокатора ферменту 5-ліпоксигенази) [229] у концентрації 4,2·10
-5

 

моль/л амплітуда, зумовлених ацетилхоліном реакцій ВВ, становила 3,6+1,0 

мН (рис. 3.21), що менше від контрольних значень на 23% (р<0,01) . 

Зменшення амплітуди тонічних скорочень ворітної вени, викликаних 

ацетилхоліном, після застосування блокатора ферменту 5-ліпоксигенази 

зілеутону свідчить про участь лейкотриєнів в цих реакціях. Спираючись на 

отримані нами дані, можемо припустити, що стінка ворітної вени здатна до 

ендогенного синтезу лейкотриєнів, які здатні частково опосередковувати дію 

ацетилхоліну. 
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Рис.3.21. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура, індукованих ацетилхоліном (2·10
-5

 моль/л) до (1) та під 

час (2) дії зілеутону (4,2·10
-5

 моль/л), n=10;  

Примітка: ** - р<0,01. 

 

Констрикторний ефект ацетилхоліну, очевидно, є дуже важливим для 

нормального функціонування портального русла (ймовірно, таким чином 

відбувається підтримання тиску, що забезпечує ефективний транспорт крові 

до печінки). Вірогідно, тому така дія реалізується опосередковано через 

активацію кількох незалежних між собою шляхів, що призводять врешті до 

одного ефекту, а саме, до підвищення скоротливої тонічної активності 

ворітної вени, тобто до підвищення тиску у ворітній вені. 
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3.1.5. Участь продуктів перетворення арахідонової кислоти у 

скоротливих реакціях ворітної вени, зумовлених ацетилхоліном, за умов 

портальної гіпертензії. Простагландини та лейкотриєни беруть участь у 

формуванні патологічних процесів кровоносних судин, втому числі і у 

розвитку гіпертензії [230]. Нормальний тиск у ворітній вені становить 7-9 мм 

рт. ст. Портальну гіпертензію  констатують за умов підвищення тиску в ній 

більше 10 мм рт.ст. [178]. З метою контролю розвитку портальної гіпертензії 

нами було проведено аналіз тиску у ворітній вені у дослідах in vivo. 

Вихідні значення тиску, що зареєстрували у ворітній вені у 

нормотензивних щурів становили 9±0.8 мм.рт.ст. У той час як у щурів за 

умов натрій-йодної моделі портальної гіпертензії показник тиску ворітної 

вени збільшувався до 13,8±7,8 мм рт.ст, тобто зростав на 53%(р<0,01).  

відносно контрольної групи (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22 Тиск у ворітній вені (Твв) у щурів контрольної групи (1) та у 

тварин за умов портальної гіпертензії (2); n=9. 

Примітка: *** - р<0,001. 



80 
 

 
 

Оскільки у наших дослідженнях вдалося показати, що і лейкотриєни і 

простагландини задіяні у реакціях ВВ під дією АХ, нашим наступним 

завданням було перевірити чи змінюється їх співвідношення під час 

портальної гіпертензії. Амплітуда тонічних скорочень препаратів ВВ, 

індукованих АХ, у контрольній групі становила 4,1+1,1мН, на фоні дії 

індометацину у концентрації 7·10
-8

 моль/л (n=9) амплітуда, викликаних АХ, 

тонічних скорочень становить 2,3+1,1мН, тобто на 44% (р<0,001) менша 

контролю (рис. 3.23).  
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Рис.3.23. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) за умов портальної 

гіпертензії до (1) та під час дії індометацину (7·10
-8

 моль/л), n=9;  

Примітка: *** - р<0,001. 
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Тоді як за умов блокади ЦОГ у реакціях ВВ нормотензивних щурів на 

АХ, відбувалось  пригнічення тонічних реакцій на 40% (р<0,001) відносно 

контрольних значень. 

Отримані результати у цій серії досліджень свідчать про незначне 

збільшення, за умов портальної гіпертензії, ролі продуктів 

циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти у 

досліджуваних нами скоротливих реакціях препаратів ворітної вени. Однак, 

треба відмітити, що такі дані не дають нам можливість визначити чи задіяна 

індуцибельна форма циклооксигенази у досліджуваних нами реакціях, або ж 

зростає значення ЦОГ-1, порівняно з реакціями судин, отриманих від 

нормотензивних тварин. 

Наступним етапом нашого дослідження було визначення участі 

продуктів перетворення ЦОГ-2 у АХ-індукованих реакціях, з використанням 

дексаметазону. Дексаметазон у концентрації 10
-5

 моль/л пригнічував 

скоротливу тонічну активність ворітної вени, викликану АХ (n=9). Так 

контрольні значення амплітуди тонічних скорочень, індукованих АХ, 

становили 4,8+1,4мН. Після аплікації розчину дексаметазону амплітуда 

тонічних скорочень ВВ становила 3,5+1,4мН, що є на 27% (р<0,001) менше 

від показників контрольної групи (рис. 3.24). 

Отримані результати вказують на те, що за умов портальної гіпертензії 

у АХ-індукованих реакціях ВВ, очевидно, беруть участь продукти 

перетворення арахідонової кислоти, які утворюються за участю ЦОГ-2, тобто 

індуцибельною форми ферменту циклооксигенази. У той же час, у дослідах 

на судинних препаратах нормотензивних щурів блокатор ЦОГ-2 не 

здійснював ефекту пригнічення скоротливих реакцій ВВ. За умов розвитку 

портальної гіпертензії продукти перетворення арахідонової кислоти, за 

участю фермента ЦОГ-2, можуть бути маркером розвитку паталогічного 

стану судини. 
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Рис.3.24. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура, під дією ацетилхоліну (2·10
-5

 моль/л) до (1) та під час дії 

дексаметазону (10
-5

 моль/л) за умов портальної гіпертензії; n=10. 

Примітка: * - р<0,05. 

 

Також ми перевірили загальну участь лейкотриєнів у реакціях ВВ на 

АХ за умов портальної гіпертензії. У контрольній групі амплітуда тонічних 

скорочень ВВ становила 4,7+1,8мН (n=9), під час дії зілеутону, блокатора 5-

ліпоксигенази, амплітуда скорочень судинних препаратів, індукована АХ 

зменшувалась до 4,1+1,6мН (рис. 3.25), тобто на 11% відносно контролю 

(р<0,05). Поряд з цим, у нормотензивних щурів зілеутон пригнічував 

скоротливу активність ВВ, індуковану АХ на 23%, отже за умов портальної 

гіпертензії, очевидно, участь лейкотриєнів у даних реакціях зменшується 

відносно нормотензивних тварин. 
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Рис.3.25. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією ацетилхоліну 2·10
-5

 моль/л до (1) та під час дії 

зілеутону 4,2·10
-5

 моль/л за умов портальної гіпертензії; n=9.  

Примітка: * - р<0,05.  

 

Результати наших досліджень показали, що за умов портальної 

гіпертензії змінюється баланс продуктів перетворення арахідонової кислоти 

як циклооксигеназного, так і 5-ліпоксигеназного шляхів. За умов гіпертензії 

зменшується кількість лейкотриєнів, що задіяні у реалізації скоротливої 

тонічної активності ворітної вени під дією ацетилхоліну, а також у таких 

реакціях задіяні продукти перетворення ЦОГ-2 шляху утворення 

простаноїдів на відміну від таких реакцій ворітної вени, але нормотензивних 

щурів.  
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У серіях дослідів, проведених на ізольованих препаратах ворітної вени 

щурів, за умов індукції тонічних скоротливих реакцій ацетилхоліном, нам 

вдалось розкрити додаткові шляхи реалізації даного гуморального чинника. 

Ми показали, що в тонічних скоротливих реакціях ворітної вени під дією 

ацетилхоліну задіяні ендогенно синтезовані катехоламіни (а саме 

норадреналін), продукти перетворення арахідонової кислоти як 

циклооксигеназного (активатор тромбоксанових рецепторів) так і 

ліпоксигеназного шляхів (лейкотриєни). Також ми показали, що індуковані 

ацетилхоліном реакції ворітної вени не є цілком ендотелійзалежними, а 

близько 15% скоротливої тонічної активності формується завдяки прямому 

впливу речовини на гладеньком’язові клітини судинної стінки. 

 

 

3.2. Шляхи реалізації скоротливої активності ворітної вени під дією 

норадреналіну. 

 

Активація α-адренорецепторів спричиняє дозозалежне скорочення 

ворітної вени, що пригнічується фентоламіном. У стінках ВВ містяться α1- 

так і α2-адренорецептори. При чому активація першого підтипу, викликає 

тонічну відповідь судини, а другого – фазичну відповідь [102]. 

Активація β-адренорецепторів спричиняє гальмівний адренергічний 

вплив у ворітній вені [151]. Зниження судинного тонусу реалізується, в 

основному, через активацію β2 – рецепторів [152]. На даний час існують 

докази існування β3 рецепторів на ГМК стінки ВВ, які опосередковують 

цАМФ-залежний шлях (можливо, зменшення цАМФ), викликаючи 

констрикторні ефекти.  

Норадреналін у концентраціях 1,2∙10
-5

–3,2∙10
-6

 моль/л викликав 

дозозалежне тривале тонічне напруження ворітної вени, збільшення частоти 

фазних спонтанних скорочень скорочень і зменшення їхньої амплітуди, що 

співпадає з літературними даними [231]. 
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Проведений нами літературний пошук не виявив відомостей, щодо 

ендотелійзалежного підвищення тонусу ворітної вени під дією катехоламінів, 

тому це питання потребує подальшого вивчення 

 

 

3.2.1. Дослідження участі ендотелію в реакціях ворітної вени на 

адреналін та норадреналін. Адренорецептори ворітної вени розташовані як 

на ендотеліальних, так і на гладеньком’язових клітинах судинної стінки. 

Загальноприйнято вважати, що підвищення судинного тиску 

адреноміметиками реалізується завдяки активації адренорецепторів, 

розташованих на ГМК судинної стінки. 

Амплітуда тонічних скорочень ВВ під дією Адр (5∙10
-6

 моль/л) 

становила 4,3+0,28мН. Після деендотелізації сила скорочень ВВ, індукованих 

адреналіном, становила 3,8+0,3мН, тобто на 12,5% (р<0,05) менше від 

контрольної групи, що вказує на часткове, але незначне, опосередкування 

цих реакцій ендотелієм судин (рис. 3.26).  

У той же час треба зазначити, що оскільки адреналін має вищу 

спорідненість до бета-адренорецепторів, можна припустити що його 

констрикторних ефект пов’язаний переважно з активацією бета 

адренорецепторів, розташованих на ГМК судинної стінки. 

Але, оскільки, адреналін не є специфічним агоністом бета-

адренорецепторів, ми не можемо відкидати можливість участі і альфа-

адренорецепторів у досліджуваних нами тонічних відповідях ворітної вени 

під дією адреналіну. 
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Рис. 3.26. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих адреналіном (5∙10
-6

 моль/л) до (1) та після (2) їх 

деендотелізації; n=8. 

Примітка: *** – р<0,001.  

 

З метою виявлення участі ендотелію ВВ у опосередковуванні реакцій 

судини на норадреналін також було проведено серію дослідів на ізольованих 

судинних препаратах із видаленим ендотеліальним шаром. Метою даної серії 

дослідів було визначити можливі відмінності у скоротливій тонічній 

активності ВВ, індукованій адреналіном та норадреналіном. 

У контрольній групі підвищення тонусу ВВ викликане НА у 

концентрації 5∙10
-6

 моль/л становило 4,31+0,61 мН. Після деендотелізації 

судинних препаратів (n=18) розчином сапоніну, скоротлива активність ВВ 

індукована норадреналіном становила 2,99+0,60 мН, р<0,001(рис.3.27, 3.28). 
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Рис. 3.27. Оригінальний запис скоротливої активності інтактних (А) та 

деендотелізованих (Б) ізольованих препаратів ворітної вени під дією 

норадреналіну (НА): 

  - початок введення НА у концентрації 5∙10
-6 

моль/л; 

Х - початок відмивання препарату фізіологічним розчином Тіроде.  

 

Статистичний аналіз виявив, що сила скорочень ВВ на норадреналін 

більша від показників, отриманих після деендотелізації судинних препаратів 

сапоніном на 31% (р<0,001). Отримані нами дані свідчать про часткове 

опосередкування ендотелієм дії норадреналіну на скоротливу тонічну 

активність ворітної вени. Ймовірно, ендотелій під дією норадреналіну 

виділяє констрикторні фактори, що частково забезпечують констрикторну 

тонічну відповідь ворітної вени. 

Результати нашого дослідження вказують на відмінні механізми 

тонічної скоротливої активності ворітної вени, викликаними досліджуваними 

нами катехоламінами. 

Х 

Х 
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Рис. 3.28. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих норадреналіном (5∙10
-6

 моль/л) до (1) та після (2) 

їх деендотелізації; n=10. 

Примітка: *** – р<0,001. 

 

 Очевидно, що норадреналін-індуковані тонічні реакції судинних 

препаратів у більшій мірі залежать від синтетичної функції ендотелію, ніж 

адреналін-індуковані, що може бути пов’язано з різною афінністю цих 

речовин до адренорецепторів, а також з нерівномірним розподіленням 

підтипів адренорецепторів на ендотеліальних та гладеньком’язових клітинах 

стінки ворітної вени. 

 

 

3.2.2. Участь простаноїдів в опосередкуванні скоротливої активності 

ворітної вени, індукованої катехоламінами. Простаноїди можуть бути задіяні 

у формуванні механізму спонтанної скоротливої активності судин. Так, 
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визначення ролі продуктів циклооксигеназного шляху перетворення 

арахідонової кислоти проводили під час дослідження механізмів спонтанної 

скоротливої активності підшкірної вени людини. Виявилось, що під дією 

індометацину та аспірину спонтанна активність судини зникала, тоді як 

адреноблокатори та антагоністи гістамінових рецепторів на цей процес не 

впливали [232]. 

Індометацин та антагоніст ТКС рецепторів в однаковій мірі 

ослаблювали тонічні скорочення грудної частини аорти самок щурів, 

викликані вазопресином та адреналіном. Поряд з цим у самців і самок після 

оваріектомії не спостерігали такого ефекту індометацину [233]. Такі 

результати, очевидно, свідчать про тісний зв’язок між регуляцією судинного 

тонусу простаноїдами та гормональним статусом організму. У інших 

дослідах, проведених на венах щурів, було показано, що арахідонова кислота 

і тромбін викликають ендотелійзалежне підвищення тонусу судин у реакціях, 

індукованих норадреналіном [122]. Участь простаноїдів також виявлена у 

механізмі дії агоністів адренергічних α1 та α2 рецепторів судин пальця 

людини. А саме з’ясовано, що при активації α1-адренорецепторів 

відбувається синтез судинорозширювальних продуктів ЦОГ, тоді як 

активація α2- адренорецепторів судин пальця призводить до виділення 

вазоконстрикторних простаноїдів [142]. Звуження загальної сонної артерії 

щурів, індуковане НА, реалізується через α1-адренорецептори і є залежним 

від судинозвужувальних простагландинів [234].  

У дослідах на базилярній артерії та аорті собак, перфузія індометацином 

судин з інтактним ендотелієм, викликала зниження констрикторних 

відповідей на НА, що автори пов’язують з вивільненням ендотелієм 

констрикторних факторів циклооксигеназного шляху утворення [144, 145]. 

Пригнічення НА-індукованих скорочень під дією індометацину 

спостерігали у стегновій артерії кролів. Однак, необхідно зазначити, що 

блокада ЦОГ не лише пригнічувала НА-індуковані скорочення судин, але й 

навпаки –  посилювала їх. Наприклад, після аплікації індометацину на 
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легеневу артерію кролів скорочення, викликані норадреналіном, зросли на 

15% відносно контролю, що може свідчити про виділення не тільки 

скоротливих простаноїдів, але і дилятаторних у відповідь на дію НА [235]. 

На ізольованих ендотеліальних клітинах показано, що активація G-білок 

зв’язаних рецепторів, таких як α1-адренорецептори, вазопресинових та ЕТ-1 

рецепторів, стимулює активацію ФЛА2 та вивільнення арахідонової кислоти, 

внаслідок чого синтезуються та секретуються вазоактивні метаболіти [236]. 

 

 

3.2.2.1. Вплив індометацину на скоротливі реакції ворітної вени при дії 

норадреналіну та адреналіну. Існують літературні данні, які свідчать про те, 

що блокатор ферменту ЦОГ індометацин, пригнічує амплітуду тонічних 

скорочень деяких судин, індукованих норадреналіном. Тому ми дослідили 

вплив індометацину на викликані норадреналіном скорочення судинних 

препаратів ворітної вени щурів. 

З метою з’ясування загальної участі простаноїдів у скоротливих 

реакціях ворітної вени на дію норадреналіну застосовували індометацин – 

блокатор циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти. У 

контрольних дослідах при перфузії норадреналіном (6·10
-6 

моль/л), 

спостерігали тонічні скорочення ВВ з амплітудою 3,8+0,74 мН. Після 

попередньої перфузії ВВ індометацином (7·10
-8 

моль/л) протягом 10 хвилин 

були зареєстровані скоротливі реакції ВВ під дією НА із силою 2,5+1,08 мН 

(n=8), тобто істотно (на 34%) менше від контролю (р<0,001), рис.3.29.  

Після відмивання (30-40 хв.) реакції вени на норадреналін повертались 

до вихідних значень. Отримані результати свідчать про активну участь 

простаноїдів у зростанні тонусу гладеньком’язових клітин ВВ у відповідь на 

дію НА. 
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Рис. 3.29. Сила скорочень ізольованих препаратів ворітної вени щура 

під впливом норадреналіну (6·10
-6 

моль/л) до (1) та на тлі дії індометацину 

(7·10
-8 

моль/л (2); n=10. 

Примітка: ** - р<0,01. 

 

Той факт, що індометацин пригнічує скоротливу активність ворітної 

вени, викликану НА, не виключає можливу участь простаноїдів як 

ендотеліальних факторів у механізмі реалізації таких реакцій.  

Оскільки катехоламіни адреналін та норадреналін мають різну 

афінність до α- та β-адренорецепторів та їх дія на тонус ВВ у різній мірі 

опосередковується ендотелієм, ми припустили, що механізми залучення 

простаноїдів у скоротливі реакції ворітної вени будуть відмінними. Тому у 

наступній серії дослідів вивчали участь простаноїдів у адреналін-

індукованих тонічних реакціях ізольованих препаратів ВВ. 
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У контрольних спробах при перфузії ВВ адреналіном у концентрації 

5·10
-6

 моль/л, спостерігали тонічні скорочення ВВ із амплітудою 4,5+0,3мН 

(n=8). Після аплікації індометацину у концентрації 7·10
-8 

моль/л протягом 10 

хвилин, адреналін викликав скорочення ВВ із силою 3,1+0,7мН, тобто на 

24% (р<0,001) меншою у порівнянні з контролем (рис. 3.30). Це свідчить про 

участь продуктів циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової 

кислоти у реакціях ВВ на адреналін.  
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Рис. 3.30. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени, індукованих адреналіном (5·10
-6

 моль/л) до (1) та на тлі дії 

індометацину (7·10
-8

 моль/л (2); n=8. 

Примітка: *** -р<0,001. 

 

Пригнічення індометацином норадреналін-індукованих скорочень 

ворітної вени є більш вагомими, ніж пригнічення адреналін-індукованих 
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скорочень судинних препаратів. Такі відмінності, ймовірно, пов’язані з 

різною афінністю цих речовин до адренорецепторів, а також різною 

щільністю розташування альфа- та бета-адренорецепторів на структурах 

стінок ворітної вени.  

 

3.2.2.2. Вплив індометацину на скоротливі реакції ворітної вени, 

зумовлені норадреналіном та адреналіном за умов видалення ендотелію. 

Подальші наші дослідження були спрямовані на визначення участі ендотелію 

в утворенні та виділенні простаноїдів, як можливого посередника НА-

індукованих скорочень ВВ. У контрольній групі НА викликав скорочення ВВ 

(за умови видаленого ендотелію) із амплітудою 2,6+1,4мН. 

Деендотелізовані препарати (n=12) ВВ перфузували розчином 

індометацину 7·10
-8 

моль/л протягом 10 хвилин, після чого здійснювали 

аплікацію НА, який викликав скорочення ВВ із силою 2,5+0,3мН, але ці 

зміни були невірогідними, порівняно з контролем (рис.3.31). 

Тобто, простаноїди, очевидно, не беруть участь у НА-індукованих 

тонічних скороченнях деендотелізованої ворітної вени. Дослідження, 

проведені на ізольованих ГМК судин, свідчили, що такі клітини, на відміну 

від ендотеліальних, участі у вивільненні ПГН2 (попередника синтезу 

простагландинів) не беруть [237], також існують данні про здатність 

ендотеліальних клітин інших судин до синтезу простагландинів [25, 238]. 

У зв’язку з тим, що індометацин пригнічував скоротливу активність 

інтактних судинних препаратів ВВ, а деендотелізація судин призводить до 

пригнічення їхньої скоротливої активності, індукованої НА, можна зробити 

припущення, що дія норадреналіну на гладенькі м’язи ВВ опосередковується 

ендотеліальним шаром ВВ, шляхом виділення продуктів циклооксигеназного 

шляху перетворення арахідонової кислоти. Виникає питання, чи задіяний 

ендотелій в опосередкуванні скоротливої реакції ВВ на адреналін.  
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Рис. 3.31. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих 

ізольованих препаратів ворітної вени, індукованих норадреналіном (6·10
-6

 

моль/л) до (1) та на тлі дії індометацину (7·10
-8

 моль/л (2); n=10. 

 

З метою визначення джерела утворення простаноїдів, які задіяні у Адр-

індукованих реакціях, було застосована аплікація індометацину на 

деендотелізовані препарати ВВ. Якщо у контрольних дослідах амплітуда 

тонічних скорочень, індукованих Адр становила 3,8+0,3мН, то після аплікації 

індометацином скоротлива активність деендотелізованих препаратів ВВ під 

дією адреналіну становила 2,3+0,63мН. Тобто, блокада циклооксигенази 

деендотелізованих препаратів ворітної вени зменшувала силу скорочень, 

індукованих Адр, на 34,3% (р<0,0005), рис.3.32.  
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Рис.3.32. Амплітуда тонічних скорочень деендотелізованих ізольованих 

препаратів ворітної вени  (n=10), індукованих адреналіном (5·10
-6

 моль/л) до 

(1) та на тлі дії індометацину 7·10
-8

 моль/л (2); n=8. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

Отримані результати вказують на участь продуктів циклооксигеназного 

перетворення у механізмі скорочень ВВ під впливом адреналіну, але такі 

реакції, ймовірно, є лише частково ендотелій-залежними. Адже пригнічення 

індометацином Адр-індукованих скорочень для деендотелізованих судинних 

препаратів є більш ефективним, ніж для ВВ з інтактним ендотелієм.  

Такі результати, ймовірно, вказують на участь у реакціях ВВ, 

викликаних адреналіном, простаноїдів, що синтезуються гладенько-

м’язовими клітинами. 

Існують літературні дані, що підтверджують можливість синтезу 

простаноїдів гладеньком’язовими клітинами інших судин [239-241]. 
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Отримані результати засвідчують відмінність у механізмах реалізації 

тонічної активності ВВ за умов активації альфа та бета адренорецепторів. 

 

 

3.2.2.3. Участь тромбоксану в скоротливій тонічній активності 

ворітної вени, індукованій норадреналіном. Оскільки нам вдалось показати, 

що частково вплив норадреналіну на тонус ВВ забезпечується продуктами 

циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти, ми 

припустили, що такі реакції можуть опосередкуватись безпосередньо 

тромбоксаном.  

Тому у наступній серії застосували пікотамід, блокатор тромбоксан-

синтази та тромбоксанових рецепторів. Підвищення тонусу ВВ, викликане 

НА (6∙10
-6

 моль/л), у контрольній групі становило 3,9+0,74 мН (n=10). Після 

блокування дії тромбоксану пікотамідом, амплітуда норадреналін-

індукованих тонічних реакцій ізольованих судинних препаратів становила 

2,6+0,68 мН (рис.3.33), що менше від контролю на 34% (р<0,001).  

Отримані результати свідчать про часткове опосередкування 

тромбоксаном підвищення тонусу ВВ, зумовленого норадреналіном, шляхом 

активації тромбоксанових рецепторів. Однак, оскільки ТКС-рецептори 

можуть також активуватись попередником тромбоксану простагландином Н2 

тому, цілком ймовірно, що ПГН2 задіяний у досліджуваних нами реакціях. 

Ми зафіксували однакового рівня пригнічення блокатором циклооксигенази і 

тромбоксан-синтази індукованих норадреналіном тонічних скоротливих 

реакцій ворітної вени. 

Оскільки нами було показано, що за умов відсутності ендотелію 

простаноїди не задіяні в опосередкуванні скоротливої активності ворітної 

вени, індукованої норадреналіном, можемо припустити, що тромбоксанові 

рецептори в таких реакціях активуються тромбоксаном (простагландином 

Н2) ендотеліального походження.  
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Рис.3.33. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура, індукованих норадреналіном (6·10
-6

 моль/л) до (1) та під 

час (2) дії пікотаміду (6,5·10
-5

 моль/л); n=6. 

Примітка: *** - р<0,001. 

 

 

3.2.3. Участь лейкотриєнів в скоротливій тонічні активності ворітної 

вени, індукованій норадреналіном. Оскільки нами було встановлено що у 

реакціях ВВ, індукованих активацією адренорецепторів, задіяні продукти 

ЦОГ шляху перетворення арахідонової кислоти, ми вирішили перевірити чи 

можлива участь продуктів 5-ліпоксигеназного шляху перетворення 

арахідонової кислоти, тобто лейкотриєнів у таких судинних реакціях. 

Метою даної серії дослідів було встановити загальну участь 

лейкотриєнів у досліджуваних нами реакціях ворітної вени. Тому ми 

застосували блокатор ферменту 5-ліпоксигенази зілеутон у концентрації 
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4,2·10
-5

 моль/л. Амплітуда НА-індукованих тонічних скорочень ВВ у 

контрольній групі щурів становила 4,29+1,03 мН. На тлі дії зілеутону 

(рис.3.34) значення амплітуди знизилось до 3,34+0,86 мН (n=10), тобто на 

22% відносно контролю (р<0,05). Зменшення амплітуди тонічних скорочень 

ворітної вени, викликаних норадреналіном, після застосування блокатора 

ферменту 5-ліпоксигенази зілеутону свідчить про участь лейкотриєнів в 

скоротливих тонічних реакціях ізольованих судинних препаратів. 
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Рис. 3.34. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура, індукованих норадреналіном (6·10
-6

 моль/л) до (1) та під 

час (2) дії зілеутону (4,2·10
-5

 моль/л), n=10;  

Примітка: * - р<0,05. 

 

 

3.2.4. Участь продуктів перетворення арахідонової кислоти у 

реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени при дії 

норадреналіну, за умов портальної гіпертензії. За умов токсикогенної 
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портальної гіпертензії скоротлива активність ворітної вени під дією 

норадреналіну пригнічувалась неселективним блокатором циклооксигенази 

індометацином. 

Так контрольні значення амплітуди тонічних скорочень ВВ за умов 

портальної гіпертензії під дією НА (6∙10
-6

 моль/л) становили 3,9+1,9мН, 

(n=10). Після 10-хвилинної перфузії судинних препаратів розчином 

індометацину (7·10
-8

 моль/л), скоротлива активність ВВ пригнічувалась до 

2,3+0,9мН, тобто на 42% відносно контрольних значень (р<0,05). Отримані 

результати (рис. 3.35) свідчать про участь простаноїдів у досліджуваних 

судинних реакція. 
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3.35. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів ворітної 

вени щура під дією норадреналіну (6∙10
-6

 моль/л) до (1) та під час дії (2) 

індометацину (7·10
-8

 моль/л) за умов портальної гіпертензії; n=10. 

Примітка: * – р<0,05. 



100 
 

 
 

У наступній серії дослідів ми визначали участь безпосередньо 

продуктів ЦОГ-2 шляху перетворення арахідонової кислоти у реакціях ВВ, 

індукованих НА. Амплітуда тонічних скорочень ВВ, викликаних НА (6∙10
-6

 

моль/л) становила 3,9+1,9мН, (n=10). Після перфузії судинних препаратів 

(n=10) розчином дексаметазону (10
-5

 моль/л) амплітуда тонічних скорочень 

ВВ, викликаних НА, становила 3,1+2,1мН, тобто на 18% (р<0,05). менше від 

контрольних значень (рис. 3.36). 
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Рис. 3.36. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією норадреналіну (6∙10
-6

 моль/л) до (1) та під час дії 

(2) дексаметазону (10
-5

 моль/л) за умов портальної гіпертензії; n=10. 

Примітка: *** – р<0,001. 
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Результати дослідження вказують на те, що у досліджуваних реакціях 

за умов портальної гіпертензії значну роль серед простаноїдів відіграють 

саме продукти ферменту ЦОГ-2, тобто індуцибельною форми 

циклооксигенази. 

З метою визначення загальної участі лейкотриєнів у скоротливих 

реакціях ВВ, індукованих НА за умов портальної гіпертензії застосували 

блокатор ферменту 5-ліпоксигенази зілеутон. У контрольній групі амплітуда 

тонічних скорочень ізольованих препаратів ворітної вени щура під дією 

норадреналіну (5∙10
-6

 моль/л) становила 3,4+1,5 мН.  

 Mean 

 ±SE 

 ±SD 

1 2
2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

м
Н

 

Рис. 3.37. Амплітуда тонічних скорочень ізольованих препаратів 

ворітної вени щура під дією норадреналіну (6∙10
-6

 моль/л) до (1) та під час дії 

(2) зілеутону (4,2·10
-5

 моль/л) за умов портальної гіпертензії; n=8.  

 

Після 15-хвилинної перфузії судинних препаратів розчином зілеутону 

(4,2·10
-5

 моль/л) амплітуда тонічних скорочень становила 3,9+2,04 мН. 
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Достовірних відмінностей між значеннями дослідної та контрольної групи не 

виявлено (рис.3.37). Отримані дані, очевидно, свідчать про те що 

лейкотриєни не задіяні у скоротливій активності ворітної вени, індукованої 

норадреналіном за умов портальної гіпертензії. 

Результати наших досліджень свідчать про участь продуктів 

перетворення арахідонової кислоти у норадреналін-індукованих реакціях 

ізольованих препаратів ворітної вени за умов портальної гіпертензії. 

Очевидно, що за таких умов значну роль у реалізації дії катехоламінів 

відіграють продукти перетворення арахідонової кислоти, за участі ферменту 

циклооксигеназа-2. Лейкториєни ж у таких реакціях, очевидно, не задіяні, на 

відміну від нормотензивних щурів. Отримані дані свідчать про перерозподіл 

участі продуктів перетворення арахідонової кислоти за умов портальної 

гіпертензії, порівняно з нормотензивними тваринами. 

 

 

3.3. Дослідження впливу серотоніну на тонічну активність інтактних та 

деендотелізованих ізольованих препаратів ворітної вени. 

 

Серотонін має широкий спектр ефектів пов’язаних з впливом на 

серцево-судинну систему, що пов’язано з великою кількістю підтипів 

серотонінових рецепторів. У судинах серотонін може впливати на закінчення 

симпатичної нервової системи, що розташовані у судинних стінках, на 

ендотелій та ГМК. 

Навіть у невеликих дозах серотонін, при  введенні у кров, змінює 

діяльність практично всіх систем організму, як ссавців так і людини. Реакція 

залежить від виду тварини, умов експеременту, методу чи швидкості 

введення серотоніну [172, 242].  

У експериментах, проведених на собаках, було показано, що 

інтрапортальне введення серотоніну викликає збільшення опору в цій вені. 

Були проведені досліди на ізольованих брижових венах щурів, хворих на 
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портальну гіпертензією. Отримані данні в експерименті продемонстрували, 

що ізольована брижова вена щурів з портальною гіпертензією є на багато 

чутливішою до серотоніну, ніж у щурів без гіпертензії. Судинозвужуючий 

ефект серотоніну на ізольованій брижовій вені з заблокованими 

кетансерином 5-ГТ2 рецепторами вказує, що ці рецептори причетні до 

вазомоторної відповіді [170]. 

Припускається, що у регулюванні кровотоку печінкового синусоїда 

беруть участь зірчасті клітини печінки. Відомо, що зірчасті клітини печінки 

за своєю будовою схожі на гладеньком'язові клітини. Вони проявляють 

помітну скоротливу активність у відповідь на пошкодження печінки. На 

зірчастих клітинах печінки було показано наявність 5-ГТ1В, 5-ГТ1F, 5-ГТ2В та 

5-ГТ7 рецептори [243]. 

Нами було проведено дослідження впливу серотоніну у різних 

концентраціях (10
-4

, 10
-5

, 10
-6

, 10
-7

, 10
-8

 моль/л) на скоротливу тонічну 

активність ізольованих препаратів ворітної вени.  

Наші дослідження показали, що дія серотоніну на тонус ворітної вени  

у фізіологічній концентрації досить незначна, спостерігається лише у вузьких 

межах концентрацій і має двофазний дозозалежний ефект. 

 

 

Рис. 3.38. Скоротлива активність ворітної вени під впливом серотоніну 

(10
-4 

моль/л), де      - початок введення речовини. 

 

Серотонін у концентраціях 10
-4

-10
-6

моль/л (n=20) викликав підвищення 

судинного тонусу з відносно невеликою амплітудою, але значно підвищував 

амплітуду спонтанних скорочень судинних препаратів. Так перфузія 
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ізольованих препаратів ВВ розчином серотоніну у концентрації 10
-4

 моль/л 

через 5-7 хв. (рис. 3,38, 3.39) призводила до підвищення судинного тонусу з 

амплітудою 2,23+0,7 мН (n=16).  
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Рис. 3.39. Амплітуда скоротливих реакцій ізольованих препаратів 

ворітної вени з інтактним ендотелієм під дією серотоніну у концентрації 10
-4

 

моль/л (1), 10
-5

 моль/л (2), 10
-6

 моль/л (3),10
-8

 моль/л (4); n=20. 

Примітка: ** – р<0,01,*** – р<0,001 вірогідність відносно 1-го показника, # – 

р<0,05  ###– р<0,001 відносно 2-го, ++ - р<0,01 відносно 3-го. 

 

Через 15-20 хвилин внаслідок відмивання ізольованих препаратів 

розчином Тіроде тонічна і спонтанна активність поверталась до вихідного 

рівня. Скоротлива тонічна активність під дією серотоніну у концентрації 10
-5

 

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

амплітудами тонічних реакцій викликаних серотоніном у вищезазначених 

концентраціях не виявлено.  
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Наступна досліджувана концентрація розчину серотоніну 10
-6

 моль/л 

спричиняла підвищення судинного тонусу з амплітудою 0,66+0,15 мН (n=6). 

Такі значення вірогідно відрізняються від показників сили тонічних 

скорочень ВВ, індукованих 5-НТ у концентраціях 10
-4

, 10
-5

 моль/л. Тобто при 

концентрації серотоніну 10
-6

 моль/л амплітуда тонічних скорочень 

зменшилась приблизно на 60% (р<0,01) відносно значень при перших двох 

концентраціях. 

У наступній серії дослідів при зменшенні концентрації 5-НТ до 10
-7

 

моль/л ми не зафіксували зміни тонічної активності препаратів ворітної вени. 

Серотонін у концентрації 10
-8

 моль/л, що є близькою до фізіологічної, 

викликав слабкі реакції зниження тонусу ВВ, відносно вихідного рівня  

0,16+0,03мН (n=8), тобто протилежний ефект до того, що ми отримували при 

вищих концентраціях речовини. Реакція розвивалася протягом 10 хвилин, з 

моменту початку перфузії судинних препаратів розчином серотоніну. 

Статистичний аналіз показав вірогідні зміни відносно амплітуди тонічних 

скорочень ВВ, викликаних 5-НТ у концентрації 10
-6

 моль/л (р=0,006). 

Ми отримали дозозалежний ефект дії 5-ГТ на тонічну активність 

препаратів ВВ. Зниження судинного тонусу у фізіологічних концентраціях 

могло бути пов’язано з активацією рецепторів, розташованих на ГМК 

ізольованих препаратів ВВ, або ж бути опосередковано через судинний 

ендотелій. Тому у наступній серії дослідів ми перевіряли вплив розчину 

серотоніну (10
-8 

моль/л) на зміну тонусу деендотелізованих ізольованих 

препаратів ВВ (рис. 4.40).  

За даних умов 5-НТ (10
-8

 моль/л) викликав незначне підвищення 

судинного тонусу на 0,3+0,16 мН (n=6). У той же час деендотелізація 

призвела до зменшення тонічних відповідей, індукованих 5-ГТ у 

концентрації 10
-4

 моль/л на 50% відносно контрольних значень (р<0,001), 

тобто амплітуда реакції становила 1,09+0,36 (n=10). 

Отриманні результати свідчать про те, що активація розташованих на 

ГМК ворітної вени рецепторів 5-НТ призводить до констрикторної реакції, 
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що узгоджується з даними літератури. Такі реакцій найімовірніше 

опосередковується рецепторами типу 5-НТ2А і 5-НТ1В [170, 174]. А також, 

що незалежно від концентрації досліджуваної речовини, її дія частково 

опосередковується ендотелієм судиннної стінки. 
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 Рис. 3.40. Амплітуда скоротливих реакцій ізольованих препаратів 

ворітної вени з інтактним ендотелієм під дією серотоніну у концентрації 10
-8

 

моль/л  до (1) та після видалення ендотелію; та у концентрації 10
-4

 моль/л до 

(3) та після (4) видалення ендотелію; n=10. 

Примітка: *** – р<0,001.  

 

Такі результати можуть пояснюватись відмінними механізмами, що 

активуються серотоніном у різних концентраціях. Серотонін має 

молекулярну будову подібну до НА, і спорідненість до адренорецепторів. А 

також здатен впливати на силу реакції, викликаних норадреналіном. 

Блокування адренорецепторів здатне впливати на реакції індуковані 

серотоніном [244-246]. Ймовірно, що у низьких концентраціях 5-НТ діє через 
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специфічні рецептори, розташовані на ендотелії чи ГМК судин, але у великих 

концентраціях серотонін активує адренорецептори судини [246]. 

 Тому нашим наступним завданням було перевірити участь 

адренорецепторів у опосередкуванні дії серотоніну на тонічну активність ВВ 

за умов наявності (рис. 3.41) та відстутності (рис. 3.42) ендотеліоцитів. 

Лабеталол, неселективний адреноблокатори, у концентрації 10
-5

 моль/л 

пригнічував 5-ГТ-індуковані реакції (10
-4

 моль/л) ВВ на 35% відносно 

контролю (р<0,001), тобто до 1,44+0,5 мН. Такі результати свідчать про 

участь адренорецепторів у реакціях ВВ, індукованих серотоніном.  
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 Рис. 3.41. Амплітуда скоротливих реакцій ізольованих препаратів 

ворітної вени з інтактним ендотелієм під дією серотоніну у концентрації 10
-4

 

моль/л до (1) та на фоні лабеталолу (10
-5

 моль/л) (2); n=10. 

Примітка: *** – р<0,001.  
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За умов видалення ендотелію викликані серотоніном тонічні реакції 

також пригнічувались на фоні дії лабеталола. Так контрольні значення 

амплітуди тоніних реакцій ВВ, викликаних 5-ГТ за умов видаленого 

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

досліджуваних нами реакцій ВВ знижувалась до 0,7+0,3 мН, тобто на 35% 

відносно контролю. 
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Рис. 3.42. Амплітуда скоротливих реакцій деендотелізованих 

препаратів ворітної вени, індукованих серотоніном (10
-4

 моль/л) до (1) та на 

фоні дії лабеталола (10
-5

 моль/л) (2); n=10. 

Примітка: *** – р<0,001.  

 

Очевидно, що задіяні у тонічній активності ВВ викликані серотоніном 

адренорецептори локалізуються на ГМК. 

Аналізуючи літературні джерела, можна прийти до висновку, що  

очевидно у таких високих концентраціях речовина активує α-

адренорецептори, розташовані в стінках судин. 
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У багатьох судинах кровоносного русла серотонін виявляє слабку дію, 

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

наприклад у венозному руслі нирок серотонін спричиняє модуляцію НА 

адреналінових реакцій, збільшуючи чи зменшуючи їх амплітуду, залежно від 

концентрації 5-НТ [220, 173]. 

Виходячи з отриманих результатів та літературних даних можна 

зробити припущення, що серотонін не здійснює регуляторний вплив на тонус 

ворітної вени, але може бути модулюючим фактором, щодо дії інших 

гуморальних чинників.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Огляд літератури свідчить про холінергічну, адренергічну та 

серотонінергічну інервацію печінкової ворітної вени, що вказує на важливе 

значення таких нейромедіаторних систем у формувані тонічних відповідей  

цієї судини [7-10]. 

Нам вдалось сформувати певну картину механізмів, що забезпечують 

реалізацію дії ацетилхоліну, адреналіну, норадреналіну та серотоніну на 

тонічну скоротливу активність ізольованих препаратів ворітної вени печінки 

щурів спираючись на доступні нам джерела літератури та проведені нами 

дослідження.  

Так, з джерел літератури відомо, що у портальному руслі АХ виявляє 

нетипову, видоспецифічну, концентраційно- та едотелійзалежну 

судинозвужувальну дію [13], а також те, що у таких реакціях задіяні 

мускаринові та нікотинові холінорецептори [202, 206-208]. Є відомості, що 

АХ-індуковані реакції опосередковуються ендотеліном – ендотеліальним 

констрикторним фактором [127]. Є припущення, що до реалізації 

судинозвужувальної дії ацетилхоліну, на ворітні судини частково залучені α-

адренорецептори, які активуються посередником, що синтезується 

ендотеліальними клітинами [15, 203, 204, 211]. Орієнтовна схема реалізації 

дії АХ на тонічну активність ВВ створена нами, спираючись на доступні 

літературні данні (рис.4.1). 

У роботі нам вдалось показати, що крім загальновідомої 

ендотелійзалежної дії АХ на скоротливу активність ворітної вени у таких 

відповідях задіяні і рецептори розташовані безпосередньо на 

гладеньком’язових клітинах стінки ворітної вени. 
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Рис. 4.1. Схематичне зображення механізмів залучених в 

опосередкування дії ацетилхоліну на ворітну вену щурів. 

 

З метою підтвердження того, що отримані нами тонічні реакції 

виникають дійсно за умов активації холінорецепторів ГМК, а не через 

неякісну деендотелізацію, нами було проведено гістологічний контроль зрізів 

судинних препаратів ворітної вени з інтактним ендотелієм та за умов 

видалення ендотеліальних клітин розчином сапоніну. Візуалізація стінок 

судинних препаратів підтвердила повне видалення ендотелію застосованим 

нами фармакологічним методом. АХ-індуковані реакції деендотелізованих 

судинних препаратів частково блокувались неселективним блокатором ЦОГ. 

Тому ми можемо припустити, що у внутрішньоклітинному механізмі 

активації холінорецепторів на ГМК задіяні ендогенні простагландини.  

Оскільки після видалення ендотеліального шару зберігалося менше 

30% тонічної відповіді, порівняно з судинами із збереженим ендотелієм, ми 

можемо говорити про вагоме значення ендотеліоцитів у реалізації 

досліджуваних реакцій на АХ. Нами було перевірено, чи можуть бути 

продукти перетворення арахідонової кислоти задіяні у реалізації дії 

ацетилхоліну за умов збереженого ендотелію. Отримані результати 

підтвердили учать простагландинів, утворених, очевидно, за участю 

ферменту ЦОГ-1. Такого висновку нам дає підставу дійти та обстивана, що 
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дексаметазон, який має чутливість переважно до ЦОГ-2, на АХ-індуковані 

скорочення не впливав, тоді як індометацин (неселективний блокатор ЦОГ) 

суттєво пригнічував тонічні реакції ВВ на дію АХ за умов інтактного 

ендотелію. 

Відомо, що крім циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової 

кислоти існує ліпоксигеназний шлях, яким утворюються лейкотриєни, котрі 

також можуть бути задіяними у формуванні тонічних реакцій судин [55, 175]. 

Застосування неселективного блокатора 5-ліпоксигенази пригнічувало 

скоротливі реакції ворітної вени, індуковані АХ, що вказує на залучення 

лейкотриєнів у механізм реалізації впливу досліджуваного нами 

нейромедіатора. 

Нам вдалось підтвердити існуючі літературні данні про участь 

адренорецепторів у опосередкуванні дії ацетилхоліну на тонус ВВ. Так, за 

умов збереженого ендотелію, неселективний адреноблокатори лабеталол 

виявляв дозозалежний ефект пригнічення тонічних скоротливих реакцій ВВ 

під дією АХ. Подібний результат отримали при застосуванні селективних 

адреноблокаторів альфа- і бета-адренорецепторів. Проведена серія дослідів 

на деендотелізованих судинних препаратах під впливом АХ на фоні дії 

адреноблокаторів показала, що за таких умов адренорецептори у 

досліджуваних нами реакціях участі не беруть. А, отже, очевидно, що 

адренорецептори ГМК судинних препаратів активуються специфічним 

агоністом, що вивільняється лише за умови наявності ендотелію. 

 Останні літературні дані вказують на можливість ендогенного синтезу 

катехоламінів гладеньком’язовими та ендотеліальними клітинами, а також на 

можливість локалізації α-адренорецепторів на ендотеліоцитах [212, 213]. 

Нами був проведений біохімічний аналіз перфузату ізольованих препаратів 

ворітної вени під час їхнього находження в розчині Тіроде (контроль) та за 

умов перфузії судин розчином ацетилхоліну. Отримані дані свідчать про 

наявність катехоламінів, а саме норадреналіну в перфузаті, отриманому під 
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час дії ацетилхоліну, що свідчить про ендогенний синтез норадреналіну 

судинною стінкою у відповідь на дію досліджуваного нейромедіатора. 

Таким чином, нам вдалось розкрити більш складний механізм дії 

ацетилхоліну на скоротливі тонічні реакції ворітної вени порівняно з тим, що 

існує у сучасних літературних джерелах. 

 Спираючись на існуючі літературні данні та отримані нами 

результатами ми можемо запропонувати схему, що демонструє шляхи 

реалізації дії ацетилхоліну на ізольовані препарати ворітної вени печінки 

щурів (рис.4.2.): 

 

 

Рис. 4.2. Схема шляхів реалізації дії ацетилхоліну на ворітну вену щурів. 

 

Портальна гіпертензія є однією з найпоширеніших патологій печінки. 

Відомо, що при цьому порушенні виникає ендотеліальна дисфункція, тобто 

порушується співвідношення констрикторних і дилататорних факторів, що 

утворюються в ендотеліальних клітинах судин печінки. Контрольні 

дослідження, проведені нами in vivo засвідчили підвищення 

внутрішньопортального тиску у щурів за умов розвитку натрій-йодної моделі 

портальної гіпертензії порівняно з тваринами контрольної групи, що 

підтверджує розвиток портальної гіпертензії [178]. За умов судинних 

патологій, при яких розвивається ендотеліальна дисфункція, вагому роль 
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відіграють продукти перетворення арахідонової кислоти. Тому ми дослідили 

загальну участь простагландинів і лейкотриєнів у реалізації скоротливої 

активності ворітної вени за умов портальної гіпертензії. Наші дослідження 

показали участь продуктів не тільки ЦОГ-1, але і ЦОГ-2 у реалізації АХ-

індукованих реакцій ВВ. Отримані дані підтверджують участь ЦОГ-2 як 

індуцибельної форми ферменту, що активується за умов розвитку судинних 

патологій [24], тоді як у дослідах на контрольних щурах ЦОГ-2 не був 

задіяний у досліджуваних нами реакціях. Результати нашого дослідження 

засвідчують, що лейкотриєни відіграють більш вагому роль у реалізації 

скоротливих тонічних реакцій ізольованих препаратів ВВ контрольних 

щурів, ніж у портальногіпртензивних тварин. Можливо, після більш 

детального дослідження отримані результати дозволять використовувати 

рівень лейкотриєнів у якості діагностичного показника розвитку портальної 

гіпертензії. 

Загальноприйнято вважати, що підвищення судинного тонусу під дією 

катехоламінів опосередковується прямим впливом їх на альфа 

адренорецептори, розташовані на ГМК судинної стінки [126, 220] (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Схематичне зображення шляхів реалізації дії катехоламінів на 

ворітну вену щурів. 
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Однак, існує невелика кількість літературних даних, які свідчать про 

часткове опосередкування ендотелієм констрикторного впливу 

катехоламінів, зокрема за участю продуктів перетворення ЦОГ-шляху 

арахідонової кислоти [24, 123, 144] . Отримані нами результати засвідчують 

участь ендотелію в опосередкуванні дії адреналіну та норадреналіну на тонус 

ворітної вени щурів. Після деендотелізації скоротливі відповіді ворітної вени 

під дією норадреналіну зменшувались більш вагомо відносно контрольних 

значень, ніж відбувалось пригнічення Адр-індукованих реакцій за тих же 

умов.  

Норадреналін і адреналін є агоністами адренорецепторів, але 

норадреналін має більш виражений впливом на α, аніж на β -

адренорецептори. Тому ми досліджували участь простаноїдів у скоротливих 

реакціях ВВ, зумовлених адреналіном і норадреналіном. Оскільки 

індометацин пригнічував НА-індуковані скорочення ВВ лише за умов 

наявності ендотелію ми можемо припустити наявність альфа-

адренорецепторів на мембранах ендотеліоцитів судинної стінки, внаслідок 

активації яких відбувається вивільнення ендотелієм вазоконстрикторних 

простагландинів. Ми показали, що такими простагландинами можуть бути 

ендопероксид Н2 та/або тромбоксан А2. Наші дані свідчать також про участь 

лейкотриєнів у реалізації НА-індукованих скоротливих реакцій ворітної 

вени. 

Поряд з цим, індометацин пригнічував адреналін-індуковані 

скорочення ворітної вени і за умов видалення ендотелію. Такі результати 

наштовхують нас на думку, що констрикторна дія Адр через бета-

адренорецептори, які розташовані і на ендотелії, і на ГМК може 

опосередковуватись простагландинами (у випадку ГМК, можливо, як 

вторинних посередників). Те, що бета-адренорецептори, розташовані на ГМК 

стінки ворітної вени можуть забезпечують скоротливі тонічні реакції було 

показано на ворітній вені кроля [136, 247]. Аналіз отриманих даних, зокрема 

те, що пригнічення Адр-індукованих скорочень індометацином на 31% за 
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умов інтактного ендотелію, та пригнічення таких реакцій на 34% за умов 

видалення ендотелію, можуть свідчити про те, що скоротливу активність, 

викликану адреналіном забезпечують бета адренорецептори, розташовані на 

ГМК стінки ворітної вени. Участь бета-адренорецепторів у опосередкуванні 

скоротливих тонічних реакцій було також підтверджено нами завдяки 

застосуванню неселективного бета адреноблокатора, який частково 

пригнічував катехоламін-індуковані скорочення. 

Таким чином, нам вдалось показати участь ендотелійзалежних 

констрикторних факторів у опосередкуванні дії норадреналіну на ВВ та 

виявити, що до скоротливих реакцій ВВ, індукованих адреналіном та 

норадреналіном, залучені відмінні один від одного механізми (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Схема шляхів реалізації дії катехоламінів на ворітну вену щурів. 

Сьогодні широко вивчається роль ендотелій-залежних факторів у 

патогенезі багатьох хронічних захворювань, але не з'ясованим залишається 

вплив ендотеліальної дисфункції на стан гемодинаміки печінки та 

формування портальної гіпертензії [183, 184]. При портальній гіпертензії 

відбувається потужне вивільнення вазоконстрикторів, похідних арахідонової 

кислоти таких як тромбоксан чи цистеніл-лейкотриєни (С4, Д4, Е4), а також 

зменшується синтез вазодилататорів, що в решті призводить до підвищеного 

судинного тонусу [189]. Нормальний тиск у ворітній вені становить 7-9 мм 

рт. ст., а портальну гіпертензію констатують за умов підвищення тиску в ній 
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більше 10 мм рт.ст. [148, 178]. З метою контролю розвитку портальної 

гіпертензії нами було проведено аналіз тиску у ворітній вені у дослідах in 

vivo. У щурів контрольної групи тиск у портальному руслі становив 9+0,8 мм 

рт.ст. Тиск у ВВ, у щурів з експериментальною портальною гіпертензією 

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

портального русла дослідної групи тварин.  

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

простаноїди, оскільки блокатор ЦОГ індометацин пригнічував і АХ-

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

реакції на 42% (р<0,001) відносно контрольних значень. У досліджуваних 

нами реакціях ВВ за умов портальної гіпертензії, на відміну від 

нормотензивних щурів, задіяні продукти перетворення ЦОГ-2. Блокатор 

вищезгаданого ферменту дексаметазон пригнічував АХ-викликані 

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

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

досліджуваних реакціях за умов портальної гіпертензії, навпаки, 

зменшувалась: блокатор ліпоксигенази зілєутон пригнічував тонічні реакції 

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

викликані НА судинні реакції. Отримані дані свідчать що за умов портальної 

гіпертензії змінюється баланс продуктів як циклооксигеназного так і 

ліпоксигеназного шляхів перетворення арахідонової кислоти у тонічних 

реакціях, індукованих ацетилхоліном та норадреналіном.  

Серотонін є потужним вазоконстриктором (за винятком судин 

скелетних м’язів та коронарних судин, які за дії серотоніну розширюються), 

також забезпечує підсилення тонусу і перистальтики травного тракту [112]. 

Серотонінергічні нервові волокна були виявлені у стінці ВВ, а також відомо, 

що у портальному руслі знаходиться найвища концентрація серотоніну 

порівняно з іншими судинами організму [171]. Не дивлячись на такі 

літературні дані, існують лише поодинокі відомості щодо дії серотоніну на 

портальні судини.  
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Отримані нами результати вказують на залежність ефекту серотоніну 

від концентрації та наявності ендотеліального шару судинної стінки. Так, у 

максимально високій концентрації, застосованій нами, серотонін викликав 

досить суттєве підвищення судинного тонусу ізольованих препаратів ВВ. У 

той же час, як низька концентрація аутокоїда (фізіологічна) викликала 

невелике, але вірогідне зменшення судинного тонусу ВВ відносно вихідного 

рівня, тобто розслаблення судинних препаратів. Ці результати ми пов’язуємо, 

в прешу чергу, з розташуванням різних підтипів серотонінових рецепторів на 

стінці ворітної вени. Так, ймовірно, на ендотелії знаходяться серотонінові 

рецептори, що при стимуляції викликають синтез вазодилататорних речовин. 

Також, можемо припустити, що подібно до адренорецепторів, підтипи 

серотонінових рецепторів мають різну щільність та чутливість до 5-ГТ у 

різних концентраціях. Необхідно зазначити, що ендотелій задіяний у 

реакціях ВВ на дію серотоніну, як і за умов дії інших досліджуваних нами 

гуморальних чинників. Так видалення ендотеліоцитів викликало пригнічення 

серотонін-індукованих (10
-4

 моль/л) скоротливих реакцій ВВ. Серотонін у 

фізіологічній концентрації викликає досить слабке підвищення тонусу 

деендотелізованих судин. Найімовірніше такі констрикторні реакції 

опосередковується рецепторами типу 5-НТ2А і 5-НТ1В,ж що розташовані на 

ГМК ворітної вени [170, 174]. У той же час підвищення тонусу не 

реєструється за умов наявності ендотелію, оскільки, очевидно, ефект 

вазодилататорів перевищує дію констрикторних факторів.  

Також нами показано, що скоротливі реакції ВВ, індуковані 

серотоніном, принаймні у концентрації 10
-4

 моль/л зумовлені частковою 

участю адренорецепторів у реалізації досліджуваних нами реакцій на 

серотонін. Пригнічення досліджуваних реакцій адреноблокатором 

відбувалось і за наявності, і за відсутності ендотеліального шару судинної 

стінки. Аналізуючи вищевикладені результати та дані літератури, можна 

запропонувати наступну схему механізмів реалізації дії серотоніну на тонус 

ізольованих препаратів ворітної вени щурів (рис.4.5.): 
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Рис. 4.5. Схема шляхів реалізації дії серотоніну (5-ГТ) на ворітну вену 

щурів. 

У багатьох судинах кровоносного русла серотонін виявляє слабку дію, 

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

наприклад у венозному руслі нирок серотонін спричиняє модуляцію 

норадреналінових реакцій, збільшуючи чи зменшуючи їх амплітуду, залежно 

від концентрації 5-НТ [169, 173]. Виходячи з отриманих результатів та 

літературних даних можна зробити припущення, що серотонін не здійснює 

регулятивний вплив на тонус ворітної вени, але може бути модулюючим 

фактором до інших гуморальних регуляторів. 

Отже, аналізуючи викладені вище результати дослідження, можна 

говорити про значну роль ендотелію у регуляції судинного тонусу ворітної 

вени. Нами визначено ендотелій-залежні шляхи реалізації ацетилхоліну, 

адреналіну, норадреналіну, серотонін за умов норми та при портальній 

гіпертензії. Отримані нами дані можуть бути використані у фізіології, 

патофізіології та фармакології для визначення шляхів корекції тонусу 

ворітної вени, а також для діагностування ендотеліальної дисфункції, що 

може мати важливе значення у з’ясуванні механізмів розвитку захворювань 

печінки. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню механізмів реалізації 

констрикторної дії адреналіну, норадреналіну, ацетилхоліну та серотоніну на 

ізольовані препарати ворітної вени печінки щурів. Досліджувані речовини 

мають складні механізми реалізації констрикторної дії на препарати ворітної 

вени і реалізують свої впливи у різній мірі опосередковано ендотелієм. На 

основі результатів зроблені наступні висновки: 

 

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

ендотелійзалежними, оскільки підвищення тонусу під впливом 

ацетилхоліну виникає і за умов видалення ендотелію. 

 

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

α2- і β- адренорецептори, що розташовані у стінці ворітної вени. Такі 

реакції опосередковуються, очевидно, норадреналіном, який 

синтезується і виділяється ендотеліоцитами судини. 

 

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

скорочення сегментів ворітної вени частково опосередковуються 

продуктами перетворення арахідонової кислоти за участю 

циклооксигенази-1.  

 

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

норадреналін-індукованих тонічних скороченнях ізольованих 

сегментів ворітної вени. 

 

5. У механізмі скоротливих реакцій ворітної вени щурів, зумовлених 

ацетилхоліном та норадреналіном, задіяні продукти ліпоксигеназного 

шляху перетворення арахідонової кислоти, на що вказує часткове 

усунення таких відповідей зілеутоном, блокатором ліпоксигенази. 
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6. При портальній гіпертензії змінюється баланс продуктів 

циклооксигеназного і ліпоксигеназного шляхів перетворення 

арахідонової кислоти у тонічних реакціях ворітної вени, індукованих 

ацетилхоліном та норадреналіном. Внесок лейкотриєнів у формування 

досліджуваних скоротливих реакцій зменшується, порівняно з такими 

у нормотензивних тварин. Водночас, при портальній гіпертензії у 

вказаних судинних реакціях задіяні простаноїди, утворені за участі 

ферменту циклооксигенази-2. 

  

7. Серотонін зумовлює концентраційно-залежний вплив на тонічну 

активність ворітної вени. У серотонін-індукованих реакціях судини 

задіяні рецептори, локалізовані як на її гладеньком’язових, так і 

ендотеліальних клітинах. Дія аутокоїда частково опосередковується 

активацією адренорецепторів судинної стінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Campbell I. Liver: metabolic functions / I. Campbell // Anaesthesia & intensive 

care medicine. – 2006. – Vol.7, №2. – P. 51–54. 

2. Шерлок Ш. Заболевания печени и жёлчных путей / Ш.Шерлок., Дж.Дули. 

– М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. – 864 c. 

3. Браунвальд Е. Внутрение болезни / Е. Браунвальд, К.Дж. Иссельберх. – 

М.: Медицина. – 1994. – 172-281с. 

4. Lautt W. Hepatic Circulation. Physiology and Pathophysiology / W. Lautt. – 

San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences. – 2009. – 186 р. 

5. Eipel C. Regulation of hepatic blood flow: The hepatic arterial buffer response 

revisited / C.Eipel, K.Abshagen, B.Vollmar // World J.Gastroenterol. – 2010. – 

Vol.16, №48. – Р. 6046-6057. 

6. Руководство по кардиологии / под ред. Коваленко В.Н. – К.: Морион, 

2009. – С.1404. 

7. Tsuru H. Evidence for the excitatory cholinergic innervation in the rabbit portal 

vein / H.Tsuru, Y.Mutsukado, T.Shigei // Jpn. J.Pharmacol. – 1994. – Vol.66, 

№3. – Р.393-396. 

8. Luca C. Cholinergic nerves in the rat portal vein / C.Luca , A.Cantagalli, 

E.Angelis / Experientia. – 1982. – Vol.38, №3. – Р. 397-398.  

9. el-Salhy M. Peptidergic innervation and endocrine cells in the human liver / 

M.el-Salhy, R.Stenling, L.Grimelius // Scand. J.Gastroenterol.– 1993. – №28. – 

Р.809–815. 

10. Stoyanova I. Relevance of mast cells and hepatic lobule innervation to liver 

injury // Rom. J. Gastroenterol. – 2004. – №13. – Р.203-209. 

11. Вплив адренолітиків на скоротливі реакції ізольованої ворітної вени 

печінки щурів під дією ацетилхоліну / О.М.Пасічніченко, Т.П.Приходько, 

В.І.Комаренко [та ін.] // Вісник Київського університету. Проблеми 

регуляції фізіологічних функцій. – 2005. – №10. – С. 16 – 17.  

http://www.morganclaypool.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsuru%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7869626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutsukado%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7869626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shigei%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7869626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7869626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Luca%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7075740
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantagalli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7075740
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Angelis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7075740
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7075740


123 
 

 
 

12. Cummings S. Hypersensitivity of mesenteric veins to 5-hydroxytryptamine- 

and ketanserin-induced reduction of portal pressure in portal hypertensive rats / 

S.A.Cummings, R.J.Groszmann, A.J.Kaumann // Br. J.Pharmacol. – 1986. – 

№89. – Р. 501-513. 

13. Вазоконстрикторна дія ацетилхоліну у ворітному руслі печінки та 

механізми її реалізації / П.І.Янчук, О.М.Пасічниченко, В.І.Комаренко [та 

ін.] // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Серія біологія. – 2004. – 

Вип.42-43. – С.39-41. 

14. Исследование вазоконстрикторного эффекта ацетилхолина в венозных 

сосудах печени / В.А.Цыбенко, П.И.Янчук, О.М.Пасичниченко [и др.] // 

Бюлл. Эксп. Биол. и Мед. – 2007. – Т.143, №3. – С.258-262.  

15. Механізми судинно-звужувальної дії ацетилхоліну у ворітному руслі 

печінки / П.І.Янчук, О.М.Пасічніченко, В.І.Комаренко [та ін.] // Фізіол. 

журн. – 2006. – Т.52, №5. – С.23-28. 

16. Шляхто Е.В. Современные представления о дисфункции эндотелия и 

методах ее коррекции при атеросклерозе / Е.В.Шляхто, О.А.Беркович, 

Л.Б.Беляева [и др.] // Международ. Невролог. Журнал. – 2002. – №3. – С.9-

13. 

17. Inagami T. Endothelium as an endocrine organ / T.Inagami, M.Naruse, 

R.Hoover // Annu. Rev. Physiol. – 1995. – Vol.57. – P.171-189. 

18. Torun E. Endothelium as an endocrine organ and role of endothelin in 

hypertension / E.Torun, F.Bayram // Erciyes Medical Journal. – 2004. – Vol.26, 

№3. – Р.126-131. 

19. Банин В.В. Эндотелий как метаболически активная ткань: синтетические 

и регуляторные функции / В.В.Банин, Г.А.Алимов // Морфология. – 1992. 

– Т.102, №2. – С.10-35. 

20. Сірчак Х.В. Визначення ендотеліальної дисфункції судин у хворих на 

цироз печінки з портальною гіпертензією та гепаторенальним синдромом 

ІІ типу / Х.В.Сірчак, В.І.Футько, Е.Й.Русин // Світ медицини та біології – 

2010. – № 2. – С.155-158. 



124 
 

 
 

21. Русин В.І. Корекція ендотеліальної дисфункція у хворих на цироз печінки 

/ В.І.Русин, Є.С.Сірчак, О.І.Петричко // Український журнал хірургії. – 

2011. – Т.2, №11. – С.9-13. 

22. Yang Z. Recent advances in understanding endothelial dysfunction in 

atherosclerosis / Z.Yang, X.F.Ming // Clin. Med. Res. – 2006. – Vol.4, №1. – 

P.53-65. 

23. Вплив адренолітиків на скоротливі реакції ізольованої ворітної вени 

печінки щурів під дією ацетилхоліну / О.М.Пасічніченко, Т.П.Приходько, 

В.І.Комаренко [та ін.] // Вісник Київського університету. Проблеми 

регуляції фізіологічних функцій. – 2005. – №10. – С. 16-17.  

24.  Benyó Z. Interaction between Nitric oxide and thromboxane A2 in the 

regulation of the resting cerebrovascular tone Oxygen transport to tissue XXI / 

Z.Benyó, C.Görlach, M.Wahl // Advances in experimental medicine and 

biology– 1999. – Vol.471. – P.373-379. 

25. Furuhashi N. Role of endothelium and vasoconstrictor prostanoids in 

norepinephrine-induced vasoconstriction in isolated rat common carotid arteries 

/ N.Furuhashi, S.Miyazaki // Clin.Exp.Hyper. – 2000. – Vol.22. – P.543 – 554. 

26. Garland C.J. Influence of the endothelium and alpha-adrenoreceptor antagonists 

on responses to noradrenaline in the rabbit basilar artery // J. Physiol. – 1989. – 

№ 418. – P.205–217. 

27. Ройтберг Г. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система – 

МЕДпресс-Информ. – 2007. – 560 с. 

28. Mallant M.Р. Pulsatile hepatofugal flow in the portal vein: hallmark of a 

congenital hepatoportal arteriovenous fistula / M.Р.Mallant, F.G. van den Berg. 

J.I.Verbeke // J. of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. – 2007. – Vol.44, № 

1. – P.143-145. 

29. Young B. Wheater's functional histology: a text and colour atlas. churchill 

livingstone / B.Young, J.S.Lowe, A.Stevens // Elsevier [5th edition]. – 165-

167p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16595793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16595793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ming%20XF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16595793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16595793
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Zolt%C3%A1n+Beny%C3%B3%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-4717-4
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Zolt%C3%A1n+Beny%C3%B3%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Zolt%C3%A1n+Beny%C3%B3%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christoph+G%C3%B6rlach%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Michael+Wahl%22
http://link.springer.com/bookseries/5584
http://link.springer.com/bookseries/5584
http://journals.lww.com/jpgn/toc/2007/01000
http://journals.lww.com/jpgn/toc/2007/01000
http://www.goodreads.com/author/show/131926.Barbara_Young
http://www.goodreads.com/author/show/131926.Barbara_Young
http://www.goodreads.com/author/show/257333.James_S_Lowe
http://www.goodreads.com/author/show/7391480.Alan_Stevens


125 
 

 
 

30. Munguti J. Histological organization of the portal vein: a structural adaptation / 

J.Munguti, P.Odula, K.Awori // Am.J.Res.Commun. – 2013. – Vol.1, №2. – 

Р.1-9. 

31. Гурковская А.В. Спонтанная электрическая активность гладких 

мышечных клеток воротной вены / А.В.Гурковская // Физиологический 

журнал. – 1970. – Т.54, №8. – С.1157-1163. 

32. Burt R.P. Phasic contractions of the rat portal vein depend on intracellular Ca2+ 

release stimulated by depolarization / R.P.Burt // AJP Heart and Circ. Physiol. – 

2003. – V.284, №5. – P.1808-1817. 

33. Gal V. Contractions of the whole and longitudinally cut rat's portal vein / 

V.Gal, M.M.Platiša // Biol.Med. – 2013. – Vol.43, №9. – P.1114-1119. 

34. Effects of L-arginine on spontaneous contraction of the rat portal vein / K. 

Shimamura, M. Zhou, M. Toba [et al.] // Pflugers Arch. – 2003. – Vol.446, №1. 

– Р.30-35. 

35. L-arginine-induced current in portal venous smooth muscle cells // S.Kimurа, 

A.Ohashi, N.Tohse [et al.] // J.Smooth Muscle Res. – 2007. – Vol.43, № 3. – 

Р.109-116. 

36. Evidence for the involvement of the c yclooxygenase-metabolic pathway in 

diclofenac-induced inhibition of spontaneous contraction of rat portal vein 

smooth muscle cells / K.Shimamura, S.Kimura, M.Zhou [et al.] //J.Smooth 

Muscle Res. – 2005. – Vol.41, №4. – Р.195-206.  

37. Dabertrand F. Spaceflight regulates ryanodine receptor subtype 1 in portal vein 

myocytes in the opposite way of hypertension / F.Dabertrand, Y.Porte, 

N.Macrez // Journal of Applied Physiology. – 2012. – Vol.112, №3. – P.471-

480. 

38. Mironneau J. Contribution of ryanodine receptor subtype 3 to ca2+ responses in 

Ca2+-overloaded cultured rat portal vein myocytes / J.Mironneau, F.Coussin, 

L.H.Jeyakumar // J. Biol. Chem. – 2001. – Vol.276, №14. – P.11257-11264. 

http://www.researchgate.net/researcher/10610719_Richard_P_Burt
http://www.researchgate.net/researcher/10610719_Richard_P_Burt
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23930804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23930804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plati%C5%A1a%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23930804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12690459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12690459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toba%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12690459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12690459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17721047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17721047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohashi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17721047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tohse%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17721047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16258233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16258233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mironneau%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11150292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mironneau%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11150292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coussin%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11150292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeyakumar%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11150292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11150292


126 
 

 
 

39. Vuksanovic V. Spontaneous contractions of isolated rat portal vein under 

temperature perturbations / V.Vuksanovic, V.Gal, M.M.Platisa // 

Med.Biol.Eng.Comput. – 2010. – Vol.48, №9. – P.887-894.  

40. Taggart M. Сomparison of the effects of intracellular and extracellular pH on 

contraction in isolated rat portal vein / M.Taggart, C.Austin, S.A.Wray // 

J.Physiol. – 1994. – V.475, №2. – P.285-292. 

41. Гомазков О.А. Эндотелий – «эндокринное дерево» / О.А.Гомазков // 

Природа. – 2000. – №5. – С.38-46. 

42. Verma S. Fundamentals of endothelial function for the clinical cardiologist / 

S.Verma, T.J.Anderson // Circulation. – 2002. – V.105, №5. – P.546-549.  

43. Vascular endothelial function / E.Michael, M.D.Widlansky, A.Mobin [et al.] // 

Vascular Medicine. – 2014. – P. 1-37. 

44. Каде А.Х. Физиологические функции сосудистого эндотелия / А.Х.Каде, 

С.А.Занин, Е.А.Губарева // Фундаментальные исследования. – 2011. – 

№11–3. – С. 611-617; 

45.  Lerman A. Endothelial Function / A.Lerman, A.Zeiher// Circulation. – 2005. – 

№ 111. – P. 363-368. 

46. Khazaei M. Vascular endothelial function in health and diseases // М.Khazaei, 

F.Moien-Afshari, І.Laher. Pathophysiology. – 2008. – V.15, №1. – P.49-67. 

47. Dejana E. Endothelial cell-to-cell junctions / E.Dejana, M.Corada, 

M.G.Lampugnani // FASEB J. – 1995. – Vol.9, №10. – Р.910-918. 

48. Zanten V. The endothelium and іts role in regulating vascula tone / A.Sandoo, 

V.Zanten,
 
G.Metsios,

 
D.Carroll // Open Cardiovasc. Med. J. – 2010. – № 4. – 

Р.302–312. 

49. Thorgeirsson G. The vascular endothelium - pathobiologic significans: A 

review / G. Thorgeirsson, A.L. Robertson // Amer. J. Pathol. – 1978. – Vol.93, 

№ 3. – Р.803-848. 

50. Головченко Ю.И. Современные представления о физиологии и патологии 

эндотелия сосудов головного мозга / Ю.И.Головченко // Український 

хіміотерапевтичний журнал. — 2008. – №1–2. – С.22-28. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vuksanovi%C4%87%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vuksanovi%C4%87%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platisa%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20556663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11827916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11827916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11827916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11827916
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Dr.+Michael+E.+Widlansky+M.D.%2C+MPH%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mobin+A.+Malik+M.D.%2C+MS%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37393-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37393-0
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Amir+Lerman&sortspec=date&submit=Submit
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Amir+Lerman&sortspec=date&submit=Submit
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Andreas+M.+Zeiher&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazaei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazaei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazaei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moien-Afshari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laher%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18434105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandoo%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Zanten%20JJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metsios%20GS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20D%5Bauth%5D


127 
 

 
 

51.  Белоусов Ю.Б. Эндотелиальная дисфункция как причина 

атеросклеротического поражения артерий при артериальной гипертензии: 

методы коррекции / Ю.Б. Белоусов, Ж.Н. Намсараев // Фарматека. – 2008. 

– T.6, № 84. – С.24-39. 

52.  Aird W. Phenotypic Heterogeneity of the Endothelium I. Structure, Function, 

and Mechanisms / W.Aird // Circulation Research. – 2007. – №100. – Р.158-

173. 

53. Galley H. F. Physiology of the endothelium / H.F.Galley, N.R.Webster // 

British Journal of Anaesthesia. – 2004. – Vol.93, №1. – Р.105-113. 

54. Deanfield E. Endothelial function and dysfunction / E.Deanfield, P.Halcox, 

T.J.Rabelink // Circulation. – 2007. – №115. – Р.1285-1295. 

55. Pugsley M.K. The vascular system. An overview of structure and function /  

M.K. Pugsley, R. Tabrizchi // J.Pharmacol Toxicol Methods. – 2000. – Vоl.44, 

№2. – Р.333-340. 

56. Vallance P. Effects of endothelium-derived nitric oxide on peripheral arteriolar 

tone in man / P.Vallance, J.Collier, S.Moncada // Lancet. – 1989. – №2. – 

Р.997–1000. 

57.  Saldanha C. Application of a Nitric Oxide Sensor in Biomedicine / C.Saldanha, 

J.Lopes de Almeida, A.Silva-Herdade // Biosensors. – 2014. – Vol.4, №1. – 

Р.1-17. 

58. Iwakiri Y. The hyperdynamic circulation of chronic liver diseases: from the 

patient to the molecule / Y.Iwakiri, R.J.Groszmann // Hepatology. – 2006. – 

Vol.43, №2. – Р.S121-131. 

59. Prast H. Nitric oxide as modulator of neuronal function / H.Prast, A.Philippu // 

Progress Neurobiol. – 2001. – № 64. – Р.51–68. 

60.  Michel T. Nitric oxide synthases: which, where, how, and why? / T.Michel, 

O.Feron // J.Clin. Invest. – 1997. – № 100. – Р.2146–2152. 

61. Förstermann U. Endothelial Nitric oxide synthase in vascular disease / 

U.Förstermann, T.Münzel // Circulation. – 2006. – № 113. – Р.1708-1714. 

http://circres.ahajournals.org/search?author1=William+C.+Aird&sortspec=date&submit=Submit
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Julian+P.+Halcox&sortspec=date&submit=Submit
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Ton+J.+Rabelink&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pugsley%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11325577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pugsley%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11325577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pugsley%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11325577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabrizchi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11325577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11325577
http://www.mdpi.com/search?authors=Carlota%20Saldanha
http://www.mdpi.com/search?authors=Jos%C3%A9%20Pedro%20Lopes%20de%20Almeida
http://www.mdpi.com/search?authors=Ana%20Santos%20Silva-Herdade
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwakiri%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwakiri%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groszmann%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16447289


128 
 

 
 

62. In vivo delivery of the caveolin-1 scaffolding domain inhibits nitric oxide 

synthesis and reduces inflammation / M.Bucci, J.P.Gratton., R.D.Rudic [et al.] 

// Nat.Med. – 2000. – №6. – Р.1362–1367. 

63. Moncada S. The discovery of nitric oxide and its role in vascular biology / 

S.Moncada, E.A.Higgs // Br. J.Pharmacol. – 2006. – Vol.147, №1. – Р. S193–

S201. 

64. Pittner J. Increased shear stress-released NO and decreased endothelial calcium 

in rat isolated perfused juxtamedullary nephrons / J.Pittner, M.Wolgast, 

D.Casellas // Kidney Int. – 2005. – №67. – Р.227–236. 

65.  Ignarro L.J. Activation of purified soluble guanylate cyclase by endothelium-

derived relaxing factor from intrapulmonary artery and vein: stimulation by 

acetylcholine, bradykinin and arachidonic acid / L.J.Ignarro, R.G.Harbison, 

K.S.Wood // J. Pharmacol. Exp.Ther. – 1986. – Vol.237, №3. – Р.893–900. 

66. Collins P. Endothelium-derived relaxing factor alters calcium fluxes in rabbit 

aorta: a cyclic guanosine monophosphate-mediated effect / P.Collins, 

T.M.Griffith, A.H.Henderson // J.Physiol. – 1986. – № 381. – Р.427–437. 

67. Feletou M. Nitric oxide the gatekeeper of endothelial vasomotor control / 

M.Feletou, E.H.Tang, P.M.Vanhoutte // Front. Biosci. – 2008. – №13. – 

Р.4198-217. 

68. Li-Bo Zou. Role of nitric oxide in the contraction of circular muscle in the 

rat portal vein / Li-Bo Zou, K.Matsuda, F.Sekiguchi // Pflügers Archiv. – 2000. 

– Vol.440, №3. – Р.435-439. 

69. Morita T. Endothelial cell expression of vasoconstrictors and growth factors is 

regulated by smooth muscle cell-derived carbon monoxide / T.Morita, 

S.Kourembanas // J. Clin. Invest. – 1995. – №96. – Р. 2676-2682 

70. Carbon monoxide dilates cerebral arterioles by enhancing the coupling of Ca
2+

 

sparkes to Ca
2+

 activated K channels / J.H.Jaggar, C.W.Leffler, S.Y.Cheranov 

[et al.] // Circ. Res. – 2002. – №91. – Р.610-617. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feletou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18508506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feletou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18508506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18508506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhoutte%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18508506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18508506
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Li-Bo+Zou%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Li-Bo+Zou%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Kyoko+Matsuda%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Fumiko+Sekiguchi%22
http://link.springer.com/journal/424


129 
 

 
 

71. Edwards G. Potassium and potassium clouds in endothelium-dependent 

hyperpolarizations / G.Edwards, A.H. Weston // Pharmacol. Res. – 2004. – 

№49. – Р.535–541. 

72. 14,15-Epoxyeicosa-5(Z)-enoic acid: a selective epoxyeicosatrienoic acid 

antagonist that inhibits endothelium-dependent hyperpolarization and relaxation 

in coronary arteries / K.M.Gauthier, C.Deeter, U.M.Krishna [et al.] // Circ. Res. 

– 2002. – №90. – Р.1028–1036. 

73. Iwakiri Y. The hyperdynamic circulation of chronic liver diseases: from the 

patient to the molecule / Y.Iwakiri , R.J. Groszmann // Hepatology. – 2006. – 

Vol.43, №2. – Р. S121-31. 

74. Semenykhina O.M. The effect of hydrogen sulfide on contractile activity of the 

vascular smooth muscles in rats / O.M.Semenykhina, O.V.Baziliuk , 

Iu.P.Korkach // Fiziol. Zh. – 2011. – Vol.57, №4. – Р.3-11. 

75. Campbell W.B. Identification of epoxyeicosatrienoic acids as endothelium-

derived hyperpolarizing factors / W.B.Campbell, D.Gebremedhin, P.F.Pratt // 

Circ.Res. – 1996. – №78. – Р.415–423. 

76. Sandow S.L. Incidence of myoendothelial gap junctions in the proximal and 

distal mesenteric arteries of the rat is suggestive of a role in endothelium-

derived hyperpolarizing factor-mediated responses / S.L.Sandow, C.E.Hill // 

Circ. Res. – 2000. – №86. – Р.341–346. 

77. Flavahan N.A. Balancing prostanoid activity in the human vascular system / 

N.A. Flavahan // Trends Pharmacol Sci. – 2007. – №28. – Р.106–110. 

78. Needleman P. The discovery and function of COX-2 / P.Needleman, 

P.C.Isakson // J.Rheumatol Suppl. – 1997. – №49. – Р.6-8. 

79. Tang E.H. Prostanoids and reactive oxygen species: team players in 

endothelium-dependent contractions / E.H. Tang, P.M.Vanhoutte // Pharmacol. 

Ther. – 2009. – Vol.122, №2. – Р.140-149. 

80.  Félétou M. Endothelium-mediated control of vascular tone: COX-1 and COX-

2 products / M.Félétou, Yu.Huang, P.M.Vanhoutte // Br.J.Pharmacol. – 2011. – 

Vol.164, №3. – Р.894–912. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwakiri%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwakiri%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groszmann%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16447289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semenykhina%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22164404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semenykhina%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22164404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baziliuk%20OV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22164404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korkach%20IuP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22164404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22164404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandow%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10679487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandow%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10679487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10679487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhoutte%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%26%23x000e9%3Bl%26%23x000e9%3Btou%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%26%23x000e9%3Bl%26%23x000e9%3Btou%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhoutte%20PM%5Bauth%5D


130 
 

 
 

81. McAdam B.F. Systemic biosynthesis of prostacyclin by cyclooxygenase 

(COX)-2: the human pharmacology of a selective inhibitor of COX-2 / 

B.F.McAdam, F.Catella-Lawson, I.A.Mardini // Proc.Natl. Acad. Sci. USA. – 

1999. – №96. – 272–277. 

82. Billington C.K. Signaling and regulation of G protein-coupled receptors in 

airway smooth muscle / C.K.Billington, R.B.Penn // Respir. Res. – 2003. – №4. 

– Р.1-23. 

83. Fetalvero K.M. Cardioprotective prostacyclin signaling in vascular smooth 

muscle / K.M.Fetalvero, K.A.Martin / J.Prostaglandins & Other Lipid 

Mediators. – 2007. –№82. – Р.109–118. 

84. Verma S. Cyclooxygenase-2 blockade does not impair endothelial vasodilator 

function in healthy volunteers: randomized evaluation of rofecoxib versus 

naproxen on endothelium-dependent vasodilatation / S.Verma, S.R.Raj, 

L.Shewchuk // Circulation. – 2001. –№104. – Р.2879–2882. 

85.  Beverelli F. Chronic inhibition of NO synthase enhances the production of 

prostacyclin in coronary arteries through upregulation of the cyclooxygenase 

type 1 isoform / F.Beverelli, M.L.Bea, L.Puybasset // Fundam.Clin.Pharmacol. 

– 1997. – №11. – Р.252–259. 

86. Bunting S. The prostacyclin-thromboxane A2 balance: pathophysiological and 

therapeutic implications / S.Bunting, S.Moncada, J.R.Vane // Br. Med. Bull. – 

1983. – №39. – Р.271–276. 

87. Capra V. lmpact of vascular thromboxane prostanoid receptor activation on 

hemostasis, thrombosis, oxidative stress, and inflammation / V.Capra, 

D.Angiolillo at el. // Journal of Thrombosis and Haemostasis. – 2014. – Vol.12, 

№2. – Р.126–137.  

88. Selective inhibition of inducible cyclooxygenase-2 in vivois antiinflammatory 

and nonulcerogenic / J.L. Masferrer, B.S. Zweifel, P.T. Manning [et al.] // Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA. – 1994. – №91. – Р.3228–3232. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.2014.12.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.2014.12.issue-2/issuetoc


131 
 

 
 

89. Marwali M.R. COX-2 inhibitors and cardiovascular risk. Inferences based on 

biology and clinical studies / M.R.Marwali, J.L.Mehta // Thromb. Haemost. – 

2006. – №96. – Р.401–406. 

90. Alonso D. The nitric oxide-endothelin-1 connection / D.Alonso, 

M.W.Radomski // Heart. Fail. Rev. – 2003. – №8. – Р.107–115. 

91. ETA receptors predominate in the human vasculature and mediate constriction / 

A.P.Davenport, R.E.Kuc, J.J.Maguire [et al.] //J. Cardiovasc. pharmacol. – 

1995. – Vol.26, №3. – Р. S265–S267. 

92. Kedzierski R.M. Endothelin system: the double-edged sword in health and 

disease / R.M. Kedzierski, M. Yanagisawa // Annu Rev. Pharmacol. Toxicol. – 

2001. – №41. – Р. 851–876 

93. Cardillo C. Interactions between nitric oxide and endothelin in the regulation of 

vascular tone of human resistance vessels in vivo / C.Cardillo, C.M.Kilcoyne // 

Hypertension. – 2000. – №35. – Р.1237–1241. 

94. Bohm F. Combined endothelin receptor blockade evokes enhanced 

vasodilatation in patients with atherosclerosis / F.Bohm, G.Ahlborg, 

B.L.Johansson //Arterioscler Thromb. Vasc. Biol. – 2002. – №22. – Р.674–679. 

95. Medeiros R. Bradykinin B1 receptor expression induced by tissue damage in 

the rat portal vein: a critical role for mitogen-activated protein kinase and 

nuclear factor-kappaB signaling pathways / R.Medeiros, D.A.Cabrini, J.Ferreira 

// Circ. Res. – 2004. – Vol.94, №10. – Р.1375-1382. 

96. Cabrini D.A. Endothelium dependent expression and underlying mechanisms 

ofdes-Arg-bradykinin-induced B2R-mediated vasoconstriction in rat portal vein 

/ D.A. Cabrini, C. P Figueiredo // Peptides. – 2012. – Vol.37, №2. – Р.216-224.  

97. Nawa H. Different prostanoids are involved in bradykinin-induced 

endothelium-dependent and -independent vasoconstriction in rat mesenteric 

resistance arteries / H. Nawa, Y.Kurosaki, H. Kawasaki // J. Pharmacol. Sci. – 

2004. – Vol.94, №2. – Р.115-121. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medeiros%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15087417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medeiros%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15087417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrini%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15087417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15087417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15087417
http://www.pubfacts.com/author/Daniela+A+Cabrini
http://www.pubfacts.com/detail/22868213/Endothelium-dependent-expression-and-underlying-mechanisms-of-des-Arg-bradykinin-induced-BR-mediated
http://www.pubfacts.com/detail/22868213/Endothelium-dependent-expression-and-underlying-mechanisms-of-des-Arg-bradykinin-induced-BR-mediated
http://www.pubfacts.com/author/Daniela+A+Cabrini
http://www.pubfacts.com/author/Claudia+P+Figueiredo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14978348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14978348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurosaki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14978348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawasaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14978348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14978348


132 
 

 
 

98. Iniguez M.A. Prostanoid function and cardiovascular disease / M.A Iniguez, 

C.Cacheiro-Llaguno, N.Cuesta // Arch. Physiol. Biochem. – 2008. – Vol.114, 

№3. – Р.201-209. 

99. Zhenheng G. Ca
2+

-independent phospholipase A2 is required for agonist-

induced Ca
2+

sensitization of contraction in vascular smooth muscle / 

G.Zhenheng, S.Wen, M.Zhongmin // J. of Biol. Chem. – 2003. – №278. – 

Р.1856-1863. 

100. Murakami M. Prostaglandin endoperoxide synthase-1 and -2 couple to 

different transmembrane stimuli to generate prostaglandin D2 in mouse bone 

marrow-derived mast cells / M.Murakami, R.Matsumoto, K.F.Austen // J. Biol. 

Chem. – 1994. – Vol.269, №35. – Р.22269-22275. 

101. Reddy S.T. Ligand-induced prostaglandin synthesis requires expression of 

the TIS10/PGS-2 prostaglandin synthase gene in murine fibroblasts and 

macrophages / S.T.Reddy, H.R.Herschman // J. Biol. Chem. – 1994. – Vol.269, 

№22. – Р.15473-15480. 

102. Morita I. Different intracellular locations for prostaglandin endoperoxide H 

synthase-1 and -2 / I. Morita, M. Schindler, M.K. Regier // J.Biol.Chem. – 1995. 

– Vol. 270, №18. – Р.10902-10908. 

103. Fresno M. Prostanoid actions in cardiovascular physiopathology / M. Fresno 

Diaz-Munoz, N.Cuesta //An. R. Acad. Farm. – 2008. – Vol.74, № 4. – P.1-23. 

104. Kidson-Gerber G. Serum thromboxane B2 compared to five other platelet 

function tests for the evaluation of aspirin effect in stable cardiovascular disease 

/ G.Kidson-Gerber, J.Weaver, R.Gemmell // Heart Lung Circ. – 2010. – Vol.19, 

№ 4. – P.234-242. 

105. Mayeux P.R. The affinities of prostaglandin H2 and thromboxane A2 for 

their receptor are similar in washed human platelets / P.R.Mayeux, H.E.Morton, 

J.Gillard // Biochem.Biophys.Res.Commun. – 1988. – Vol.157, №2. – P.733-

739. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=I%C3%B1iguez%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18629685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=I%C3%B1iguez%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18629685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cacheiro-Llaguno%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18629685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cuesta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18629685
http://www.jbc.org/search?author1=Zhenheng+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jbc.org/search?author1=Zhenheng+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jbc.org/search?author1=Zhenheng+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jbc.org/search?author1=Wen+Su&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jbc.org/search?author1=Zhongmin+Ma&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morita%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7738031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morita%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7738031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schindler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7738031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Regier%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7738031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kidson-Gerber%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kidson-Gerber%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weaver%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gemmell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20144559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayeux%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2974286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayeux%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2974286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morton%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2974286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2974286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2974286


133 
 

 
 

106. Vezza R. Prostaglandin endoperoxides and thromboxane A2 activate the 

same receptor isoforms in human platelets / R.Vezza, A.M.Mezzasoma, 

G.Venditti //Thromb. Haemost. – 2002. – Vol.87, №1. – P.114-121 

107. Wong S.L. Cyclooxygenase-2–derived prostaglandin F2α mediates 

endothelium-dependent contractions in the aortae of hamsters with increased 

impact during aging / S.L.Wong, F.P.Leung, C.W.Lau / Circulation Research. – 

2009. – №104. – P.228-235. 

108. Davidge S.T. Prostaglandin H synthase and vascular function / S.T.Davidge 

// Circulation Research. – 2001. – №89. – P.650-660. 

109. Duah E. Cysteinyl leukotrienes regulate endothelial cell inflammatory and 

iferative signals through CysLT2 and CysLT1 receptors / E.Duah, 

R.K.Adapala, N.Al-Azzam // Sci Rep. – 2013. – №3. – Р.3274-3284. 

110. Feinmark S.J. Endothelial cell leukotriene C4 synthesis results from 

intercellular transfer of leukotriene A4 synthesized by polymorphonuclear 

leukocytes / S.J.Feinmark, P.J.Cannon // J. Bio.l Chem. – 1986. – Vol.261, 

№35. – P.16466–16472. 

111. Walch L. Functional studies of leukotriene receptors in vascular tissues / 

L.Walch, X.Norel, J.P.Gascard // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2000. – 

Vol.161, №2. – P.S107-111. 

112. Ueno N. Coupling between cyclooxygenases and terminal prostanoid 

synthases / N.Ueno, Y.Takegoshi, D.Kamei // Biochem. Biophys. Res. 

Commun. – 2005. – Vol.338, №1. – Р.70-76. 

113. Pestel S. Differences in the involvement of prostanoids from Kupffer cells in 

the mediation of anaphylatoxin C5a-, zymosan-, and lipopolysaccharide-

dependent hepatic glucose output and flow reduction / S.Pestel, G.Schlaf, 

O.Götze // Lab. Invest. – 2003. – Vol. 83, №12. – Р.1733-1741. 

114. Kinoshita G. The effect of indomethacin on liver blood flow and oxygen 

supply-uptake relationship in the dog / G.Kinoshita, M.Washizu, M.Kondo // J. 

Vet. Med. Sci. – 1995. – Vol. 57, №2. – P.193-197. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vezza%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11848439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vezza%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11848439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mezzasoma%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11848439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Venditti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11848439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11848439
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Siu+Ling+Wong&sortspec=date&submit=Submit
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Siu+Ling+Wong&sortspec=date&submit=Submit
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Fung+Ping+Leung&sortspec=date&submit=Submit
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Chi+Wai+Lau&sortspec=date&submit=Submit
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Sandra+T.+Davidge&sortspec=date&submit=Submit
http://circres.ahajournals.org/search?author1=Sandra+T.+Davidge&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duah%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24253666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duah%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24253666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adapala%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24253666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Azzam%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24253666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24253666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10673237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10673237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norel%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10673237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gascard%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10673237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10673237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takegoshi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16140261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamei%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16140261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schlaf%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14691291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B6tze%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14691291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B6tze%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14691291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14691291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kinoshita%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7492632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kinoshita%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7492632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Washizu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7492632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kondo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7492632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492632


134 
 

 
 

115. Eglen R.M. The action of prostanoid receptor agonists and antagonists on 

smooth muscle and platelets / R.M.Eglen, R.L.Whiting // Br. J. Pharmacol. – 

1988. – Vol. 94, №2. – P.591-601. 

116. Guo Z. Ca
2+-

independent phospholipase A2 is required for agonist-induced 

Ca2+ sensitization of contraction in vascular smooth muscle / Z.Guo, W.Su, 

Z.Ma // J.Biol.Chem. – 2003. – Vol.278, №3. – P.1856-1863. 

117. Wessler І. The non-neuronal cholinergic system in humans: Expression, 

function and pathophysiology / I.Wessler, H.Kilbinger, F.Bittinger // Life 

Sciences. – 2003. – № 72. – Р.2055-2061. 

118. Sniatecki J. Role of M1, M3, and M5 muscarinic acetylcholine receptors in 

cholinergic dilation of small arteries studied with gene-targeted mice / 

A.Gericke, J.J.Sniatecki, V.Mayer // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. – 

2011. – Vol.300, №5. – P.H1602–H1608. 

119. Brüggmann D. Rat arteries contain multiple nicotinic acetylcholine receptor 

alpha-subunits / D.Brüggmann, K.S.Lips, U.Pfeil // Life Sci. – 2003. – Vol.72, 

№18-19. – P.2095-2099. 

120. Furchgott R.F. The obligatory role of endotheliai cells in the relaxation of 

arterial smooth muscle by acethylcholine / R.F.Furchgott, J.W.Zawadski // 

Nature. – 1980. – Vol.315. – P.179-186. 

121. De Mey J.G. Heterogeneous behavior of the canine arterial and venous wall: 

importance of the endothelium / J.G.De Mey, P.M.Vanhoutte // Circ. Res. – 

1982. – № 51. – P.439–447. 

122. Lüscher T.F. Endothelium-dependent contractions to acetylcholine in the 

aorta of the spontaneously hypertensive rat / T.F.Lüscher, P.M.Vanhoutte // 

Hypertension. – 1986. – № 8. – P.344–348. 

123. Katusic Z.S. Endothelium-dependent contractions to calcium ionophore 

A23187, arachidonic acid and acetylcholine in canine basilar arteries / 

Z.S.Katusic, J.T.Shepherd, P.M.Vanhoutte // Stroke. – 1988. – №19. – P.476–

479. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eglen%20RM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eglen%20RM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whiting%20RL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12421808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ma%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12421808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gericke%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sniatecki%20JJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayer%20VG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%BCggmann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12628463
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%BCggmann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12628463
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lips%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12628463
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pfeil%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12628463
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628463


135 
 

 
 

124. Wong M.S. COX-mediated endothelium-dependent contractions: from the 

past to recent discoveries / M.S.Wong, P.M.Vanhoutte // Acta Pharmacol. Sin. 

– 2010. – Vol.31, №9. – P.1095-1102. 

125. Vanhoutte P.M. Endothelium-dependent contractions: from superoxide 

anions to TP-receptor agonists / P.M. Vanhoutte // Dialogues in Cardiovascular 

Medicine. – 2002. – Vol.7, №4. – P. 211-225 

126. Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции 

адренорецепторов / Авакян О.М. – М.:Медицина. – 1988. – 256 с. 

127. Engleman K. Sensitive double-isotope derivative assay for norepinephrine 

and epinephrine / K.Engleman, B.A.Portnoy // Circ.Res. – 1970. – № 26. – 

P.53–57. 

128. Schmitz J.M. Renal α1 and α2 adrenergic receptors: biochemical and 

pharmacological correlations / J.M.Schmitz, R.M.Graham, A.Sagalowsky // 

J.Pharmacol. Exp. – 1981. – Vol.219, №2. – P. 400–406. 

129. Fitzpatrick D. Neuroscience (Third ed.) / D. Fitzpatrick, D. Purves, G. 

Augustine. – Sunderland, Mass: Sinauer. – 2004. – 770 pp. 

130. Kaumann A.J. Catecholamines relax portal and mesenteric veins from 

normal and portal hypertensive rats / A.J.Kaumann, R.J.Groszmann // 

Am.J.Physiol. – 1989. – №257. – P.977-981 

131. Elliott J. Alpha-adrenoceptors in equine digital veins: evidence for the 

presence of both α1 and α2-receptors mediating vasoconstriction / J.Elliott // J. 

Vet. Pharmacol. Ther. – 1997. – Vol.20, №4. – P.308–317. 

132. Манухин Б.Н. Кинетика реакции воротной вены печени крысы на 

катехоламины и ацетилхолин / Б.Н.Манухин, Л.А.Нестерова // 

Физиологический журнал имени И. М. Сеченова. – 1994. – №2. – С.80-87. 

133. Large V. Human beta-2 adrenoceptor gene polymorphisms are highly 

frequent in obesity and associate with altered adipocyte beta-2 adrenoceptor 

function / V. Large, L. Hellström, S. Reynisdottir // J. Clin. Invest. – 1997. – 

Vol.100, №12. – P.3005–3013. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhoutte%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20711228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20711228


136 
 

 
 

134. Kline W.O. Rapamycin inhibits the growth and muscle-sparing effects of 

clenbuterol / W.O.Kline, F.J.Panaro, H.Yang // J. Appl. Physiol. – 2007. – 

Vol.102, № 2. – P.740–747. 

135. Chisholm K.M. β-Adrenergic receptor expression in vascular tumors / K.M. 

Chisholm, K.W.  Chang , M.T. Truong // Mod. Pathol. – 2012. – Vol.25, № 11. 

– P.1446-1451. 

136. Viard P. Beta-3 adrenergic stimulation of L-type Ca(2) channels in rat portal 

vein myocytes / P. Viard, N. Macrez, F. Coussin // Br. J. Pharmacol. – 2000. – 

№ 129. – P.1497–1505. 

137. Rozec B. Characterization of beta3-adrenoceptors in human internal 

mammary artery and putative involvement in coronary artery bypass 

management / B. Rozec, Serpillon S, Toumaniantz G. // J. Am. Coll. Cardiol. – 

2005. – Vol.46, №2. – P.351-359. 

138. Brawley L. Role of endothelium/nitric oxide in atrypical β-adrenoceptor-

mediated relaxation in rat isolated aorta / L. Brawley, A.M. Shaw, A. 

MacDonald // Eur.J. Pharmacol. – 2000. – №398. – Р.285–296. 

139. Priest R.M. Noradrenaline, betaadrenoceptor mediated vasorelaxation and 

nitric oxide in large and small pulmonary arteries of rat / R.M. Priest, D. Hucks, 

J.P.T. Ward // Br. J. Pharmacol. – 1997. – Vol.122, №7. – P.1375-1384. 

140. Vanhoutte P. Endothelial Adrenoceptors / P.Vanhoutte // Journal of 

Cardiovascular Pharmacology. – 2001 – Vol.38, №5. – Р.796-808. 

141. Mitall S. Simvastatin upregulates coronary vascular endothelial nitric oxide 

production in conscious dogs / S. Mitall, X. Zhang, G. Zhao // Am. J. Physiol. 

Heart Circ. Physiol. – 2000. – №279. – P.2649-2657. 

142. Higashi Y. Excess norepinephrine impairs both endothelium-dependent and 

-independent vasodilation in patients with pheochromocytoma / Y. Higashi, S. 

Sasaki // Hypertension. – 2002. – № 39. – P.513-518. 

143. Cocks T.M. Endothelium-dependent relaxation of coronary arteries by 

noradrenaline and serotonin / T.M. Cocks, J.A. Angus // Nature. – 1983. – 

№305. – P.627-630. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisholm%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22743651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisholm%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22743651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22743651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truong%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22743651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22743651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozec%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozec%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serpillon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toumaniantz%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9421285
http://journals.lww.com/cardiovascularpharm/toc/2001/11000


137 
 

 
 

144. Roberts R.E. α2-adrenoceptor and NPY receptor-mediated contractions of 

porcine isolated blood vessels: evidence for involvement of the vascular 

endothelium / R.E. Roberts, D.A. Kendall, V.G. Wilson // Br. J. Pharmacol. – 

1999. – №128. – P.1705-1712. 

145. Endothelium-dependent vasocontraction in response to noradrenaline in the 

canine cerebral artery / H. Usui, K. Kurahasi, H. Shirahase [et al.] // Jpn. 

J.Pharmacol. – 1987. – № 44. – P.228-231. 

146. Tabernero A. Modeling the changes due to the endothelium and 

hypertension in the α-adrenoreceptor-mediated responses of rat aorta / A. 

Tabernero, J. Giraldo, E. Vila // J.Auton.Pharmacol. – 1999. – №19. – P.219-

228. 

147. Thorin E. Reversal of endothelin-1 release by stimulation of endothelial α2-

ad re ner gic contributes to cerebral vasorelaxation / E. Thorin, S.M. Shreeve, 

N. Thorin-Trescases // Hypertension. – 1997. – Vol.30, №830-836. – P.175-

180. 

148. Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного 

дихання печінки: монографія / П. І.Янчук. – Київ: Вік принт. – 2014. – 

302с. 

149. Hicks P.E. Alpha-adrenoreceptor-mediated phasic and tonic activity in rat 

portal vein in vitro / P.E. Hicks // J.Auton.Pharmacol. – 1983. – Vol.3, № 2. – 

P.97-106. 

150. Han C. Subtypes of alpha 1-adrenoceptors in rat blood vessels /  C.Han, J.Li, 

K.P. Minneman // Eur. J. Pharmacol. – 1990. – Vol. 190, № 1-2. – P. 97-104. 

151. Vidal-Beretervide K. The isolated rat portal vein as a model for studying 

beta-adrenoreceptor agonists and antagonists / K. Vidal-Beretervide, L. 

Castañeda // J.Auton. Pharmacol. – 1988. – Vol.8, № 3. – P.173-180. 

152. Kaumann A.J. Catecholamines relax portal and mesenteric veins from 

normal and portal hypertensive rats / A.J.Kaumann, R.J.Groszmann // 

Am.J.Physiol. – 1989. – № 257. – P.977-981. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1963852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1963852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1963852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Minneman%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1963852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1963852


138 
 

 
 

153. Hitoshi M. Pathophysiology of portal hypertension and esophageal varices 

international / M.Hitoshi, Y.Osamu // Journal of Hepatology. – 2012. – 

Vol.2012. – Р.1-7.  

154. Shimamura K. Clonidine induced endothelium-dependent tonic contraction 

in circular muscle of the rat hepatic portal vein / K.Shimamura, M.Toba, 

S.Kimura // J.Smooth Muscle Res. – 2006. – Vol.42, № 2-3. – P.63-74. 

155. Souza R.P .Orchidectomy enhances the effects of phenylephrine in rat 

isolated portal vein / R.P.Souza, O.C.Pereira, A.B.Chies // Clin. Exp. 

Pharmacol. Physiol.– 2010. – Vol.37, №3. – P.368-374. 

156. Chies A.B. Exercise increases the phenylephrine effects in isolated portal 

vein of trained rats / A.B.Chies, R.P.Souza // Vascul. Pharmacol. – 2009. – 

Vol.51, №2-3. – P.125-132. 

157. Diksic M. Study of the brain serotonergic system with labeled alpha-methyl-

L-tryptophan / M.Diksic, S.N.Young // J. Neurochem. – 2001. – №78. – 

Р.1185–1200. 

158. Costedio M.M. Serotonin and its role in colonic function and in 

gastrointestinal disorders / M.M.Costedio, N.Hyman, G.M.Mawe // Dis Colon 

Rectum. – 2007. – №50. – Р.376–388. 

159. Kroeze W.K. Molecular biology of serotonin receptors structure and 

function at the molecular level / W.K.Kroeze, K.Kristiansen, B.L.Roth // Curr. 

Top Med. Chem. – 2002. – №2. – Р.507–528. 

160. Martel F. Recent advances on the importance of the serotonin transporter 

SERT in the rat intestine / F.Martel // Pharmacol. Res. – 2006. – №54. – Р.73–

76. 

161. Shih J.C. Cloning, after cloning, knock-out mice, and physiological 

functions of MAO A and B / J.C.Shih // Neurotoxicology. – 2004. – №25. – 

Р.21–30. 

162. Audero E. Sporadic autonomic dysregulation and death associated with 

excessive serotonin autoinhibition / E.Audero, E.Coppi, B.Mlinar // Science. – 

2008. – Vol.321. – P.130-133. 

http://www.hindawi.com/61498403/
http://www.hindawi.com/61498403/
http://www.hindawi.com/75020327/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17001113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17001113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toba%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17001113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17001113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17001113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20Rossignoli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20OC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chies%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chies%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chies%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chies%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19843099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520188


139 
 

 
 

163. Tudhope S.J. A Novel Mechanism for regulating hepatic glycogen synthesis 

involving serotonin and cyclin-dependent kinase-5 / S.J.Tudhope, C.Wang // 

Diabetes – 2012. – Vol.61, №1. – P. 49–60. 

164. Lautt W.W. Conceptual review of the hepatic vascular bed / W.W.Lautt, 

C.V.Greenway // Hepatology. – 1987. – Vol.7. – P.952-963. 

165. Vanhoutte P. Cardiovascular Pharmacology: Endothelial control/ 

P.Vanhoutte. – Academic press. – 2010. – 336 p. 

166. Medhurst A.D. Simultaneous measurement of noradrenaline release and 

neurogenic contraction under identical conditions, to determine the 

prejunctional inhibitory effects of SKF 99101H and BRL 56905 in dog 

saphenous vein / A.D.Medhurst, A.M.Brown, A.J.Kaumann // Naunyn 

Schmiedebergs Arch. Pharmacol. – 1997. – № 355. – P.475–482. 

167. Cohen M.L. Hemrick-Luecke S.H. 5-Hydroxytryptamine(1A) receptor 

activation enhances norepinephrine release from nerves in the rabbit saphenous 

vein / M.L.Cohen, K.W.Schenck // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1999. – № 290. – 

P.1195–1201. 

168. Watts S.W. 5-Hydroxytryptamine-induced potentiation of endothelin-1- and 

norepinephrine-induced contraction is mitogen-activated protein kinase 

pathway dependent / S.W.Watts // Hypertension. – 2000. – № 35. – P. 244–248. 

169. Bhattacharya A. Amplification of sumatriptan-induced contraction in rabbit 

saphenous vein but not in basilar artery / A.Bhattacharya, K.W.Schenck, 

M.L.Cohen // Am.J.Physiol.Heart.Circ.Physiol. – 2003. – №284. – P.H719–

H726. 

170. Ruddell RG. The function of serotonin within the liver / R.G.Ruddell, 

D.A.Mann, G.A.Ramm // J. Hepatol. – 2008. – №48. – Р.666–675. 

171. Bader M. Cardiovascular hormone systems: from molecular mechanisms to 

novel therapeutics / M.Bader // Wiley-Blackwel. – 2008. – 456 p. 

172. Coulie B. Role of nitric oxide in fasting gastric fundus tone and in 5-HT1 

receptor-mediated relaxation of gastric fundus / B.Coulie, J.Tack, D.Sifrim // 

Am. J.Physiol. – 1999. – Vol.276. – P. G373–G377. 



140 
 

 
 

173. Tuladhar B. R. Pharmacological characterization of the 5-hydroxytryptamine 

receptor mediating relaxation in the rat isolated ileum / B.R.Tuladhar, 

B.Costall, R.J.Naylor // Br. J. Pharmacol. – 1996. – Vol.119. – P. 303 – 310. 

174. Wallis S.J. Conditions permitting suppression of stretch-induced and 

vasoconstrictor tone by basal nitric oxide activity in porcine cerebral artery / 

S.J.Wallis, W.Martin // Br. J. Pharmacol. – 2000. – Vol.130. – P. 567–574. 

175. Zatonski WA. Liver cirrhosis mortality in Europe, with special attention to 

Central and Eastern Europe / W.A.Zatonski // Eur. Addict Res. – 2010. – №16. 

– Р.193-201.  

176.  Byass P. The global burden of liver disease: a challenge for methods and for 

public health / P.Byass // BMC Med. – 2014. – №12. – Р.159.  

177.  Mokdad A. Liver cirrhosis mortality in 187 countries between 1980 and 

2010: a systematic analysis / A.Mokdad // BMC Med. – 2014. – №12. – Р.145. 

178. Henderson J.M. Surgical treatment of portal hypertension / J.M.Henderson, 

I.J.Sarfeh // WJM – 2000. – Vol.14, №6. – P. 911-925. 

179. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. 

Практическое руководство: в 4 т. / А.Н.Окороков – М.: Мед. литература, 

1999. – Т.1. – 560с. 

180. Wongcharatrawee S. Diagnosing portal hypertension / S.Wongcharatrawee, 

R.J. Groszmann // Baillieres best pract. res. clin gastroenterol – 2000. – Vol.14, 

№6. – Р. 881-894. 

181. Подымова С.Д. Жировой гепатоз. Неалкогольный стеатогепатит 

(эволюция представлений о клинико- морфологических особенностях, 

прогнозе, лечении) / С.Д.Подымова // Терапевт. арх. – 2006. - Т.78, №4. - 

С.32-38. 

182. Фадеенко Г.Д. Патофизиологические и молекулярные механизмы 

развития стеатоза и стеатогепатита / Г.Д.Фадеенко // Сучасна 

гастроентерологія. – 2005. – №3. – С.88-95. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarfeh%20IJ%5Bauth%5D


141 
 

 
 

183. Rajeshwar P. The puzzle of endothelial nitric oxide synthase dysfunction in 

portal hypertension / P.Rajeshwar, V.Balasubramaniyan, R.Jalan // Hepatology. 

– 2007. – Vol. 46, №3. – P. 943-946. 

184. Rodrigues-Vilarrupa А. Current concepts on the pathophysiology of portal 

hypertension / A.Rodrigues- Vilarrupa, M.Fernandez, J.Bosh // Annals of 

Hepatology. – 2007. – Vol.6, № 1. – P.28-36. 

185. . Мєдвєдєв В. Ультразвукова доплерографія в діагностиці синдрому 

портальної гіпертензії у хворих з цирозом печінки / В.Мєдвєдєв, 

О.Калимон // Променева діагностика, променева терапія. – 2006. – № 3. – 

С.15-21. 

186. Endothelium-dependent contractions and endothelial dysfunction in human 

hypertension / D.Versari, E.Daghini, A.Virdis [et al.] // Br. J. Pharmacol. – 

2009. – Vol.157, № 4. – P.527–536. 

187. Treatment with the leukotriene inhibitor montelukast for 10 days attenuates 

portal hypertension in rat liver cirrhosis / C.J.Steib, M.Bilzer, M. Winkel [et al.] 

// Hepatology. – 2010. – Vol.51, №6. – P.2086-2096. 

188. Cavasin M.A. Acute effects of endothelin receptor antagonists on hepatic 

hemodynamics of cirrhotic and noncirrhotic rats / M.A.Cavasin, H.Semus, 

K.Pitts [et al.] // Can. J. Physiol. Pharmacol. – 2010. - Vol.88, №6. – P.636-643. 

189. Hadi A.R. Endothelial dysfunction: cardiovascular risk factors, therapy and 

outcome / A.R. Hadi, C.S.Carr, J.Suwaidi // Vasc. health risk manag. – 2005. – 

Vol.88, №6. – P.183–198.  

190. Dharmashankar K. Vascular endothelial function and hypertension: insights 

and directions / K.Dharmashankar, M.E.Widlansky // Curr. Hypertens. Rep. – 

2010. – Vol.12, №6. – P.448-455. 

191. The vascular endothelium and human diseases // P.Rajendran, T.Rengarajan, 

J. Thangavel [et al.] // Int. J. Biol. Sci. – 2013. – Vol.9, №10. – P.1057-1069. 

192. Русин В.І. Роль дисфункція ендотелію у формуванні хронічного 

панкреатиту у хворих після холецистектемії // Гастроентерологія. – 2014 – 

Т.4, №54. – С.76-80. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Versari%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daghini%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Virdis%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadi%20HA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carr%20CS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Suwaidi%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dharmashankar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dharmashankar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widlansky%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20857237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajendran%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24250251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rengarajan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24250251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thangavel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24250251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250251


142 
 

 
 

193. Rozemond H. Laboratory animal protection: the European Convention and 

the Dutch Act / H.Rozemond // Vet Q. – 1986. – Vol.8, №4. – P.346-349. 

194. Закон України від 21.02.2006 № 3447-IV «Про захист тварин від 

жорстокого поводження». – Відомості Верховної Ради України, 2006.–

№27 –С.230. 

195. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. – Washington DC: 

National Academy Press, 1996. 

196. Эксперименты на изолированных препаратах гладких мышц / Р. 

Блаттнер [и др.]. – М.: Мир. – 1983. – с.208. 

197.  Chiwororo W.D. Dual effect of quercetin on rat isolated portal vein smooth 

muscle contractility / W.D.Chiwororo, J.A.Ojewole // Cardiovasc. J.Afr. – 

2010. – Vol.21, №3. – P.132-136. 

198. Involvement of endothelium in vasodilating effects of vintoperol / 

M.N.Tkachenko, V.F.Sagach, O.V.Bazilyuk [et al.] // J.Cardiovasc. Pharmacol. 

– 1992. – Vol.20, №12. – P.S90-93. 

199. Шаршунова М. Тонкослойная хроматография в фармации и 

клинической химии / М.Шаршунова, В.Шварц, Ч.Михалец [2-х частях. 

Перевод со словацкого]. – М.: Мир, 1980. – 326с. 

200. Гарбузенко Д.В. Экспериментальные методы изучения портальной 

гипертензии / Д.В. Гарбузенко // РЖГГК. – 2010. – №2. – С.4-12. 

201. Реброва Ю.О. Статистический анализ медицинских данных / 

Ю.О.Реброва. – МедиаСфера. – 2002.– 312с. 

202. Rothe C.F. Hepatic venular resistance responses to norepinephrine, 

isoproterenol, adenosine, histamine, and ACh in rabbits // C.F.Rothe, R.Maass-

Moreno // Am.J.Physiol.Heart Circ.Physiol. – 1998. – №274. – P.777-785. 

203. Reilly F.D. Hepatic Microvascular Regulatory Mechanisms. II. Cholinergic 

Mechanisms / F.D.Reilly, R.Dimlich, V.Cilento // Hepatology. – 1982. – Vol.2, 

№2. – P.230S - 235S. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C1%EB%E0%F2%F2%ED%E5%F0,%20%D0.&author_key=193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiwororo%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiwororo%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojewole%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20532450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20532450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shapoval%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1282997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tkachenko%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1282997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sagach%20VF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1282997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bazilyuk%20OV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1282997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1282997


143 
 

 
 

204. Joshi S.M. Role of endothelial in responses of isolated hepatic vessels to 

vasoactive agents / S.M.Joshi, A.J.Lonigro, R.J.Secrest // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 

1991. –Vol.259. – P.171 – 177. 

205. Hepatichaemodynamic changes following inhibition of endothelium-depend 

relaxing and hyperpolarizing factors in anaesthetised miniature pigs / 

M.Treggiari-Venzi, E.R.Schifer, J.A.Romand [et al.] // Schweiz. Med. 

Wochenschr. – 2000. – Vol.130. – P.17608 – 17616. 

206. Pfaffendorf V.Z. Mediation by the same muscarinic receptor subtype of 

phasic and tonic contractile activities in the rat isolated portal vein / 

V.Z.Pfaffendorf // Br. J.Pharmacol. – 1993. – Vol.108. – P.132-138. 

207. Callaghan B. Muscarinic M2 Receptor Stimulation of Cav1.2b Requires 

Phosphatidylinositol 3-Kinase, Protein Kinase C, and c-Src / B.Callaghan, 

S.D.Koh, K.D.Keef // Circ Res. – 2004. – Vol.94, №5. – P.626-633. 

208. Macklin K.D. Human Vascular Endothelial Cells Express Functional 

Nicotinic Acetylcholine Receptors / K.D.Macklin, D.J.Maus, F.R.Edna //JPET. 

– 1998. – Vol.287, №1. – P.435-439.  

209. Hashimoto T. Intraportal nicotine infusion in rats decreases hepatic blood 

flow through endothelin-1 and both endothelin A and endothelin B receptors / 

T.Hashimoto, M.Yoneda, T.Shimada // Toxicol.Appl.Pharmacol. – 2004. – 

Vol.196, №1. – P.1-10. 

210. Роль α-адрено- і Н-холінорецепторів у вазомоторних ефектах 

ацетилхоліну у ворітному руслі печінки / П.І.Янчук, B.І. Комаренко, 

О.М.Пасічніченко [та ін.] // Матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції "Проблеми вікової фізіології" (Присвячена пам'яті професора 

Гіттіка Л.С.). – Луцьк, 2005. – С. 171-172.  

211. Приходько Т.П. Дослідження участі адренорецепторів у механізмі 

констрикторної дії ацетилхоліну на ворітні судини печінки / Т.П. 

Приходько, О.М.Пасічніченко // Матер. першої міжнарод. 

конфер.студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 2005. – 

С.207. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14739158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hashimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15050402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hashimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15050402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yoneda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15050402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15050402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15050402


144 
 

 
 

212. Sorriento D., Santulli G., Del Giudice C. Endothelial cells are able to 

synthesize and release catecholamines both in vitro and in vivo /D.Sorriento, 

G.Santulli, C.Del Giudice // Hypertension. – 2012. – Vol.60, №1. – P.129-136.  

213. Ciccarelli M. Endothelial alpha1-adrenoceptors regulate neo-angiogenesis / 

M.Ciccarelli, G.Santulli, A.Campanile // Br.J.Pharmacol. – 2008. – Vol.153, 

№5. – P.936-946. 

214. Majed B.H. Molecular mechanisms regulating the vascular prostacyclin 

pathways and their adaptation during pregnancy and in the newborn / 

B.H.Majed, R.A. Khalil // Pharmacol.Rev. – 2012. – Vol.64, №3. – P.540-582. 

215. Rice A.J. An unusual venoconstriction induced by acetylcholine / A.J.Rice, 

J.P.Long // J. Pharmacology and Experimental Therapeutics. – 1996. – Vol.151. 

– P.423-429. 

216. Koo A. Stimulation and blockade of cholinergic receptors in terminal liver 

microcirculation in rats / A.Koo, I.Liang // J.Am.Physiol. – 1979. – Vol.236. – 

P.728-732. 

217. Ананьев В.Н. Фармакология адрено- и холинорецепторов 

артериальных сосудов / В.Н.Ананьев, Н.Я.Прокопьев, С.А. Орлов [и др.] 

//М.: «Крук». – 1999. – 187 с. 

218. Shen Y.T. Differences in beta 3-adrenergic receptor cardiovascular 

regulation in conscious primates, rats and dogs / Y.T. Shen,  P.Cervoni, T. 

Claus // J.Pharmacol.Exp.Ther. – 1996. – Vol.278, №3. – P.1435-1443. 

219. Vallance P.J. Vascular endothelium in human physiology and 

pathophysiology / P.J.Vallance, D.J.Webb // CRC Press. – 2000. – P.302. 

220. Янчук П.И. Влияние катехоламинов на кровообращение в печени / 

П.И.Янчук, Т.А.Дубилей, В.А.Цыбенко // Биологические науки. – 1990. – 

№10. – С. 97 – 104. 

221. Sellers R.S. Pathophysiology of cyclooxygenases in cardiovascular 

homeostasis / R.S.Sellers, Z.A.Radi, N.K.Khan // Vet.Pathol. – 2010.– Vol.47, 

№4. – Р.601-613. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sorriento%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santulli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Giudice%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sorriento%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santulli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Giudice%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ciccarelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18084315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ciccarelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18084315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santulli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18084315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Campanile%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18084315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18084315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Majed%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22679221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Majed%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22679221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khalil%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22679221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22679221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8819531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8819531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cervoni%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8819531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claus%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8819531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8819531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sellers%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20418470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sellers%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20418470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Radi%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20418470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Radi%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20418470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20418470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20418470


145 
 

 
 

222.  Rapoport R.M. Role of prostaglandins in acetylcholine-induced contraction 

of aorta from spontaneously hypertensive and Wistar-Kyoto rats / R.M. 

Rapoport, S.P.Williams // Hypertension. – 1996.– №28. – Р.64-75; 

223.  Kurashi K. Diversity of endothelium-derived vasocontracting factors 

arachidonic acid metabolites/ K.Kurashi, T.Nishihashi, C.Trandafir // Acta 

Pharmacol.Sin. – 2003. – Vol.24, №11. – P.1065-1069. 

224. Modesti P. Picotamide: an Inhibitor of the formation and effects of TxA2 / 

P.Modesti // Cardiovascular Drug Reviews. – 1995. – V. 13(4) – P.353-364. 

225. Félétou N. Endothelium : Part 1: Multiple functions of the endothelial cells – 

focus on endothelium-derived vasoactive mediators / N.Félétou. – Science. – 

2011. – 294 pp.  

226. Jino H. Possible involvement of endothelial leukotrienes in acetylcholine-

induced contraction in rabbit coronary artery / H.Jino, K.Kurahashi, H.Usui // 

Life Sci. – 1996. – Vol.59, №12. – P.961-967. 

227. Bäck M. Studies of receptors and modulatory mechanisms in functional 

responses to cysteinyl-leukotrienes in smooth muscle // Acta Physiol Scand 

Suppl. – 2002. – №648 – P.1-55. 

228. Zhou Y. Acetylcholine causes endothelium-dependent contraction of mouse 

arteries / Y.Zhou, S.Varadharaj, X. Zhao // Am. J.Physiol. Heart Circ.Physiol. – 

2005. – Vol.289, №3 – P.H1027-1032. 

229. Rossi A. The 5-lipoxygenase inhibitor, zileuton, suppresses prostaglandin 

biosynthesis by inhibition of arachidonic acid release in macrophages // 

A.Rossi, C.Pergola, A. Koeberle et al // Br. J.Pharmacol. – 2010 – Vol.161, 

№3. – P.555-570. 

230. Faselis C. Common Secondary Causes of Resistant Hypertension and 

Rational for Treatment / C.Faselis, M.Doumas, V.Papademetriou // Int. 

J.Hypertens. – 2011. – №2011. – Р.236-239. 

231. Тараненко В.М. Действие адреналина и норадреналина на 

электрические свойства гладких мышц портальной вены // Бюлл. 

эксперимент. биол. и мед. – 1970. – Т.69. – С.13-16. 

https://hyper.ahajournals.org/search?author1=Robert+M.+Rapoport&sortspec=date&submit=Submit
https://hyper.ahajournals.org/search?author1=Robert+M.+Rapoport&sortspec=date&submit=Submit
https://hyper.ahajournals.org/search?author1=Robert+M.+Rapoport&sortspec=date&submit=Submit
https://hyper.ahajournals.org/search?author1=Shannon+P.+Williams&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kurahashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8809209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8809209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4ck%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11913222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11913222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11913222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15879486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15879486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varadharaj%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15879486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15879486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20880396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20880396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pergola%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20880396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koeberle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20880396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20880396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faselis%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doumas%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papademetriou%20V%5Bauth%5D


146 
 

 
 

232. Ge T. Endothelium-dependent contractions are associated with both 

augmented expression of prostaglandin H synthase-1 and hypersensitivity to 

prostaglandin H2 in the SHR aorta / T.Ge, H.Hughes, D.C.Junquero // Circ.Res. 

– 1995. – № 76. – P.1003–1010. 

233. Fulton C.T. Sexual dimorphism in prostanoid-potentiated vascular 

contraction: roles of endothelium and ovarian steroids / C.T.Fulton, 

J.N.Stallone // Am. J.Physiol. Heart Circ.Physiol. – Vol.283, №5. – P.2062-

2073. 

234. Higashi Y. Excess norepinephrine impairs both endothelium-dependent and 

-independent vasodilation in patients with pheochromocytoma / Y.Higashi, 

S.Sasaki // Hypertension. – 2002. – № 39. – P.513-518. 

235. Hadházy P. Differential contractile responsiveness of isolated rabbit arteries 

from different vascular beds to cyclooxygenase inhibitors and PGI2 / 

P.Hadházy, B.Malomvölgyi, K.Magyar // Eur. J. Pharmacol. – 1984. – Vol.98, 

№3-4. – P.323-330. 

236. Xing M. Protein kinase C-dependent activation of cytosolic phospholipase 

A2 and mitogen-activated protein kinase by alpha 1-adrenergic receptors in 

Madin-Darby canine kidney cells / M.Xing, P.A.Insel // J. Clin. Invest. – 1996. 

– Vol.97, №5. – Р.1302-1310. 

237. Marta S., Mercedes C. Human vascular smooth muscle cells but not 

endothelial cells express prostaglandin E / S.Marta, C.Mercedes/ / Circ.Res. – 

2000. – №87. – Р.504-507. 

238.  Stansby G. Comparison of prostanoid synthesis in cultured human vascular 

endothelial cells derived from omentum and umbilical vein / 

G.Stansby,N.Shukla, G.Hamilton // European Journal of Vascular Surgery. – 

1991. – Vol.5, №5. – P.501-506. 

239. Chaudhari A. Prostanoid biosynthesis in cultured rabbit renal microvascular 

smooth muscle cells. Effect of arachidonic acid, calcium, and A23187 / 

A.Chaudhari ,A.Pedram, M.A.Kirschenbaum // Lab.Invest. – 1990. – Vol.63, 

№1. – Р.30-37. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fulton%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fulton%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stallone%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12384486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hadh%C3%A1zy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6426978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hadh%C3%A1zy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6426978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malomv%C3%B6lgyi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6426978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magyar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6426978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6426978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Insel%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8636443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaudhari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2115610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaudhari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2115610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pedram%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2115610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirschenbaum%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2115610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2115610


147 
 

 
 

240. Ody C. Arachidonate incorporation and prostaglandin production in cultured 

endothelial and smooth muscle cells from pig aorta / C.Ody, D.Duval // 

Prostaglandins Leukot.Med. – 1983.– Vol.11, №1. – Р.63-72. 

241. Hassid A. Vasoconstrictor-evoked prostaglandin synthesis in cultured 

vascular smooth muscle / A.Hassid, C.Williams // Am.J.Physiol.Cell Physiol. – 

1983. – Vol.245, № 3. – Р.278-282. 

242. Ullmer C. Expression of serotonin receptor mRNAs in blood vessels / 

C.Ullmer, K.Schmuck, H.Kalkman // FEBS Lett. – 1995. – Vol.370, №3. – 

P.215-221. 

243. Ruddell R.G. A role for serotonin (5-HT) in hepatic stellate cell function and 

liver fibrosis / R.G.Ruddell, F.Oakley, Z.Hussain // Am.J.Pathol. – 2006. – 

Vol.69, № 3. – P.861-876. 

244. Lee T.J. Serotonin relaxes porcine pial veins / T.J. Lee,  M. Ueno, N. 

Sunagane // Am.J.Physiol. – 1994. – Vol.266, № 3. – Р.1000-1006. 

245.  Li Т. Vasoconstrictor and vasodilator effects of serotonin in the isolated 

rabbit kidney / Т.Li, К.Croce, R.J.Winquist // PET. – 1992. – Vol.263, №3. – 

Р.928-932. 

246.  Peter P. Vasoconstriction in rabbit femoral artery: mediation by both 5-HT2 

Serotonergic and α1-Adrenoceptors / P.Peter, E.Ralph // J.Cardiovasc.Pharmас. 

– 1996. – Vol. 276. – 854-860 pp.  

247. Zhong J. beta-Adrenergic receptor stimulation of L-type Ca
2+

 channels in 

rabbit portal vein myocytes involves both alphas and betagamma G protein 

subunits / J.Zhong, J.R.Hume, K.D. Keef // J.Physiol. – 2001. – №53. – Р.105-

115. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ody%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6410413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ody%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6410413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duval%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6410413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6410413
http://ajpcell.physiology.org/search?author1=A.+Hassid&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpcell.physiology.org/search?author1=A.+Hassid&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpcell.physiology.org/search?author1=C.+Williams&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ueno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sunagane%20N%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Physiol.');
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=T+Li&sortspec=date&submit=Submit
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=T+Li&sortspec=date&submit=Submit
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=K+Croce&sortspec=date&submit=Submit
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=R+J+Winquist&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11179395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11179395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hume%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11179395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keef%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11179395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11179395

