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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Печінка відіграє надзвичайно важливу роль у 

життєдіяльності організму. Вона бере активну участь у жовчосекреторному 

процесі, обміні речовин, депонуванні крові, вітамінів, виконує детоксикаційну 

функцію тощо. Здійснення цих функцій є можливим лише за умов належного 

постачання до функціональних елементів печінки кисню та пластичного і 

енергетичного матеріалу, що надходять до неї з кров’ю. 

Гуморальна регуляція діяльності печінки здійснюється різними 

чинниками, що синтезуються в органах травлення і з ворітною кров’ю 

потрапляють в залозу або утворюються безпосередньо в ній. До таких факторів 

належать і аутокоїди серотонін та гістамін. Особливе місце цих сполук у 

регуляції функціонування печінки та біліарної системи обумовлене тим, що 

вони синтезуються і секретуються холангіоцитами [Omenetti, 2010; Graf, 2014; 

Johnson, 2015]. Гістамін і серотонін є потужними регуляторами обмінних 

процесів у печінці. Так, гістамін належить до важливих ендогенних регуляторів 

ліпідного обміну [Grund, 1976; Masaki, 2005; Wang, 2010]. Зокрема, H1R та H2R 

гістамінові рецептори опосередковують вплив аутокоїду на перебіг ліпідного 

обміну при розвитку викликаного ліпополісахаридом ураження печінки 

[Masaki, 2005] та при індукованому гіперліпідемією експериментальному 

неалкогольному стеатогепатиті [Masaki, 2005; Wang, 2010; Raveendran, 2014]. 

Враховуючи те, що в печінці активність L-гістидиндекарбоксилази (ключового 

ферменту синтезу гістаміну із L-гістидину) значно вища ніж у клітинах тіла 

шлунку та в панкреатичній тканині і оскільки вміст цього аутокоїда у тканині 

печінки є досить високим [Zimmermann, 2011] вважається, що гістамін є 

важливим регулятором обміну речовин у ній.  

Участь серотоніну в регуляції функціонування печінки також становить 

значний інтерес. Переважна більшість серотоніну в організмі (до 90%) 

синтезується ентерохромафіновими клітинами у шлунково-кишковому тракті, 

звідки транспортується в різноманітні ділянки тіла і, в першу чергу, по ворітній 

вені до печінки [Guanglin, 2007]. Дія серотоніну зумовлюється експресією 

відповідних рецепторів на всіх типах клітин печінки [Nagao, 2011; de las Casas-

Engel, 2013]. Слід відзначити, що із семи родин серотонінових рецепторів у 

різних клітинних популяціях печінки найбільш інтенсивно експресуються 5-

НТ2-рецептори, які опосередковують вплив аутокоїда на метаболічні та 

регенеративні процеси в цьому органі [Hampson, 2007; Tudhope, 2012; Sumara, 

2012; López, 2013]. Поряд з цим, більшість досліджень гепатотропних ефектів 

серотоніну спрямована на з’ясування його дії на регенерацію і канцерогенез у 

печінковій тканині, оскільки визнаною є роль серотоніну як мітогену для клітин 

печінки [Papadimasa, 2012]. Слід зауважити, що як обмін речовин, так і 

клітинний поділ є процесами кисеньзалежними. Секреція жовчі, яка є 

результатом узгодженого перебігу багатьох метаболічних і транспортних 

процесів, також залежить від інтенсивності тканинного дихання в печінці. 

Разом з тим, вплив гістаміну і серотоніну на кисневий гомеостаз та 
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жовчосекреторну функцію печінки лишається мало дослідженим. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планам, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного 

інституту фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-

дослідної теми № 11БФ036-01 "Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій" (2011-2015 рр., № 

держреєстрації 0111U004648). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити вплив 

гістаміну та серотоніну на тканинне дихання і жовчосекреторну функцію 

печінки щурів. 

Відповідно до мети дисертаційного дослідження поставлено наступні 

завдання: 

1) дослідити вплив гістаміну на напруження кисню в печінці, швидкість 

споживання нею О2, та тиск крові у ворітній вені і сонній артерії щурів в 

дослідах in  vivo; 

2) з’ясувати участь гістамінових рецепторів у реалізації дії гістаміну на 

тканинне дихання печінки; 

3) вивчити вплив гістаміну на зовнішньосекреторну функцію печінки; 

4) з’ясувати можливі шляхи реалізації дії гістаміну на жовчосекреторну 

функцію печінки; 

5) дослідити дію серотоніну на споживання кисню печінкою, напруження 

О2 в ній, та тиск крові у ворітних і артеріальних судинах; 

6) з’ясувати роль 5-НТ2-рецепторів у дії серотоніну на споживання кисню 

печінкою; 

7) вивчити ефекти серотоніну на жовчосекреторну функцію печінки 

щурів; 

8) визначити роль 5-НТ2-рецепторів у дії серотоніну на жовчосекреторну 

функцію печінки; 

Об’єкт дослідження – кисневий гомеостаз, кровообіг та 

жовчносекреторна функція печінки щурів. 

Предмет дослідження – регуляція гістаміном та серотоніном тканинного 

дихання і жовчосекреторної функції печінки щурів. 

Методи дослідження: у роботі використані фізіологічні, біохімічні 

методи та математичної статистики. У гострих дослідах на щурах реєстрували 

тиск крові у ворітній вені та сонній артерії; напруження кисню в печінці; 

об’ємну швидкість секреції жовчі. Визначали швидкість споживання печінкою 

кисню, у пробах жовчі - жовчні кислоти, ліпіди, білірубін. Статистичну 

обробку проводили з використанням пакету програм STATISTICA 6.0 (Stat-

Soft). 

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі 

проведено комплексне дослідження впливу аутокоїдів гістаміну і серотоніну на 

кисневий гомеостаз печінки, жовчнокислотний і ліпідний склад жовчі щурів. 

Встановлено, що гістамін у дозі 8 мкг/кг пригнічує синтез і гідроксилювання 

вільних первинних жовчних кислот та споживання кисню печінкою, підвищує 
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тиск у ворітній вені, не змінюючи при цьому рівень напруження кисню в 

залозі та тиск крові в артеріальних судинах. На фоні дії блокатора Н1 

гістамінових рецепторів тавегілу ці ефекти усуваються. Вперше 

продемонстровано, що гістамін викликає зростання концентрації у жовчі 

фосфоліпідів, холестеролу і його ефірів. Аутокоїд посилює утворення і 

надходження у жовч тауро- і глікохолатів, яке відбувається із залученням Н1-

рецепторів. 

Вперше показано, що серотонін (10 мкг/кг) викликає зростання 

кон’югації вільних холатів з таурином і гліцином, надходження фосфоліпідів і 

холестеролу до жовчі, споживання кисню печінкою та тиску у її ворітному 

руслі, рівень напруження кисню в органі та артеріальний тиск при цьому 

знижуються. Попередня блокада 5-НТ2-рецепторів кетансерином призводить до 

пригнічення впливу аутокоїда на показники холесекреції та до повного 

усунення реакцій тканинного дихання. Показано, що серотонін зменшує об’єм 

виділюваної жовчі, але цей ефект кетансерином не усувається. 

Практичне значення одержаних результатів. Відомо, що при 

захворюваннях печінки порушуються її функції, зокрема, жовчосекреторна, 

обміну речовин, а також кисневий гомеостаз в ній. Вивчення дії аутокоїдів 

гістаміну та серотоніну на тканинне дихання печінки і холесекрецію є 

важливим для з’ясування механізмів виникнення та розвитку багатьох 

захворювань печінки та біліарної системи. Отримані у даній роботі результати 

щодо шляхів реалізації дії аутокоїдів та вплив блокаторів гістамінових і 

серотонінових рецепторів на тканинне дихання та жовчосекреторну функцію 

печінки мають важливе значення для застосування їх в медичній практиці. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути впроваджені у навчальний 

процес при викладанні загальних та спеціальних курсів на кафедрах фізіології 

людини та тварин факультетів біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто опрацьовано 

першоджерела літератури, проведено експериментальну роботу, статистичну 

обробку та аналіз результатів досліджень. Планування досліджень, обговорення 

і аналіз отриманих результатів та формулювання висновків здійснено разом з 

науковим керівником, доктором біологічних наук,. професором П.І. Янчуком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювалися на VII міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» 

(Київ, 2014), Українському біохімічному з’їзді (Київ, 2014), конференції 

студентів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2014), конференції 

студентів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2015), ХІХ з’їзді 

Українського фізіологічного товариства, присвяченому 90-річчю від дня 

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

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

10 наукових праць, з яких 5 статей у вітчизняних наукових фахових виданнях, 

рекомендованих Департаментом акредитації кадрів України, з них 1 входить до 

науковометричної бази Scopus; 5 тез наукових конференцій і форумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
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вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, 

результатів досліджень, узагальнень результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел із 201 найменування. Робота викладена на 135 сторінках, 

ілюстрована 16 рисунками і містить 19 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи досліджень 
 

Дослідження проведені в умовах гострого експерименту на білих 

безпородних лабораторних щурах-самцях з масою тіла 200–300 г, які 

утримувались в умовах акредитованого віварію ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно 

«Стандартних правил по упорядкуванню, устаткуванню та утриманню 

експериментальних біологічних клінік (віваріїв)» з дотриманням загально 

визнаних принципів біоетики у відповідності до Хельсінської декларації 

[Всесвітня медична асамблея, 1964], Міжнародних принципів Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей [Страсбург, 1986], Закону України № 3447 ІV “Про 

захист тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 р. Висновок комісії з 

питань біоетики ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка протокол № 5 від 22 травня 2015 р. 

У ході виконання дисертаційної роботи застосовані фізіологічні й 

біохімічні методи та методи математичної статистики. У гострих дослідах на 

щурах під уретановим наркозом (1 г/кг, внутрішньоочеревинно) інвазивно 

методом електроманометрії реєстрували тиск крові у ворітній вені та сонній 

артерії; напруження кисню в печінці полярографічним методом [Березовський, 

1975]; визначали швидкість споживання кисню печінкою [Цибенко, 1988]. 

Об’ємну швидкість секреції жовчі у наркотизованих щурів (тіопентал натрію 60 

мг/кг) реєстрували, канюлюючи жовчну протоку; визначення жовчних кислот і 

ліпідів у жовчі щурів здійснювали методом тонкошарової хроматографії у 

модифікації Весельського та співавторів [А.с. 4411066/14 СССР, 1988; Патент 

99031324 Україна, 1991]. Впродовж досліду у щурів реєстрували 

внутрішньоректально температуру тіла за допомогою електротермометра 

ТПЕМ–1 і підтримували її на рівні 37,5±0,5
о
С за допомогою електрообігрівача. 

Досліджувані речовини вводилися тваринам внутрішньопортально. Після 

закінчення досліду евтаназію щурів здійснювали шляхом введення збільшених 

доз наркотичних речовин. У зв’язку з тим, що реакції кровообігу, тканинного 

дихання і холерезу на гістамін були відносно нетривалими склад жовчі 

визначали у трьох півгодинних пробах, тоді як зазначені реакції на серотонін 

були більш тривалими, тому аналіз компонентів жовчі здійснювали у шести 

пробах. 

Використовували наступні речовини: гістамін у дозі 8 мкг/кг маси тіла 

тварини (Acros Organics, USA), блокатор Н1-гістамінових рецепторів тавегіл 

(25 мг/кг) і адреналін (5 мкг/кг, ХВХФО “Здоров’я”), серотонін (10 мкг/кг) і 

блокатор 5-НТ2-рецепторів кетансерін (3 мг/кг, Sigma, USA). 
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Статистичну обробку отриманих результатів проводили з 

використанням методів варіаційної статистики із врахуванням t–критерію 

Ст’юдента за допомогою пакету програм Statistica 6.0 (Stat Soft, USA). 

Результати досліджень перевіряли на нормальність розподілу тестом Шапіро-

Вілка. Результати, які мали нормальний розподіл представлені у вигляді М±SD 

і М±m, а які мали ненормальний розподіл – (Ме[Q25;Q75]). Відмінності між 

групами вважали вірогідними при р ≤ 0,05. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 
 

Вплив гістаміну на тканинне дихання, кровообіг і жовчосекреторну 

функцію печінки.  Втрішньопортальне (в/п)  введення  гістаміну  в дозі  8 

мкг/кг викликало підвищення тиску у ворітній вені (Твв) на 25,8% (р<0,01; 

рис.1) та зменшення системного артеріального тиску (САТ) на 6,8% (р>0,05) і 

рівня рО2 в печінці на 8,7% (р>0,05) порівняно з вихідними рівнями, які 

становили  5,80,5 мм рт.ст.,  96,511,4 мм рт.ст.,  28,4±5,3 мм рт. ст. відповідно 
 

Рис. 1. Реакції тиску у ворітній вені 

(Твв) на гістамін (8 мкг/кг, в/п) до 

(А) та на фоні (Б) блокади Н1–

рецепторів тавегілом (25 мг/кг); 1 – 

вихідний рівень, 2 – максимум 

реакції. 

Примітка: * - р<0,05. 

Рис. 2. Зміни коефіцієнта 

споживання кисню печінкою (К) 

під впливом гістаміну (8 мкг/кг, 

в/п) до (А) та на фоні (Б) блокади 

Н1-рецепторів; 1 – вихідний 

рівень, 2 – максимум реакції. 

Примітка: *** - р<0,001. 
 

Отримані результати свідчать про те, що гістамін при введенні його 

безпосередньо в судинне русло печінки звужує її кровоносні судини, що, в 

свою чергу, призводить до підвищення портального тиску, рівень рО2 в ній і 

системний артеріальний тиск при цьому майже не змінюються. Встановлено, 

що зменшення портального кровотоку в печінці супроводжується зниженням 

рівня рО2 в ній при незмінному тканинному диханні в залозі [Янчук, 2014]. 

Тому той факт, що звуження кровоносних судин печінки, а отже і зменшення її 

Твв К×10
-2

 
* 

*** 

*** 
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кровопостачання та надходження до неї з кров’ю кисню під впливом 

аутокоїда майже не призводить до змін напруження кисню в органі, може 

вказувати на пригнічення гістаміном процесу споживання кисню в залозі. Було 

вирішено дослідити вплив цього аутокоїда на тканинне дихання печінки. 

З’ясувалось, що гістамін зумовлює зменшення коефіцієнта споживання 

кисню печінкою на 37,5% (р<0,001) відносно вихідного рівня, який становив 

3,07±0,55 · 10
-2

 (рис.2). Такий ефект гістаміну зумовлений, ймовірніше всього, 

пригнченням мітохондріального дихання в печінці із залученням гістамінових 

рецепторів. Введення блокатора Н1-рецепторів тавегілу (25 мг/кг, в/п) повністю 

усувало реакції тканинного дихання в печінці на гістамін (рис.2 Б). Так, вихідне 

значення К на фоні дії тавегілу становило 2,46±0,46·10
-2

, а після введення 

гістаміну на тлі дії тавегілу К дорівнював 2,38±0,49·10
-2

, але ці зміни були не 

вірогідні (р>0,05). Усувались тавегілом і реакції Твв на гістамін (рис.1 Б). Так, 

до блокади Н1-рецепторів Твв зростав від 5,80,5 мм рт.ст. до 7,30,8 мм рт.ст 

(р<0,05), а після блокади – від 5,2±0,7 мм рт.ст. до 5,70,8 мм рт.ст (р>0,05). 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що поряд з 

судинозвужувальною дією гістаміну в печінці виявляється його гальмівний 

вплив на процеси тканинного дихання в ній. Відбувається пригнічення 

аутокоїдом мітохондріальних поліферментних систем, що в свою чергу 

призводить до інгібування споживання кисню залозою. Дихання гепатоцитів 

тісно пов’язане з енергетичним метаболізмом. Вважається, що воно відображає, 

головним чином, енергетичні витрати клітини, пов’язані з синтезом білка, 

секреторною функцією та підтриманням іонного градієнту [Лукьянова, 2007].  

Оскільки печінка має чи не найбільшу в організмі метаболічну 

активність, доцільним було подальше дослідження дії гістаміну на її діяльність, 

зокрема на одну з найважливіших її функцій жовчосекреторну. Важливо було 

дослідити не лише кількість секретованої жовчі, але і киснезалежні процеси, що 

відбуваються в печінці, та які пов’язані з утворенням жовчних кислот і ліпідів 

жовчі. У щурів після внутрішньопортального введення фізіологічного розчину 

(1 мл/кг маси тіла тварини) об’ємна швидкість секреції жовчі коливалася від 

1,11 [1,01; 1,70] до 1,37 [0,95; 1,78] мкл/хв г печінки. Тобто за час контрольного 

досліду не відбувалось статистично значущих змін інтенсивності секреції жовчі 

порівняно з її вихідним рівнем – середнім значенням швидкості секреції жовчі, 

що було зареєстроване впродовж 30 хв перед введенням фізіологічного 

розчину. Через 20 хв після введення гістаміну швидкість секреції жовчі 

зменшувалась на 42,8% (p<0,001) порівняно з її вихідним рівнем. Таким чином, 

гістамін у дозі, яка була ефективною щодо тканинного дихання в печінці та 

печінкового кровообігу (8 мкг/кг), виявляє помірний гіпохолеретичний ефект. 

При цьому спостерігалося збільшення концентрації у жовчі всіх кон’югованих 

холатів (табл. 1). Гіпохолеретичний ефект гістаміну не зникає в умовах блокади 

Н1 рецепторів. Але при введенні гістаміну на фоні блокади гістамінових 

рецепторів тавегілом порівняно із вихідним рівнем спостерігалося зниження 

концентрації таурохолату на 13% (p<0,05) і глікохолату на 26,2% (p<0,05) та 

24,8 % (p<0,05) відповідно (табл. 1). Під впливом гістаміну концентрації 

вільних жовчних кислот знижувалися – холевої на 15,8 – 17,7% (p<0,01), 
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дезоксихолевої і хенодезоксихолевої на 21,5 – 27,9% (p<0,01). При введенні 

гістаміну на фоні блокади Н1-рецепторів тавегілом, спостерігалося зростання 

концентрації у жовчі дезоксихолевої і хенодезоксихолевої кислот на 22,6% 

(p<0,01) відносно вихідного рівня (табл.2). 
 

Таблиця 1 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (МSD) у жовчі самців щурів 

контрольної групи (1), під впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини; 2) та 

при дії гістаміну на фоні блокади Н1-рецепторів тавегілом (3); n=21 

Проби 

жовчі 
серія  

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

таурохолева 

кислота 

таурохенодезокси-

холева+тауродезокси-

холева кислоти 

глікохолева 

кислота 

глікохенодезокси-

холева+глікодезокси-

холева кислоти 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 180,8311,88 103,098,28 141,7713,82 23,576,23 

2 172,1710,74 83,0411,99 142,1918,12 24,095,18 

3 170,34±18,67 90,37±15,01 140,60±16,84 32,09±9,16 

Введення фізіологічного розчину (1), гістаміну (2), тавегілу (3) 

2 

1 178,9910,18 104,468,49 143,998,42 21,944,54 

2 177,6910,14* 93,7114,55*** 149,6319,21*  30,298,44** 

3 148,17±28,32* 77,11±14,374 108,33±41,522 28,46±13,056 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), гістаміну (3) 

3 

1 175,669,719 99,778,499 137,209,162 20,795,013 

2 181,0113,34* 97,4415,09*** 150,6020,25* 31,418,67** 

3 161,86±21,50 87,56±9,40 109,84±35,94* 27,30±11,91 
 

Примітка: * - р<0,05;
 
** - p<0,01; *** - p<0,001 відносно вихідного рівня 

(значення показника у пробі № 1, зібраній за перший 30-хв проміжок досліду, 

перед введенням речовин, ефекти яких досліджувались). 
 

Слід зазначити, що найвищим у жовчі самців щурів є вміст таурохолевої 

кислоти, яка разом з дигідроксихолановими таурокон’югатами складає близько 

половини всіх холатів у печінковому секреті цих тварин. Частка глікохолевої 

кислоти разом з дигідроксихолановими глікокон’югатами досягає майже 

третини від загального вмісту холатів у жовчі щурів. Решту загального вмісту 

жовчних кислот у жовчі щурів становлять вільні холева, дезоксихолева та 

хенодезоксихолева кислоти. У щурів контрольної групи (тривалість досліду 180 

хв, після визначення вихідного рівня показників здійснене 

внутрішньопортальне введення фізіологічного розчину (1мл/кг)) спостерігалося 

зниження концентрації всіх фракцій жовчних кислот порівняно з вихідним 

рівнем концентрації у жовчі відповідних холатів. Гістамін при 

внутрішньопортальному введенні у вказаній дозі стимулює кон’югацію 

жовчних кислот із таурином і гліцином. Дія гістаміну на зміну співвідношення 

вільних і кон’югованих холатів у жовчі щурів виявляється дуже швидко, 

впродовж першої години після введення аутокоїду. При введення гістаміну на 

тлі блокади Н1 рецепторів усувається його стимулюючий вплив на процеси 
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кон’югації вільних холатів у гепатоцитах. Це підтверджується 

розрахунками коефіцієнту кон’югації жовчних кислот, який при дії гістаміну в 

умовах попередньої блокади гістамінових рецепторів тавегілом знижувався на 

30,1% (p<0,01). 

Таблиця 2 

Концентрація вільних жовчних кислот (МSD) у жовчі самців щурів 

контрольної групи (1), під впливом гістаміну (8 мкг/кг маси тіла тварини; 2) та 

при дії гістаміну на фоні блокади Н1-рецепторів тавегілом (3); n=21 
Проби 

жовчі 
Серія 

Фракції вільних жовчних кислот 

холева кислота хенодезоксихолева+дезоксихолева 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 19,874,77 8,341,98 

2 23,962,52 14,101,89 

3 25,89±7,16 17,43±4,20 

Введення фізіологічного розчину (1), гістаміну (2), тавегілу (3) 

2 

1 19,844,27 7,891,32 

2 20,172,59** 11,071,75*** 

3 29,64±7,77 21,37±6,65* 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), гістаміну (3) 

3 

1 18,894,45 7,541,19 

2 19,712,40*** 10,161,37*** 

3 26,04±6,01 19,41±7,17 

Примітка: * - р<0,05;
 
** - p<0,01; *** - p<0,001 відносно вихідного рівня. 

 

Також гістамін змінює вміст у жовчі щурів ліпідів. А саме, під впливом 

гістаміну концентрація у жовчі фосфоліпідів, вільних жирних кислот, 

холестеролу та його ефірів збільшувалася і лише вміст тригліцеридів жовчі 

зменшувався. Як і для жовчних кислот, ефекти гістаміну на вміст у жовчі щурів 

різних ліпідів проявлялися досить швидко (одразу з після введення аутокоїду). 

Ліпіди жовчі, перш за все холестерол та його ефіри обумовлюють зміни її 

властивостей. Після внутрішньопортального введення гістаміну концентрація 

холестеролу збільшувалася на 12% (р<0,05), а його ефірів – на 14,3% (р<0,05). 

Слід відзначити відмінності у динаміці змін концентрації холестеролу в жовчі 

отриманій у контрольних дослідах і від тварин, яким внутрішньопортально 

ввели гістамін. А саме, у контролі спостерігалося поступове зменшення 

концентрації вільного холестеролу в жовчі, тоді як при дії гістаміну – зростання 

його вмісту у печінковому секреті. 

Отримані результати вказують на швидкий і відносно недовготривалий 

вплив гістаміну на вміст холатів і ліпідів у жовчі щурів і його ефективну 

стимулюючу дію на активність ферментів кон’югації жовчних кислот та 

пригнічуючий вплив на синтез і гідроксилювання холатів. Вказані ефекти 

гістаміну реалізуються, зокрема, за участю Н1 гістамінових рецепторів. Тобто 

саме ці рецептори опосередковують реалізацію дії гістаміну на такі процеси 

біотрансформації жовчних кислот у гепатоцитах, як їх кон’югація з таурином і 

гліцином. 
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Вплив серотоніну на тканинне дихання, гемодинаміку і 

зовнішньосекреторну функцію печінки. Внутрішньопортальне введення 

серотоніну в дозі 10 мкг/кг викликало вірогідне підвищення Твв на 35% 

(р<0,001; рис.3) та зниження САТ на 25% (р<0,001) від вихідних рівнів 7,7±0,2 

мм рт. ст. і 121,9±6,9 мм рт. ст. відповідно. Важливим показником, що 

відображає як постачання кисню до органу, так і його споживання клітинами, 

тобто тканинне дихання, є напруга кисню у тканині. Було виявлено, що 

серотонін (10 мкг/кг, в/п) вірогідно зменшував цей показник від 35,2±0,9 мм рт. 

ст. до 28,4±0,8 мм рт. ст., тобто на 19,3 % (р<0,001; рис.4). Отже, серотонін у 

дозі 10 мкг/кг поряд із зростанням Твв викликає зниження тиску в артеріях 

організму, у тому числі й в печінковій артерії, завдяки їх розширенню. Як 

відомо, значна частка кисню надходить до печінки з оксигенованою кров’ю по 

печінковій артерії. Тому зниження рівня рО2 в залозі поряд із зростанням 

постачання до неї О2 може свідчити про збільшення споживання кисню 

печінкою під впливом серотоніну. Подібні зміни досліджуваних показників при 

дії гуморальних чинників спостерігались раніше [Yanchuk, 3013]. Як засвідчили 

наші подальші дослідження, дійсно, серотонін зумовлює збільшення 

коефіцієнта споживання кисню печінкою. Вже на 5-й хвилині після введення 

аутокоїда спостерігалось підвищення цього показника відносно вихідного рівня 

(4,5±0,32) на 11,1% (р<0,05), а найістотніше його зростання на 28,8% (р<0,001) 

відбувалося  на 20-й хвилині досліду (рис. 5). 
 

Рис. 3. Зміни тиску у ворітній вені 

(Твв) при дії серотоніну до (А) та 

на фоні (Б) блокади 5-НТ2-

рецепторів кетансерином (3 

мг/кг); 1 – вихідний рівень, 2 – 

максимум реакції. 

Примітка: *** р<0,001 відносно 

вихідного рівня. 

Рис. 4. Зміни напруження кисню 

(рО2) в печінці, зумовлені 

серотоніном (10 мкг/кг, в/п) до (А) 

та на фоні (Б) блокади 5-НТ2-

рецепторів кетансерином; 1 – 

вихідний рівень, 2 – максимум 

реакції. Примітка: *** р<0,001 

відносно вихідного рівня. 

 

Твв, мм рт.ст. 

*** 

рО2, мм рт.ст. 

*** 



 12 

Із семи родин серотонінових рецепторів, виявлених у печінці, 

найбільш інтенсивно експресуються і, до того ж, опосередковують дію 

серотоніну на метаболічні процеси в залозі 5-НТ2-рецептори [Hampson, 2007; 

Tudhope, 2012]. Тому ми вирішили з’ясувати їхню роль у реалізації дії 

серотоніну на тканинне дихання печінки. 
 
 

 
Рис. 5. Зміни коефіцієнта споживання кисню печінкою (M±SD) при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну в дозі 10 мг/кг до (1) та на фоні дії 

(2) кетансерину (3 мг/кг). Примітки: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

відносно вихідного рівня. 

 

Наші експерименти показали, що введення блокатора 5-НТ2-рецепторів 

кетансерину (3 мг/кг) пригнічувало споживання кисню печінкою на 16,7% 

(р<0,001) порівняно з вихідним рівнем (4,8±0,33). Це може свідчити про 

блокування стимулюючої дії ендогенного серотоніну на тканинне дихання в 

печінці. Разом з тим кетансерин повністю усував зміни коефіцієнта споживання 

кисню залозою, зумовлені дією серотоніну введеного внутрішньопортально 

(рис.5). Блокувались при цьому й ефекти аутокоїда на Твв (рис.3) і рО2 (рис.4). 

Таким чином, серотонін викликає звуження ворітних та розширення 

артеріальних судин печінки, а також посилення споживання нею кисню, рівень 

напруження О2 в залозі при цьому знижується. Попередня блокада 5-НТ2-

рецепторів за допомогою кетансерину призводить як до пригнічення дії 

ендогенного серотоніну, так і до усунення впливу екзогенного аутокоїда. Це 

вказує на те, що стимулююча дія серотоніну на тканинне дихання печінки та 

тонус ворітних судин реалізується через 5-НТ2-рецептори. 

Активація дихання гепатоцитів пов’язана з інтенсифікацією низки 

енергозалежних процесів – глюконеогенезу, синтезу сечовини, ліпогенезу. Такі 

енергозатратні процеси здійснюють найбільш вагомий внесок у дихання 

клітини. Разом з тим, секреція багатьох компонентів жовчі є також 

кисеньзалежним процесом. Тому ми поставили собі за мету дослідити вплив 

серотоніну на холесекрецію. 

К×10
-2

 

* 
*** 

*** *** 

** 

введення серотоніну 
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Серотонін у дозі 10 мкг/кг викликав зниження об’ємної 

швидкості секреції жовчі на 8 – 13,5 % (р<0,05) порівняно із вихідним рівнем. 

Зниження об’ємної швидкості секреції жовчі виявлялося через 10 хв після 

введення аутокоїду і тривало впродовж 1,5 годин експерименту (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у самців щурів при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну у дозі 10 мкг/кг (n=7) 

Примітка:* - р<0,05, :** - р<0,01 відносно вихідного рівня. 

 

Серотонін у дозі 10 мкг/кг за умов попереднього введення кетансерину (3 

мг/кг) також пригнічував холерез впродовж усього експерименту. А саме, при 

дії серотоніну на фоні блокади 5-НТ2 рецепторів кетансерином швидкість 

секреції жовчі знижувалася впродовж усього досліду на 17,9 – 22,4 %. (рис.7). 
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Рис. 7. Швидкість холерезу (Ме[Q25;Q75]) у щурів при 

внутрішньопортальному введенні серотоніну (10 мкг/кг) на фоні блокади 

кетансерином (3 мг/кг) 5-НТ2 рецепторів (n=16) 

Примітка: *р<0,05; ** р<0,01 відносно вихідного рівня. 
 

Виявлені зміни холерезу під впливом серотоніну до та на фоні блокади 5-

НТ2 рецепторів кетансерином стали підґрунтям для подальших досліджень 

жовчокислотного складу жовчі, зібраної впродовж гострих дослідів. 
 

Таблиця 3 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (Ме [Q25;Q75] у жовчі самців 

щурів контрольної групи (1), під впливом серотоніну (10 мкг/кг; 2) та при дії 

серотоніну на фоні блокади кетансерином 5-НТ2 рецепторів (3 мг/кг; 3), n=18 

Проби 

жовчі 
серія  

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

таурохолева 

кислота 

таурохенодезок-

сихолева+тауро-

дезоксихолева 

кислоти 

глікохолева 

кислота 

глікохенодезок-

сихолева+гліко-

дезоксихолева 

кислоти 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 180,2[171,2;190,9] 104,6[95,7;108,2] 139,8 [127,9;153,2] 22,7 [18,2;31,7] 

2 171,8 [159,6;181,1] 88,0 [83,0;93,9] 139,3[131,6;152,3] 23,2 [19,1;32,6] 

3 176,1[152,3; 191,0] 88,5[78,6;101,7] 146,1 [138,9; 155,0] 27,7[26,3; 31,7] 

Введення фізіологічного розчину (1), серотоніну (2), кетансерину (3) 

2 

1 176,7 [170,3;189,3] 105,5[98,4; 111,6] 144,2 [134,3;148,8] 23,4 [17,6; 27,2] 

2 186,6 [176,7;211,7]* 98,5 [89,4;109,1]* 159,1[141,5;168,6]* 26,3 [22,7;34,4]* 

3 156,9[133,4;173,0]* 77,6[66,9;86,9]* 133,9[124,4;139,8]* 22,6 [20,9; 24,5] 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), серотоніну (3) 

3 

1 173,0 [168,6;187,5]  
102,8 [92,0; 

105,5] 
136,5 [131,7;145,0] 21,8 [15,8; 25,4] 

2 181,1 [164,0;217,1] 94,4 [85,8;104,6]* 148,3[144,2;164,0]* 25,4 [23,4;36,2]* 

3 172,6 [144,2; 188,4] 83,6 [74,0; 89,4] 144,7 [139,4; 151,4] 26,3 [25,2; 29,0] 

4 

1 169,5[164,0;185,7]* 97,5[83,8; 101,9]* 128,0 [125,3;141,5]* 20,9 [16,4;25,4]* 

2 191,0 [178,9;221,6]* 93,9 [90,2;109,6]* 150,1[141,5;168,6]* 25,4 [24,1;40,7]* 

3 181,3 [150,6; 195,6] 90,8[81,2;105,5] 151,9 [146,0; 163,1] 28,6 [27,2; 29,0] 

5 

1 178,5 [169,5;206,3] 88,5 [83,0;101,9] 137,5[135,2;144,2] 23,6 [20,9;35,3] 

2 178,5 [169,5;206,3] 88,5 [83,0;101,9] 137,5 [135,2;144,2] 23,6 [20,9;35,3] 

3 170,6 [155,0; 188,4] 87,5 [83,0; 95,7] 143,8 [139,8; 151,4] 25,3 [24,5; 26,1] 

6 

1 159,3[151,4;172,1]* 88,5 [86,7; 92,0]* 123,0[108,2;132,5]* 17,3 [14,4;20,9]* 

2 165,4 [145,1;179,4] 83,6 [77,7;88,5] 128,9[121,7;136,1]* 21,8 [19,1;27,2] 

3 160,9[146,0;182,0]* 84,5 [77,7; 92,0] 139,8 [132,5; 149,7] 23,9[22,7;26,3]* 

Примітка: * - р<0,05 відносно вихідного рівня. 
 

Після внутрішньопортального введення серотоніну виявлено 

різнонаправлені зміни концентрації кон’югованих та вільних жовчних кислот у 

жовчі щурів. Під впливом серотоніну, введеного внутрішньопортально у дозі 10 

мкг/кг максимальне збільшення концентрації таурохолевої кислоти на 11,2 % 

(р<0,05) спостерігалося у четвертій пробі жовчі, тобто через 90 хв після 

введення аутокоїда. Підвищення вмісту таурохенодезоксихолевої і 
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тауродезоксихолевої кислот на 11,9 % (р<0,05), глікохолевої кислоти на 14,2 

% (р<0,05) та глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот на 13,4 % 

(р<0,05) виявлено в другій пробі жовчі (табл. 3). При введенні серотоніну на 

фоні блокади 5-НТ2-рецепторів кетансерином у третій, четвертій і п’ятій пробах 

жовчі, тобто впродовж 1,5 годин після введення аутокоїда, концентрації всіх 

жовчних кислот вірогідно не відрізнялись від вихідного рівня (табл. 3 і 4). У 

останній (шостій) пробі жовчі спостерігалось зниження концентрації 

таурохолевої кислоти на 8,6 % (р<0,05) і глікохенодезоксихолевої та 

глікодезоксихолевої кислот – на 13,7 % (р<0,05) порівняно з вихідним рівнем 

(табл. 3). Під впливом серотоніну концентрація у печінковому секреті вільних 

жовчних кислот статистично значуще знижувалася впродовж всього 

експерименту, досягаючи мінімальних значень для дезоксихолевої і 

хенодезоксихолевої кислот у четвертій пробі (менше вихідного рівня на 24,8 %; 

р<0,05) і для холевої кислоти у п’ятій пробі жовчі (менше вихідного рівня на 

27,6 %; р<0,05) (табл. 4). При введенні серотоніну на фоні блокади 5-НТ2-

рецепторів кетансерином не спостерігалося зменшення концентрації холевої та 

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот у жовчі щурів (табл. 4). 
 

Таблиця 4 

Концентрація вільних жовчних кислот (Ме [Q25;Q75]) у жовчі самців щурів 

контрольної групи (1), під впливом серотоніну (10 мкг/кг; 2) та при дії 

серотоніну на фоні блокади кетансерином 5-НТ2 рецепторів (3 мг/кг; 3), n=18 
Проби 

жовчі 
Серія 

Фракції вільних жовчних кислот 

холева кислота хенодезоксихолева+дезоксихолева 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 20,9 [15,5;24,5] 7,8 [6,5;10,8] 

2 23,2 [20,9;25,4] 14,5 [12,6;16,4] 

3 19,6[17,3;27,2] 10,5 [8,8; 12,8] 

Введення фізіологічного розчину (1), серотоніну (2), кетансерину (3) 

2 

1 21,4 [16,4;23,6] 8,1 [6,5;9,2] 

2 19,6[17,3;21,8]* 12,2 [10,8;14,2]* 

3 23,2[19,9;29,0]* 11,3 [9,5; 12,6] 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), серотоніну (3) 

3 

1 19,1 [15,3;23,6]* 7,4 [6,5;8,9] 

2 17,3[16,4;19,1]* 11,4 [9,6;12,6]* 

3 21,4 [16,8; 26,3] 10,9 [8,8; 11,9] 

4 

1 18,6 [14,6;22,7]* 6,9 [6,5;8,3] 

2 17,2[15,5;19,1]* 10,9 [9,2;11,9]* 

3 20,6 [16,2; 23,6] 9,8 [8,6; 10,8] 

5 

1 17,9 [15,5;22,5] 7,2 [6,5;8,3] 

2 16,8[16,2;19,8]* 12,0 [9,5;12,4]* 

3 20,9 [17,3; 25,4] 9,5 [9,2; 10,4] 

6 

1 17,3 [16,4;21,8] 7,4 [6,8;7,4] 

2 19,1[18,2;20,9]* 12,6 [10,4;12,8]* 

3 21,5 [16,8; 26,1] 9,8 [8,7; 10,2] 

Примітка: * - р<0,05
 
відносно вихідного рівня. 
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Отже, під впливом серотоніну, введеного на фоні блокади 5-НТ2 

рецепторів, не відбувалося посилення кон’югації жовчних кислот із таурином 

та гліцином і пов’язаного з цим зменшення концентрації у жовчі вільних 

холатів – холевої, хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот, як в умовах дії 

самого аутокоїда. 

Внутрішньопортальне введення серотоніну у дозі 10 мкг/кг викликало 

наступні зміни ліпідного складу жовчі: починаючи з другої півгодинної проби 

спостерігалося зростання концентрації фосфоліпідів, яке досягало свого 

максимуму через півтори години після введення серотоніну (збільшення 

концентрації фосфоліпідів у жовчі четвертої проби на 17,3%; р<0,05). На 

відміну від фосфоліпідів вміст у печінковому секреті тригліцеридів та вільних 

жирних кислот знижувався порівняно із вихідним рівнем. Найзначніше 

зменшення концентрації тригліцеридів на 28,8% (р<0,05) та вільних жирних 

кислот на 15,4 % (р<0,05) виявлено у третій пробі жовчі (табл.5). 
 

Таблиця 5 

Концентрація ліпідів (Ме [Q25;Q75]) у жовчі самців щурів контрольної групи 

(1), під впливом серотоніну (10 мкг/кг; 2) та при дії серотоніну на фоні блокади 

кетансерином 5-НТ2 рецепторів (3 мг/кг; 3), n=18 

Проби 

жовчі 
серія  

Фракції ліпідів 

фосфоліпіди 
вільні жирні 

кислоти 
тригліцериди 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 68,7 [64,1; 75,9] 11,9 [10,2; 12,8] 2,1 [1,7; 2,8] 

2 67,8 [63,2; 70,4] 16,0 [14,6; 17,3] 2,6 [2,4; 2,9] 

3 67,8 [66,9; 71,3] 16,1 [14,4 16,4;] 2,9 [2,3; 3,1] 

Введення фізіологічного розчину (1), серотоніну (2), кетансерину (3) 

2 

1 67,8 [64,8; 72,2] 12,8 [10,8; 13,3] 2,2 [1,8; 2,6] 

2 78,6[72,2;81,2]*  12,8 [11,9; 14,6]* 2,4 [2,2; 2,6]* 

3 80,0[78,6;83,0]* 18,7 [18,0; 19,1]* 2,4 [2,1; 2,7]* 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), серотоніну (3) 

3 

1 65,0 [63,2; 70,3] 11,9 [11,3; 14,1] 2,0 [1,9; 2,3] 

2 76,3[70,4;80,3]* 11,4 [9,2; 12,8]* 2,2 [1,9; 2,3]* 

3 74,0 [65,0; 75,9] 16,9 [15,5; 18,2]* 2,4 [2,1; 2,5]* 

4 

1 66,7 [64,1; 69,6] 12,8 [11,9; 13,3] 2,1 [1,8; 2,2] 

2 79,5[74,0;82,1]* 15,5 [14,6; 18,2] 2,3 [2,1; 2,4]* 

3 70,3 [63,2; 71,3] 15,1 [14,4; 17,3] 2,5 [2,4; 2,6]* 

5 

1 63,2 [63,2; 68,5] 12,8 [11,3; 14,2] 1,9 [1,5; 2,0] 

2 70,9[66,9;74,0]* 13,3 [12,8; 16,4]* 2,4 [2,3; 2,6]* 

3 68,8 [58,7; 69,6] 16,8 [16,2; 18,2]* 2,6 [2,2; 2,8]* 

6 

1 61,4 [60,5; 65,0] 13,4 [12,4; 14,2] 1,8 [1,6; 2,0] 

2 66,4 [62,3; 70,4] 12,2 [11,5; 14,4]* 2,5 [2,2; 2,6]* 

3 64,1[56,0;65,0]* 17,8 [17,1;19,1]* 2,4 [2,3; 2,6]* 

Примітка: * - р<0,05 відносно вихідного рівня. 
 

При введенні серотоніну на фоні попередньої блокади 5-НТ2 рецепторів 

кетансерином (3 мг/кг) у третій пробі жовчі спостерігалося зростання 
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концентрації вільних жирних кислот на 5,0 % (р<0,05), а також зниження 

вмісту тригліцеридів на 17,2 % (р<0,05) порівняно з вихідним рівнем (табл. 5). 

Тобто блокада 5-НТ2 рецепторів усуває стимулюючий вплив серотоніну у дозі 

10 мкг/кг на концентрацію в жовчі фосфоліпідів. Щодо вільних жирних кислот, 

то кетансерин усуває гальмівний вплив серотоніну на їхню секрецію до 

жовчних канальців. Під впливом серотоніну у жовчі щурів зростає 

концентрація вільного холестеролу, що особливо привертає увагу з огляду на 

чітку тенденцію до зменшення порівняно із вихідним рівнем концентрації 

цього ліпідного компоненту у жовчі тварин контрольної групи. Підвищення 

вмісту вільного холестеролу у жовчі щурів виявлено в перших трьох пробах 

після введення речовини з найвищим його значенням у третій пробі жовчі – на 

13,6 % (р<0,05) більше ніж на вихідному рівні. При введенні серотоніну на фоні 

попередньої блокади 5-НТ2 рецепторів кетансерином (3 мг/кг) також 

спостерігалося зростання концентрації вільного холестеролу у жовчі щурів 

порівняно з вихідним рівнем (табл. 6). Отже блокада цих рецепторів не усуває 

стимулюючого впливу серотоніну на надходження неетерифікованого 

холестеролу до жовчі. Зміни концентрації етерифікованого холестеролу в жовчі 

щурів під впливом серотоніну мали складніший характер. Якщо у четвертій 

пробі жовчі вміст цього ліпідного компоненту був вищим від вихідного рівня 

на 13,3 % (р<0,05), у шостій пробі – нижчим на 10 % (р<0,05) (табл. 6). 
 

Таблиця 6 

Концентрація холестеролу та його ефірів (Ме [Q25;Q75]) у жовчі самців щурів 

контрольної групи (1), під впливом серотоніну (10 мкг/кг; 2) та при дії 

серотоніну на фоні блокади кетансерином 5-НТ2 рецепторів (3 мг/кг; 3), n=18 

Проби 

жовчі 
серія  Вільний холестерол Етерифікований холестерол 

Вихідні рівні показників для дослідних груп тварин 

1 

1 30,2 [27,2; 31,1] 2,9 [2,3; 3,1] 

2 23,5 [21,8; 24,5] 3,0 [2,8; 3,2] 

3 24,9 [24,5; 27,2] 3,0 [2,8; 3,3] 

Введення фізіологічного розчину (1), серотоніну (2), кетансерину (3) 

2 

1 29,0 [28,1; 31,3] 2,7 [2,0; 2,9] 

2 26,3 [24,5; 26,3]* 3,3 [3,1; 3,6]*  

3 30,8 [29,0; 32,6]* 3,5 [3,4; 3,6]* 

Введення фізіологічного розчину (1, 2), серотоніну (3) 

3 

1 28,1 [24,5; 29,0] 2,5 [2,1; 2,9] 

2 26,7 [24,5; 27,2]*  3,2 [3,0; 3,5]* 

3 26,8 [25,4; 29,0]* 3,3 [3,1; 3,6] 

4 

1 27,0 [23,2; 30,6] 2,6 [1,9; 2,8]* 

2 25,8 [25,4; 27,2]*  3,4 [3,2; 3,5]*  

3 24,4 [22,7; 26,1] 2,9 [2,7;3,3] 

5 

1 25,4 [21,4; 28,1]* 2,3 [2,0; 2,8]* 

2 24,0 [22,7; 25,2] 3,0 [2,9; 3,2] 

3 23,6 [19,1; 24,3]* 3,1 [2,9;3,1] 

6 1 24,5 [20,7; 26,3]* 2,5 [2,1; 3,0] 
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2 22,6 [21,8; 24,3] 2,7 [2,5; 2,8]*  

3 22,2 [20,5; 22,7]* 3,2 [3,2; 3,3] 

Примітка: * - р<0,05 відносно вихідного рівня. 

Отже, отримані результати дослідження змін концентрації жовчних 

кислот і ліпідів у жовчі самців щурів при дії серотоніну свідчать про те, що 

аутокоїд веде до збільшення концентрації кон’югованих та зниження вмісту 

вільних холатів у жовчі, а також посилює секрецію фосфоліпідів, холестеролу 

та його етерів (впродовж години після його введення), зменшуючи при цьому 

концентрацію тригліцеридів та вільних жирних кислот. Це може 

обумовлюватися по-перше, впливом аутокоїду на активність ферментів 

кон’югації вільних холатів із таурином і гліцином, а по-друге, на транспортні 

системи гепатоцитів, що забезпечують здатність активно вилучати жовчні 

кислоти з ворітного кровотоку із наступним їх трансцелюлярним переміщенням 

і активним переносом через каналікулярний домен плазматичної мембрани 

гепатоцитів. 

Таким чином, існує кілька різних механізмів, що забезпечують холерез. 

Такі регуляторні сполуки, як аутокоїди можуть опосередковано, через різні 

типи відповідних рецепторів виявляти вплив на численні процеси, що лежать в 

основі жовчоутворення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Внутрішньопортальне введення гістаміну (8 мкг/кг) зумовлює 

пригнічення споживання кисню печінкою поряд зі звуженням її кровоносних 

судин і зменшенням кровопостачання, напруження кисню в залозі при цьому 

майже не змінюється. Блокатор Н1-рецепторів тавегіл (25 мг/кг) повністю 

усуває реакції тканинного дихання в печінці на гістамін.  

2. Гістамін пригнічує холерез, синтез і гідроксилювання холатів, та 

стимулює кон’югацію жовчних кислот з таурином і гліцином, а також впливає 

на метаболічні перетворення і транспорт ліпідів у клітинах печінки, 

викликаючи зростання концентрації у жовчі фосфоліпідів, холестеролу і його 

ефірів та зменшення вмісту вільних жирних кислот і тригліцеридів у 

печінковому секреті. 

3. Ефекти гістаміну на жовчосекреторну функцію печінки щурів 

реалізуються за участі Н1-гістамінових рецепторів, оскільки в умовах блокади 

цих рецепторів тавегілом усувається стимулюючий вплив аміну на кон’югацію 

жовчних кислот з таурином та гліцином, що відображається у зменшенні 

концентрації гліко- і таурокон’югатів у печінковому секреті. 

4. Внутрішньопортальне введення серотоніну (10 мкг/кг) викликає 

посилення споживання кисню печінкою, розширення її артеріальних та 

звуження ворітних судин, рівень напруження кисню в органі при цьому 

знижується. Попередня блокада 5-НТ2-рецепторів кетансерином (3 мг/кг) 

призводить як до пригнічення дії ендогенного серотоніну, так і до усунення 

впливу екзогенного аутокоїда. 
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5. Серотонін викликає зменшення об’єму секретованої жовчі 

щурів та підвищує концентрацію у печінковому секреті кон’югованих жовчних 

кислот, а вільних – знижує, при цьому концентрація в жовчі фосфоліпідів і 

холестеролу зростає, а тригліцеридів та вільних жирних кислот – зменшується, 

що свідчить про посилення кон’югації вільних холатів з таурином і гліцином та 

стимулювання надходження фосфоліпідів і холестеролу до жовчі. 

6. Під час блокади 5-НТ2-рецепторів серотонін посилює 

гіпохолеретичний ефект, а його стимулюючий вплив на кон’югацію жовчних 

кислот з таурином і гліцином усувається. Тобто реалізація ефектів серотоніну 

на жовчосекреторну функцію печінки відбувається частково за участі 5-НТ2-

рецепторів та, ймовірно, через серотонінові рецептори інших типів. 
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АНОТАЦІЯ 

Атамнах С.М.М. Вплив аутокоїдів гістаміну і серотоніну на 

жовчосекреторну функцію і тканинне дихання печінки. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена з’ясуванню ролі аутокоїдів гістаміну і серотоніну 

на жовчосекреторну функцію і тканинне дихання печінки. Показано, що 

гістамін у дозі 8 мкг/кг пригнічує синтез і гідроксилювання вільних первинних 

жовчних кислот та споживання кисню печінкою, підвищує тиск у ворітній вені, 

не змінюючи при цьому рівень напруження кисню в залозі та тиск крові в 

артеріальних судинах. На фоні дії блокатора Н1 гістамінових рецепторів 

тавегілу (25 мг/кг) ці ефекти усуваються. Гістамін викликає зростання 

концентрації у жовчі фосфоліпідів, холестеролу і його ефірів. Аутокоїд 
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посилює утворення і надходження у жовч тауро- і глікохолатів, яке 

відбувається із залученням Н1-рецепторів. 

Серотонін (10 мкг/кг) викликає зростання кон’югації вільних холатів з 

таурином і гліцином, надходження фосфоліпідів і холестеролу до жовчі, 

споживання кисню печінкою та тиску у її ворітному руслі, рівень напруження 

кисню в органі та артеріальний тиск при цьому знижуються. Попередня 

блокада 5-НТ2-рецепторів кетансерином (3 мг/кг) призводить до пригнічення 

впливу аутокоїда на показники холесекреції та до повного усунення реакцій 

тканинного дихання. Показано, що серотонін зменшує об’єм виділюваної 

жовчі, але цей ефект кетансерином не усувається. 

Ключові слова: гістамін, серотонін, тавегіл, кетансерин, печінка,  

тканинне дихання, жовч, жовчні кислоти, холестерол, жовчні ліпіди. 

 

АННОТАЦИЯ 

Атамнах С.М.М. Влияние аутокоидов гистамина и серотонина на 

жолчесекреторную функцию и тканевое дыхание печени. – На правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка МОН Украины, Киев, 

2015. 

Диссертация посвящена выяснению роли аутокоидов гистамина и 

серотонина в регуляции желчесекреторной функции и тканевого дыхания 

печени. 

Показано, что гистамин при внутрипортальном одноразовом введении в 

дозе 8 мкг/кг в остром опыте подавляет синтез и гидроксилирование свободных 

первичных желчных кислот (холевой и хенодезоксихолевой) и потребление 

кислорода печенью, повышает давление в воротной вене, не изменяя при этом 

уровень напряжения кислорода в железе и давление крови в артериальных 

сосудах. На фоне действия блокатора Н1 гистаминових рецепторов тавегила (25 

мг/кг) эти эффекты устраняются. Гистамин вызывает рост концентрации в 

желчи фосфолипидов, холестерола и его эфиров. Аутокоид усиливает 

образование и поступление в желчь тауро- и гликохолатов, то есть стимулирует 

процессы конъюгации желчных кислот с глицином и таурином, происходящее с 

вовлечением Н1-рецепторов. Эффекты гистамина на желчесекреторную 

функцию и тканевое дыхание печени характеризуються относительной 

быстротой и кратковременностью. 

Серотонин при внутрипортальном одноразовом введении в дозе 10 мкг/кг 

в остром опыте вызывает усиление конъюгации свободных холатов с таурином 

и глицином в гепатоцитах, стимулирует поступление фосфолипидов и 

холестерола в желчь первичных желчных каналикул, увеличивает потребление 

кислорода печенью и давление крови в ее воротном русле, при этом снижаются 

уровень напряжения кислорода в органе и артериальное давление. 

Предварительная блокада 5-НТ2-рецепторов кетансерином (3 мг/кг) приводит к 

угнетению влияния аутокоида на показатели холесекреции и к полному 
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устранению реакций тканевого дыхания. Показано, что серотонин 

уменьшает объем виделяемой желчи, но этот эффект кетансерином не 

устраняется. На фоне блокады 5-НТ2-рецепторов усиливается 

гипохолеретический эффект серотонина, но его стимулирующее вплияние на 

конъюгацию желчных кислот с таурином и глицином устраняеться. То есть 

реализация эффектов серотонина на желчесекреторную функцию печени 

осществляется частично при участии 5-НТ2-рецепторов и, вероятно, с 

вовлечением серотониновых рецепторов других типов. 

Ключевые слова: гистамин, серотонин, тавегил, кетансерин, печень,  

тканевое дыхание, желчь, желчные кислоты, холестерол, желчные липиды. 

 

ANNOTATION 

Atamnah S.M.M. Effects of histamine and serotonin on bile secretory 

function and liver respiration. 

Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 

03.00.13 – Human and Animal Physiology. – Taras Shevchenko National University 

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

The thesis is devoted to investigation of the role of histamine and serotonin in 

bile secretory function and liver tissue respiration. It was found that histamine at 8 

mg/kg inhibited the synthesis and hydroxylation of free primary bile acid and oxygen 

consumption by the liver and increased blood pressure in the portal vein without 

changing the level of oxygen tension in liver and blood pressure in the arterial 

vessels. In the presence of histamine H1 receptor blocker tavegil (25 mg/kg), these 

effects have been abolished. Histamine caused an increase in the concentration of bile 

phospholipids, cholesterol and its esters. Histamine increased the formation and flow 

of bile and elevated taurocholate concentration that is produced with the involvement 

of H1 receptors. Serotonin (10 μg/kg) caused an increase in conjugation with free 

cholate taurine and glycine, secretion phospholipids and cholesterol to bile, oxygen 

consumption by the liver and blood pressure in the portal vein. Serotonin caused an 

decrease oxygen tension in the liver and blood pressure in the arterial vessels. 

Blockade of 5-HT2 receptors by ketanserin(3 mg / kg) resulted in the inhibition of 

serotonin effect on bile secretion and complete suppression of respiration reactions. It 

is shown that serotonin reduces the amount of bile production, and that this effect 

persists in the presence of ketanserin. 

Key words: histamine, serotonin, tavehil, ketanserin, liver, tissue respiration, 

bile, bile acids, cholesterol, bile lipids. 

 
 


