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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

КТ – кальцитонін 

КГСП – кальцитонін-ген-споріднений пептид 

КРСП – кальцитонін-рецептор-стимулюючий пептид 

ТХК – таурохолева кислота 

ТХДХК – таурохенодезоксихолева кислота 

ТДХК – тауродезоксихолева кислота 

ГХК – глікохолева кислота 

ГХДХК – глікохенодезоксихолева кислота 

ГДХК – глікодезоксихолева кислота 

ХК – холева кислота 

ХДХК – хенодезоксихолева кислота 

ДХК – дезоксихолева кислота 

НБ – некон’югований білірубін 

СБ – сульфат білірубіну 

ДБ – диглюкуронід білірубіну 

МБ – моноглюкуронід білірубіну 

МГМГлБ – моноглюкуронідмоноглюкозид білірубіну 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Кальцитонін та амілін – це гормони родини 

кальцитонінових пептидів, до якої також належать адреномедулін та кальцитонін-

ген-споріднений пептид. Основна фізіологічна функція кальцитоніну полягає в 

регуляції рівня катіонів кальцію в крові [1, 2], а аміліну – підтримання гомеостазу 

глюкози [3, 4]. На сьогодні відомо, що кальцитонін та амілін виконують і низку 

інших важливих фізіологічних функцій в організмі людини і тварин. Так, 

кальцитонін впливає на продукцію та секрецію деяких нейротрансміттерів, а 

також на функції клітин деяких органів, зокрема, базальних епітеліальних клітин 

простати, лактотрофів аденогіпофізу та ендометрію матки [5, 6]. В останні 

десятиліття в літературі з’явились роботи, які свідчать про участь кальцитоніну у 

регуляції дозрівання фолікулів у яєчниках [7] та процесу імплантації ембріону на 

стадії бластоцисти [8]. Амілін, крім регуляції рівня глюкози в крові, може 

активувати ренін-ангіотензинову систему, стимулюючи реабсорбцію води та 

натрію в проксимальних канальцях нирок, і, в залежності від дози, справляти як 

гіпер-, так і гіпотензивний вплив [9, 10, 11, 12]. Іншим важливим ефектом 

кальцитоніну та аміліну є їх вплив на діяльність органів шлунково-кишкового 

тракту. Так, показано, що амілін пригнічує моторику шлунково-кишкового 

тракту, гальмує евакуацію шлункового вмісту та подальший транзит хімусу до 

кишечника [13], а кальцитонін справляє протективний вплив на слизову оболонку 

шлунка [14], пригнічує шлункову секрецію та секрецію ацинарних клітин 

підшлункової залози [15]. 

На теперішній час обидва гормони використовуються в медичній практиці. 

Оскільки кальцитонін бере участь у регуляції рівня кальцію в крові шляхом 

посилення його екскреції нирками та зменшенні резорбції кісткової тканини 

остеобластами, його застосовують при лікуванні хвороб, пов’язаних з 

метаболічною перебудовою та травматичними ураженнями кісток, пародонтозі 

[16, 17], а також як знеболюючий засіб при онкологічних захворюваннях опорно-

рухового апарату [18]. Позаяк амілін синтезується у β-клітинах підшлункової 
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залози та косекретується з інсуліном у відповідь на підвищення рівня глюкози в 

крові [19, 20], синтетичний аналог гормону прамлентид («Symlin») 

використовується в медичній практиці при комплексному лікуванні цукрового 

діабету [21]. 

Не зважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вивченню 

основних фізіологічних функцій кальцитоніну та аміліну в організмі людини і 

тварин, а також використання їх в медичній практиці, в літературі є лише 

поодинокі роботи присвячені впливу цих гормонів на жовчосекреторну функцію 

печінки. Зокрема, показаний вплив гормону на об’єм жовчі, концентрацію 

сумарних жовчних кислот, вільного холестеролу та загального білірубіну [22, 23]. 

Більшість же авторів досліджували саме вплив гормону на концентрацію Ca
2
 в 

гепатоцитах, тканині печінки та жовчі [24, 25, 26]. І якщо впливу кальцитоніну на 

холесекрецію присвячена хоча б незначна кількість робіт, участь в даних 

процесах аміліну практично недосліджена. Так, в літературі є лише дані, які 

свідчать, що застосування прамлентиду пригнічує скорочення жовчного міхура та 

зменшує об’єм секретованої жовчі у мишей [27]. Дотепер залишається не 

вивченим вплив кальцитоніну та аміліну на секрецію окремих груп холатів, 

вільних жирних кислот, фосфоліпідів тригліцеридів, ефірів холестеролу та 

похідних білірубіну в умовах цілісного організму. Також залишається не 

дослідженими вплив даних гормонів на процеси гідроксилювання жовчних 

кислот та їх кон’югації з амінокислотами. Вищевикладене визначило мету і 

завдання роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у рамках науково-дослідної теми Навчально-наукового центру 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка № 11БФ036-01 (№ державної реєстрації 0111U004648) «Механізми 

реалізації адаптаційно-компенсаторної реакції організму за умов розвитку різних 

патологій».  
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Мета і задачі дослідження. Мета роботи – дослідити вплив кальцитоніну та 

аміліну на рівень секреції та якісний склад жовчі у щурів за умов гострої спроби. 

Для досягнення цієї мети були визначені такі задачі: 

1. Дослідити вплив кальцитоніну, застосованого внутрішньом’язово в дозах 

200 та 800 нг/кг, на рівень холерезу у щурів. 

2. З’ясувати вплив кальцитоніну, застосованого внутрішньом’язово в дозах 

200 та 800 нг/кг, на вміст жовчних кислот та ліпідів у жовчі.  

3. Вивчити вплив кальцитоніну, застосованого внутрішньом’язово в дозах 

200 та 800 нг/кг, на вміст похідних білірубіну в жовчі. 

4. Дослідити вплив кальцитоніну, застосованого внутрішньом’язово в дозі 

800 нг/кг, на концентрацію компонентів аденілової системи в жовчі. 

5. З’ясувати вплив аміліну, застосованого підшкірно в дозах 1 та 3 мг/кг, на 

рівень секреції, вміст жовчних кислот та ліпідів у жовчі. 

6. Вивчити вплив аміліну, застосованого підшкірно в дозах 1 та 3 мг/кг, на 

вміст похідних білірубіну в жовчі. 

7. Дослідити вплив аміліну, застосованого підшкірно в дозах 1 та 3 мг/кг, на 

концентрацію глюкози в крові. 

Об’єкт дослідження – гормональна регуляція жовчоутворення у щурів. 

Предмет дослідження – вплив кальцитоніну та аміліну на жовчосекреторну 

функцію печінки. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі на рівні цілісного 

організму вивчена динаміка секреції жовчі, окремих жовчних кислот, основних 

фракцій ліпідів та похідних білірубіну під впливом кальцитоніну, застосованого 

внутрішньом’язово, та аміліну, введеного підшкірно. Вперше встановлено, що 

кальцитонін та амілін дозозалежно підвищують рівень холерезу та змінюють 

вміст в жовчі її основних органічних складових. Показані зміни спектру жовчних 

кислот і їх співвідношення в жовчі, що вироблялась під впливом цих гормонів, а 

також покращення солюбілізуючих властивостей жовчі. Вперше досліджено 

співвідношення жовчних кислот та ліпідних компонентів у секреті, коефіцієнт 

кон’югації та гідроксилювання під впливом кальцитоніну та аміліну. 
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Встановлено, що вміст жовчних кислот та ліпідних компонентів жовчі змінюється 

залежно від дози в якій застосовується кальцитонін. З’ясовано, що кальцитонін 

збільшує загальну концентрацію компонентів аденілової системи в жовчі. 

Показано, що амілін, застосований в найменшій ефективній дозі, не впливає на 

вміст жовчних кислот в секреті, але змінює ліпідний та пігментний склади жовчі. 

Практичне значення отриманих результатів. Встановлені закономірності 

змін жовчосекреторної функції печінки при дії кальцитоніну та аміліну 

поглиблюють і уточнюють існуючі знання про механізми гормональної регуляції 

жовчоутворення, що набуває особливого значення в зв’язку із застосуванням цих 

гормонів у медичній практиці. З’ясування фізіологічних ефектів кальцитоніну та 

аміліну на жовчосекреторну функцію печінки суттєво розширюють перспективу 

застосування цих гормонів у клінічній практиці. Зокрема, дані про те, що 

кальцитонін та амілін не порушують баланс основних міцелоутворюючих 

компонентів жовчі, не виступаючи таким чином літогенним фактором, роблять 

можливим призначення цих гормонів пацієнтам із захворюваннями 

гепатобіліарної системи. Отримані результати про холеретичний ефект гормонів 

слід враховувати клініцистам при призначенні кальцитоніну та аміліну пацієнтам 

з жовчнокам’яною хворобою, оскільки це дозволить запобігти небажаним 

ускладненням, і в разі необхідності здійснювати їх корекцію. Крім того, отримані 

нами дані про вплив аміліну на рівень глюкози в крові ще раз підтверджують 

ефективність використання гормону при комплексному лікуванні цукрового 

діабету. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути впроваджені у навчальний 

процес при читанні загального та спеціального курсів лекцій для студентів 

кафедри фізіології людини і тварин Навчально-наукового центру «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Полягає у самостійному виконанні 

експериментальної частини дисертації, аналізі стану вивчення проблеми на основі 

здійсненого інформаційного пошуку, підборі і оволодінні методами дослідження, 

статистичній обробці отриманих результатів, їх аналізі та узагальненні. 
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Формулювання мети, основних завдань роботи, наукова оцінка отриманих даних 

та загальні висновки зроблені спільно з науковим керівником. 

Автор висловлює вдячність співробітникам відділу загальної фізіології НДІ 

фізіології імені академіка Петра Богача за співпрацю та допомогу в проведенні 

досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались, 

були представлені і схвалені на Міжнародній конференції молодих науковців 

«Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 2009), Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 2010), Міжнародному медичному конгресі 

студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2010), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх 

хвороб» (Вінниця, 2011), Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» 

(Донецьк, 2011), Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів 

«Молодь і поступ біології» (Львів, 2012), VI Міжнародній науковій конференції 

«Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 2012), 

Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ 

біології» (Львів, 2013), Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» 

(Дніпропетровськ, 2013), VII Міжнародній науковій конференції 

«Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 2014), 

Міжнародній науковій конференції «Механізми функціонування фізіологічних 

систем» (Львів, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, з 

них 5 статей рекомендованих ДАК України, 2 з яких належать до наукометричної 

бази даних «Scopus» та 11 тез доповідей в матеріалах міжнародних та 

національних конференцій та конгресів. 

Структура та обсяг роботи. Результати роботи викладені на 155 сторінках 

друкованого тексту. Дисертаційна робота складається із вступу, огляду 
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літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень та їх 

обговорення, висновків, списку використаних джерел, котрий містить 159 джерел 

літератури. Дисертція ілюстрована 46 рисунками та містить 33 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1.Синтез, секреція та ефекти кальцитоніну в організмі людини і тварин 

 

Кальцитонін (КТ) – гормон з вираженою гіпокальцемічною дією був 

відкритий в дослідах на собаках Коппом у 1962 році. Результати перфузії 

кровоносних судин щитоподібної залози розчинами з різною концентрацією Ca 2  

показали, що клітини залози секретують фактор, який знижує рівень кальцію в 

сироватці крові при гіперкальцемії. Цей фактор отримав назву кальцитонін. 

У людини та хребетних тварин кальцитонін в незначній кількості 

синтезується в клітинах гіпофізу, тимусу, печінки та паращитоподібних залозах 

[6, 28, 29, 30]. Проте основним місцем продукції цього гормону є парафолікулярні 

клітини (К–клітини) щитоподібної залози. Оскільки К-клітини за своїм 

походженням є видозміненими нейроцитами, вони зберегли свою початкову 

здатність виробляти медіаторні моноаміни. Це переважно катехоламіни (дофамін, 

норадреналін) та серотонін. Таким чином, специфічною особливістю 

кальцитоніноцитів, яка відокремлює їх від тироцитів, є здатність секретувати і 

продукувати моноаміни та білковий гормон кальцитонін.  

Кальцитонін належить до родини пептидів, до якої окрім нього входять: 

кальцитонін-ген-споріднений пептид (КГСП), амілін та адреномедулін [31]. Деякі 

вчені [32] відносять до цієї родини і кальцитонін-рецептор-стимулюючий пептид 

(КРСП). КРСП був знайдений у свиней та собак надряду Laurasiatheria, але не 

виявлений у приматів, неплацентарних ссавців та гризунів роду Euarchontoglires. 

Ген КРСП має геномну організацію, подібну до генів кальцитоніну та КГСП і 

розташований в одному з ним локусі. Синтез кальцитоніну визначається двома 

генами – α і β, які розміщені в 11-й хромосомі, поряд з генами β-глобіну і 

паратгормону. α-Ген складається з 6 екзонів, розділених інтронними вставками, і 

експресований в К-клітинах щитоподібної залози. В результаті різного 
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сплайсингу екзонних послідовностей утворюються дві альтернативні мРНК. 

Трансляція першої з них призводить до синтезу попередника кальцитоніну 

(прокальцитоніну), який складається з 141 амінокислотного залишку. Інша мРНК 

слугує для синтезу 128-амінокислотного поліпептиду, який є попередником 

КГСП. мРНК прокальцитоніну синтезується переважно в К-клітинах 

щитоподібної залози, тоді як КГСП – переважно в біполярних нейронах 

сенсорних гангліїв мозку. Прогормон кальцитоніну – прокальцитонін піддається 

обмеженому протеолізу, який призводить до вивільнення активної мономерної 

форми з 32 амінокислот [33, 34].  

Кальцитонін, окрім мономерної форми, за допомогою ковалентних зв’язків 

може утворювати димерні та полімерні форми гормону. Але біологічну активність 

проявляє лише мономерна форма. Для прояву біологічної активності необхідна 

вся молекула КТ вцілому, в тому числі 7-членна N-кінцева петля, утворена за 

допомогою цистеїнового містка. Існує велика міжвидова варіабельність в 

амінокислотній послідовності кальцитонінів (в кальцитоніні людини і свині є 

лише 14 спільних амінокислотних залишків з 32), але, незважаючи на розбіжності, 

вони проявляють перехресно-видову біологічну активність (тобто гормон одного 

виду тварин біологічно активний при введенні тваринам інших видів). 

Структура та амінокислотна послідовність кальцитоніну різних видів 

тварин значно варіюють, але збігаються подібними N-кінцевою циклічною 

гептапептидною групою, яка починається з H-Cys-, та С-кінцевою амідною 

групою –Pro-NH 2  [35]. Найбільш активним в біологічному сенсі (в 10 разів 

активніший за кальцитонін людини) є кальцитонін лососевих риб і особливо його 

монойодована форма [36, 37]. Це пов’язано з більш тривалим періодом 

напіврозпаду та часом існування гормон-рецепторного комплексу [38, 39, 40]. 

Кальцитонін секретується в кров, час його напіввиведення 30-60 хв, період 

напіврозпаду 5 хв. Після внутрішньом’язової або підшкірної ін’єкції 

біодоступність гормону становить близько 70%. При введенні в шлунково-

кишковий тракт (ШКТ) тауродиоксихолатів біодоступність кальцитоніну 

підвищується, внаслідок посилення його абсорбції в тонкому кишечнику [41]. 



13 

Зв’язування кальцитоніну з білками плазми становить 30-40%. Кальцитонін 

інтенсивно біотрансформується, і виводиться нирками з сечею: 95% - у вигляді 

метаболітів, 2% - в незмінному вигляді. 

Основним фактором, що впливає на секрецію кальцитоніну є рівень кальцію 

в крові людини. Так, лише при зростанні рівня Ca 2 в плазмі вище 2,25 ммоль/л (9 

мг/100 мл) спостерігається посилення секреції кальцитоніну парафолікулярними 

клітинами. Коливання концентрації Ca 2  в сироватці крові в межах норми помітно 

не впливають на його секрецію. Крім того, стимуляторами секреції кальцитоніну 

є катехоламіни, холецистокінін, глюкагон, гастрин, тироксин. [30, 42] 

Вміст кальцитоніну в крові людини за фізіологічних умов коливається і 

залежить від віку, статі, рівня інших гормонів в організмі та ін. Так, у немовлят 

концентрація гормону вища, ніж у дорослих. Особливо високі значення 

концентрації кальцитоніну в плазмі крові новонароджених впродовж першого 

місяця життя та у недоношених немовлят. У шестимісячних дітей ці показники 

становлять 40 нг/л, з 6 місяців до 3-х років – 15 нг/л, а починаючи з 3-х років є 

такими як і у дорослих. Відмінними є значення концентрації гормону в плазмі у 

чоловіків та жінок. У чоловіків концентрація кальцитоніну становить до 12 нг/л, а 

у жінок – 5 нг/л [43, 44, 45]. 

Chien-Chen L. зі співавторами [46], вивчаючи вплив статевих гормонів на 

секрецію кальцитоніну у вагітних щурів відмічають, що рівень кальцитоніну в 

плазмі варіює в залежності від терміну вагітності самки. Так, на середніх термінах 

вагітності рівень кальцитоніну в плазмі крові найвищий. Це може бути зумовлено 

підвищенням рівня кальцію в плазмі крові під впливом прогестерону. А на пізніх 

термінах вагітності рівень кальцитоніну знижується, оскільки під впливом 

естрадіолу зменшується вміст кальцію в плазмі крові [7]. 

Ті ж автори в іншій роботі дослідили вікові відмінності секреції 

кальцитоніну у самок щурів. Результати досліджень показали, що з віком секреція 

кальцитоніну щитоподібною залозою поступово посилюється [47]. 

Arnaud S. зі співавторами [48] спостерігали вплив невагомості на 

циркуляцію кальцитоніну в крові щурів. У тварин, які 14 днів перебували в 
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умовах невагомості, спостерігалося зниження рівня кальцитоніну в крові. Автори 

вважають, що такий ефект був викликаний неможливістю циркуляції 

кальцитоніну в крові в умовах невагомості, або порушенням функції нирок, які є 

основними органами виведення кальцитоніну з організму щурів. 

Відомо, що кальцитонін виконує низку функцій в організмі людини і 

тварин. Однією з найважливіших вважається регуляція метаболізму кальцію, 

шляхом зниження його рівня в сироватці крові [49]. Аналіз літератури показує, 

що кальцитонін, навіть в найменших дозах, знижує рівень кальцію та фосфору в 

сироватці крові і не впливає на рівень магнію в плазмі крові щурів [50]. 

Зменшуючи концентрацію кальцію в плазмі крові, кальцитонін стимулює 

накопичення його в кістковій тканині. За даними Davey R. зі співавторами [2] 

кальцитонін відіграє важливу роль в регуляції рівня кальцію, в кістовій тканині 

мишей лише за умов гіперкальциємії. Так, при блокуванні більше 94%, але менше 

100%, кальцитонінових рецепторів в кісткової тканини, не спостерігається 

підвищення рівня кальцію в крові. При моделюванні таким тваринам 

кальцитріолової гіперкальциємії, рівень кальцію в сироватці крові значно 

підвищується. Отже, роль кальцитоніну в метаболізмі кальцію є важливою при 

патологічних процесах в організмі і не є значною за фізіологічних умов. Lyles K. 

зі співавторами [51] повідомляють, що кальцитонін попереджує редукцію 

кісткової тканини, яка відбувається під впливом глюкокортикоїдів. Результати 

досліджень показали, що кальцитонін пригнічує передчасну редукцію кісткової 

тканини, але не може попередити порушення функцій остеобластів, викликаних 

глюкокортикоїдами. Вплив кальцитоніну на гомеостаз кальцію в кістковій 

тканині також реалізується за рахунок участі гормону в синтезі вітаміну D. Так, в 

літературі є дані, що кальцитонін посилює експресію мРНК 25-гідроксивітамін-

D3-1α-гідроксилази, яка каталізує біосинтез 1α,25-дигідроксивітаміну D3 в 

проксимальних канальцях нирок [52].  

Не менш важливою функцією кальцитоніну є його участь у процесах 

травлення. Так, в літературі є дані, що кальцитонін пригнічує секрецію гастрину 

та соляної кислоти в шлунку людини [53]. Крім того, гальмуючий вплив КТ 
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виявлений на ацинарні клітини підшлункової залози та секрецію трипсину і 

амілази [15, 54]. В кишечнику людини кальцитонін посилює секрецію іонів 

натрію, калію, хлору та води. При цьому, кальцитонін не впливає на 

перистальтику шлунка та кишечника [15, 55]. В літературі є дані про вплив 

кальцитоніну на скорочення жовчного міхура собак. Так, Jonderko K. зі 

співавторами [55] повідомляють, що кальцитонін, введений собакам 

внутрішньовенно (3,6; 18,0 та 90 пМ/кг 1 ) дозозалежно пригнічує скорочення 

жовчного міхура, стимульованого вживанням їжі. Кальцитонін, введений 

інтрацеребровентрикулярно, лише у високих дозах (18,0 пМ/кг 1 ), пригнічує 

скорочення жовчного міхура. Отже, кальцитонін бере активну участь в регуляції 

процесів травлення в ШКТ. 

До функцій кальцитоніну відносять і підтримання клітинного гомеостазу та 

модуляцію клітинної відповіді в організмі людини, зокрема, в гепатоцитах та 

клітинах коркового шару нирок. За даними літератури, кальцитонін є одним з 

гормональних факторів, який стимулює експресію мРНк регукальцину – 

кальційзв’язуючого білка, який задіяний в процесах підтримання клітинного 

гомеостазу та клітинної сигналізації. Крім того, регукальцин інтенсивно 

продукується гепатоцитами при репараційних процесах та канцерогегнезі в 

тканині печінки [56]. 

Отже, кальцитонін – це гормон щитоподібної залози, основною функцією 

якого є забезпечення кальцієвого гомеостазу в організмі людини і тварин. Роль 

кальцитоніну в метаболізмі кальцію є важливою при патологічних процесах в 

організмі і не є значною за фізіологічних умов, про що свідчить посилення 

секреції гормону при гіперкальціємії. Свою основну фізіологічну функцію гормон 

реалізує шляхом посилення екскреції кальцію нирками та пригнічення резорбції 

кісткової речовини. Іншим важливим ефектом кальцитоніну є його вплив на 

діяльність органів шлунково-кишкового тракту та процеси травлення. Зокрема, 

показаний гальмуючий вплив гормону на скоротливу активність шлунка та 

функцію його секреторних клітин. При цьому кальцитонін не впливає на 

перистальтику кишечника і пригнічує скорочення жовчного міхура. Незважаючи 
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на значну кількість досліджень, які присвячені різним ефектам кальцитоніну в 

організмі, на сьогодні залишається практично не вивченим його вплив на функції 

печінки. Оскільки кальцитонін в незначній кількості синтезується в клітинах 

печінки, можна припустити його участь в процесах гормональної регуляції 

функцій залози.  

 

 

1.2. Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки 

 

Печінка – найбільша залоза організму, яка бере участь в процесах 

травлення, обміну речовин, кровотворення та в багатьох інших. Вона здійснює 

специфічні захисну і знешкоджуючу, ферментативну та видільну функції, які 

спрямовані на підтримку сталості внутрішнього середовища організму. Печінка 

регулює вуглеводний, ліпідний, білковий, водний, мінеральний, пігментний, 

вітамінний обміни в організмі людини та тварин [57, 58, 59, 60]. Важливу роль 

печінка відіграє в метаболізмі гормонів щитоподібної залози до яких, як відомо, 

належить і кальцитонін [61]. Тому закономірно, що функціональний стан і 

діяльність цих органів є взаємопов’язаними. 

В літературі є дані про вплив кальцитоніну на клітини печінки за умов 

дефіциту вітаміну D [62]. Так, у щурів, котрі утримувалися на дієті, позбавленій 

вітаміну D, та отримували кальцитонін, був проведений цитофотометричний 

аналіз паренхіматозних клітин печінки, який виявив зменшення розмірів як самих 

гепатоцитів, так і їх ядер. Також спостерігалися зміни в цитоплазмі, зокрема 

утворення мегамітохондрій, причиною чого був ненормальний ріст мітохондрії та 

мутації мітохондріального геному. Крім того, поверхня і об’єм 

ендоплазматичного ретикулуму, пероксисом та рибосом були значно редуковані, 

а кількість та об’єм інших органел зменшилися. На думку авторів такі зміни є 

наслідком хронічної гіпокальціємії, і ще раз доводять гіпокальцемічний ефект 

кальцитоніну.  
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Відомо, що основною функцією кальцитоніну в організмі є зниження рівня 

кальцію в плазмі крові. При цьому спостерігається його накопичення в клітинах 

печінки. Так, в дослідах на ізольованих гепатоцитах щурів було показано, що 

кальцитонін стимулює поглинання і накопичення Са 2  гепатоцитами з 

позаклітинного середовища [24, 26, 63]. В дослідах на щурах з видаленими 

паращитоподібними залозами з’ясувалося, що підшкірне введення кальцитоніну 

призводить до збільшення вмісту кальцію в тканині печінки і відповідне його 

зменшення в сироватці крові [23, 25, 64]. Ті ж автори в інших дослідах на щурах 

показали, що перев’язування загальної жовчної протоки пригнічує 

гіпокальцемічну дію кальцитоніну. Крім того, викликане КТ зниження рівня 

кальцію в плазмі крові та накопичення його в печінці пригнічуються гістаміном, 

оскільки він є антагоністом кальцитоніну в сироватці крові [63]. 

В літературі не існує єдиної думки щодо впливу кальцитоніну на рівень 

кальцію в жовчі. Так, Yamaguchi M. еt al. [65] відмічають, що концентрація 

кальцію в печінковому секреті залежить від його концентрації в крові. При 

внутрішньочеревному введенні кальцію щурам в дозах 2 або 4 мг/100 г, вже через 

30 хвилин спостерігається швидке підвищення рівня останнього в жовчі. Крім 

того, ступінь підвищення рівня кальцію, прямо пропорційно залежить від дози 

останнього. За даними інших авторів [51] внутрішньочеревне введення 

кальцитоніну мурчакам призводить до зменшення вмісту кальцію в крові. Але 

помітних змін в концентрації рівня кальцію в жовчі не спостерігається.  

Інші дослідники при внутрішньочеревному введенні кальцію щурам з 

видаленими паращитоподібними залозами не відмічали значного підвищення 

рівня кальцію в жовчі. Але при введенні таким тваринам кальцитоніну 

спостерігалось збільшення концентрації кальцію в жовчі, яке тривало 60 хвилин 

після введення препарату. Отже, кальцитонін підсилює екскрецію кальцію з 

жовчю [25, 66]. 

Що стосується зовнішньосекреторної функції печінки, то в літературі є дані, 

які свідчать, що введення кальцитоніну мурчакам не призводить до значних змін 
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об’єму виділеної жовчі та її pH. Також, кальцитонін не впливає на концентрацію 

білків, глюкози, небілкового азоту та жовчних кислот в печінковій жовчі [23].  

В літературі є повідомлення про вплив кальцитоніну на ліпідний обмін в 

печінці. Так, показано, що в культурі гепатоцитів, кальцитонін пригнічує синтез 

холестеролу та тригліцеридів з [14С]-ацетату або пальмітату [22]. Також 

кальцитонін знижує рівень холестеролу та тригліцеридів в сироватці крові у 

щурів, які страждають ожирінням, викликаним пошкодженням гіпоталамуса та у 

кролів зі спадковим ожирінням. Інші автори в дослідах на мурчаках показали, що 

кальцитонін не впливає на концентрацію холестеролу в печінковій жовчі [23]. 

Вважається, що кальцитонін знижує рівень ліпідів в плазмі та пригнічує ліпогенез 

в гепатоцитах Ca 2 /кальмодулін-залежним шляхом [67]. Інші автори в дослідах in 

vitro показали антиліполітичний вплив кальцитоніну, який реалізується через 

залучення цАМФ у якості вторинного посередника. При цьому накопичення Ca 2  

в клітинах печінки відбувається без залучення цАМФ [22]. 

Однією з функцій печінки є трансформація та виведення з крові в складі 

жовчі білірубіну. Проте дані літератури про вплив кальцитоніну на спектр 

кон’югатів білірубіну в жовчі нечисленні. Так, в дослідах на мурчаках було 

показано, що під впливом кальцитоніну концентрація загального білірубіну в 

печінковій жовчі зменшується. Автори припускають, що кальцитонін вибірково 

гальмує транспорт загального білірубіну в жовч, що відбувається за рахунок 

пригнічення активності ферментів, які залучені в процес перенесення пігментів з 

крові в жовч [23]. 

Аналіз даних літератури свідчить, що під впливом кальцитоніну 

спостерігаються і зміни активності певних ферментів печінки. Так, в дослідах на 

щурах було показано, що КТ стимулює процеси розпаду глікогену в печінці. 

Внаслідок цього відбувається значне збільшення концентрації глюкози в 

сироватці крові та підвищення активності глюкозо-6-фосфатази і фосфорилази в 

гомогенаті печінки [68]. В інших дослідах показано, що навіть одноразове 

введення кальцитоніну щурам призводить до підвищення активності 

мікросомальної глюкозо-6-фосфатази в гепатоцитах [69]. Yamaguchi M. зі 
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співавторами [70] в експериментах на щурах показали, що введення кальцитоніну 

як у фізіологічній, так і у фармакологічній дозах призводить до підвищення 

активності фруктозо-1,6-дифосфатази та АТФ-цитратліази в цитоплазмі 

гепатоцитів [71]. Активність аланін-амінотрансферази в мітохондріях гепатоцитів 

щурів також значно підвищується після застосування як фізіологічної, так і 

фармакологічної доз кальцитоніну [72]. Yamaguchi M. зі співавторами [73] 

дослідили вплив кальцитоніну на активність піруваткарбоксилази, 

сукцинатдегідрогенази та АТФази в мітохондріях гепатоцитів щурів. Фізіологічна 

доза гормону впливала лише на активність піруваткарбоксилази, підвищуючи її 

рівень, і не впливала на активність сукцинатдегідрогенази та АТФази, тоді як 

фармакологічна доза кальцитоніну стимулювала активність даних ферментів. В 

дослідах на ізольованій печінці щурів був досліджений вплив кальцитоніну на 

активність Ca 2 -АТФази та Mg 2 -АТФази в плазматичній мембрані. Результати 

досліджень показали, що введення кальцитоніну пригнічує активність цих 

ферментів. Крім того, гормон не впливає на активність мембранної 5'-

нуклеотидази гепатоцитів щурів [74]. Зміни активності таких ферментів 

печінкової жовчі, як аланінамінотрансфераза та лужна фосфатаза, під дією 

кальцитоніну, не спостерігалися. А активність гама-глутамілтранспептидази, при 

дії кальцитоніну, зростає внаслідок пригнічення активності цього ферменту в 

печінці, або підсилення його екскреції в жовч [23]. 

Підсумовуючи дані літератури, слід зазначити, що більшість досліджень 

присвячені впливу кальцитоніну на вміст кальцію в гепатоцитах і тканині 

печінки, а також на його рівень в жовчі щурів. При цьому, в літературі є лише 

поодинокі роботи про вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію 

печінки. Зокрема, деякі автори досліджували зміни об’єму жовчі та концентрації 

сумарних жовчних кислот, але не вивчали вплив гормону на спектр окремих 

холатів. Також, в літературі не існує єдиної думки щодо впливу кальцитоніну на 

концентрацію холестеролу, оскільки дослідження проводилися на різних тваринах 

або на культурах клітин. При цьому практично відсутні дані про вплив гормону 

на вміст тригліцеридів, ефірів холестеролу, фосфоліпідів та вільних жирних 
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кислот в жовчі. Крім того, звертає на себе увагу й нечисленність даних літератури 

про зміни пігментного складу жовчі при дії кальцитоніну. Більшість авторів 

вивчали вплив гормону на концентрацію білірубіну в жовчі, тоді як зміни вмісту 

кон’югатів білірубіну залишаються недослідженими. Саме тому подальше 

експериментальне вивчення ролі кальцитоніну в регуляції зовнішньосекреторної 

функції печінки щурів є доцільним та актуальним. 

 

 

1.3. Синтез, секреція та ефекти аміліну в організмі людини і тварин 

 

Амілін – пептидний гормон, який синтезується в β-клітинах підшлункової 

залози і бере участь в підтриманні гомеостазу глюкози. Вперше амілін був 

виділений Вестермарком у 1986 році з позаклітинних амілоїдних відкладень 

хворих на цукровий діабет другого типу [75]. З цим пов’язують інші назви 

гормону – пептид, асоційований з цукровим діабетом, острівцевий амілоїдний 

поліпептид та інсуліномний пептид. Показано, що амілін присутній в амілоїдних 

утвореннях підшлункової залози у 90% хворих на цукровий діабет другого типу, 

що може свідчити про участь гормону в патогенезі цього захворювання. Проте, 

здатність аміліну утворювати фібрилярні структури, які характерні для амілоїду, 

показана лише у людини, котів, єнотів та нелюдиноподібних мавп. Така 

особливість гормону пов’язана зі специфічною послідовністю амінокислот в 

позиціях 20-29 [76, 77]. На сьогодні в медичній практиці для комплексного 

лікування цукрового діабету, використовується синтетичний аналог аміліну – 

прамлентид, який має таку ж біоактивність, але не здатний до самоагрегації та 

утворення фібрилярних структур [78, 79]. 

У людини та хребетних тварин амілін в незначній кількості синтезується в 

клітинах трахей, легень, нирок, ШКТ та центральної нервової системи [12]. Проте 

основним місцем продукції цього гормону є острівці Лангерганса підшлункової 

залози. Показано, що амілін синтезується β-клітинами підшлункової залози і 
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зберігається в спільних з інсуліном секреторних гранулах. Разом з інсуліном 

амілін косекретується у відповідь на підвищення рівня глюкози в крові [20]. 

Амілін належить до родини кальцитонінових пептидів [80]. На сьогодні 

встановлена структурна подібність аміліну з іншими представниками цієї родини. 

Показано, що найбільш схожим за будовою з аміліном є КГСП і меншу 

структурну подібність має КТ та нещодавно відкритий адреномедулін (1993 р.) 

[81]. Ген аміліну у людини розташований на короткому плечі 12-ї хромосоми, яка 

вважається еволюційно гомологічною 11-й хромосомі, в котрій локалізовані гени 

КТ та КГСП [82]. Можливо, це обумовлює структурну та функціональну 

подібність вказаних пептидів кальцитонінової родини. Ген аміліну складається з 

3-х екзонів та експресується в основному в β-клітинах підшлункової залози, але 

мРНК аміліну зустрічається в тканинах шлунка, клубової кишки, легенях та 

задніх корінцях спинного мозку [83]. Внаслідок трансляції мРНК аміліну 

утворюється молекула препроаміліну, яка містить у людини 89, а у щура 93 

амінокислотних залишки. Прогормон аміліну – препроамілін піддається 

обмеженому протеолізу, який призводить до вивільнення активної мономерної 

форми з 37 амінокислот [82, 76]. 

Амілін секретується в кров, де його концентрація у здорових людей натще 

становить 1,6-6,4 пМ/л, а у щурів – 30-100 пМ/л [27, 84]. У щурів при 

внутрішньовенному застосуванні період напіврозпаду аміліну становить 13 хв [27, 

84]. Період напіврозпаду синтетичного аналогу аміліну – прамлентиду у людини 

при підшкірному введенні становить 20-45 хв, а при внутрішньовенному – 21-47 

хв [85].  

Основним фактором, який впливає на інтенсивніть секреції аміліну є 

концентрація глюкози в крові. Так, показано, що секреція гормону стимулюється 

вживанням їжі, введенням глюкози, глюкагону та аргініну, а гальмується при 

голодуванні, гіпоглікемії, введенні екзогенного інсуліну і соматостатину [4]. 

На теперішній час функція аміліну в організмі людини і тварин до кінця не 

з’ясована. Оскільки гормон був вперше виділений з амілоїдних відкладень 

підшлункової залози у хворих на діабет другого типу, виникло припущення, що 
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амілін бере участь в етіології та патофізіології цього захворювання. Основна маса 

досліджень останніх десятиліть присвячена впливу цього гормону підшлункової 

залози на гомеостаз глюкози. На сьогодні в літературі не існує єдиної думки щодо 

впливу аміліну на концентрацію глюкози в крові у людини і тварин. Так, 

Beaumont K. зі співавторами [3] у дослідах на щурах показали, що при 

підшкірному застосуванні аміліну щура спостерігається пригнічення секреції 

інсуліну та збільшення концентрації глюкози в крові цих тварин. Подібні 

результати отримали й Young A. зі співавторами [27] у дослідах на щурах з 

внутрішньовенним застосуванням аміліну щура. Проте, в проведених пізніше 

дослідженнях Silvestre R. зі співавторами [86] на ізольованій підшлунковій залозі 

щурів було показано, що вплив аміліну на секрецію інсуліну залежить від 

концентрації глюкози в крові. Так, вчені повідомляють, що амілін пригнічує 

секрецію інсуліну лише при нормальній концентрації глюкози в крові. За умов, 

коли рівень глюкози в крові перевищує показники норми, амілін не пригнічує 

секрецію інсуліну, а рівень глюкози в крові не збільшується. Результати клінічних 

спостережень також показали, що у хворих на цукровий діабет першого типу 

синтетичний аналог аміліну – прамлентид, застосований підшкірно, зменшує 

коливання рівня глюкози в крові впродовж доби та зменшує її концентрацію в 

плазмі крові після вживання їжі [87]. Крім того, як в дослідах на щурах, так і в 

клінічних спостереженнях на хворих, було показано, що амілін знижує апетит, 

пригнічує моторику ШКТ, гальмує евакуацію шлункового вмісту та подальший 

транзит хімусу до кишечника, внаслідок чого уповільнюється всмоктування 

глюкози та її надходження в кров [88, 89, 90, 91]. Ще одним механізмом дії 

аміліну на регуляцію рівня глюкози в крові є його вплив на секрецію глюкагону 

підшлунковою залозою. Так, Gedulin В. зі співавторами [13] у дослідах на щурах 

показали, що амілін гальмує евакуацію шлункового вмісту в тварин та пригнічує 

секрецію глюкагону, зменшуючи таким чином концентрацію глюкози в крові. 

Отже, амілін виконує важливу роль в регуляції рівня глюкози в крові людини і 

тварин. На сьогодні, амілін розглядається як третій, разом з інсуліном та 
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глюкагоном, острівцевий гормон, який бере участь в підтриманні гомеостазу 

глюкози. 

Іншою важливою функцією аміліну на ШКТ є його вплив на секрецію 

шлункового соку. Так, в дослідах на щурах було показано, що амілін не тільки 

гальмує евакуацію хімусу, а й знижує секрецію шлункового соку [92, 93]. Вчені 

припускають, що такий ефект аміліну може бути реалізований через його 

посилюючий вплив на секрецію соматостатину [94]. Крім того, амілін має чітко 

виражений гастропротективний плив і попереджує розвиток гастриту та ерозій 

слизової оболонки шлунка у щурів, яким вводили етанол або індометацин [95]. В 

дослідах на щурах була показана і противиразкова дія аміліну [96, 97]. Так, на 

моделі етанолової виразки у щурів був показаний протективний вплив пептиду на 

слизову оболонку шлунка, зниження виразкового індексу та пришвидшення 

процесів загоєння пошкоджених ділянок слизової [96].  

В останні роки в літературі з’явилися дані про вплив аміліну на функції 

нирок. Так, в дослідах на щурах було показано, що в нирках присутні рецептори 

до аміліну через які гормон може активувати ренін-ангіотензинову систему, 

стимулюючи реабсорбцію води та натрію в проксимальних канальцях нирок, і, в 

залежності від дози, справляти як гіпер-, так і гіпотензивний вплив [9, 10, 11, 98]. 

Отже, амілін – гормон підшлункової залози основною функцією якого є 

регуляція рівня глюкози в крові. На сьогодні відомо, що гормон має широкий 

спектр біологічної активності. Одні його ефекти виявлені лише у тварин, інші 

показані й у людей. В зв’язку з тим, що основною функцією аміліну є 

підтримання гомеостазу глюкози, проводяться клінічні дослідження синтетичного 

аналогу аміліну – прамлентиду, в комплексному лікуванні цукрового діабету. При 

цьому в літературі практично відсутні дані про вплив аміліну на 

зовнішньосекреторну функцію печінки. Отже, дослідження впливу аміліну на 

зовнішньосекреторну функцію печінки є актуальним та доцільним. 

 

 

 



24 

1.4. Вплив аміліну на зовнішньосекреторну функцію печінки 

 

На сьогодні в літературі представлена незначна кількість даних про вплив 

аміліну на зовнішньосекреторну функцію печінки. Відомо, що печінка є органом, 

який здійснює метаболізм вуглеводів, зокрема глюкози [58]. Так, при збільшенні 

концентрації глюкози в крові відбувається її накопичення в печінці у вигляді 

резервного полісахариду – глікогену. А коли рівень глюкози в крові знижується, 

печінка постачає глюкозу за рахунок мобілізації глікогену. Оскільки амілін бере 

участь в підтриманні гомеостазу глюкози, більшість досліджень присвячені саме 

впливу гормону на зміни вмісту глюкози в тканині печінки.  

Так, Pittner R. в дослідах на ізольованих гепатоцитах та непаренхімних 

клітинах щурів показав, що амілін не впливає на метаболізм глюкози в печінці 

[99]. Інші автори в дослідах на культурі гепатоцитів показали, що амілін підвищує 

рівень глюкози в печінці шляхом активації процесів глікогенолізу та 

глюконеогенезу [100]. Результати досліджень, які були проведені на перфузованій 

печінці щурів також не показали змін концентрації глюкози в перфузаті при дії 

аміліну [101, 102]. Однак, в інших дослідах на щурах було показано, що амілін 

збільшує ендогенну секрецію глюкози в печінці на 35,4% [103]. Отже, в літературі 

не існує єдиної думки про вплив аміліну на метаболізм глюкози в ізольованих 

гепатоцитах, а в дослідах на цілісному організмі показано збільшення вмісту 

глюкози в клітинах печінки при дії гормону. 

Що стосується зовнішньосекреторної функції печінки, то в літературі є дані, 

які свідчать, що застосування прамлентиду пригнічує cкорочення жовчного 

міхура та зменшує об’єм секретованої жовчі у мишей [27]. 

Отже, зважаючи на те, що основною функцією аміліну є підтримання 

гомеостазу глюкози, більшість досліджень присвячені саме впливу гормону на 

метаболізм глюкози в тканині печінки. При цьому, на сьогодні залишається 

практично недослідженою участь аміліну в регуляції зовнішньосекреторної 

функції печінки. Зокрема, звертає на себе увагу наявність лише поодиноких робіт 

присвячених впливу аміліну на об’єм жовчі і відсутність даних щодо змін спектру 
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холатів при дії гормону. Крім того, не дослідженим залишається вплив аміліну на 

ліпідний та пігментний склад жовчі. Саме тому дослідження впливу аміліну на 

зовнішньосекреторну функцію печінки щурів є актуальним. 

 

 

1.5. Сучасні уявлення про механізми дії кальцитоніну та аміліну 

 

Відомо що кальцитонін та амілін належать до родини кальцитонінових 

пептидів і мають структурну та функціональну подібність. На теперішній час 

загальновизнаним є той факт, що обидва гормони реалізують свої біологічні ефект 

шляхом взаємодії з рецепторами, які розташовані на плазматичній мембрані 

клітини. В організмі людини рецептори до кальцитоніну знаходяться в кістковій 

тканині (остеобласти) [2, 104], моноцитах, нирках (кайма клітин кіркового 

висхідного коліна петлі Генне) [105, 106], а також у гіпофізі, гіпоталамусі, 

ретикулярній формації [6], статевих залозах, ендометрії, плаценті [107], легенях, 

печінці [25, 64, 108, 109, 110] та в органах шлунково-кишкового тракту [39, 111]. 

В літературі є дані, що кальцитонінові рецептори є й на К-клітинах щитоподібної 

залози, які секретують гормон [52, 112]. Рецептори до аміліну експресуються в 

ШКТ, печінці, селезінці, нирках, м’язах та центральній нервовій системі де вони 

представлені в ділянці area postrema і прилеглих ядрах прозорої перетинки [3, 87, 

113, 114]. 

Кальцитонінові рецептори належать до надродини G-білкових рецепторів, 

родини B (клас II), підродини 7 [39]. Самі рецептори складаються з семи 

трансмембранних доменів, до їх складу входять три білки молекулярною масою 

70 кДа, 400 кДа та 33 кДа [115]. 

Рецептори до кальцитоніну мають декілька ізоформ. Так, в організмі 

людини, кролів та щурів розрізняють дві ізоформи кальцитонінових рецепторів: 

С1a та С1b типу [39, 116]. Рецептори С1b типу за кількістю переважають С1a, 

вони розміщені на клітинах яєчників, плаценти, кісткового мозку та легенях. Існує 

незначна відмінність у спорідненості С1a та С1b рецепторів до кальцитоніну. Так, 
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С1b тип слабше зв’язується з гормоном, оскільки в передачі сигналу бере участь 

G s  субодиниця G-білка, тоді як в рецепторах С1a типу кальцитонін зв’язується з 

G q субодиницею [117]. За даними літератури кальцитонінові рецептори щурів та 

кролів теж мають дві ізоформи: С1a та С1b. Основною відмінністю цих двох 

ізоформ є наявність 37 амінокислот в другому позаклітинному домені С1b типу 

[39, 116].  

Аміліновий рецептор утворюється на основі кальцитонінового. Так, 

показано, що за будовою амілінові рецептори – це комплекс рецептора до 

кальцитоніну з активуючим його білком – RAMP (білок, що модифікує активність 

рецептора). Оскільки сьогодні відомо дві ізоформи кальцитонінових рецепторів - 

С1a та С1b та три типи активуючих білків RAMP: RAMP1, RAMP 2  та RAMP3 , 

теоретично можливо утворення 6 типів амілінових рецепторів [117]. В організмі 

людини та тварин переважну більшість становлять два типи амілінових 

рецепторів: АМY )(1 a , які є комплексом КТ рецептора з RAMP1 та АМY )(3 a  - 

комплекс КТ рецептора з RAMP3 . АМY )(1 a  рецептори експресуються переважно 

в прилеглих ядрах прозорої перетинки, рецептори АМY )(3 a  в найбільшій 

кількості представлені в області area postrema [27].  

Для зв’язування кальцитоніну з власними рецептором необхідна наявність 

двох доменів в молекулі кальцитоніну: активаційного, який має становити 

мінімум 3-6 залишки, та ділянки, що розташована між залишками 9-32. С-кінець 

молекули кальцитоніну (12-32 залишки) зв’язується з позаклітинною N-ділянкою 

домену рецептора, а N-кінець гормону утворює зв’язок з мембранною ділянкою 

рецептору [22, 38, 118]. Наслідком зв’язування кальцитоніну з власними 

рецепторами є утворення гормон-рецепторного комплексу, що призводить до 

активації гетеромерних гуанілатнуклеотидних або G-білків. Останні, в свою 

чергу, активують зв’язані з мембраною ферменти (фосфоліпазу С, 

аденілатциклазу) з наступним утворенням вторинного посередника [43, 119]. 

В механізмах дії кальцитоніну можуть бути задіяні різні вторинні 

посередники. За результатами досліджень Santhanagopal A. зі співавторами [116] 
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залучення того чи іншого вторинного посередника залежить від ізоформи 

рецептора з яким зв’язується кальцитонін. Обидві ізоформи С1a та С1b, які 

зв’язані з G S  субодиницею активують аденілатциклазу, що призводить до 

збільшення кількості цАМФ і активації протеїнкінази С [120, 121, 122]. Але 

ізоформа кальцитонінового рецептору С1a, яка може бути також зв’язана з 

G q субодиницею, активує фосфоліпазу С, що призводить до збільшення кількості    

Са 2  і активації протеїнкінази С [64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 120]. Крім G q та G S  

субодиниць, ізоформа С1a може зв’язуватися з субодиницею G i , що призводить 

до пригнічення активності аденілатциклази і, відповідно, протеїнкінази С. 

Оскільки кальцитонінові рецептори належать до G-білкових структур, в 

реалізацію механізму дії кальцитоніну можуть залучатися мітоген-активуючі 

протеїнкінази (МАПКс). В дослідах на клітинах мишей лінія НЕК293, які 

стабільно експресують рецептори С1a типу, був показаний стимулюючий вплив 

кальцитоніну на фосфорилювання Erk1/2, який належить до MАПКс [121, 123, 

124]. Отже, наслідком зв’язування кальцитоніну з власними рецепторами є 

посилення чи пригнічення активності протеїнкінази С, яка супроводжується 

зміною активності лужної фосфатази та пірофосфатази, що, в свою чергу, 

призводить до змін інтенсивності метаболічних процесів в клітині [115, 125]. Що 

стосується вторинних посередників, які беруть участь в реалізації ефектів аміліну, 

в літературі є дані про залучення до цих процесів лише цАМФ [99, 102, 126]. 

Механізми дії кальцитоніну та аміліну в цілісному організмі не 

обмежуються безпосереднім впливом тільки на власні рецептори [105]. Оскільки 

обидва гормони належать до родини, до якої також відносять КГСП та 

адреномедулін, вони можуть зв’язуватися з рецепторами цих біологічно активних 

речовин, виступаючи агоністами [31, 127, 128]. Так, зв’язуючись з рецепторами 

КТ, амілін може брати участь в метаболізмі кальцію в організмі [129, 130, 131]. В 

свою чергу, зв’язуючись з рецепторами КГСП в шлунково-кишковому тракті, 

кальцитонін пригнічує запальні процеси в кишечнику, а також бере участь в 

регуляції шлункового та брижового кровотоку [132]. Bello N. зі співавторами 
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[133] в дослідах на самцях макаки-резус показали, що кальцитонін може 

зв’язуватися з аміліновими рецепторами, які знаходяться у дорзо- та 

вентромедіальному гіпоталамусі, ядрах солітарного тракту та area postrema, а 

також з рецепторами в ШКТ. Внутрішньом’язове введення кальцитоніну лосося в 

дозах 0,1; 0,32 та 1 мг/кг маси тіла, призводило до дозозалежного зменшення 

кількості і частоти споживання їжі та пригнічення апетиту в самців макаки-резус. 

Це свідчить про анорексичний ефект гормону, який, на думку авторів, 

реалізується шляхом взаємодії кальцитоніну з аміліновими рецепторами в 

структурах ЦНС. Крім того, кальцитонін є ефективнішим за рахунок більш 

тривалого збудження нейронів в ЦНС, ніж при введенні самого аміліну. Подібні 

результати були представлені і в дослідах на лабораторних мишах. Eiden S. зі 

співавторами [134] повідомляють, що введення кальцитоніну мишам призводить 

до дозозалежного зниження апетиту та кількості спожитої їжі, але не впливає на 

частоту прийому їжі. Такий ефект кальцитоніну спостерігається навіть після 

розвитку лептинової резистентності. За даними Chait A. зі співавторами [135] в 

реалізації анорексичного ефекту беруть участь і власні рецептори до 

кальцитоніну, які розташовані в гіпоталамусі, але кількість їх значно менша, ніж 

амілінових. Крім амілінових і кальцитонінових рецепторів в реалізації 

анорексичного ефекту задіяні гістамінові рецептори H1 типу, які знаходяться в 

дорзо- та вентромедіальному гіпоталамусі та areapostrema. Кальцитонін може 

зв’язуватися з цими рецепторами зменшуючи кількість і частоту споживання їжі 

[136]. 

Безпосередня дія на структури центральної нервової системи, можливо, є 

головним механізмом анальгетичного ефекту кальцитоніну. Екзогенно введений 

кальцитонін долає гематоенцефалічний бар’єр, повільно накопичується в 

головному мозку та викликає анальгезію при взаємодії з достатньою кількістю 

рецепторів. Рецептори до кальцитоніну, які відповідають за аналгетичну дію 

гормону, розташовані в середній ретикулярній формації та растрокаудальній 

частині сірої речовини, структурах центральної нервової системи, які є 

складовими шляхів сприйняття, передачі та модуляції чутливих сигналів [137]. 
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Причому результати клінічних спостережень свідчать, що аналгетична дія 

кальцитоніну триває довше, ніж його гіпокальцемічний ефект, що може свідчити 

про залучення як центральних (взаємодія з катехоламінергічною та 

серотонінергічною системами, а також зі специфічними рецепторами в 

центральній нервовій системі), так і периферичних механізмів (посилення 

вивільнення β-ендорфінів, пригнічення синтезу простагландинів та інших 

медіаторів запалення) [138]. 

У літературі є дані, що рецептори до кальцитоніну і сам гормон знайдені в 

передній долі гіпофізу. Основним їх призначенням є модуляція виділення 

гормонів гіпоталамо-гіпофізарної системи. Так, Ren Y. зі співавторами [6] 

повідомляють, що в дослідах на клітинних лініях гіпофізу мишей було виявлено 

пригнічуючий вплив кальцитоніну на лактотропну функцію шляхом пригнічення 

синтезу та виділення пролактину. Іншими вченими був показаний стимулючий 

вплив кальцитоніну на фолікулостимулюючий гормон та процес імплантації на 

стадії бластоцисти [7, 8, 125, 139]. 

Підсумовуючи дані літератури, можна зробити висновок, що відповідно до 

сучаної моделі механізмів дії кальцитоніну та аміліну, їх ефекти зумовлюються 

утворенням гормон-рецепторного комплексу з послідуючою активацією каскаду 

внутрішньоклітинних реакцій. Крім прямої дії на власні рецептори кальцитонін та 

амілін опосередковано впливають на різні системи організму. Такі механізми дії 

даних гормонів визначають багатогранність їх ефектів на різні органи і тканини, в 

тому числі і печінку. 

В попередніх розділах ми проаналізували дані літератури щодо впливу 

кальцитоніну та аміліну на зовнішньосекреторну функцію печінки. Зважаючи на 

те що дані літератури про зміни інтенсивності секреції та хімічний склад жовчі 

при дії даних гормонів є нечисленними та суперечливими, це спонукало нас до 

подальшого експериментального вивчення ролі кальцитоніну та аміліну в 

регуляції зовнішньосекреторної функції печінки щурів.  

Наша робота присвячується впливу кальцитоніну та аміліну на рівень 

холерезу, кількісний і якісний склад жовчі у щурів. Дані про перерозподіл вільних 
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і кон’югованих жовчних кислот в їх спектрі, зміни ліпідного та пігментного 

складу жовчі викликані даними гормонами, розширять і поглиблять існуючі 

знання про механізми впливу кальцитоніну та аміліну на гепатоцити і 

допоможуть визначити їх регулюючу роль щодо зовнішньосекреторної функції 

печінки у людини і тварин. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Експерименти проведені на 74 самцях білих щурів масою 200-250 г за умов 

гострої спроби. Тварини знаходились на звичайному харчовому раціоні віварію, а 

за 18-20 годин перед дослідом вони підлягали харчовій депривації з вільним 

доступом до води. Дослід розпочинали з оперативного втручання, котре 

здійснювалось під тіопенталовим наркозом (75 мг/кг маси тіла в 1 мл 

фізіологічного розчину, внутрішньочеревно). Наркотизованим щурам розтинали 

черевну стінку і у відпрепаровану загальну жовчну протоку вводили канюлю, 

з’єднану поліетиленовою трубкою з мікропіпеткою, в яку збирали жовч. З метою 

дослідження впливу кальцитоніну на секреторну функцію печінки тваринам 

першої групи внутрішньом’язово вводили синтетичний кальцитонін лосося 

(Міакальцик, Новартіс Фарма АГ, Швейцарія) в дозі 200 нг/кг. Другій групі 

тварин внутрішньом’язово вводили кальцитонін в дозі 800 нг/кг маси тіла. Для 

з’ясування ефектів аміліну (DiabetesAssociatedPeptideAmidehuman, Sigma, USA) 

тваринам третьої групи гормон вводили підшкірно в дозі 1 мг/кг, а тваринам 

четвертої групи – в дозі 3 мг/кг. Контролем слугували спроби із підшкірним 

введенням тваринам відповідного об’єму фізіологічного розчину. 

Щоб уникнути похибок в оцінці отриманих результатів, пов’язаних із 

впливом добового обмінного ритму на холерез, спроби проводились в один і той 

же час доби (10 00 -15 00 ). Впродовж досліду збирали 6 півгодинних порцій жовчі, 

враховуючи її об’єм (в мікролітрах). В кожній відібраній пробі жовчі методом 

тонкошарової хроматографії визначали концентрацію (в мг/дл) окремих жовчних 

кислот [140], ліпідів [141] та пігментів [142]. 

Визначення жовчних кислот проводили за методикою Весельського С.П. і 

співробітників [100]. До 0,1 мл жовчі додавали 1,8 мл охолодженої до 0
0
С суміші 

етанолу з ацетоном (1:3). Проби охолоджували впродовж 25-30 хв і 

центрифугували 10-12 хв при 3000-4000 об\хв. Екстракт зливали у конусоподібні 
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пробірки та висушували при температурі 37-40
0
С до сухого залишку, який 

розчиняли у 50-100 мкл суміші ацетон-вода (6:4). Розподіл вільних та 

кон’югованих жовчних кислот проводили за допомогою тонкошарової 

хроматографії на стандартних пластинах «Silufol» в системі розчинників аміловий 

ефір оцтової кислоти - толуол - бутанол - оцтова кислота - вода (3:1:1:3:1). Після 

фарбування хроматограм комплексним барвником, котрий містить 15 мл льодяної 

оцтової кислоти, 1 г фосфорномолібденової кислоти, 1 мл сірчаної кислоти і 5 мл 

50%-го водного розчину трихлороцтової кислоти, їх проявляли при 60-70
0
С 

впродовж 5 хв. Жовчні кислоти розподілялись таким чином: таурохолева (ТХК), 

суміш таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот (ТХДХ+ТДХ), 

холева (ХК), суміш хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот (ХДХК+ДХК). 

Ідентифікацію фракцій жовчних кислот проводили за допомогою стандартів. 

Кількісну оцінку вмісту окремих жовчних кислот здійснювали за допомогою 

денситометра ДО-1М (=620 нм) у відповідності до калібрувальних кривих, 

викреслених з цією метою.  

Вміст ліпідів визначали за допомогою розробленого в нашій лабораторії 

способу [141]. Отриману в дослідах жовч наносили на обеззолений 

фільтрувальний папір (по 50 мкл з кожної проби) і залишали на 1,5-2 години для 

випаровування води. Досліджувану пробу у вигляді плями на папері 

подрібнювали ножицями на невеликі шматочки (2х3 мм
2
) і поміщали у пробірку з 

притертою пробкою. Загальні ліпіди екстрагували однофазною системою 

органічних розчинників хлороформ – ацетон – етанол (7:2:1) у співвідношенні до 

проби 20:1. В пробірку до подрібненої проби доливали 1 мл розчинника і 

впродовж 15 хв залишали у коливному апараті. Потім рідину зливали в точно 

зважену конусоподібну пробірку, а до проби ще два рази додавали по 0,5 мл 

суміші з 5-хвилинним інтервалом перебування в коливному апараті. Після 

випаровування розчинника екстракт аналізували за допомогою тонкошарової 

хроматографії на фабрично виготовлених пластинах “Silufol” розміром 15х15 см, 

попередньо активуючи їх впродовж 1 години в термостаті при 110
0
С. В цей же час 

в хроматографічну камеру, для кращого насичення, вносили фільтрувальний папір 
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і наливали суміш розчинників: гексан – діетиловий ефір – оцтова кислота (7:23:1). 

Сухий залишок ліпідів розчиняли в 20 мкл хлорофомно – бензольно – ацетонової 

суміші (1:2:1) і наносили на розмічену хроматограму мікрошприцем. Після 

розподілу та видалення розчинника, хроматограми фарбували 10%-ним розчином 

фосфорномолібденової кислоти в етанолі та ще вологими проявляли в термостаті 

при 110
0
С. Для кількісної оцінки ліпідів використовували денситометр ДО-1М та 

калібрувальні криві (за чистим холестеролом). 

Вміст кон’югатів білірубіну визначали за методикою Гарник Т.П. і 

співавторів [142]. До отриманої в експерименті проби жовчі (50 мкл) додавали 50 

мкл стабілізуючого водного розчину, який містить 5,0% карбаміду та 0,5% 

аскорбінової кислоти. До отриманої суміші, додавали бутанол та ацетон у 

об’ємному співвідношенні 2:2:7. Після інтенсивного перемішування суміш 

центрифугували впродовж 10 хвилин при 3000 об/хв на лабораторній центрифузі 

ОПН-8. Після упарювання ацетонової та бутанольної складових на розмічений 

папір або пластини 2-4 рази наносили по 5 мкл водної частини екстракту. 

Хроматографічний розподіл екстрагованих пігментів проводили на пластинах 

«Silufol» або «Сорбфіл», або ж на хроматографічному папері FN-16 фірми 

«Filtrak». Для кращого насичення хроматографічної камери бокові поверхні 

стінок обкладали фільтрувальним папером і наливали комбіновану суміш 

розчинників для хроматографії, яка містить: аміловий ефір оцтової кислоти, 

концентровану оцтову кислоту, пропанол, воду та етиленгліколь у відповідному 

об’ємному співвідношенні 21:10:5:5:3. Після видалення у витяжній шафі 

розчинника з хроматограм, їх попередньо аналізували у видимій та 

ультрафіолетовій області світла при спеціальному освітленні, яке активує 

флюоресценцію пірольних груп в молекулах похідних білірубіну, 

використовуючи хромотоскоп та лампу типу A-FC-301. Фарбування хроматограм 

проводили за допомогою скляного лабораторного обприскувача, застосовуючи 

модифікований діазореактив, який отримували шляхом злиття 10 мл діазорозчину 

№ 1 та 0,25 мл діазорозчину № 2 і збагаченням отриманої суміші 1,0 мл 

мурашиного альдегіду. Денситометричну кількісну оцінку окремих фракцій 
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похідних білірубіну і білівердину проводили, як в ультрафіолетовому діапазоні, 

так і у видимій області світла із залученням денситометрів ДО-1М або «Саmас-2». 

Концентрацію компонентів аденілової системи в жовчі визначали за 

методикою Северина С. та співавт. [143]. 

Абсолютний вміст (дебіт) досліджуваних нами органічних компонентів в 

жовчі визначили множенням кількості речовини в одиниці об’єму на весь об’єм 

отриманої проби секрету. Кількість жовчі та абсолютний вміст її складових 

перераховували на 1 г маси тіла тварини, що дозволило обробляти статистично 

дані, одержані в дослідах на щурах з різною масою тіла. 

Визначення концентрації глюкози проводили в периферичній капілярній 

крові щурів, використовуючи глюкометр «Optium Xceed». Цей показник 

вимірювали на початку досліду (вихідний рівень), через 30 і 60 хв після введення 

аміліну (дослідна група) або фізіологічного розчину (контрольна). 

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакету 

прикладних програм Statistica 6.0, використовуючи t-критерій Стьюдента, 

оскільки дані мали нормальний розподіл при перевірці їх за тестом Шапіро-Уілка. 

Статистично значущими вважались відмінності між контролем і дослідом при 

p<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Участь кальцитоніну в регуляції зовнішньосекреторної функції 

печінки у щурів 

 

3.1.1. Вплив кальцитоніну в дозах 200 та 800 нг/кг на секрецію жовчних 

кислот з жовчю. Оскільки дані літератури щодо впливу кальцитоніну на 

секреторну діяльність печінки є нечисельними та суперечливими, ми дослідили 

вплив цього гормону на жовчоутворення у щурів. Результати наших досліджень 

показали, що при застосуванні кальцитоніну в дозі 200 нг/кг внутрішньом’язово 

рівень жовчоутворення впродовж перших 1,5 годин досліду зріс, але ці зміни не 

були статистично вірогідними. Протягом наступних 1,5 годин спостерігалося 

достовірне підвищення  рівня жовчоутворення щодо  контролю (рис.3.1). Так, у  

 

Рис.3.1. Зміни секреції жовчі у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 200 

нг/кг (M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Примітки: * - p<0,05 щодо контролю 

 

перші півгодини досліду кількість секретованої печінкою щурів жовчі 

збільшилась на 5%; у другі – на 9,9%; у треті – на 16%, у четверті – на 20,3% 
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(p<0,05); у п’яті – на 24,1% (p<0,05) і в шості на – 29,8% (p<0,05). У цілому за 

дослід під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг жовчі секретувалось більше, що 

становило 8,30±0,32 мкл/г (p<0,05), ніж у інтактних тварин – 7,07±0,41 мкл/г. При 

застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла спостерігається підвищення 

рівня секреції жовчі впродовж всього періоду спостереження (рис.3.2). Так, у  

 

Рис.3.2. Зміни секреції жовчі у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 800 

нг/кг маси тіла (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

перші 30 хв досліду кількість секретованої жовчі збільшилася на 25,6% (p<0,05); у 

другі – на 31,7% (p<0,01); у треті – на 37,7% (p<0,01); у четверті – на 42,7% 

(p<0,01); у п’яті на – 47,2% (p<0,01) і в шості на – 51,4% (p<0,001) щодо 

контролю. В цілому за дослід під впливом гормону в дозі 800 нг/кг жовчі 

секретувалось більше – 6,37±0,52 мкл/г (p<0,01), ніж у контролі – 4,61±0,23 мкл/г. 

Результати наших досліджень показали, що кальцитонін в дозі 200 нг/кг збільшує 

об’єм секретованої жовчі на 17,4% ( p<0,05) і достовірним це збільшення було 

лише в другій половині досліду (рис.3.1), тоді як при застосуванні гормону в дозі 

800 нг/кг збільшення спостерігалося впродовж всього періоду спостереження і 
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становило 38,2% (p<0,01) щодо контролю. Отримані результати свідчать, що зі 

збільшенням дози кальцитоніну спостерігається більш значне зростання об’єму 

секретованої жовчі. 

Підвищення рівня холерезу з перебігом спроби супроводжувалось 

збільшенням концентрації сумарних жовчних кислот у жовчі. Так, під впливом 

гормону в дозі 200 нг/кг значення концентрації становили в першій пробі 

526,3±21,83 мг/дл (p<0,05); у другій – 525,4±25,09 (p<0,05); у третій – 503,4±22,89; 

у четвертій – 490,6±24,25; у п’ятій – 464,2±25,62 і в – шостій 432,3±25,55 мг/дл 

проти відповідних значень у контролі 443,8±27,05, 419,5±25,02, 428,3±28,20, 

414,5±28,34, 403,8±26,05, 394,6 ±24,33 мг/дл. При застосуванні кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг збільшився і абсолютний вміст жовчних кислот у жовчі. Так, дебіт 

сумарних холатів вже у першій півгодинній пробі жовчі перевищив такий 

контролю  і  залишився  достовірно  більшим  до  кінця  спостереження  (рис.3.3).  

 

Рис.3.3. Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на секрецію сумарних жовчних 

кислот з жовчю у щурів (M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю 

 

Дебіт сумарних холатів у перші 30 хв збільшився на 46,1% (p<0,05); у другі – на 

53,2% (p<0,01); у треті – на 59% (p<0,01); у четверті – на 70% (p<0,01); у п’яті – на 

72,7% (p<0,01) і в шості на – 70,9% (p<0,01) щодо контрольних показників. 
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Всього за три години досліду під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг печінка 

щурів секретувала сумарних холатів більше, що становило 44,29±2,26 мг/г 

(p<0,01), ніж у контролі – 27,93±3,19 мг/г. 

При застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг концентрація сумарних 

холатів збільшувалась впродовж всього періоду спостереження і становила у 

першій пробі 492,3±15,10 мг/дл (p<0,01); у другій – 549,4±17,92 (p<0,001); у 

третій – 574,5± 28,17 (p<0,001); у четвертій – 596,1±22,46 (p<0,001); у п’ятій – 

553±25,36 (p<0,01) і в шостій – 504,6±24,43 мг/дл (p<0,001) проти відповідних 

значення в контролі 407,6±15,70, 412,4±15,16, 400,6±14,16, 384,9±13,04, 368± 

12,01, 355,5±11,23 мг/дл. Під впливом гормону в дозі 800 нг/кг збільшився і 

абсолютний   вміст  сумарних  холатів   в жовчі  (рис.3.4). У  перші  30 хв  дебіт  

 

Рис.3.4. Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на вміст сумарних жовчних 

кислот в жовчі щурів (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

сумарних жовчних кислот збільшився на 38,9% (p<0,01); у другі – на 60,1% 

(p<0,001); у треті на – 74,2% (p<0,001); у четверті на – 111,6% (p<0,001); у п’яті – 

на 97,9% (p<0,001) і в шості на – 107,3% (p<0,001) щодо контрольних показників. 

Всього за три години досліду під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг печінка 
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щурів секретувала сумарних холатів більше – 29,02±0,71 мг/г (p<0,001), ніж у 

інтактних тварин – 16,27±2,37 мг/г. Слід відмітити, що при застосуванні 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг збільшення вмісту сумарних холатів було більш 

значним і дорівнювало 78,4% (p<0,001), тоді як при дії гормону в дозі 200 нг/кг це 

значення становило 58,8% (p<0,01) щодо контрольних показників (рис.3.3). 

Важливою характеристикою при оцінці функціонального стану печінки та 

колоїдних властивостей жовчі є структура жовчнокислотного спектру, тобто 

співвідношення між окремими жовчними кислотами. За фізіологічних умов такий 

спектр досить стабільний, але при патологічних станах печінки вміст окремих 

жовчних кислот може різко змінюватись. Тому було важливо з’ясувати, як під 

впливом кальцитоніну змінюється співвідношення холатів у жовчі. Значна 

частина жовчних кислот щурів представлена таурокон’югатами, до яких належать 

солі холевої, хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот, тому ми дослідили як 

змінюється їх концентрація і абсолютний вміст під впливом кальцитоніну. 

З’ясувалось, що після введення тваринам цього гормону щитовидної залози в дозі 

200 нг/кг показники концентрації таурохолевої кислоти (ТХК) вірогідно 

перевищували відповідні контрольні впродовж перших 2,5 годин досліду. Так, 

якщо в контролі показники концентрації таурохолевої кислоти становили в 

першій пробі 177,1±3,94 мг/дл, у другій – 174,4±3,78, у третій – 172,6±4,25, у 

четвертій – 169,5±4,11 у п’ятій – 166,8±3,54 і в шостій – 165,2±3,79 мг/дл, то в 

досліді відповідно 212,1±8,87 (p<0,05); 213,7±9,22 (p<0,01); 209,6±9,42 (p<0,05); 

205,5±9,26 (p<0,05); 196,7±9,38 (p<0,05); 188,4±9,63 мг/дл (p>0,05). Збільшення 

абсолютного вмісту таурохолевої кислоти в жовчі було більш істотним (рис.3.5) і 

становило в першому півгодинному проміжку часу 53,7% (p<0,01); в другому –  
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Рис.3.5. Секреція таурохолевої кислоти з жовчю у щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг (M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю 

 

56,2% (p<0,01); в третьому – 65,3% (p<0,001); в четвертому – 74,3% (p<0,001); в 

п’ятому – 76,7% (p<0,001); в – шостому 77,8% (p<0,001) щодо контрольних 

показників. У сумі за дослід таурохолевої кислоти виділилось 18,40±0,84 мг/г 

(p<0,001), тоді як у контролі (11,62±0,58 мг/г). 

Отримані нами результати показали, що при застосуванні кальцитоніну в 

дозі 800 нг/кг концентрація таурохолевої кислоти збільшується впродовж 

всього періоду спостереження. Так, якщо в контролі показники концентрації 

таурохолевої кислоти становили в першій півгодині досліду 161,3±6,59 мг/дл, в 

другій – 161,8±6,09, в третій – 158±6,01, в четвертій – 152,3±5,49, в п’ятій – 

147,8±5,21 і в шостій – 142,9±4,74 мг/дл, то в досліді відповідно 188,9±11,0 

(p<0,05); 211,0±10,5 (p<0,001); 220,3±13,3 (p<0,001); 233,5±15,2 (p<0,001); 

217,9±18,3 (p<0,001); 199,3±18,5 (p<0,001) мг/дл. Збільшення абсолютного 

вмісту таурохолевої кислоти в жовчі було більш істотним (рис.3.6.) і становило 

в першому півгодинному проміжку часу 40,3% (p<0,05); в другому – 63,2% 

(p<0,01);  в  третьому – 64,3%  (p<0,001);  в  четвертому – 100%  (p<0,001); в  
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Рис.3.6. Секреція таурохолевої кислоти з жовчю у щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

п’ятому – 83,2% (p<0,001) і в шостому – 93,2% (p<0,001). В сумі за дослід 

таурохолевої кислоти виділилось більше, що становило 10,39±0,63 мг/г 

(p<0,001), ніж в контролі – 6,51±0,30 мг/г. Подібні зміни вмісту таурохолевої 

кислоти в жовчі спостерігалися й в дослідах із застосуванням кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг маси тіла (рис.3.5). Так, під впливом гормону в дозі 200 нг/кг 

маси тіла в сумі за три години спостереження таурохолевої кислоти 

секретувалось на 58,3% (p<0,001) більше, а при дії кальцитоніну в доз 800 нг/кг 

– на 59,6% (p<0,001) більше, ніж в контролі. 

Результати наших спостережень показали, що під впливом кальцитоніну 

спостерігається збільшення й концентрації таурокон’югатів хенодезоксихолевої 

та дезоксихолевої кислот в жовчі щурів. Так, під впливом гормону в дозі 200 нг/кг 

концентрація таурокон’югатів хенодезоксихолевої (ТХДХК) та дезоксихолевої 

(ТДХК) кислот достовірно збільшується впродовж двох перших годин 

спостереження. У першій пробі жовчі концентрація ТХДХК+ТДХК становила 

107,7±6,27 мг/дл (p<0,05); у другій – 108,7±7,08 (p<0,05); у третій – 103,4±6,81 
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(p<0,05) і в четвертій – 101,7±7,13 (p<0,05) мг/дл, тоді як у контролі ці значення 

становили відповідно 86,8±2,63, 85,2±2,34, 84,5±2,38, 81,6±2,42, мг/дл. 

Абсолютний вміст ТХДХК+ТДХК перевищував показники контролю впродовж 

всього досліду (рис.3.7). Так, у перші півгодини досліду після застосування 

 

Рис.3.7. Секреція таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот з 

жовчю у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг (M±m; контроль n=18; 

кальцитонін n=18) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю 

 

кальцитоніну дебіт суміші тауродигідроксихоланових кислот зріс на 50% 

(p<0,05); у другій – на 59,4% (p<0,01); у третій – на 64,9% (p<0,01), у четвертій – 

на 76,7% (p<0,01); у п’ятій – на 80,2% (p<0,01) і в шостій – на 80,7% (p<0,01) 

щодо контролю. Всього за три години спостереження ТХДХК+ТДХК 

секретувалось більше – 9,13±0,57 мг/г (p<0,01), ніж у контролі – 5,42±0,64 мг/г. 

При дії гормону в дозі 800 нг/кг концентрація таурокон’югатів 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот в жовчі збільшувалася впродовж 

всього періоду спостереження. У першій пробі жовчі концентрація ТХДХК + 

ТДХК становила 97,8±4,08 мг/дл (p<0,05); в другій – 107,6±4,84 (p<0,05); в третій 
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– 116,8±5,68 (p<0,001); в четвертій – 128,8±4,42 (p<0,001); в п’ятій – 120,5±4,23 

(p<0,001) і в шостій – 107,8±3,01 мг/дл (p<0,001), тоді як в контролі ці значення 

становили відповідно 79,8±4,29, 85,9±5,00, 82,8±4,50, 79,8±4,15, 75,8±3,91, 

72,7±3,70 мг/дл. Абсолютний вміст ТХДХК + ТДХК збільшився вже на початку 

досліду і достовірно перевищував показники контролю впродовж всього періоду 

спостереження   (рис.3.8).  Так, в  перші  30  хв  досліду  дебіт   ТХДХК+ТДХК 

 

Рис.3.8. Секреція таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот з 

жовчю у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; 

кальцитонін n=15) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

збільшився на 42,4% (p<0,01); в другі – на 59,1% (p<0,01); в треті – на 86,4% 

(p<0,001); в четверті – на 138,9% (p<0,001); в п’яті – на 136,7% (p<0,001); в шості 

– на 137,8% (p<0,001). В цілому за дослід сумарних тауродигідроксихоланових 

жовчних кислот секретувалось більше, що становило 6,62±0,71 мг/г (p<0,001), ніж 

у інтактних тварин – 3,36±0,21 мг/г. Слід зауважити, що під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла збільшення вмісту ТХДХК+ТДХК було 

більш істотним і дорівнювало 97% (p<0,001) тоді як при дії гормону в дозі 200 

нг/кг маси тіла це значення становило 68,5% (p<0,01) (рис.3.7). 
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Порівнюючи отримані нами результати з даними джерел літератури слід 

зазначити, що вони не узгоджуються з повідомленнями інших авторів щодо 

впливу кальцитоніну на об’єм та хімічний склад секретованої жовчі. Так за 

даними Jonderko K. та Bueno L. [24] у собак скоротлива активність жовчного 

міхура та викид жовчі у дванадцятипалу кишку, стимульованих споживанням їжі, 

пригнічувались після внутрішньовенного застосування кальцитоніну. За даними 

інших авторів внутрішньом’язове введення цього гормону мурчакам не 

призводило до статистично значущих змін об’єму виділеної жовчі, її рН а також 

концентрації в секреті таурохолатів [23]. Проте ці дослідження проводились на 

інших лабораторних тваринах або стимульованій холесекреції, а в якості 

гормонального чинника застосовувався кальцитонін свині. При цьому авторами 

не вивчались зміни вмісту та спектру окремих жовчних кислот, що не дає 

можливості повною мірою оцінити ефекти кальцитоніну на жовчоутворювальну 

функцію печінки. 

Іншою важливою складовою кон’югованих жовчних кислот є глікохолати. 

Тому ми дослідили як змінюється вміст цих компонентів жовчі після 

застосування гормону. Результати наших досліджень показали, що при дії 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг концентрація глікохолевої кислоти достовірно не 

змінюється (табл.3.1). У показниках абсолютного вмісту глікохолевої кислоти 

спостерігається незначне збільшення, але ці зміни не є статистично вірогідними 

(табл.3.2). 

При застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг показники концентрації 

глікохолевої кислоти достовірно перевищували відповідні контрольні впродовж 

всього періоду спостереження. Так, значення концентрації становили в першому 

півгодинному проміжку часу 146,9±6,90 мг/дл (p<0,05); в другому – 161,7±7,84 

(p<0,001); в третьому – 167,6±9,02 (p<0,001); в четвертому – 166,2±7,22 (p<0,001); 

в п’ятому – 151,3±5,44 (p<0,001) і в шостому – 142,6±6,01 мг/дл (p<0,001) проти 

відповідних значень в контролі 113,9±6,72, 114,5±6,39, 112,0±6,14, 107,7±5,89, 

102,1±5,47, 98,3±5,28 мг/дл. Під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг збільшився 

й  дебіт   глікохолевої   кислоти  в жовчі  (рис.3.9).  В  першому   півгодинному  
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Таблиця 3.1. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на концентрацію глікохолатів у жовчі щурів 

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

 

Концентція 

глікохолевої 

кислоти, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

143,1±7,80 

140,0±6,02 

140,6±6,07 

137,0±6,58 

133,5±6,67 

129,9±7,30 

145,6±6,77 

144,2±7,94 

135,3±6,65 

130,5±7,25 

121,7±8,22 

109,3±8,50 

Контрація 

ГДХК+ГХДХК, 

(мг/дл) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

17,6±2,16 

16,9±0,85 

17,1±1,99 

15,4±2,08 

14,2±1,89 

12,7±2,17 

34,2±4,19* 

31,1±4,34 

27,0±2,84 

24,0±1,69* 

21,0±1,96 

17,5±1,49 

Примітки: * - p<0,05 щодо контролю 

 

проміжку часу таке збільшення становило 41,9% (p<0,01); в другому – 64,5% 

(p<0,001); в третьому – 72,3% (p<0,001); в четвертому – 84,4% (p<0,001); в 

п’ятому – 86,8% (p<0,001) і в шостому – 89,4% (p<0,001). В сумі за дослід 

глікохолевої кислоти секретувалося більше – 8,17±1,05 (p<0,001), ніж в контролі – 

4,76±0,30. Як свідчать результати наших досліджень під впливом кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг маси тіла вірогідних змін дебіту глікохолевої кислоти не 

спостерігалося (табл.3.2), тоді як в дослідах із застосуванням гормону в дозі 800 

нг/кг маси тіла було показано статистично достовірне збільшення даного 

показника на 71,6% (p<0,001) щодо контролю. 

На відміну від глікохолевої кислоти, концентрація суміші 

глікодезоксихолевої (ГДХК) та глікохенодезоксихолевої (ГХДХК) кислот, після 

застосування кальцитоніну в дозі 200 нг/кг збільшилася. Але достовірним це 

збільшення  було  лише  в  першій  та  четвертій  пробах  (табл.3.1).  При цьому  
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Таблиця 3.2. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на секрецію глікокон’югатів жовчних кислот 

з жовчю щурів (M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

глікохолевої 

кислоти, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,33±0,32 

1,36±0,29 

1,34±0,29 

1,25±0,27 

1,19±0,27 

1,14±0,27 

1,91±0,11 

2,08±0,14 

2,05±0,17 

2,07±0,20 

1,97±0,24 

1,83±0,23 

Сума 7,60±1,69 11,90±1,07 

Абсолютний вміст 

ГДХК+ГХДХК, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,27±0,05 

0,23±0,03 

0,23±0,03 

0,20±0,03 

0,19±0,03 

0,18±0,03 

0,51±0,06* 

0,52±0,04** 

0,50±0,06** 

0,48±0,10* 

0,48±0,08* 

0,38±0,08* 

Сума 1,30±0,19 2,87±0,41** 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01 щодо контролю 

 

 

абсолютний вміст ГХДХК+ГДХК значно збільшується впродовж всього досліду 

(рис.3.10). Так, в першій пробі жовчі дебіт  ГХДХК+ ГДХК перевищував такий 

 

Рис.3.9. Секреція глікохолевої кислоти з жовчю у щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 
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Рис.3.10. Секреція глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот з 

жовчю у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг (M±m; контроль n=18; 

кальцитонін n=18) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

контролю на 88,9% (р<0,05); в другій – на 126,1% (p<0,001); в третій – на 117,4% 

(p<0,01); в четвертій – на 140% (p<0,05); в п’ятій – на 152,6% (p<0,05) і в шостій – 

на 111,2% (p<0,05). В сумі за дослід глікокон’югатів дигідроксихоланових 

жовчних кислот виділилося  більше, що становило 2,87±0,41 мг/г (p<0,01), ніж в 

контролі – 1,30±0,19 мг/г. 

Отримані нами результати свідчать, що при застосуванні КТ в дозі 800 нг/кг 

маси тіла, відбувається збільшення як концентрації, так і дебіту глікокон’югатів 

суміші хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот впродовж всього досліду. 

Так, якщо в контролі показники концентрації ГХДХК+ГДХК становили в першій 

півгодині досліду 25,3±1,76 мг/дл, в другій – 26,7±1,88, в третій – 25,2±1,74, в 

четвертій – 23,3±1,56, в п’ятій – 21,4±1,43 і в шостій – 21,7±1,79 мг/дл, то в 

досліді відповідно 39,6±3,50 (p<0,001); 46,7±4,63 (p<0,001); 50,3±4,88 (p<0,001); 

51,3±5,01 (p<0,001); 47,2±3,86 (p<0,001); 39,5±3,61 мг/дл (p<0,001). Абсолютний 

вміст суміші ГХДХК і ГДХК також збільшився і приріст становив в першу 



48 

півгодину досліду 63,6% (p<0,01); в другу – 91% (p<0,001); в третю – 105% 

(p<0,001); в четверту – 127,8% (p<0,001); в п’яту – 137,5% (p<0,001) і в шосту – 

126,7% (p<0,001) щодо контролю (рис.3.11). Всього за три години спостереження  

 

Рис.3.11. Секреція глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот з 

жовчю у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; 

кальцитонін n=15)  

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот секретувалося більше, що 

становило 2,32±0,24 мг/г (p<0,001), ніж у інтактних тварин – 1,13±0,11 мг/г. 

Збільшення абсолютного вмісту ГХДХК+ГДХК було показано й в дослідах із 

застосуванням кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла (рис.3.10) і дорівнювало 

120,8% (p<0,001), тоді як під впливом гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла це 

значення становило 105,3% (p<0,001). 

Як показали результати наших досліджень, під впливом кальцитоніну в 

жовчі щурів збільшився вміст жовчних кислот кон’югованих з таурином та 

гліцином.  Дані  джерел  літератури  свідчать,  що  на  каналікулярній мембрані  
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гепатоцитів присутні транспортери жовчних кислот – Mrp2 та BSEP, які мають 

високу спорідненість до тауро- та глікохолатів [144]. Обидва транспортери є 

чутливими до коливань внутрішньоклітинного рівня цАМФ, зростання якого 

призводить до активації p38α мітогенактивуючої протеїнкінази, яка, в свою чергу, 

стимулює біліарну екскрецію субстратів Mrp2 та BSEP [145, 146, 147]. Оскільки 

на гепатоцитах присутні кальцитонінові рецептори С1b типу [29], активація яких 

призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ, ми можемо 

припускати, що зв’язування гормону з власними рецепторами активує 

каналікулярні транспортери Mrp2 та BSEP. За результатами наших досліджень, 

при застосуванні кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла, спостерігалося 

зростання абсолютного вмісту всіх таурохолатів та глікоконкон’югатів суміші 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот, а вміст глікохолевої кислоти не 

зазнавав достовірних змін. Під впливом гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла 

збільшувався дебіт всіх кон’югованих жовчних кислот, в тому числі й вміст 

глікохолевої кислоти. Крім того, збільшення вмісту кон’югованих з гліцином та 

таурином жовчних кислот було більш істотним при дії кальцитоніну в дозі 800 

нг/кг маси тіла, ніж під впливом гормону в дозі 200 нг/кг маси тіла. Зважаючи на 

це ми можемо припускати, що зі збільшенням дози гормону збільшується 

кількість зв’язаних з кальцитоніном рецепторів С1b типу з подальшою активацією 

каналікулярних транспортерів Mrp2 та BSEP. 

Меншу частку в загальному спектрі холатів становлять вільні жовчні 

кислоти, котрі беруть активну участь у формуванні складу бактеріальної 

мікрофлори тонкого та товстого кишечника. Тому було важливим з’ясувати як 

вплине кальцитонін на секрецію цих складових жовчі. Результати наших 

досліджень показали, що при застосуванні гормону в дозі 200 нг/кг не 

спостерігається вірогідних змін концентрації холевої кислоти (ХК). Так, якщо в 

контролі значення концентрації холевої кислоти становили в першій пробі 

23,6±2,90 мг/дл, в другій – 23,2±3,19, в третій – 21,8±3,05, в четвертій – 20,3±2,89, 

в п’ятій – 18,6±3,05 і в шостій – 17,8±2,92 мг/дл, то в досліді відповідно 15,7±0,76; 

16,9±1,06; 16,2±0,97; 15,8±1,19; 15,0±0,81; 14,2±0,88 мг/дл. Концентрація суміші 
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хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот (ХДХК + ДХК) достовірно 

зменшилася лише в першій годині досліду і становила в першій пробі 7,6±0,43 

мг/дл (p<0,05) та в другій 7,2±0,38 (p<0,01) мг/дл проти відповідних значень в 

контролі 7,6±0,43, 7,2±0,38 мг/дл. В показниках абсолютного вмісту ХК та ХДХК 

+ ДХК, під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг, статистично достовірних змін 

не спостерігалося (табл.3.3). 

Таблиця 3.3. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на секрецію вільних холатів 

 з жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

холевої кислоти, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,27±0,06 

0,27±0,06 

0,25±0,05 

0,23±0,05 

0,21±0,05 

0,19±0,05 

0,19±0,01 

0,21±0,02 

0,23±0,02 

0,23±0,02 

0,22±0,01 

0,22±0,01 

Сума 1,41±0,31 1,29±0,08 

Абсолютний вміст 

ХДХК+ДХК, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,10±0,02 

0,12±0,02 

0,10±0,01 

0,09±0,01 

0,09±0,01 

0,08±0,01 

0,09±0,01 

0,09±0,01 

0,10±0,01 

0,10±0,01 

0,10±0,00 

0,09±0,00 

Сума 0,58±0,09 0,57±0,03 

 

Наші дослідження показали, що КТ в дозі 800 нг/кг маси тіла не впливає на 

вміст вільних жовчних кислот в жовчі щурів (табл.3.4). Так в показниках 

концентрації холевої кислоти та суміші ХДХК+ДХК спостерігається тенденція до 

зменшення, але ці зміни не були статистично вірогідними (табл.3.4). Дебіт ХК та 

ХДХК+ДХК не зазнає достовірних змін при дії кальцитоніну в застосованій дозі 

(табл.3.5). 
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Таблиця 3.4. 

Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на концентрацію вільних холатів 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

холевої кислоти, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15,4±6,31 

15,1±5,63 

14,3±5,23 

13,6±5,16 

13,3±5,31 

12,7±5,21 

11,9±2,44 

14,3±1,92 

12,1±2,56 

10,2±2,58 

9,80±2,58 

9,20±1,55 

Концентрація 

ХДХК+ДХК, 

(мг/дл) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8,45±0,51 

8,43±0,44 

8,35±0,46 

8,26±0,48 

7,82±0,38 

7,56±0,40 

7,22±0,66 

7,67±0,77 

6,75±0,65 

6,30±0,68 

6,23±0,62 

6,40±0,63 

 

Відомо, що синтез жовчних кислот відбувається лише в печінці оскільки є 

специфічною функцією гепатоцитів. В жовчі жовчні кислоти знаходяться у 

вигляді парних сполук, кон’югованих з амінокислотами. Фізіологічне значення 

утворення кон’югованих жовчних кислот полягає в тому, що вони більш 

розчинні, ніж відповідні вільні. Завдяки цьому значно зростає швидкість їх 

секреції з жовчю. Оскільки інтенсивність процесу кон’югації є фактором, що 

лімітує швидкість транспорту жовчних кислот у жовч, ми дослідили, як під 

впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг змінюється співвідношення між сумарними 

кон’югованими і сумарними вільними жовчними кислотами (табл.3.6). 

З’ясувалось, що в жовчі контрольних дослідів частка кон’югованих жовчних 

кислот на початку спроби становить 92,5%, а вільних –7,5% і значення 

коефіцієнта кон’югації жовчних кислот дорівнює 12,4. З перебігом досліду частка 

вільних жовчних кислот зменшується до 6,3%, а кон’югованих зростає до 93,7% і  
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Таблиця 3.5. 

Вплив кальцитоніну в дозі 800нг/кг на секрецію вільних жовчних кислот  

з жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник 

 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

холевої кислоти, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,13±0,02 

0,12±0,01 

0,11±0,01 

0,10±0,01 

0,10±0,01 

0,09±0,01 

0,11±0,02 

0,14±0,02 

0,11±0,02 

0,09±0,02 

0,09±0,02 

0,08±0,01 

Сума 0,66±0,08 0,62±0,11 

Абсолютний вміст 

ХДХК+ДХК, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,07±0,01 

0,07±0,01 

0,06±0,01 

0,06±0,01 

0,05±0,01 

0,05±0,01 

0,07±0,01 

0,07±0,01 

0,06±0,01 

0,06±0,01 

0,06±0,01 

0,06±0,01 

Сума 0,37±0,03 0,038±0,07 

 

значення коефіцієнта в шостій пробі становить 14,7. Після застосування 

гормонального чинника спостерігається збільшення щодо контролю концентрації 

кон’югованих жовчних кислот на фоні зменшення такої вільних. Внаслідок цього 

відбувається перерозподіл у жовчнокислотному спектрі і частка кон’югованих 

холатів збільшується. Так, якщо в першому півгодинному проміжку часу 

співвідношення кон’юговані/вільні холати становило 95,6% до 4,4%, то в 

останньому таке було 94,9% до 5,1%. Це призвело до зменшення зперебігом 

спроби коефіцієнта кон’югації жовчних кислот – від 21,6 в першій півгодинній 

пробі до 19,5 в останній. Проте, порівняльний аналіз динаміки змін значень 

коефіцієнта кон’югації в контролі і досліді показав, що під впливом кальцитоніну 

значення коефіцієнта значно перевищують такі контролю. 
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Таблиця 3.6. 

Зміни коефіцієнту кон’югації жовчних кислот в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

кон’югованих 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

410,725,3 

394,321,9 

397,626,1 

385,926,4 

377,323,9 

369,622,3 

503,021,9* 

501,225,3* 

479,523,0* 

462,125,4 

442,125,8 

410,325,6 

Концентрація 

сумарних вільних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

33,13,7 

33,43,8 

30,73,6 

28,63,4 

26,53,5 

25,13,4 

23,31,1* 

24,21,3* 

23,91,3 

23,41,6 

22,11,0 

21,01,1 

Коефіцієнт 

кон’югації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12,4 

11,8 

13,0 

13,5 

14,2 

14,7 

21,6 

20,7 

20,1 

19,7 

20,0 

19,5 

Примітки: * - p<0,05 щодо контролю. 

 

При застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг також спостерігаються зміни у 

співвідношенні кон’юговані/вільні холати (табл.3.7). Так, в жовчі контрольних 

дослідів частка кон’югованих жовчних кислот на початку спроби становить 

94,1%, а вільних – 5,9% і значення коефіцієнта кон’югації жовчних кислот 

дорівнює 16,0. З перебігом досліду частка вільних жовчних кислот зменшується 

до 5,7%, а кон’югованих зростає до 94,3% і значення коефіцієнта в шостій пробі 

становить 16,5. Після застосування кальцитоніну спостерігається збільшення 

щодо контролю концентрації кон’югованих жовчних кислот на фоні зменшення  
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Таблиця 3.7. 

Зміни коефіцієнту кон’югації жовчних кислот в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

кон’югованих 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

383,714,3 

388,913,8 

377,912,9 

363,111,8 

347,210,9 

335,110,1 

473,215,7*** 

527,418,2*** 

555,628,8*** 

579,723,2*** 

537,025,2*** 

489,124,3*** 

Концентрація 

сумарних вільних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

23,92,1 

23,51,8 

22,71,7 

21,81,7 

20,91,6 

20,31,7 

19,11,6 

22,01,5 

18,91,6 

16,51,7 

16,01,6 

15,61,2 

Коефіцієнт 

кон’югації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16,0 

16,5 

16,6 

16,7 

16,6 

16,5 

24,8 

24,0 

29,4 

35,1 

33,6 

31,4 

Примітки: *** - p<0,001 щодо контролю 

 

такої вільних. Внаслідок цього відбувається перерозподіл у жовчнокислотному 

спектрі і частка кон’югованих холатів збільшується. Так, якщо в першому 

півгодинному проміжку часу співвідношення кон’юговані/вільні холати 

становило 96,1% до 3,9%, то в останньому таке було 96,9% до 3,1%. Це призвело 

до збільшення з перебігом спроби коефіцієнта кон’югації жовчних кислот – від 

24,8 в першій півгодинній пробі до 31,4 в останній. Отже, отримані результати 

свідчать, що кальцитонін застосований як в дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг 

активує в гепатоцитах процеси кон’югації жовчних кислот з таурином та 

гліцином, тим самим підвищуючи емульгуючу здатність жовчі. 
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Результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 

200 нг/кг змінюється і співідношення між тригідрокси- та дигідроксихолановими 

жовчними кислотами (табл.3.8). В  жовчі контрольних дослідів концентрація як 

Таблиця 3.8. 

Зміни коефіцієнту гідроксилювання жовчних кислот в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

тригідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

322,7±25,29 

316,8±25,10 

313,4±26,61 

305,1±26,49 

297,7±25,13 

291,5±23,70 

373,4±14,93 

374,8±16,34 

361,1±15,68 

351,9±15,97 

333,4±16,84 

311,9±17,72 

Концентрація 

сумарних 

дигідроксихоланових 

жовчні кислоти, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

121,2±2,97 

116,9±1,34 

114,9±1,89 

109,4±2,19 

106,1±1,38 

103,0±1,58 

152,9±7,88** 

150,6±9,50* 

142,3±8,57* 

138,7±9,56* 

130,8±10,12 

119,5±8,83 

Коефіцієнт 

гідроксилювання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,66 

2,71 

2,73 

2,79 

2,81 

2,83 

2,44 

2,45 

2,54 

2,54 

2,55 

2,61 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01 щодо контролю. 

 

тригідроксильованих, так і дигідроксильованих жовчних кислот з перебігом 

спроби зменшується. Проте відсоткове співвідношення між цими групами кислот 

практично не змінюється – в першій пробі жовчі таке становило 72,7%:27,3%, а в 

останній 73,9%:26,1%. Внаслідок чого значення коефіцієнта гідроксилювання 

жовчних кислот впродовж спроби  коливались від 2,66 на початку досліду до 2,83 

наприкінці. Тобто з перебігом спроби відбувається пропорційне зменшення 

концентрацій як тригідрокси- так і дигідроксихоланових жовчних кислот. Після 
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застосування кальцитоніну спостерігається збільшеня концентрацій як 

тригідрокси- так і дигідроксихоланових жовчних кислот. Проте відсоткове 

співвідношення між ними змінюється, як і значення коефіцієнта гідроксилювання 

жовчних кислот. Так, якщо в першій пробі співвідношення становило 70,9% до 

29,1%, а значення коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот дорівнювало 

2,44, то в останній таке було 72,3% до 27,7% і коефіцієнт гідроксилювання 

дорівнював 2,61. 

Результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 

800 нг/кг змінюється також співідношення між тригідрокси- та 

дигідроксихолановими жовчними кислотами (табл.3.9). В жовчі контрольних 

дослідів концентрація як тригідроксильованих, так і дигідроксильованих жовчних  

Таблиця 3.9. 

Зміни коефіцієнту гідроксилювання жовчних кислот в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг  

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник  

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

тригідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

290,5±13,0 

291,4±12,4 

284,3±11,8 

273,6±10,9 

263,4±10,2 

254,9±9,7 

347,7±14,9* 

386,9±14,3*** 

400,6±21,0*** 

409,8±19,0*** 

379,0±20,9*** 

351,0±21,9*** 

Концентрація 

сумарних 

дигідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

117,1±4,7 

121,0±4,2 

116,3±3,7 

111,3±3,6 

104,8±3,2 

101,3±3,2 

144,6±5,5** 

162,5±7,4*** 

173,8±8,8*** 

186,3±5,1*** 

174,0±6,1*** 

153,6±4,1*** 

Коефіцієнт 

гідроксилювання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,48 

2,41 

2,44 

2,46 

2,51 

2,52 

2,40 

2,38 

2,30 

2,20 

2,18 

2,29 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01, *** - p<0,001 щодо контролю 
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кислот з перебігом спроби зменшується. Проте відсоткове співвідношення між 

цими групами кислот практично не змінюється – в першій пробі жовчі таке 

становило 71,3%:28,7%, а в останній 71,6%:28,4%. Внаслідок чого значення 

коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот впродовж спроби коливались від 

2,48 на початку досліду до 2,52 наприкінці. Після введення щурам кальцитоніну 

спостерігається збільшеня концентрацій як тригідрокси- так і 

дигідроксихоланових жовчних кислот. Проте відсоткове співвідношення між 

ними змінюється, як і значення коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот. Так 

якщо в першій пробі співвідношення становило 70,6% до 29,4%, а значення 

коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот дорівнювало 2,40, то в останній 

таке було 69,6% до 39,4% і коефіцієнт гідроксилювання становив 2,29. Тобто під 

впливом кальцитоніну спостерігається зменшення коефіцієнта гідроксилювання 

жовчних кислот за рахунок збільшення секреції дигідроксихоланових жовчних 

кислот, що свідчить про активацію процесів гідроксилювання в клітинах печінки 

під впливом гормону. Отже, під впливом кальцитоніну як в дозі 200 нг/кг, так і в 

дозі 800 нг/кг спостерігається зменшення коефіцієнта гідроксилювання, що 

свідчить про посилення процесів гідроксилювання в гепатоцитах. 

Отже, кальцитонін, застосований внутрішньом’язово як в дозі 200 нг/кг, так 

і в дозі 800 нг/кг впливає на жовчосекреторну функцію печінки, підвищуючи 

рівень секреції жовчі та змінюючи її якісний склад. При застосуванні гормону в 

дозі 800 нг/кг спостерігаються більш значне посилення холерезу та збільшення 

вмісту тауро- і глікохолатів, ніж під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг. Такі 

результати свідчать про дозозалежний вплив гормону на холесекрецію. Крім того, 

застосування гормону призводить до змін якісного складу жовчі, зокрема 

збільшення вмісту в ній кон’югованих з таурином та гліцином жовчних кислот, 

що свідчить про посилення процесів кон’югації в гепатоцитах під впливом 

гормону. 
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3.1.2. Зміни ліпідного складу жовчі при дії кальцитоніну в дозах 200 та 800 

нг/кг. Відомо, що печінці належить провідна роль в метаболізмі ліпідів. Печінка - 

це місце де найдоступніші для організму вільні жирні кислоти не лише 

окислюються з виділенням енергії, а й залучаються у синтез більш складних 

ліпідів: тригліцеридів, фосфоліпідів, гліколіпідв та ефірів холестеролу. Крім 

синтезу, печінка бере участь і в процесах розщеплення та виведення ліпідів з 

організму ссавців. Зважаючи на це ми дослідили вплив кальцитоніну на ліпідний 

склад жовчі щурів. 

Одним з найважливіших компонентів ліпідного складу жовчі є фосфоліпіди. 

Вони зустрічаються в клітинах всих живих істот у складі білково-ліпідних 

комплексів, що утворюють ліпідний шар мембран. Фосфоліпіди регулюють 

проникність мембран, беруть участь у синтезі білків і транспорті жирів з печінки 

до жирової тканини, є основними компонентами ліпопротеїнів крові, та складовою 

частиною деяких ферментних комплексів. Оскільки печінка бере безпосередню 

участь в метаболізмі фосфоліпідів ми дослідили вплив кальцитоніну на їх 

концентрацію в жовчі щурів. Результати наших досліджень показали, що після 

внутрішньом’язового введення кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла 

спостерігається тенденція до збільшення концентрації фосфоліпідів в жовчі 

щурів, але ці зміни не були статистично вірогідними (табл.3.10). При застуванні 

гормону в дозі 800 нг/кг концентрація фосфоліпідів статистично вірогідно 

збільшилася, починаючи з другої проби і становила в перші 30 хв досліду 

75,17±3,18 мг/дл (p>0,05); в другі – 82,58±4,62 (p<0,05); в треті – 89,90±3,28 

(p<0,001); в четверті – 79,63±4,15 (p<0,01); в п’яті – 84,60±3,04 (p<0,001) і в шості 

– 76,73±1,79 мг/дл (p<0,01) проти відповідних значень в контролі 71,13±1,21, 

66,23±1,23, 66,43±0,80, 63,88±0,68, 62,98±0,57, 58,30±1,54 мг/дл. 
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Таблиця 3.10. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на концентрацію ліпідних компонентів 

в жовчі щурів  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

фосфоліпідів, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

71,25±3,67 

70,45±3,16 

71,53±4,28 

70,80±4,02 

72,15±2,96 

73,23±3,89 

75,95±6,34 

84,63±5,88 

85,28±4,96 

82,88±5,60 

78,48±5,20 

71,25±3,98 

Концентрація 

тригліцеридів, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,30±0,30 

2,20±0,11 

2,08±0,21 

1,90±0,24 

1,95±0,19 

1,80±0,18 

2,15±0,26 

2,60±0,29 

2,55±0,20 

2,35±0,25 

2,13±0,20 

1,90±0,20 

Концентрація 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,70±0,33 

2,65±0,21 

2,55±0,24 

2,38±0,25 

2,35±0,26 

2,20±0,18 

2,48±0,33 

1,93±0,27 

1,70±0,23 

1,90±0,23 

1,88±0,25 

1,73±0,20 

 

Основною формою депонування ліпідів в організмі є тригліцериди. Печінка 

бере безпосередню участь в їх метаболізмі. Тут відбувається синтез тригліцеридів 

з гліцеролу і жирних кислот та формування ліпопротеїдів низької щільності з 

холестеролу та тригліцеридів. Тому, проводячи біохімічний аналіз жовчі, 

доцільним було з’ясувати зміни концентрації тригліцеридів в жовчі щурів після 

введення кальцитоніну. Результати наших досліджень показали, що кальцитонін, 

введений внутрішньом’язово, в дозі 200 нг/кг маси тіла не впливає на 

концентрацію тригліцеридів в жовчі щурів (табл.3.10). При дії кальцитоніну в дозі 

800 нг/кг спостерігається збільшення концентрації тригліцеридів в жовчі з третьої 

по п’яту півгодини досліду. Так, якщо в контролі показники концентрації 

тригліцеридів становили в третій пробі 2,33±0,09 мг/дл, в четвертій – 2,33±0,06 і в 
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п’ятій – 2,10±0,08 мг/дл, то в досліді відповідно 2,63±0,08 (p<0,05); 2,47±0,10 

(p<0,05); 2,57±0,09 (p<0,01) мг/дл. 

Важливе значення для енергозабезпечення організму мають вільні жирні 

кислоти, які в печінці перетворюються в кетонові тіла, що повертаються в кров. 

Тому було важливо з’ясувати, як під впливом кальцитоніну змінилася 

концентрація вільних жирних кислот. Результати дослідів свідчать, що при 

застосуванні кальцитоніну в дозі 200 нг/кг спостерігається тенденція до 

збільшення вільних жирних кислот, але достовірними ці зміни були лише в 

першій та останній півгодинах досліду. Так, якщо в контролі показники 

концентрації становили в першому півгодинному проміжку часу 11,68±0,72 мг/дл 

і в шостому 11,78±0,88 мг/дл, то в досліді такі були відповідно 16,73±0,80 (p<0,01) 

та 16,35±0,55 (p<0,01) мг/дл. При застосувнні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг 

спостерігаються більш значні зміни концентрації вільних жирних кислот в жовчі. 

Так, концентрація даних ліпідних компонентів жовчі достовірно перевищували 

контрольні показники впродовж перших двох годин досліду. В першому 

півгодинному проміжку часу концентрація становила 17,37±0,90 мг/дл (p<0,01); в 

другому – 15,98±1,18 (p<0,01); в третьому – 13,93±1,29 (p<0,05) і в четвертому – 

14,15±0,95 (p<0,05) мг/дл, тоді як в контролі ці значення були відповідно 

10,73±0,89, 11,28±0,64, 11,60±0,45, 11,33±0,43 мг/дл. 

Значну частку серед ліпідів, які метаболізуються в печінці становить 

вільний холестерол та його ефіри. Тому доцільним було з’ясувати, як під впливом 

кальцитоніну змінюється їх концентрація в жовчі. Так, під впливом гормону в дозі 

200 нг/кг спостерігалася тенденція до збільшення концентрації вільного 

холестеролу, але достовірними ці зміни були лише в другій та третій півгодинних 

пробах. В другій пробі значення концентрації становило 23,80±1,51 (p<0,05) мг/дл 

і в третій – 24,28±0,43 (p<0,01) мг/дл проти відповідних значень в контролі 

19,33±0,57 та 20,13±0,78, мг/дл. При застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг 

вірогідних змін концентрації вільного холестеролу не спостерігалося (табл.3.11). 
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Таблиця 3.11 

Зміни холато-холестеролового коефіцієнта в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

407,55 ± 15,70 

412,41 ± 15,16 

400,59 ± 14,16 

384,89 ± 13,04 

368,03 ± 12,01 

355,45 ± 11,23 

492,32 ± 15,10** 

549,35 ± 17,92*** 

574,45 ± 28,16*** 

596,13 ± 22,46*** 

552,97 ± 25,36*** 

504,63 ± 24,43*** 

Концентрація 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

25,40 ±0,52 

25,30 ± 0,53 

24,80 ± 0,60 

24,05 ± 1,07 

23,33 ± 0,96 

21,48 ± 1,13 

23,15 ± 0,86 

25,54 ± 1,58 

27,52 ±1,86 

24,64 ± 1,32 

24,02 ± 1,11 

23,92 ± 1,58 

Холато-

холестероловий 

коефіцієнт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16,05 

16,30 

16,15 

15,97 

15,79 

16,53 

21,22 

21,55 

20,89 

24,23 

23,04 

21,11 

Примітки:** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

Важливе значення для оцінки функціонального стану печінки має 

співвідношення між сумарними жовчними кислотами і вільним холестеролом. 

Тому ми дослідили як змінилось холато-холестеролове співвідношення, після 

введення кальцитоніну. З’ясувалось, що у щурів в жовчі контрольних дослідів 

частка як сумарних жовчнх кислот, так і холестеролу зменшується (табл.3.12).  

Проте відсоткове співвідношення між ними практично не змінюється – в 

першійпробі жовчі таке становило 95,7%:4,3%, а в останній 95,5%:4,5%. Внаслідок 

чого значення холато-холестеролового коефіцієнта впродовж спроби коливалися 

від 22,76 на початку досліду до  21,27  наприкінці.  Тобто  з  перебігом  спроби 
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Таблиця 3.12. 

Зміни холато-холестеролового коефіцієнта в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг 

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

сумарних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

443,82 ± 27,05 

419,50 ± 25,02 

428,30 ± 28,20 

414,48 ± 28,34 

403,82 ± 26,05 

394,62 ± 24,33 

526,29 ± 21,83* 

525,41 ± 25,09* 

503,40 ± 22,89 

490,61 ± 24,25 

464,24 ± 25,26 

432,27 ± 25,55 

Концентрація 

вільного 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

19,50 ± 1,14 

19,33 ± 0,57 

20,13 ± 0,78 

18,85 ± 0,99 

18,78 ± 1,12 

18,55 ± 1,22 

22,08 ± 1,59 

23,80 ± 1,51* 

24,28 ± 0,43** 

22,98 ± 1,56 

21,00 ± 0,99 

19,03 ± 0,93 

Холато-

холестероловий 

коефіцієнт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

22,76 

21,70 

21,28 

21,99 

21,50 

21,27 

23,84 

22,08 

20,73 

21,35 

22,11 

22,72 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01 щодо контролю. 

 

відбувається пропорційне зменшення концентрацій як сумарних жовчних кислот, 

так і вільного холестеролу. Після введення щурам кальцитоніну спостерігається 

збільшення щодо контролю концентрації як сумарних жовчних кислот, так і 

вільного холестеролу. Так, якщо в першому півгодинному проміжку часу 

співвідношення сумарні холати/холестерол становило 96,0%:4,0%, то в 

останньому таке було 95,8%:4,2%. Це призвело до зменшення з перебігом спроби 

холато-холестеролового коефіцієнта - від 23,84 в першій півгодинній пробі до 

22,72 в останній. Проте, порівняльний аналіз динаміки змін значень холато-

холестеролового коефіцієнта в контролі і досліді, показав, що під впливом 

кальцитоніну значення коефіцієнта перевищують такі контролю. 
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При засосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг також спостерігається 

збільшення холато-холестеролового співвідношення (табл.3.11). Як свідчать 

отримані результати у щурів в жовчі контрольних дослідів частка як сумарних 

жовчнх кислот, так і вільного холестеролу зменшується. При цьому значення 

холато-холестеролового коефіцієнта впродовж спроби коливалися від 15,79 до 

16,53. Під впливом кальцитоніну спостерігається значне збільшення щодо 

контролю концентрації сумарних жовчних кислот. Внаслідок таких змін 

спостерігається збільшення значення холато-холестиролового коефіцієнта, яке 

коливалося впродовж досліду від 20,9 до 24,2. Отже, при застосуванні гормону як 

в дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг спостерігається збільшення холато-

холестеролового співвідношення, що свідчить про підвищення колоїдостійкості 

жовчі. 

Результати наших досліджень показали, що при застосуванні кальцитоніну 

як в дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг не спостерігається статистично 

достовірних змін концентрації ефірів холестеролу в жовчі (табл.3.13, табл.3.14).  

Одним з важливих показників функціонального стану печінки є значення 

коефіцієнта етерифікації холестеролу. Результати наших досліджень свідчать, що 

під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг спостерігається зменшення коефіцієнта 

етерифікації (табл.3.13). Показано, що в жовчі контрольних дослідів концентрація 

як етерифікованого, так і вільного холестеролу з перебігом спроби зменшується, а 

відсоткове співвідношення між цими группами становило в першій пробі 

12,2%:87,8%, і в останній 10,6%:89,4%. Внаслідок чого значення коефіцієнта 

етерифікації холестеролу становило на початку досліду 0,138 і наприкінці – 0,119. 

Після введення щурам кальцитоніну спостерігається зменшення концентрації 

ефірів холестеролу і збільшення концентрації його вільної форми. Відсоткове 

співвідношення, як і значення коефіцієнта етерифікації холестеролу також 

змінюється. Так якщо в першій пробі співвідношення становило 10,1% до 89,9%, а 
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Таблиця 3.13. 

Зміни коефіцієнту етерифікації холестеролу в жовчі щурів під впливом  

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг 

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,70±0,33 

2,65±0,21 

2,55±0,24 

2,38±0,25 

2,35±0,26 

2,20±0,18 

2,48±0,33 

1,93±0,27 

1,70±0,23* 

1,90±0,23 

1,88±0,25 

1,73±0,20 

Концентрація 

вільного 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

19,50±1,14 

19,33±0,57 

20,13±0,78 

18,85±0,99 

18,78±1,12 

18,55±1,22 

22,08±1,59 

23,80±1,51* 

24,28±0,43** 

22,98±1,56 

21,00±0,99 

19,03±0,93 

Коефіцієнт 

етерифікації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,138 

0,137 

0,127 

0,126 

0,125 

0,119 

0,112 

0,081 

0,070 

0,083 

0,090 

0,091 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01 щодо контролю. 

 

значення коефіцієнта етерифікації хоелстеролу дорівнювало 0,112, то в останній 

таке було 8,4% до 91,6% і коефіцієнт етерифікації дорівнював 0,091.  

 Подібні зміни значення коефіцієнта етерифікації спостерігалися й при 

застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг (табл.3.14). Результати наших досліджень 

показали, що в жовчі контрольних дослідів концентрація як етерифікованого, так і 

вільного холестеролу з перебігом спроби зменшується. Внаслідок чого практично 

не змінилося й значення коефіцієнта етерифікації холестеролу. Після 

застосування   кальцитоніну   концентрація   ефірів  холестеролу  практично  не  
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Таблиця 3.14 

Зміни коефіцієнту етерифікації в жовчі щурів під впливом кальцитоніну в 

дозі 800 нг/кг 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,75±0,38 

3,68±0,27 

3,58±0,24 

3,43±0,23 

3,13±0,22 

3,08±0,28 

3,72±0,11 

3,48±0,12 

3,32±0,18 

3,18±0,11 

3,02±0,14 

2,90±0,18 

Концентрація 

вільного  

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

25,40 ±0,52 

25,30 ± 0,53 

24,80 ± 0,60 

24,05 ± 1,07 

23,33 ± 0,96 

21,48 ± 1,13 

23,15 ± 0,86 

25,54 ± 1,58 

27,52 ±1,86 

24,64 ± 1,32 

24,02 ± 1,11 

23,92 ± 1,58 

Коефіцієнт 

етерифікації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,148 

0,145 

0,144 

0,142 

0,134 

0,143 

0,160 

0,136 

0,121 

0,129 

0,126 

0,121 

 

змінилася щодо контролю, але при цьому спостерігалася тенденція до зменшення 

даного показника щодо вихідного рівня. В показниках концентрації вільного 

холестеролу спостерігалася тенденція до збільшення щодо контрольних значень. 

Внаслідок таких змін спостерігалося зменшення щодо контролю коефіцієнта 

етерифікації холестеролу починаючи з другої півгодини досліду. Так, якщо в 

контролі в другій півгодині спостереження коефіцієнт етерифікації становив 

0,145, в третій 0,144, в четвертій 0,142, в п’ятій 0,134 і в шостій 0,143, то в досліді 

відповідно 0,136; 0,121; 0,129; 0,126; 0,121. Отже, під впливом кальцитоніну як в 

дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг спостерігається зменшення коефіцієнта 

етерифікації холестеролу. Однак, слід відмітити, що при цьому при цьому зростає 
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концентрація сумарних холатів, тобто детергентні властивості жовчі не 

порушуються. 

Крім визначення концентрації ліпідів в жовчі нами був проведений, також, 

розрахунок абсолютного вмісту цих компонентів в секреті (табл.3.15). Результати 

Таблиця 3.15. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на секрецію фосфоліпідів та тригліцеридів з 

жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

фосфоліпідів, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,768±0,105 

0,800±0,076 

0,795±0,061 

0,763±0,059 

0,760±0,074 

0,758±0,064 

0,763±0,143 

0,920±0,143 

0,943±0,152 

0,948±0,176 

0,893±0,181 

0,825±0,163 

Сума 4,643±0,434 5,290±0,950 

Абсолютний вміст 

тригліцеридів, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,025±0,003 

0,028±0,003 

0,020±0,001 

0,020±0,001 

0,020±0,001 

0,020±0,001 

0,023±0,005 

0,028±0,005 

0,028±0,005 

0,028±0,005 

0,025±0,006 

0,023±0,005 

Сума 0,13±0,005 0,15±0,029 

 

наших дослідження показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг 

спостерігається тенденція до збільшення дебіту фосфоліпідів, але ці зміни не були 

статистично вірогідними (табл.3.15). При застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг 

спостерігалися більш значні зміни дебіту фосфоліпідів. Так, абсолютний вміст 

збільшився вже в другій півгодині досліду і залишався достовірно більшим до 

кінця спостереження (рис.3.12). Вдругому півгодинному проміжку часу 

збільшення становило 36,2% (p<0,05); в третьому – 59% (p<0,01); в четвертому – 

51,2% (p<0,01); в п’ятому – 48,7% (p<0,01) і в шостому – 63,2% (p<0,01) щодо 

контрольних значень. В сумі за дослід фосфоліпідів виділилось на 43,9% (p<0,01) 
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Рис.3.12. Секреція фосфоліпідів з жовчю у щурів під впливом кальцитоніну 

в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

більше, що становило 4,424±0,332 мг/г, ніж в контролі – 3,075±0,298 мг/г. 

При застосуванні кальцитоніну в дозі 200 нг/кг не спостерігалося 

статистично достовірних змін й дебіту тригліцеридів (табл.3.15). При дії гормону 

в дозі 800 нг/кг абсолютний вміст тригліцеридів вірогідно збільшувався в останніх 

двох годинах  спостереження  (рис.3.13). Так,  збільшення  становило  в  третій  

 

Рис.3.13. Секреція тригліцеридів з жовчю у щурів під впливом кальцитоніну 

в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 
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півгодині досліду 50% (p<0,05); в четвертій – 85,7% (p<0,01); в п’ятій – 85,7% 

(p<0,01) і в шостій – 84,6% (p<0,01) щодо контролю. Всього за три години 

спостереження тригліцеридів секретувалось на 53% (p<0,05) більше (0,153±0,013 

мг/г), ніж в контролі (0,100±0,016 мг/г). 

Результати наших спостережень свідчать, що під впливом кальцитоніну в 

дозі 200 нг/ спостерігається тенденція до збільшення вмісту вільних жирних 

кислот в жовчі впродовж всього періоду спостереження. Проте це збільшення не 

було статистично вірогідним. Так, якщо в контролі показники абсолютного вмісту 

вільних жирних кислот становили в першу півгодину досліду 0,133±0,025 мг/г, в 

другу – 0,135±0,021, в третю – 0,143±0,026, в четверту – 0,133±0,023, в п’яту – 

0,128±0,026 і в шосту – 0,128±0,020 мг/г, то в досліді відповідно 0,163±0,023; 

0,153±0,017; 0,145±0,018; 0,150±0,020; 0,165±0,025; 0,190±0,035 мг/г. При дії 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг абсолютний вміст вільних жирних кислот 

статистично достовірно збільшується впродовж всього періоду спостереження 

(рис.3.14). Так, в перші 30 хв досліду збільшення  становило 110,3% (p<0,01); в  

 

Рис.3.14. Секреція вільних жирних кислот з жовчю у щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

другі – 63,9% (p<0,05); в треті – 83,4; в четверті – 90 (p<0,01); в п’яті – 75,3% 

(p<0,01) і в шості – 54,7% (p<0,05) щодо контролю. В цілому за дослід вільних 
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жирних кислот виділилось на 70,1% більше (0,774±0,094), ніж в контролі 

(0,455±0,040). 

Як свідчать результати наших спостережень кальцитонін застосований в 

дозі 200 нг/кг достовірно не змінює дебіт вільного холестеролу та його ефірів 

(табл.3.16). При дії гормону в дозі 800 нг/кг  спостерігаються вірогідні зміни як  

Таблиця 3.16. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на секрецію вільного холестеролу та його 

ефірів з жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=18; кальцитонін n=18) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

холестеролу, (мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,210±0,027 

0,223±0,022 

0,225±0,022 

0,205±0,018 

0,203±0,026 

0,190±0,014 

0,220±0,036 

0,260±0,041 

0,268±0,039 

0,258±0,042 

0,235±0,041 

0,0220±0,045 

Сума 1,26±0,13 1,46±0,24 

Абсолютний вміст 

ефірів 

холестеролу, (мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,030±0,007 

0,033±0,005 

0,028±0,006 

0,028±0,006 

0,025±0,005 

0,023±0,005 

0,023±0,005 

0,020±0,004 

0,020±0,004 

0,020±0,004 

0,020±0,004 

0,020±0,004 

Сума 0,165±0,033 0,123±0,025 

 

дебіту вільного холестеролу, так і його ефірів. Так, при дії гормону абсолютний 

вміст вільного холестеролу збільшувався починаючи з другої півгодини 

спостереження (рис.3.15) і приріст становив в другій пробі досліду 54,5% 

(p<0,01); в третій – 71,9% (p<0,01); в четвертій – 88,8% (p<0,001); в п’ятій – 96,2% 

(p<0,001); і в шостій – 129,1% (p<0,01) щодо контролю. В сумі за дослід 

холестеролу секретувалось на 67,4% (p<0,01) більше, що становило 1,528±0,125, 

ніж в контролі (0,913±0,041). 
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Рис.3.15. Секреція холестеролу з жовчю у щурів під впливом кальцитоніну в 

дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

Як показали наші дослідження на відміну від дебіту холестеролу, 

абсолютний вміст його ефірів достовірно зменшується в перших двох годинах 

досліду (рис.3.16). Так в першому півгодинному проміжку часу дебіт ефірів 

холестеролу зменшився на 26,3% (p<0,05); в другому – на 32,4% (p<0,01); в 

третьому – на 24,2% (p<0,05); в четвертому – на 30,3% (p<0,05); в п’ятому – на 

23,4 і в шостому – 23,4% щодо контролю. Всього за три години спостереження 

ефірів холестеролу секретувалось на 27,5% менше (0,145±0,024), ніж в контролі 

(0,200±0,013).  

Таким чином, результати наших досліджень показали, що кальцитонін, 

застосований внутрішньом’язово, в дозі 800 нг/кг змінює ліпідний склад жовчі. 

На фоні зростання рівня холерезу спостерігається вірогідне збільшення вмісту 

фосфоліпідів, тригліцеридів, вільних жирних кислот, вільного холестеролу та 

зменшення дебіту ефірів холестеролу. За даними джерел літератури в процесах 

екскреціїї холестеролу та фосфоліпідів з гепатоцитів у жовч беруть участь 

транспортери ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 відповідно [148]. Дані 

транспортери локалізовані на каналікулярній мембрані гепатоцитів і є чутливими 

до  коливань   внутрішньоклітинного  рівня   цАМФ.  Оскільки  на  гепатоцитах  
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Рис.3.16. Секреція ефірів холестеролу з жовчю у щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=15) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

локалізовані кальцитонінові рецептори С1b типу [29, 117], активація яких 

призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ, ми можемо 

припускати, що збільшення вмісту холестеролу та фосфоліпідів, показане в наших 

дослідженнях, є наслідком зв’язування кальцитоніну з власними рецепторами, 

внаслідок чого збільшується концентрація цАМФ з подальшою активацією 

транспортерів холестеролу та фосфоліпідів ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 та 

посиленням екскреції цих ліпідних компонентів у жовч. Слід відмітити, що під 

впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла показники вмісту основних 

ліпідних складових жовчі вірогідно не змінювалися, тоді як при дії гормону в дозі 

800 нг/кг спостерігалися статистично достовірні зміни всіх ліпідних фракцій. 

Ймовірно, що такий результат може бути наслідком активації незначної кількості 

кальцитонінових рецепторів С1b типу при застосуванні кальцитоніну в дозі 200 

нг/кг. Зі збільшенням дози гормону зростає кількість зв’язаних з кальцитоніном 

рецепторів з подальшою активацією каналікулярних транспортерів 

ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 та посиленням екскреції холестеролу та 

фосфоліпідів у жовч. 
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3.1.3. Вплив кальцитоніну в дозах 200 та 800 нг/кг на спектр кон’югатів 

білірубіну в жовчі. Відомо, що кількість білірубіну та його кон’югатів в жовчі 

певною мірою характеризує стан екскреторної функції печінки, тому було 

важливим дослідити вміст цих компонентів в секреті під впливом кальцитоніну. 

Результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 200 

нг/кг концентрація некон’югованого білірубіну (НБ) в жовчі достовірно 

зменшується починаючи з другої півгодини досліду. Так, значення концентрації 

становили в другій пробі 0,145±0,020 (p<0,05) мг/дл; в третій – 0,127±0,020 

(p<0,01); в четвертій – 0,148±0,023 (p<0,05); в п’ятій – 0,115±0,021 (p<0,001) і в 

шостій – 0,178±0,023 (p<0,05) мг/дл проти відповідних значень в контролі 

0,242±0,020, 0,235±0,019, 0,240±0,018, 0,252±0,015, 0,273±0,013, 0,286±0,018 

мг/дл. Під впливом гормону зменшився і абсолютний вміст НБ в жовчі (рис.3.17).  

 

Рис.3.17. Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на абсолютний вміст 

некон’югованого білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=10; кальцитонін 

n=10); 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

Достовірним зменшення було з другого до п’ятого півгодинного проміжку часу. 

Так, в перші 30 хв спроби абсолютний вміст НБ зменшився на 15%; в другі – на 

43,8% (p<0,05); в треті – на 53,4% (p<0,05); в четверті – на 53,4% (p<0,01) і в п’яті 
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на – 66,7% (p<0,01) щодо контрольних показників. Всього за три години досліду 

під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг НБ секретувалося менше, що становило 

5,3±1,0 мкг/г (p<0,05), ніж в контролі – 9,8±1,1 мкг/г.  

При застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг достовірних змін в показниках 

концентрації некон’югованого білірубіну не спостерігається. Так, значення 

концентрації НБ становили в перші 30 хв досліду 0,236±0,018 мг/дл; в другі – 

0,266±0,017; в треті – 0,286±0,019; в четверті – 0,306±0,016; в п’яті–  0,286±0,010 і 

в шості – 0,270±0,012 мг/дл проти відповідних значень в контролі 0,238±0,015, 

0,236±0,015, 0, 240±0,012, 0,251±0,09, 0,272±0,08, 0,279±0,013 мг/дл. Під впливом 

гормону в дозі 800 нг/кг не спостерігається вірогідних змін й в показниках 

абсолютного  вмісту  некон’югованого білірубіну  (табл.3.17). Слід  відмітити,  що  

Таблиця 3.17. 

Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на секрецію некон’югованого та 

диглюкуроніду білірубіну з жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=10; кальцитонін n=10) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Абсолютний вміст 

некон’югованого 

білірубіну,  

(мкг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,2±0,30 

3,2±0,20 

3,3±0,40 

3,3±0,40 

3,6±0,40 

3,8±0,50 

2,6±0,20 

2,8±0,10 

3,1±0,10 

3,3±0,20 

3,3±0,30 

3,1±0,30 

Сума 18,8±3,0 18,3±1,0 

Абсолютний вміст 

диглюкуроніду 

білірубіну, 

(мкг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

43,1±6,92 

42,6±7,68 

45,0±9,14 

46,4±9,81 

45,7±10,0 

42,3±11,1 

39,4±5,31 

42,4±5,78 

41,4±6,16 

40,6±6,54 

38,0±6,65 

36,8±6,01 

Сума 259,7±52,3 231,4±38,1 

 

результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 200 

нг/кг маси тіла абсолютний вміст некон’югованого білірубіну достовірно 
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зменшувався починаючи з другої півгодини досліду. В сумі за три години 

спостереження НБ секретувалося на 45,9% (p<0,05) менше, ніж у контролі. 

На відміну від некон’югованого білірубіну, концентрація сульфату 

білірубіну (СБ) після застосування кальцитоніну в дозі 200 нг/кг збільшилася. 

Достовірним це збільшення було починаючи з другої проби. Так, в другій 

півгодині досліду значення концентрації становило 0,222±0,025 (p<0,05) мг/дл; в 

третій – 0,258±0,024 (p<0,001); в четвертій – 0,230±0,020 (p<0,05); в п’ятій – 

0,287±0,024 (p<0,001) і в шостій – 0,208±0,018 (p<0,05) мг/дл проти відповідних 

значень у контролі 0,102±0,016, 0,115±0,021, 0,112±0,021, 0,133±0,026, 

0,123±0,021, 0,124±0,030 мг/дл. Абсолютний вміст сульфату білірубіну також 

значно збільшується під впливом кальцитоніну в дозі 200 нг/кг. Так, дебіт СБ в 

третій півгодині досліду перевищив такий контролю і залишився достовірно 

більшим   до   кінця   спостереження   (рис.3.18). Абсолютний   вміст   сульфату  

 

Рис.3.18. Зміни вмісту сульфату білірубіну в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг (M±m; контроль n=10; кальцитонін n=10); 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 
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білірубіну в третій пробі збільшився на 116,7% (p<0,05); в четвертій – 83,4% 

(p<0,05); в п’ятій – на 140% (p<0,01) і в шостій – на 80% (p<0,05) щодо 

контрольних показників. В сумі за дослід сульфату білірубіну виділилося більше 

– 7,0±0,9 мкг/г (p<0,05), ніж в контролі – 3,5±0,7 мкг/г.  

При застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг збільшення концентрації СБ 

в жовчі спостерігалося впродовж всього періоду спостереження. Так, значення 

концентрації становили в першій пробі 0,157±0,009 (p<0,01) мг/дл; в другій – 

0,137±0,009 (p<0,01); в третій – 0,127±0,009 (p<0,05); в четвертій – 0,127±0,012 

(p<0,05); в п’ятій – 0,140±0,010 (p<0,01) і в шостій – 0,133±0,008 (p<0,01) мг/дл 

проти відповідних значень у контролі 0,084±0,011, 0,074±0,007, 0,077±0,011, 

0,067±0,015, 0,088±0,009, 0,076±0,010 мг/дл. Абсолютний вміст сульфату 

білірубіну також значно збільшується під впливом кальцитонінув дозі 800 нг/кг. 

Так, вже в першій півгодині досліду дебіт СБ статистично вірогідно перевищив 

такий контролю і залишився достовірно більшим до кінця спостереження 

(рис.3.19). Значення абсолютного вмісту СБ збільшилося в перші 30 хв досліду на  

 

Рис.3.19. Зміни вмісту сульфату білірубіну в жовчі щурів під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=10; кальцитонін n=10); 

Примітки ** - p<0,01 щодо контролю. 
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87,5% (p<0,01); в другі – на 85,7% (p<0,01); в треті – на 100% (p<0,01); в четверті 

– на 85,7% (p<0,01); в п’яті на 133,4% (p<0,01) і в шості на 180% (p<0,01) щодо 

контрольних показників. В сумі за дослід сульфату білірубіну виділилось більше, 

що становило 8,0±0,9 мкг/г (p<0,01), ніж в контролі – 4,2±0,3 мкг/г. Слід 

відмітити, що при дії гормону в дозі 200 нг/кг абсолютний вміст сульфату 

білірубіну достовірно збільшується лише в останніх двох годинах досліду, тоді як 

під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла збільшення спостерігалося 

впродовж всього періоду спостереження. Однак, в сумі за 3 години 

спостереження відмінності в показниках вмісту сульфату білірубіну в даних 

серіях дослідів були не істотними. Так, при дії кальцитоніну в дозі 200 нг/кг в 

сумі за дослід сульфату білірубіну секретувалося на 100% більше, а під впливом 

гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла – на 91% більше, ніж в контролі. 

Важливою складовою кон’югатів білірубіну є диглюкуронід білірубіну 

(ДБ), тому ми дослідили як змінюється його концентрація і абсолютний вміст під 

впливом кальцитоніну. З’ясувалось, що при застосуванні гормону в дозі 200 нг/кг 

показники концентрації ДБ достовірно не змінювалися (табл.3.18). В показниках 

абсолютного вмісту спостерігалася тенденція до збільшення, але ці зміни не були 

статистично достовірними. Так дебіт ДБ в першому півгодинному проміжку часу 

становив 28,3±4,55 мкг/г; в другому – 28±3,03; в третьому – 23±2,04; в четвертому 

– 20,3±1,89; в п’ятому – 20,8±2,29 і в шостому 19,3±2,25 мкг/г, тоді як в контролі 

ці значення доівнювали в першій пробі 27±4,14 мкг/г, другій 23,3±2,39, в третій 

21,5±1,44 в четвертій 20±1,47, в п’ятій 19,8±2,75 і в шостій 17,5±1,56 мкг/г.  

Під впливом гормону в дозі 800 нг/кг концентрація диглюкуроніду 

білірубіну статистично достовірно зменшується впродовж всього досліду. Так, 

якщо в контролі значення концентрації ДБ становили в першій пробі 4,58±0,15 

мг/дл, в другій – 4,60±0,20, в третій – 4,82±0,22, в четвертій – 5,08±0,23, в п’ятій – 

5,10±0,21 і в шостій – 5,08±0,23 мг/дл, то в досліді відповідно 3,38±0,34 (p<0,01); 
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Таблиця 3.18. 

Вплив кальцитоніну в дозі 200 нг/кг на концентрацію кон’югатів 

білірубіну 

(M±m; контроль n=10; кальцитонін n=10) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Кальцитонін 

Концентрація 

диглюкуроніду 

білірубіну, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,78±0,40 

3,80±0,38 

4,02±0,38 

4,28±0,38 

4,42±0,29 

4,36±0,28 

4,08±0,34 

4,63±0,37 

4,43±0,32 

4,27±0,34 

4,78±0,39 

4,50±0,34 

Концентрація 

моноглюкуроніду 

білірубіну,  

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,28±0,21 

3,18±0,26 

3,40±0,28 

3,63±0,25 

3,68±0,24 

3,50±0,23 

3,27±0,25 

3,77±0,25 

3,55±0,26 

3,40±0,27 

3,73±0,32 

3,43±0,29 

Концентрація 

моноглюкуронід-

моноглюкозиду 

білірубіну, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,14±0,014 

0,14±0,019 

0,16±0,016 

0,17±0,010 

0,18±0,014 

0,18±0,022 

0,19±0,025 

0,13±0,019 

0,12±0,017 

0,14±0,020 

0,11±0,014 

0,14±0,019 

 

3,60±0,33 (p<0,05); 3,38±0,35 (p<0,01); 3,18±0,35 (p<0,001); 2,94±0,33 (p<0,001); 

2,90±0,29 (p<0,001) мг/дл. При цьому результати наших досліджень не показали 

достовірних змін абсолютного вмісту диглюкуроніду білірубіну (табл.3.17). 

Результати наших спостережень показали, що під впливом кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг не спостерігається вірогідних змін концентрації моноглюкуроніду 

білірубіну (МБ) (табл.3.18). В показниках абсолютного вмісту МБ достовірних 

змін також не спостерігається. В першій пробі значення дебіту становило 

22,5±3,40 мкг/г; в другій – 23±2,16; в третій – 18,8±1,60; в четвертій – 16,5±1,44; в 

– п’ятій 16,5±2,06 і в шостій – 15±2,04 мкг/г проти відповідних значень в контролі 

26,6±3,47, 21,4±2,38, 20,6±2,54, 20,2±2,96, 20±3,96, 17,4±3,49 мкг/г. 
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Під впливом гормону в дозі 800 нг/кг збільшується як концентрація, так і 

дебіт моноглюкуроніду білірубіну. Достовірним збільшення концентрації було 

починаючи з другої півгодини досліду. Так, якщо в контролі значення 

концентрації МБ становили в першій пробі в другій пробі 2,74±0,15, в тертій – 

2,78±0,10, в четвертій – 2,94±0,10, в п’ятій – 3,02±0,08 і в шостій – 3,14±0,08 

мг/дл, то в досліді відповідно 3,26±0,08 (p<0,01); 3,48±0,07 (p<0,001); 3,54±0,09 

(p<0,01); 3,40±0,14 (p<0,05); 3,40±0,07 (p<0,05) мг/дл. Абсолютний вміст МБ 

достовірно  збільшувався  протягом  всього  періоду  спостереження  (рис.3.20) і  

 

Рис.3.20. Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на абсолютний вміст 

моноглюкуроніду білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=10; кальцитонін 

n=10); 

Примітки * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

приріст становив в першому півгодинному проміжку часу 46,4% (p<0,05); в 

другому – 76,6% % (p<0,01) в третьому – 102,9% (p<0,001); в четвертому – 118,8% 

(p<0,001); в п’ятому – 113% (p<0,01) і в шостому – 141,1% (p<0,01) щодо 

контролю. Всього за три години досліду під впливом кальцитоніну печінка щурів 

секретувала на 89,7% (p<0,01) моноглюкуроніду білірубіну більше, ніж в 

контролі, що становило 243±19 мкг/г проти 128±18 мкг/г у інтактних тварин. 
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Результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 

200 нг/кг не спостерігається достовірних змін і в показниках концентрації 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну (МГМГлБ) (табл.3.18). Абсолютний 

вміст МГМГлБ також не змінюється після введення кальцитоніну в даній дозі. 

Так, якщо в контролі показники дебіту МГМГлБ становили в перші 30 хв досліду 

1,2±0,16 мкг/г, в другі – 1,1±0,15, в треті – 1,1±0,18, в четверті – 1,3±0,25, в п’яті – 

1,1±0,22 і в шості – 0,9±0,23 мкг/г, то в досліді відповідно 1,2±0,21; 0,7±0,15; 

0,6±0,13; 0,7±0,17; 0,5±0,11; 0,6±0,5 мкг/г.  

Під впливом гормону в дозі 800 нг/кг концентрація та дебіт 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну достовірно збільшуються впродовж 

всього досліду. Так в першій півгодині досліду значення концентрації становили 

0,175±0,017 мг/дл (p<0,05); в другій – 0,208±0,018 (p<0,01) в третій – 0,235±0,019 

(p<0,001); в четвертій – 0,270±0,022 (p<0,001); в п’ятій – 0,243±0,017 (p<0,001) і в 

шостій – 0,228±0,017 мг/дл проти відповідних значень у контролі 0,123±0,010, 

0,130±0,012, 0,139±0,006, 0,154±0,008, 0,157±0,009, 0,163±0,014 мг/дл. Приріст 

абсолютного вмісту МГМГлБ становив в перші 30 хв досліду 75% (p<0,01); в 

другі 100% (p<0,01); в треті 145,5% (p<0,01); в четверті –146,2% (p<0,01); в п’яті 

163,6% (p<0,01) і в шості 200% (p<0,01) щодо контрольних значень (рис.3.21.). В  

 

Рис.3.21. Зміни вмісту моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі 

щурів під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг (M±m; контроль n=10; 

кальцитонін n=10) 

Примітки: ** - p<0,01 щодо контролю. 



80 

 

сумі за три години спостереження моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну 

секретувалось на 132,8% (p<0,01) більше (15,6±2,6 мкг/г), ніж в контролі 

(6,70±0,80 мкг/г). Отже, під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла 

вірогідно збільшився вміст моноглюкуроніду та моноглюкуронідмоноглюкозиду 

білірубіну в жовчі. Слід зауважити, що при застосуванні гормону в дозі 200 нг/кг 

маси тіла статистично достовірних змін абсолютного вмісту МБ та МГМГлБ не 

спостерігалося. 

Таким чином, результати наших досліджень показали, що при дії 

кальцитоніну вдозі 200 нг/кг достовірно зменшується вміст некон’югованого 

білірубіну та збільшується такий сульфату білірубіну в жовчі. При підвищенні 

дози кальцитоніну до 800 нг/кг маси тіла, спостерігається збільшення 

абсолютного вмісту сульфату білірубіну, моноглюкуроніду та 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі щурів. При цьому дебіт 

некон’югованого білірубіну в жовчі щурів не зазнає достовірних змін. Таким 

чином, ми можемо припускати, що зі збільшенням дози гормону відбувається 

посилення процесів кон’югації НБ як з сульфатною, так і з глюкуроновою 

кислотами. Крім того, за даними літератури, на базолатеральній мембрані 

гепатоцитів щурів розташований транспортер Oatp2, який бере участь в 

транспорті з крові до гепатоциту некон’югованого білірубіну, гормонів 

щитоподібної залози та лікарських препаратів до яких, зокрема, належить і 

кальцитонін [105]. Зважаючи на це, ми можемо припустити, що під впливом 

кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла активується базолатеральний транспортер 

Oatp2 і посилюється транспорт некон’югованого білірубіну до гепатоцита з 

подальшою його активною кон’югацією з сульфатною та глюкуроновю 

кислотами. З іншого боку, гормон як в дозі 200, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла 

активує каналікулярний транспортер кон’югатів білірубіну Mrp2 і таким чином 

посилює їх екскрецію з гепатоцита в жовч. 
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3.1.4. Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на концентрацію компонентів 

аденілової системи в жовчі щурів. На теперішній час відомо, що кальцитонін 

реалізує свої біологічні ефекти шляхом взаємодії з рецепторами, які розташовані 

на плазматичній мембрані клітин. За даними літератури, в механізмах дії 

кальцитоніну можуть бути залучені різні вторинні посередники. Залучення того 

чи іншого посередника залежить від ізоформи рецептора з яким зв’язується 

гормон [116]. Так, при активації G  субодиниці обох ізоформ C1a та С1b 

рецепторів відбувається залучення цАМФ як вторинного посередника. Але при 

активації ізоформи рецептора C1a, яка може бути також зв’язана з G  

субодиницею, спостерігається збільшення кількості внутрішньоклітинного Са 2
. 

Оскільки дані літератури свідчать, що на гепатоцитах присутні лише 

кальцитонінові рецептори С1b типу [29], ми можемо припускати, що внаслідок 

активації даних рецепторів відбувається збільшення концентрації цАМФ. 

Зважаючи на те, що кількість компонентів аденілової системи в жовчі певною 

мірою характеризує стан метаболічних процесів у печінці та дозволяє з’ясувати 

можливість залучення цАМФ як вторинного посередника в механізми 

холесекреції, ми дослідили вплив кальцитоніну на концентрацію компонентів 

аденілової системи в жовчі. 

Результати наших досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 

800 нг/кг маси тіла спостерігається статистично достовірне збільшення 

концентрації компонентів аденілової системи починаючи вже з другої години 

досліду (рис.3.22.). Так, якщо впродовж першої години спостереження 

концентрація компонентів аденілової системи практично не змінилася, то в третій 

пробі досліду приріст становив 25,2% (p<0,01); в четвертій – 16,7% (p<0,01); в 

п’ятій – 19,7% (p<0,01) і в шостій – 24,2% (p<0,001) щодо контрольних 

показників. 
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Рис.3.22. Вплив кальцитоніну в дозі 800 нг/кг на концентрацію 

компонентів аденілової системи (M±m; контроль n=10; кальцитонін n=10) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

Таким чином, результати наших спостережень свідчать, що кальцитонін 

застосований в дозі 800 нг/кг маси тіла, збільшує концентрацію компонентів 

аденілової системи в жовчі. Зважаючи на те, що цАМФ є одним з компонентів 

аденілової системи, отримані нами результати можуть свідчити про можливе 

залучення саме цАМФ як вторинного посередника в механізми холесекреції при 

дії кальцитоніну. 
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3.2. Участь аміліну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у 

щурів 

 

3.2.1. Вплив аміліну в дозах 1 та 3 мг/кг на секрецію жовчних кислот з 

жовчю. Оскільки основною функцією аміліну є підтримання гомеостазу глюкози, 

більшість досліджень присвячені саме впливу гормону на метаболізм глюкози в 

тканині печінки. При цьому, на сьогодні залишається практично недослідженою 

участь аміліну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки. Зокрема, 

звертає на себе увагу наявність лише поодиноких робіт присвячених впливу 

аміліну на об’єм жовчі і відсутність даних щодо змін спектру холатів при дії 

гормону. Крім того, не дослідженим залишається вплив аміліну на ліпідний та 

пігментний склад жовчі. Зважаючи на це, ми дослідили вплив аміліну на 

зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів. Результати наших досліджень 

показали, що амілін, застосований підшкірно, в дозі 1 мг/кг маси тіла не впливає 

на   рівень   холерезу   у   щурів   (рис.3.23).   Так   після  застосування  пептиду  ні  

 

Рис.3.23. Зміни секреції жовчі у щурів під впливом аміліну в дозі 1 мкг/кг 

(M±m; контроль n=15; амілін n=6) 

 

впродовж досліду, ні загалом за 3 години спроби не спостерігалося статично 

вірогідних змін об’єму секретованої жовчі щодо контрольних значень. При 
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застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла спостерігається підвищення рівня 

секреції жовчі впродовж всього періоду спостереження (рис.3.24). Так, в перші 30  

 

Рис.3.24. Зміни секреції жовчі у щурів під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг 

маси тіла (M±m; контроль n=20; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю.  

 

хв досліду кількість секретованої жовчі збільшилася на 38,6% (p<0,001); в другі – 

на 27,4% (p<0,01); в треті на – 22,6% (p<0,01); в четверті – 22,1% (p<0,05); в п’яті 

– 21,6% (p<0,05) і в шості на – 21,8% (p<0,05) щодо контрольних значень. В 

цілому за дослід жовчі секретувалось більше, що становило 8,50 мкл/г (p<0,01) 

більше, ніж в контролі – 6,85 мл/г. Як свідчать результати наших досліджень під 

впливом аміліну в дозі 1 мг/кг маси тіла не спостерігалося вірогідних змін об’єму 

секретованої жовчі, тоді як в дослідах із застосуванням гормону в дозі 3 мг/кг 

маси тіла було показано статистично достовірне збільшення даного показника на 

24,1% (p<0,01) щодо контролю. Отже, під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг не 

спостерігається статистично достовірних змін об’єму жовчі, а при дії гормону в 

дозі 3 мг/кг рівень холерезу зростає. 

Якісний склад жовчі дозволяє судити про рівень синтезу гепатоцитами 

первинних жовчних кислот, спроможність паренхіми печінки захоплювати з 



85 

портальної крові жовчні кислоти, а також здатність гепатоцитів до метаболізму 

цих кислот, тобто їх гідроксилювання і кон’югації з амінокислотами. Зважаючи на 

це ми дослідили зміни вмісту жовчних кислот в жовчі під впливом аміліну. 

Отримані нами результати показали, що під впливом гормону в дозі 1 мкг/кг 

спостерігається достовірне збільшення рівня сумарних жовчних кислот в другій 

та третій півгодинах досліду. Так, концентрація сумарних холатів становила в 

другій пробі 502,6±13,1 (p<0,05) мг/дл і в третій – 478,6±12,0 (p<0,05) мг/дл проти 

відповідних значень в контролі 446,5±13,8, 440,0±10,5 мг/дл. В показниках 

абсолютного вмісту сумарних жовчних кислот статистично достовірних змін не 

спостерігалося. Так, якщо в контролі значення дебіту становили в першій 

півгодині досліду 6,48±0,61 мг/г, в другій – 6,22±0,60, в третій – 5,89±0,50, в 

четвертій – 5,46±0,46, в п’ятій – 5,16±0,41 і в шостій – 4,86±0,36 мг/г, то в досліді 

відповідно 5,80±0,34; 6,33±0,59; 6,23±0,60; 5,98±0,72; 5,63±0,71; 5,14±0,58. 

При дії аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла концентрація сумарних жовчних 

кислот збільшується. Достовірним це збільшення було з третьої по п’яту 

півгодини спостереження. Так, значення концентрації становили в третій пробі 

514,2±13,3 (p<0,001) мг/дл; в четвертій – 478,7±8,3 (p<0,001); в п’ятій – 450,0±8,5 

(p<0,01) і в шостій – 418,9±10,0 мг/дл проти відповідних значень в контролі 

445,0±9,7, 429,9±8,8, 413,4±8,1, 397,7±8,3 мг/дл. Під впливом гормону 

спостерігається тенденція до збільшення дебіту сумарних жовчних кислот, але ці 

зміни не були достовірними. Так, якщо в контролі абсолютний вміст в першому 

півгодинному проміжку часу становив 6,85±0,58 мг/г, в другому – 6,50±0,59, в 

третьому – 6,23±0,68, в четвертому – 5,85±0,67, в п’ятому – 5,54±0,63 і в шостому 

– 5,18±0,54 мг/г, то в досліді відповідно 7,52±0,63; 7,14±0,47; 7,22±0,50; 6,57±0,37; 

6,07±0,35; 5,60±0,26 мг/г. 

Як свідчать результати наших спостережень, під впливом аміліну в дозі 1 

мг/кг збільшується концентрація таурохолевої кислоти, але достовірними ці зміни 

були лише в другій та третій півгодинних пробах. Так, значення концентрації 

ТХК становили в другі 30 хв спостереження 207,4±5,80 (p<0,01) мг/дл і в треті 

202,1±5,86 (p<0,01) мг/дл проти відповідних значень в контролі 171,1±4,72, та 
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173,7±4,21 мг/дл. В показниках абсолютного вмісту таурохолевої кислоти не 

спостерігається достовірних змін під впливом гормону (табл.3.19). 

Таблиця 3.19. 

Вплив аміліну в дозі 1мг/кг на абсолютний вміст кон’югованих холатів 

 в жовчі щурів 

(М±m; n контроль=15; n амілін=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Абсолютний вміст 

таурохолевої 

кислоти, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,41±0,23 

2,33±0,21 

2,20±0,19 

2,07±0,18 

1,98±0,16 

1,86±0,14 

2,31±0,12 

2,60±0,22 

2,62±0,24 

2,54±0,30 

2,39±0,29 

2,25±0,24 

Сума 12,85±1,09 14,85±1,54 

Абсолютний вміст 

ТХДХК+ТДХК, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,19±0,11 

1,14±0,10 

1,09±0,09 

1,00±0,09 

0,94±0,08 

0,88±0,08 

1,11±0,07 

1,15±0,13 

1,05±0,09 

0,99±0,09 

0,94±0,11 

0,87±0,11 

Сума 6,25±0,52 6,19±0,64 

Абсолютний вміст 

глікохолевої 

кислоти,  

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,95±0,19 

1,89±0,20 

1,81±0,17 

1,68±0,15 

1,59±0,13 

1,50±0,12 

1,70±0,12 

1,90±0,18 

1,89±0,21 

1,81±0,24 

1,73±0,24 

1,46±0,17 

Сума 10,41±0,93 10,64±1,24 

Абсолютний вміст 

ГХДХК+ГДХК, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,35±0,04 

0,31±0,05 

0,30±0,04 

0,26±0,03 

0,24±0,03 

0,23±0,03 

0,30±0,03 

0,29±0,04 

0,29±0,04 

0,29±0,06 

0,26±0,04 

0,23±0,03 

Сума 1,69±0,23 1,70±0,24 

 

Під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг спостерігається достовірне збільшення 

концентрації таурохолевої кислоти починаючи з другої півгодини досліду. Так, 
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якщо в контролі показники концентрації таурохолевої кислоти становили в другі 

30 хв спроби 177,8±4,36 мг/дл, в треті – 172,7±3,87, в четверті – 169,1±3,74, в п’яті 

– 164,5±3,59, і в шості – 158,4±3,80 мг/дл, то в досліді відповідно 195,1±5,31 

(p<0,05); 209,8±4,56 (p<0,001); 200,1±4,63 (p<0,001); 189,2±4,94 (p<0,001); 

179,6±4,45 мг/дл (p<0,01). Абсолютний вміст ТХК також достовірно збільшувався 

починаючи з другої проби досліду (рис.3.25) і приріст становив в другій півгодині  

 

Рис.3.25. Секреція таурохолевої 87ислот из жовчю у щурів під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

спостереження 27,4% (p<0,01); в третій – 44,8% (p<0,001); в четвертій – 43,5% 

(p<0,001); в п’ятій – 38,8% (p<0,001) і в шостій – 37,4% (p<0,001) щодо контролю 

(рис.3.31). В сумі за дослід таурохолевої кислоти виділилось на 33,4% (p<0,001) 

більше, що становило 16,03±0,68 мг/г, ніж в контролі – 12,02±0,81 мг/г. 

На відміну від ТХК, концентрація таурокон’югатів хенодезоксихолевої та 

дезоксихолевої кислот зменшується під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг. 

Статистично достовірним зменшення було в другій половині досліду. Так, якщо в 

контролі   значення   концентрації   ТХДХК + ТДХК   становили   в   четвертому  
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півгодинному проміжку 81,4±2,23 мг/дл, в п’ятому – 77,9±2,44 і в шостому – 

75,1±2,51 мг/дл, то в досліді відповідно 72,6±2,02 (p<0,05); 67,7± 1,62 (p<0,05); 

62,4±2,29 мг/дл (p<0,01). Абсолютний вміст таурокон’югатів хенодезоксихолевої 

та дезоксихолевої кислот не зазнає достовірних змін при дії гормону в дозі 1 мг/кг 

(табл.3.19). 

Отже, під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг зменшується концентрація 

таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот, а показники абсолютного 

вмісту залишаються незмінними. При дії аміліну в дозі 3 мг/кг концентрація 

таурокон’югатів хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот достовірно 

збільшується з другої по п’яту півгодини досліду Так, в другій пробі жовчі 

концентрація ТХДХК + ТДХК дорівнювала 96,1±4,73 (p<0,05) мг/дл; в третій – 

94,0±4,15 (p<0,05); в четвертій – 90,3±3,49 (p<0,01) і в п’ятій – 85,3±3,31 (p<0,05) 

мг/дл, тоді як в контролі ці значення становили відповідно 85,9±2,00, 83,4±2,09, 

79,8±2,16, 76,8±2,05 мг/дл. Абсолютний вміст ТХДХК + ТДХК достовірно 

перевищував показники контролю впродовж всього досліду (рис.3.26.). Так, в  

 

Рис.3.26. Секреція таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот 

з жовчю у щурів під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін 

n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 
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перші 30 хв досліду після застосування аміліну дебіт суміші 

тауродигідроксихоланових кислот зріс на 29,6% (p<0,05); в другі – на 16,1% 

(p<0,05); в треті – на 31% (p<0,01); в четверті – на 29% (p<0,01); в п’яті – на 27,6% 

(p<0,01) і в шості – на 25,3% (p<0,01) щодо контрольних показників. Всього за три 

години спостереження ТХДХК + ТДХК секретувалось на 27,6% (p<0,01) більше 

(7,48±0,49 мг/г), ніж в контролі (5,86±0,37 мг/г). Отже, під впливом аміліну в дозі 

3 мг/кг збільшується як концентрація, так і абсолютний вміст таурокон’югатів 

дигідроксихоланових жовчних кислот. 

Порівняльний аналіз змін концентрації та дебіту глікохолатів, які 

представлені глікохолевою кислотою та сумішшю глікодезоксихолевої та 

глікохенодезоксихолевої кислот, в жовчі контрольних дослідів і дослідів із 

застосуванням аміліну в дозі 1 мг/кг не виявив статистично достовірних змін цих 

складових жовчі (табл.3.19, табл.3.20). 

Таблиця 3.20. 

Вплив аміліну в дозі 1мг/кг на концентрацію глікохолатів в жовчі щурів 

(М±m; n контроль=15; n амілін=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

глікохолевої 

кислоти, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

141,0±4,98 

140,4±3,80 

139,4±3,59 

135,0±3,71 

130,9±3,78 

127,0±4,09 

135,4±5,16 

150,9±5,23 

145,1±5,87 

134,2±3,73 

126,6±4,52 

106,1±3,30 

Концентрація 

ГДХК+ГХДХК, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24,9±2,32 

23,8±1,88 

23,7±1,65 

22,0±1,49 

20,4±1,40 

20,0±1,63 

23,8±2,63 

22,7±1,95 

21,6±2,03 

20,3±1,95 

18,2±1,36 

15,9±0,83 

 

При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг також не спостерігається 

статистично достовірних змін в показниках концентрації глікохолевої кислоти та 

суміші глікодезоксихолевої та глікохенодезоксихолевої кислот (табл.3.21). Проте,  
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Таблиця 3.21. 

Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на концентрацію глікохолатів в жовчі щурів  

(M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

глікохолевої 

кислоти, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

140,6±3,96 

140,4±3,20 

136,7±3,47 

132,3±3,42 

126,7±3,80 

121,4±4,33 

135,7±4,35 

146,2±4,83 

153,9±5,43 

136,9±3,23 

128,0±1,69 

115,8±3,50 

Концентрація 

ГХДХК+ГДХК, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

26,8±2,04 

25,4±1,66 

25,2±1,69 

22,9±1,47 

21,0±1,30 

20,2±1,90 

27,4±2,11 

27,4±2,11 

26,1±2,17 

23,3±1,78 

21,3±1,68 

18,1±1,37 

 

абсолютний вміст глікохолевої кислоти вірогідно збільшувався починаючи з 

другої півгодини досліду (рис.3.27.) і приріст становив в другій пробі жовчі 30,6% 

(p<0,01); в третій – 44% (p<0,01); в четвертій – 34% (p<0,01); в п’ятій – 28,1% 

(p<0,05) і в шостій – 26,2% (p<0,01) щодо контролю. В сумі за дослід глікохолевої 

кислоти виділилося на 29,1% (p<0,01) більше, що становило 11,53±0,71 мг/г, ніж в 

контролі – 8,93±0,51 мг/г. Абсолютний вміст ГХДХК + ГДХК вірогідно 

збільшується з другої по п’яту півгодини досліду (рис.3.28). Так, в першому 

півгодинному проміжку часу дебіт ГХДХК + ГДХК зріс на 30,3%; в другому – на 

44,5% (p<0,01); в третьому – на 48% (p<0,05); в четвертому – на 45,5% (p<0,05) і в 

п’ятому – на 38,1% (p<0,05) щодо контрольних значень. Всього за три години 

спостереження ГХДХК + ГДХК секретувалось на 36,9% (p<0,05) більше 

(2,04±0,22 мг/г), ніж в контролі (1,49±0,09 мг/г). Результати наших дослідів 

показали, що під впливом аміліну як в дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/кг достовірно 

зменшується концентрація холевої кислоти. Так, при дії гормону в дозі 1 мг/кг 

значення концентрації становили в першу півгодину досліду 21,5±1,56 (p<0,05) 

мг/дл; в другу – 21,7±2,68 (p<0,05);  в третю – 20,0±2,13 (p<0,05);  в четверту –  
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Рис.3.27. Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на абсолютний вміст глікохолевої 

кислоти в жовчі щурів (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

19,7±1,67 (p<0,05); в п’яту – 18,3±1,27 (p<0,05) і в шосту – 17,8±1,09 мг/дл 

(p<0,05) проти відповідних в контролі 28,3±1,81,  29,4±1,55, 26,2±1,49,  25,8±1,44, 

23,5±1,45,   22,9±1,29 мг/дл.   При   застосуванні   кальцитоніну  в  дозі  3  мг/кг 

 

Рис.3.28. Секреція глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот з 

жовчю у щурів під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін 

n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 
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концентрація холевої кислоти вірогідно зменшувалася починаючи з другої 

півгодини досліду. Так, якщо в контролі показники концентрації ХК кислоти 

становили в другі 30 хв досліду 27,1±1,37 мг/дл, в треті – 26,0±1,13, в четверті – 

24,6±1,15, в п’яті – 23,4±1 і в шості – 22,7±1,05 мг/дл, то в досліді відповідно 

22,6±1,21 (p<0,05); 20,1±1,21 (p<0,01); 20,4±1,35 (p<0,05); 19,0±1,52 (p<0,05); 

17,9±1,68 мг/дл (p<0,05). При застосуванні гормону як в дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 

мг/кг спостерігається тенденція до зменшення абсолютного вмісту холевої 

кислоти, але ці зміни не були статистично вірогідними (табл.3.22, табл.3.23). 

Таблиця 3.22. 

Вплив аміліну в дозі 1 мкг/кг на секрецію вільних жовчних кислот з жовчю 

у щурів (M±m; контроль n=15; амілін n=6) 

Показник 
Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Абсолютний вміст 

холевої кислоти, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,41±0,05 

0,40±0,04 

0,36±0,04 

0,33±0,04 

0,30±0,03 

0,28±0,03 

0,27±0,03 

0,28±0,04 

0,26±0,04 

0,25±0,03 

0,23±0,03 

0,23±0,03 

Сума 2,08±0,22 1,47±0,19 

Абсолютний вміст 

ХДХК+ДХК, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,16±0,02 

0,16±0,02 

0,14±0,01 

0,12±0,01 

0,11±0,01 

0,10±0,01 

0,12±0,02 

0,12±0,02 

0,11±0,01 

0,11±0,02 

0,10±0,01 

0,10±0,01 

Сума 0,79±0,08 0,64±0,09 

 

Під впливом гормону в дозі 1 мг/кг зменшується і концентрація суміші 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот. Так, якщо в контролі значення 

концентрації становили в першій пробі досліду 11,0±0,62 мг/дл, в другій – 

11,1±0,49, в третій – 10,5±0,58, в четвертій – 9,6±0,35, в п’ятій – 8,9±0,26 і в 

шостій – 8,3±0,48 мг/дл, то в досліді відповідно 8,83±0,64 (p<0,05); 8,98±0,83 

(p<0,05); 8,48±0,54 (p<0,05); 8,14±0,43 (p<0,05); 7,64±0,44 (p<0,05); 7,58±0,35 

мг/дл   (p>0,05).   При   дії   аміліну   в   дозі  3  мг/кг  концентрація   суміші  
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Таблиця 3.23. 

Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на абсолютний вміст вільних жовчних кислот  

в жовчі щурів 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Абсолютний вміст 

холевої кислоти, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,39±0,05 

0,39±0,05 

0,36±0,05 

0,33±0,05 

0,32±0,05 

0,30±0,04 

0,38±0,04 

0,33±0,04 

0,29±0,04 

0,29±0,04 

0,26±0,03 

0,25±0,04 

Сума 2,09±0,27 1,84±0,23 

Абсолютний вміст 

ХДХК+ДХК, 

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,16±0,02 

0,16±0,02 

0,14±0,02 

0,13±0,02 

0,12±0,02 

0,11±0,02 

0,20±0,04 

0,16±0,02 

0,15±0,02 

0,14±0,02 

0,13±0,01 

0,12±0,01 

Сума 0,82±0,12 0,89±0,11 

 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот не зазнає статистично достовірних 

змін. Так в першій пробі жовчі концентрація ХДХК + ДХК становила 10,9±0,61 

мг/дл; в – другій 10,8±0,45; в третій – 10,3±0,46; в четвертій – 9,9±0,41; в п’ятій – 

9,3±0,46 і в шостій – 9,1±0,43 мг/дл, тоді як в контролі ці значення становили 

відповідно 10,8±0,62, 10,9±0,53, 10,0±0,56, 9,4±0,44, 8,9±0,40, 8,5±0,46 мг/дл. 

Абсолютний вміст суміші хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот не зазнає 

вірогідних змін під впливом аміліну як в дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/кг 

(табл.3.22, табл.3.23). Результати наших досліджень показали, що амілін в дозі 1 

мг/кг маси тіла не впливає на вміст вільних та кон’югованих жовчних кислот в 

жовчі. При застосуванні гормону в дозі 3 мг/кг вміст вільних холатів також не 

змінюється. Однак, під впливом гормону в даній дозі спостерігається збільшення 

дебіту як тауро – на 33% (p<0,01), так і глікохолатів – на 31% (p<0,01). За даними 

літератури 1-3 мг/кг маси тіла – це найменша ефективна доза гормону [86]. 
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Оскільки при застосуванні аміліну в дозі 1 мг/кг маси тіла не спостерігалося 

достовірних змін вмісту жовчних кислот в жовчі, ми можемо припускати, що дана 

доза гормону є недостатньою для активації процесів, пов’язаних з кон’югацією та 

транспортом жовчних кислот в клітинах печінки. Тоді як зі збільшенням дози 

аміліну до 3 мг/кг маси тіла спостерігається збільшення вмісту кон’югованих 

жовчних кислот, що свідчить про вплив гормону в даній дозі на процеси 

кон’югації в гепатоцитах. На сьогодні не існує єдиної думки щодо локалізації 

амілінових рецепторів на клітинах печінки. Так Koopmans S. зі співавторами 

повідомляють, що амілін регулює обмін глюкози в гепатоцитах щурів, 

зв’язуючись з невідомими рецепторами [149]. Stephens T. зі співавторами у своїй 

роботі показали, що рецептори до гормону відсутні на гепатоцитах і локалізовані 

на непаренхімних клітинах печінки щурів [126]. Однак ці дані не узгоджуються з 

результатами Houslay M. зі співавторами, які в дослідах на ізольованих 

гепатоцитах щурів показали, що амілін, зв’язуючись з мембранними рецепторами, 

підвищує рівень внутрішньоклітинного цАМФ [150]. Оскільки дані літератури 

щодо локалізації амілінових рецепторів на клітинах печінки є суперечливими, ми 

можемо припускати можливість існування різних механізмів дії гормону. Відомо, 

що на базолатеральній мембрані гепатоцитів присутній транспортер жовчних 

кислот NTCP, який має високу спорідненість до таурохолатів і є чутливим до 

коливання внутрішньоклітинного рівня цАМФ [151]. Так, якщо амілін зв’язується 

з власними рецепторами на гепатоцитах і підвищує внутрішньоклітинний рівень 

цАМФ, можна припускати, що гормон активує базолатеральний транспортер 

NTCP і забезпечує перенесення таурохолевої кислоти з крові до гепатоцита. Крім 

того, на каналікулярній мембрані розташовані транспортери кон’югованих 

жовчних кислот – Mrp2 та BSEP, які мають високу спорідненість до кон’югованих 

з таурином та гліцином жовчних кислот і також чутливі до коливань 

внутрішньоклітинного рівня цАМФ [144, 146]. Зважаючи на це ми можемо 

припускати, що амілін, зв’язуючись з власними рецепторами, посилює як 

перенесення таурохолевої кислоти з синусоїда в гепатоцит, так і її транспорт в 

жовч. 



95 

Оскільки під впливом аміліну концентрація вільних жовчних кислот 

зменшується, а таурохолатів достовірно збільшується, ми дослідили як 

змінюється співвідношення між сумарними кон’югованими і сумарними вільними 

жовчними  кислотами  (табл.3.24).  З’ясувалось,  що  в  жовчі  щурів  контрольних  

Таблця 3.24. 

Зміни коефіцієнту кон’югації жовчних кислот під впливом аміліну в дозі 1мг/кг 

(М±m; n контроль=15; n амілін=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Сумарна 

концентрація 

кон’югованих  

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

415,1±9,45 

417,4±7,95 

413,6±8,01 

411,0±11,7 

397,9±11,5 

386,3±11,8 

433,3±16,4 

471,9±15,8** 

450,2±14,3* 

411,8±11,9 

383,8±10,2 

345,6±10,6 

Сумарна 

концентрація 

вільних жовчних 

кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

39,1±2,49 

39,2±2,01 

37,2±2,01 

34,8±1,88 

32,2±1,68 

31,2±1,69 

31,1±2,24* 

30,7±3,04* 

28,4±2,66* 

27,9±2,05* 

25,9±1,67* 

25,3±1,42* 

Коефіцієнт  

кон’югації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10,6 

10,6 

11,1 

11,8 

12,4 

12,4 

13,9 

15,4 

15,9 

14,8 

14,8 

13,7 

Примітки: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 щодо контролю 

 

дослідів концентрація як кон’югованих, так і вільних холатів з перебігом спроби 

зменшується. Після застосування гормонального чинника в першій половині 

досліду спостерігається значуще збільшення концентрації кон’югованих жовчних 

кислот. Натомість рівень вільних холатів впродовж всієї спроби був меншим 

контрольних показників. Внаслідок такого перерозподілу жовчних кислот на 

користь кон’югованих холатів спостерігається збільшення коефіцієнта кон’югації 

жовчних кислот (табл.3.24). 
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При дії гормону в дозі 3 мг/кг також спостерігається збільшення 

коефіцієнта кон’югації жовчних кислот (табл.3.25). Результати наших дослідів  

Таблиця 3.25. 

Зміни коефіцієнту кон’югації жовчних кислот в жовчі щурів під впливом аміліну 

в дозі 3 мг/кг  

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

сумарних 

кон’югованих 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

438,6±12,9 

426,8±10,3 

422,7±10,6 

408,7±10,0 

386,5±8,1 

378,3±10,7 

451,0±13,3 

475,3±13,4** 

483,8±14,5** 

448,3±9,7** 

421,6±10,0** 

391,9±11,6 

Концентрація 

сумарних вільних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

38,4±1,92 

38,9±1,66 

36,7±1,57 

35,3±1,45 

33,8±1,43 

32,7±1,30 

38,2±2,25 

33,5±1,59* 

30,4±1,55** 

30,5±1,74* 

28,4±1,85* 

26,9±1,95* 

Коефіцієнт 

кон’югації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11,4 

11,0 

11,5 

11,6 

11,4 

11,6 

11,8 

14,2 

15,9 

14,7 

14,8 

14,6 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01 щодо контролю. 

 

показали, що в контролі концентрація як сумарних кон’югованих жовчних кислот, 

так і сумарних вільних холатів впродовж досліду зменшується. Під впливом 

кальцитоніну спостерігається значуще збільшення концентрації сумарних 

кон’югованих холатів в середині досліду та зменшення концентрації вільних 

жовчних кислот, починаючи з другої півгодини досліду. Внаслідок таких змін 

спостерігається збільшення коефіцієнта кон’югації жовчних кислот (табл.3.25). 

Оскільки за коефіцієнтом гідроксилювання жовчних кислот можна судити 

про рівень біосинтезу тригідрокси- та дигідроксихоланових кислот, було 
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доцільним дослідити зміни цього показника під впливом аміліну. Результати 

наших досліджень показали, що при дії аміліну в дозі 1 мг/кг змінюється 

співідношення між тригідрокси- та дигідроксихолановими жовчними кислотами 

(табл.3.26). Так, в жовчі контрольних дослідів концентрація як 

тригідроксильованих, так і дигідроксильованих холатів з перебігом спроби  

Таблиця 3.26. 

Зміни коефіцієнта гідроксилювання під впливом аміліну в дозі 1мг/кг 

(М±m; n контроль=15; n амілін=6 ) 

Показник 

 

Півгодинні  

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль  Амілін 

Сумарна 

концентрація 

тригідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

344,6±7,35 

342,4±5,98 

337,1±5,42 

328,4±5,47 

319,1±5,41 

310,1±5,78 

342,0±9,72 

380,0±7,82* 

367,2±9,08* 

338,6±9,52 

316,2±7,65 

285,0±8,40* 

Сумарна 

концентрація 

дигідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

124,1±3,43 

120,7±2,70 

118,2±1,97 

112,5±2,09 

107,0±2,21 

103,4±2,15 

122,4±6,23 

122,6±5,66 

111,4±3,60 

101,1±2,90** 

93,6±2,87** 

86,0±2,88*** 

Коефіцієнт 

гідроксилювання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,77 

2,83 

2,85 

2,91 

2,98 

3,00 

2,79 

3,10 

3,30 

3,35 

3,38 

3,31 

Примітки: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 щодо контролю 

 

зменшується. Під впливом аміліну концентрація тригідроксихоланових жовчних 

кислот збільшується в другій, третій та четвертій півгодинах досліду. Натомість 

рівень дигідроксихоланових жовчних кислот зменшувався впродовж останніх 

двох годин спостереження. Внаслідок такого перерозподілу жовчних кислот на 

користь тригідроксихоланових жовчних кислот спостерігається збільшення 

коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот. 
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При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг також змінюється співідношення 

між тригідрокси- та дигідроксихолановими жовчними кислотами (табл.3.27). В  

Таблиця 3.27. 

Зміни коефіцієнту гідроксилювання жовчних кислот в жовчі щурів під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг  

(M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

сумарних 

тригідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

346,0±6,82 

345,3±5,94 

335,4±5,55 

326,0±5,32 

314,6±5,45 

302,4±6,47 

344,4±7,88 

364,0±8,55 

383,8±8,60*** 

357,5±5,05*** 

336,3±4,77** 

313,3±6,52 

Концентрація 

сумарних 

дигідроксихоланових 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

127,2±3,45 

124,0±3,19 

120,4±2,71 

113,9±2,37 

108,2±2,36 

104,2±2,46 

134,6±5,97 

134,2±5,99 

130,4±5,35 

121,2±4,88 

113,7±4,62 

105,6±4,25 

Коефіцієнт 

гідроксилювання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,72 

2,78 

2,79 

2,86 

2,91 

2,90 

2,56 

2,71 

2,94 

2,95 

2,96 

2,97 

Примітки: ** - p<0,01;*** - p<0,001 щодо контролю. 

 

жовчі контрольних дослідів концентрація як тригідроксильованих, так і 

дигідроксильованих холатів з перебігом спроби зменшується. Після застосування 

аміліну концентрація сумарних тригідроксихоланових кислот значуще 

збільшується в середині досліду. При цьому не спостерігається вірогідних змін 

концентрації сумарних дигідроксихоланових жовчних кислот. Такі зміни 

призвели до збільшення коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот в останніх 

двох годинах досліду. Отже, під впливом аміліну як в дозі 1 мг/кг, та і в дозі 3 

мг/кг спостерігається збільшення коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот за 
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рахунок зростання частки тригідроксильованих холатів. Оскільки зміни 

інтенсивності процесів гідроксилювання дають можливість судити про вплив 

гормону на шляхи біосинтезу холатів в гепатоцитах (кислий чи нейтральний) 

наші результати свідчать, що під впливом аміліну переважає нейтральний шлях 

біосинтезу жовчних кислот. 

Отже, під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг не спостерігається вірогідних змін 

об’єму секретованої жовчі, а при дії гормону в дозі 3 мг/кг рівень холерезу 

зростає. Застосування аміліну як в дозі 1 мг/кг так і в дозі 3 мг/кг призводить до 

змін якісного складу жовчі. Збільшення концентрації кон’югованих з таурином 

жовчних кислот на фоні зменшення рівня вільних холатів свідчить про посилення 

процесів кон’югації під впливом гормону. Зміни у співвідношенні 

гідроксильованих холатів у жовчі на користь тригідроксихоланових жовчних 

кислот можуть свідчити про посилення процесів гідроксилювання при дії аміліну. 

При застосуванні гормону в дозі 1 мг/кг відсутні достовірні зміни дебіту жовчних 

кислот в жовчі. При цьому під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг збільшується 

абсолютний вміст кон’югованих з таурином та гліцином жовчних кислот. 

Отримані результати свідчать, що доза гормону 3 мг/кг є більш ефективною в 

регуляції процесів холесекреції. 

 

 

3.2.2. Зміни ліпідного складу жовчі при дії аміліну в дозах 1 та 3 мг/кг. 

Результати наших досліджень показали, що під впливом аміліну спостерігалися 

зміни вмісту основних фракцій ліпідів жовчі до яких належать: фосфоліпіди, 

тригліцериди, вільні жирні кислоти, холестерол та його ефіри. Так, під впливом 

аміліну в дозі 1 мг/кг концентрація вільних жирних кислот в жовчі достовірно 

зменшується починаючи з другої години досліду. В третій пробі жовчі 

концентрація становила 9,22±1,07 (p<0,01) мг/дл; в четвертій – 11,18±0,38 

(p<0,01); в п’ятій – 9,24±0,95 (p<0,01); і в шостій – 7,88±0,73 мг/дл (p<0,01) проти 

відповідних значень в контролі 13,40±0,81, 14,12±0,78, 13,29±0,93, 12,73±0,73 

мг/дл. При дії гормону в дозі 3 мг/кг концентрація вільних жирних кислот 
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достовірно зменшується в другій половині досліду. Так в четверті 30 хв 

спостереження концентрація вільних жирних кислот становила 10,96±0,75 

(p<0,05) мг/дл; в п’яті – 10,30±0,62 (p<0,05) і в шості – 10,50±0,51 мг/дл (p<0,05), 

тоді як в контролі ці значення були відповідно 13,02±0,60, 12,77±0,72, 12,47±0,60 

мг/дл. 

Аналіз ліпідної фракції жовчі щурів показав, що при дії аміліну в дозі 1мг/кг 

не спостерігається достовірних змін в показниках концентрації тригліцеридів, 

фосфоліпідів та холестеролу (табл.3.28, табл.3.29). При застосуванні гормону в  

Таблиця 3.28. 

Вплив аміліну в дозі 1 мг/кг на концентрацію ліпідів в жовчі щурів  

(M±m; контроль n=15; амілін n=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

тригліцеридів, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,36±0,18 

2,30±0,14 

2,28±0,14 

2,18±0,16 

2,20±0,13 

2,11±0,15 

2,56±0,19 

2,30±0,17 

2,04±0,17 

2,14±0,14 

1,92±0,13 

1,64±0,14 

Концентрація 

фосфоліпідів, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

67,10±2,20 

68,17±1,97 

68,73±1,96 

68,77±1,34 

67,98±1,20 

69,03±1,18 

67,00±2,66 

72,60±2,94 

72,56±3,32 

73,54±3,23 

64,14±2,80 

60,08±4,00 

 

дозі 3 мг/кг концентрація даних ліпідних компонентів жовчі вірогідно змінюється. 

Зокрема, концентрація фосфоліпідів достовірно збільшується в другій половині 

досліду. Так в четвертій пробі концентрація становила 77,13±3,11 (p<0,01) мг/дл; 

в п’ятій – 72,97±2,79 (p<0,05) і в шостій – 69,99±2,92 мг/дл (p<0,05) проти 

відповідних значень в контролі 67,09±1,32, 65,54±1,55, 62,20±1,92 мг/дл. 

При дії гормону в дозі 3 мг/кг збільшується й концентрація тригліцеридів та 

холестеролу   в   жовчі.   Статистично   достовірним   збільшення   концентрації 
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Таблиця 3.29. 

Зміни холато-холестеролового коефіцієнта в жовчі щурів під впливом 

аміліну в дозі 1мг/кг 

(M±m; контроль n=15; амілін n=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

сумарних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

452,3±12,94 

446,5±13,78 

440,0±10,52 

426,6±10,15 

412,6±9,61 

400,6±9,48 

464,4±14,45 

502,6±13,14** 

478,6±12,01* 

439,6±11,36 

409,8±9,86 

370,9±10,72 

Концентрація 

вільного 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

26,53±1,53 

26,65±0,88 

26,15±0,86 

24,63±0,75 

23,78±0,74 

24,40±1,23 

25,08±0,54 

27,34±0,60 

28,26±1,05 

28,06±1,72 

24,50±1,10 

22,30±1,01 

Холато-

холестероловий 

коефіцієнт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

17,05 

16,75 

16,83 

17,32 

17,35 

16,42 

18,52 

18,38 

16,94 

15,67 

16,73 

16,63 

Примітки: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 щодо контролю 

 

тригліцеридів було лише в останній годині досліду. Так, якщо в контролі 

значення концентрації становили в п’ятому півгодинному проміжку часу 

2,16±0,10 мг/дл і в шостому – 2,10±0,11 мг/дл, то в досліді відповідно 2,74±0,15 

(p<0,01) мг/дл та 2,63±0,16 (p<0,01) мг/дл. Концентрація холестеролу 

збільшувалася впродовж всього періоду спостереження, але достовірними ці 

зміни були починаючи з другої півгодини досліду. В першій пробі значення 

концентрації становило 25,60±0,69 (p>0,05); в другій – 26,96±0,92 (p<0,05); в 

третій – 27,14±1,05 (p<0,05); в четвертій – 28,63±1,14 (p<0,01); в п’ятій – 

26,39±1,25 (p<0,01) і в шостій – 24,74±1,07 мг/дл (p<0,05) проти відповідних 
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значень в контролі 24,07±1,32, 23,38±1,23, 23,84±1,02, 22,45±0,99, 21,91±0,90, 

21,38±1,02 мг/дл. 

Однією з найважливіших характеристик жовчі є холато-холестероловий 

коефіцієнт, який дозволяє оцінити її літогенність, тобто потенціальну можливість 

утворення конкрементів. З’ясувалось, що у щурів в жовчі контрольних дослідів 

частка як сумарних жовчних кислот, так і холестеролу зменшується впродовж 

досліду (табл.3.29). Під впливом аміліну концентрація сумарних жовчних кислот 

збільшується в перших двох годинах спостереження. При цьому концентрація 

вільного холестеролу збільшується в середині досліду. Внаслідок таких змін 

спостерігається збільшення холато-холестеролового співвідношення в перші 1,5 

години досліду та зменшення його в другій половині досліду. 

При застосуванні гормону в дозі 3 мг/кг спостерігається зменшення холато-

холестеролового співвідношення впродовж всього періоду спостереження 

(табл.3.30). Результати наших досліджень показали, що у щурів в жовчі 

контрольних дослідів з перебігом спроби відбувається пропорційне зменшення 

концентрацій як сумарних жовчних кислот, так і холестеролу. При застосуванні 

аміліну спостерігається збільшення щодо контролю концентрації як сумарних 

жовчних кислот, так і холестеролу. Внаслідок таких змін спостерігається 

зменшення холато-холестеролового коефіцієнта впродовж всього досліду. Отже, 

при дії аміліну як в дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/ спостерігається зменшення 

холато-холестеролового співвідношення. Однак, при цьому збільшується й 

концентрація фосфоліпідів, тобто солюбілізуючі властивості жовчі не 

порушуються. 

Отримані нами дані показали, що під впливом гормону як в дозі 1 мг/кг, так 

і в дозі 3 мг/кг достовірно збільшується концентрація ефірів холестеролу. При 

застосуванні аміліну в дозі 1 мг/кг концентрація ефірів холестеролу вірогідно 

збільшується з третьої по п’яту півгодини досліду. Так, якщо в контролі значення 

концентрації становили в треті 30 хв досліду 2,73±0,23 мг/дл, в четверті – 

2,71±0,25 і в п’яті – 2,49±0,18 мг/дл, то в досліді відповідно 3,72±0,23 (p<0,01); 

3,64±0,24(p<0,05); 3,24±0,31 (p<0,05) мг/дл. 
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Таблиця 3.30. 

Зміни холато-холестеролового коефіцієнта в жовчі щурів під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг 

(M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

сумарних 

жовчних кислот, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

461,72±11,90 

457,69±12,55 

445,04±9,72 

429,89±8,82 

413,40±8,08 

397,68±8,33 

479,0±13,51 

498,24±14,08 

514,23±13,33*** 

478,73±8,29*** 

449,96±8,51** 

418,87±9,99 

Концентрація 

вільного 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24,07±1,32 

23,38±1,23 

23,84±1,02 

22,45±0,99 

21,91±0,90 

21,38±1,02 

25,60±0,69 

26,96±0,92* 

27,14±1,05* 

28,63±1,14*** 

26,39±1,25** 

24,74±1,07* 

Холато-

холестероловий 

коефіцієнт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

19,18 

19,57 

18,67 

19,15 

18,87 

18,60 

18,71 

18,48 

18,95 

16,72 

16,71 

16,93 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

При дії гормону в дозі 3 мг/кг концентрація ефірів холестеролу вірогідно 

збільшується в останніх двох годинах досліду. Так, якщо в контролі значення 

концентрації становили в третьому півгодинному проміжку часу 2,59±0,18 мг/дл, 

в четвертому – 2,68±0,19, в п’ятому – 2,63±0,18 і в шостому – 2,55±0,17мг/дл, то в 

досліді такі були відповідно 3,20±0,10 (p<0,01); 3,43±0,14 (p<0,01); 3,61±0,20 

(p<0,01); 3,40±0,15 (p<0,01) мг/дл. 

При порівнянні концентрацій вільного холестеролу та його ефірів в 

контрольних та дослідних пробах жовчі було показано, що амілін в дозі 1 мг/кг 

маси тіла практично не змінюючи біосинтезу вільного холестеролу, посилював 

його етерифікацію в клітинах печінки. Результати наших досліджень показали, що 
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в жовчі контрольних дослідів концентрація як етерифікованого, так і вільного 

холестеролу з перебігом спроби зменшується (табл.3.31). Під впливом гормону 

спостерігається збільшення концентрації ефірів холестеролу, тоді як рівень 

вільного холестеролу практично не змінюється. Внаслідок такого перерозподілу 

та збільшення частки ефірів холестеролу коефіцієнт етерифікації холестеролу 

значно переважає контрольні значення впродовж всього досліду (табл.3.31).  

Таблиця 3.31. 

Зміни коефіцієнту етерифікації холестеролу в жовчі щурів під впливом  

аміліну в дозі 1 мг/кг 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,99±0,28 

2,90±0,25 

2,73±0,23 

2,71±0,25 

2,49±0,18 

2,59±0,21 

3,04±0,13 

3,32±0,23 

3,72±0,23* 

3,64±0,24* 

3,24±0,31* 

2,70±0,30 

Концентрація 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

26,53±1,53 

26,65±0,88 

26,15±0,86 

24,63±0,75 

23,78±0,74 

24,40±1,23 

25,08±0,54 

27,34±0,60 

28,26±1,05 

28,06±1,72 

24,50±1,10 

22,30±1,01 

Коефіцієнт 

етерифікації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,113 

0,111 

0,104 

0,110 

0,105 

0,106 

0,121 

0,121 

0,132 

0,130 

0,132 

0,121 

Примітки: * - Р<0,05 щодо контролю 

 

При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг спостерігається збільшення 

концентрації як вільного холестеролу, так і його ефірів. Так, в жовчі контрольних 

дослідів концентрація як етерифікованого, так і вільного холестеролу з перебігом 

спроби зменшується (табл.3.32). Під впливом гормону достовірно збільшується  
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Таблиця 3.32. 

Зміни коефіцієнту етерифікації в жовчі щурів під впливом аміліну  

в дозі 3 мг/кг 

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=7) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,95±0,22 

2,88±0,21 

2,59±0,18 

2,68±0,19 

2,63±0,18 

2,55±0,17 

2,91±0,10 

2,99±0,09 

3,20±0,10** 

3,43±0,14** 

3,61±0,20** 

3,40±0,15** 

Концентрація 

вільного 

холестеролу, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24,07±1,32 

23,38±1,23 

23,84±1,02 

22,45±0,99 

21,91±0,90 

21,38±1,02 

25,60±0,69 

26,96±0,92* 

27,14±1,05* 

28,63±1,14*** 

26,39±1,25** 

24,74±1,07* 

Коефіцієнт 

етерифікації 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,123 

0,123 

0,109 

0,119 

0,120 

0,119 

0,114 

0,111 

0,118 

0,120 

0,137 

0,137 

Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

концентрація як ефірів холестеролу – в останніх двох годинах досліду, так і 

вільного холестеролу – починаючи з другої півгодини спостереження. При цьому 

коефіцієнт етерифікації холестеролу зменшується в першій годині спроби та 

поступово зростає до кінця досліду (табл.3.32). Отже, під впливом аміліну як в 

дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/кг спостерігається збільшення коефіцієнта 

етерифікації, а отже покращуються детергентні властивості жовчі. 

Крім визначення концентрації ліпідів в жовчі нами був проведений, також, 

розрахунок абсолютного вмісту цих компонентів в секреті при дії аміліну. 

Результати наших дослідження показали, що під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг 
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зменшується абсолютний вміст вільних жирних кислот, але ці зміни були 

статистично вірогідними лише в другій та третій півгодинах досліду (рис.3.29).  

 

Рис.3.29. Секреція вільних жирних кислот з жовчю у щурів під впливом 

аміліну в дозі 1 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=6) 

Примітки: * - p<0,05 щодо контролю. 

 

Так, в другій пробі досліду дебіт вільних жирних кислот зменшився на 38,2% 

(p<0,05) і в третій – на 42,5% (p<0,05) щодо контролю. Під впливом аміліну в дозі 

3 мг/кг не спостерігається статистично достовірних змін в показниках 

абсолютного вмісту вільних жирних кислот в жовчі. Так, якщо в контролі 

значення дебіту становили в першому півгодинному проміжку часу 0,180±0,022 

мг/г, в другому – 0,173±0,020, в третьому – 0,179±0,023, в четвертому – 

0,168±0,022, в п’ятому – 0,164±0,024 і в шостому – 0,153±0,019 мг/г, то в досліді 

відповідно 0,221±0,028; 0,186±0,026; 0,183±0,024; 0,153±0,020; 0,141±0,018; 

0,143±0,014 мг/г. Як свідчать результати наших досліджень, під впливом аміліну в 

доз 1 мг/кг спостерігалася тенденція до зменшення абсолютного вмісту вільних 

жирних кислот впродовж досліду, але достовірними ці зміни були лише в двох 

пробах досліду. При цьому, при дії гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла дебіт вільних 

жирних кислот практично не змінюється. 
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Як показали результати наших дослідів, під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг, 

не спостерігається статистично достовірних змін в показниках абсолютного 

вмісту   фосфоліпідів   (табл.3.33).   При   застосуванні   гормону  в  дозі  3 мг/кг 

 

Таблиця 3.33. 

Вплив аміліну в дозі 1 мг/кг на секрецію фосфоліпідів та ефірів холестеролу 

з жовчю у щурів  

(M±m; контроль n=15; кальцитонін n=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Абсолютний вміст 

фосфоліпідів,  

(мг/г) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,950±0,13 

0,940±0,11 

0,913±0,11 

0,868±0,10 

0,830±0,09 

0,821±0,09 

0,820±0,06 

0,878±0,06 

0,913±0,09 

0,940±0,08 

0,835±0,07 

0,740±0,08 

Сума 5,321±0,62 5,125±0,41 

Абсолютний вміст 

ефірів 

холестеролу, 

(мг/г) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,040±0,006 

0,039±0,005 

0,034±0,005 

0,035±0,005 

0,033±0,005 

0,031±0,005 

0,037±0,003 

0,042±0,008 

0,047±0,006 

0,048±0,008 

0,041±0,007 

0,034±0,005 

Сума 0,212±0,031 0,248±0,036 

 

дебіт фосфоліпідів достовірно збільшувався протягом всього періоду 

спостереження (рис.3.30.) Так, в першій півгодинній пробі збільшення становило 

36,5% (p<0,01); в другій – 34% (p<0,001); в третій – 37,5% (p<0,001); в четвертій – 

52% (p<0,001) в п’ятій – 45,8% (p<0,001) і в шостій – 0,7% (p<0,001) щодо 

контролю.  Всього  за  три  години  спостереження  фосфоліпідів  секретувалось 
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Рис.3.30. Секреція фосфоліпідів з жовчю у щурів під впливом аміліну в дозі 

3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

більше, що становило 6,036±0,213 мг/г (p<0,001), ніж в контролі – 4,350±0,237 

мг/г. 

Результати наших спостережень свідчать, що при дії аміліну в дозі 1 мг/кг 

не спостерігається статистично достовірних змін і в показниках абсолютного 

вмісту тригліцеридів. Так, дебіт тригліцеридів становив в перші 30 хв 

спостереження 0,031±0,004 мг/г; в другі – 0,028±0,005; в треті – 0,025±0,005; в 

четверті – 0,027±0,003; в п’яті – 0,025±0,004 і в шості – 0,021±0,003 мг/г проти 

відповідних значень у контролі 0,032±0,004, 0,032±0,003, 0,028±0,004, 

0,027±0,004, 0,027±0,004, 0,026±0,003 мг/г. Під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг 

абсолютний вміст тригліцеридів збільшується (рис.3.31). Так, дебіт тригліцеридів 

вже у першій півгодинній пробі після введення аміліну перевищив такий 

контролю і залишився достовірно більшим до кінця спостереження. В перші 30 хв 

досліду збільшення становило 40,7% (p<0,05); в другі – 48% (p<0,05); в треті – 

45,8 (p<0,05); в четверті – 60,9% (p<0,01); в п’яті – 72,7% (p<0,01) і в шості – 

63,6%  (p<0,01)  щодо  контрольних  значень.  В сумі  за  дослід  тригліцеридів  
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Рис.3.31. Секреція тригліцеридів з жовчю у щурів під впливом аміліну в дозі 

3 мг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

виділилось більше, що становило 0,219±0,027 мг/г (p<0,01), ніж в контролі – 

0,146±0,011 мг/г. 

Слід відмітити, що результати наших досліджень не показали достовірних 

змін абсолютного вмісту фосфоліпідів та тригліцеридів в жовчі при дії аміліну в 

дозі 1 мг/кг маси тіла. Однак, при збільшенні дози гормону до 3 мг/кг маси тіла 

спостерігається як збільшення дебіту фосфоліпідів – на 38,8% (p<0,001), так і 

тригліцеридів – на 50% (p<0,01). 

Як свідчать результати наших дослідів після застосування аміліну в дозі 1 

мг/кг збільшується абсолютний вміст вільного холестеролу. Достовірним 

збільшення було впродовж 2,5 годин спостереження (рис.3.32). В першому 

півгодинному проміжку часу приріст становив 24% (p<0,05); в другому 30,8% 

(p<0,01); в третьому 38,5% (p<0,05); в четвертому 56,5% (p<0,01) і в п’ятому 

39,1% (p<0,05) щодо контрольних показників. В сумі за дослід вільного 

холестеролу виділилось більше, що становило 1,98±0,04 мг/г (p<0,01), ніж в 

контролі – 1,44±0,18 мг/г. При дії гормону  в  дозі  3 мг/кг  достовірне  збільшення  
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Рис.3.32. Секреція холестеролу з жовчю у щурів під впливом аміліну в дозі 

1 мг/кг (M±m; контроль n=15; кальцитонін n=6) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

дебіту вільного холестеролу спостерігалося впродовж всього періоду 

спостереження (рис.3.33). В першій пробі збільшення становило 60% (p<0,001); в 

другій – 39,3% (p<0,05); в третій – 46,2% (p<0,01); в четвертій – 62,5% (p<0,001); в 

п’ятій – 52,2% (p<0,01) і в шостій – 76,9% (p<0,01) щодо контролю (рис.3.33). В 

сумі за дослід вільного холестеролу виділилося 47,7% більше, що становило 

2,23±0,09 мг/г (p<0,01), ніж в контролі – 1,51±0,17 мг/г. Подібні зміни вмісту 

вільного холестеролу в жовчі спостерігалися й в дослідах із застосуванням 

аміліну в дозі 1 мг/кг маси тіла. Так, під впливом гормону в дозі 1 мг/кг маси тіла 

в сумі за три години спостереження вільного холестеролу секретувалось на 37,5% 

(p<0,01) більше, а при дії аміліну в дозі 3 мг/кг це значення було більш значним і 

становило 47,7% (p<0,01) щодо контролю.  

Результати наших дослідів не показали достовірних змін в показниках 

абсолютного вмісту ефірів холестеролу при дії аміліну в дозі 1 мг/кг (табл.3.33). 

Під впливом гормону в дозі 3 мг/кг абсолютний вміст ефірів холестеролу 

достовірно збільшується в останніх двох годинах досліду  (рис.3.34.). Так  в  треті  
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Рис.3.33. Секреція вільного холестеролу з жовчю у щурів під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: * - р<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

30 хв спостереження дебіт ефірів холестеролу зріс на 58,6% (p<0,01); в четверті – 

на 65,5% (p<0,01); в п’яті – на 81,5% (p<0,001) і в шості – на 76,9% (p<0,001) щодо 

контрольних значень. Всього за три години спостереження ефірів холестеролу 

секретувалось на 56,4% більше (0,280±0,028 мг/г), ніж в контролі (0,179±0,020 

мг/г). 

Аналіз даних літератури показав, що на каналікулярній мембрані 

гепатоцитів локалізовані транспортери холестеролу – ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та 

фосфоліпідів – MDR3, які є чутливими до коливань внутрішньоклітинного рівня 

цАМФ [148]. Оскільки за даними Houslay M. та співавторів на гепатоцитах 

присутні рецептори до аміліну [150], зв’язування гормону з якими призводить до 

збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ [152], ми можемо припускати,що 

збільшення вмісту вільного холестеролу та фосфоліпідів, є наслідком зв’язування 

гормону з власними рецепторами та подальшою активацією транспортерів 

холестеролу та фосфоліпідів – ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3. Таким чином, 

внаслідок активації каналікулярних транспортерів холестеролу – ABCG5/ABCG8 і  
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Рис.3.34. Секреція ефірів холестеролу з жовчю у щурів під впливом аміліну 

в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

ABCA1 та фосфоліпідів – MDR3 відбувається посилення екскреції даних ліпідних 

компонентів у жовч та збільшення їх вмісту. 

Отже, результати наших досліджень показали, що амілін застосований 

підшкірно в дозі 3 мг/кг змінює ліпідний склад жовчі. Під впливом гормону 

посилюється секреція вільного холестеролу та його ефірів, при цьому вміст 

фосфоліпідів збільшується, тобто колоїдні властивості жовчі не порушуються. 

 

 

3.2.3. Вплив аміліну в дозах 1та 3 мг/кг на спектр кон’югатів білірубіну в 

жовчі. Відомо, що печінка бере активну участь в процесах трансформації та 

екскреції білірубіну з жовчю. Зважючи на це, доцільним було дослідити як 

змінюється кількість білірубіну та його кон’югатів в жовчі під впливом аміліну. 

Результати наших досліджень свідчать, що під впливом гормону в дозі 1 мг/кг 

спостерігається зменшення концентрації некон’югованого білірубіну в жовчі. 

Достовірним це зменшення було починаючи з другої півгодини досліду і значення 

концентрації становили в другій пробі 0,208±0,009 мг/дл (p<0,01); в третій – 
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0,220±0,007 (p<0,01); в четвертій – 0,218±0,005 (p<0,05); в п’ятій – 0,215±0,013 

(p<0,01) і в шостій – 0,203±0,015 мг/дл (p<0,01) проти відповідних значень в 

контролі 0,249±0,009, 0,259±0,010, 0,258±0,011, 0,270±0,010, 0,281±0,012 мг/дл. 

На відміну від концентрації, абсолютний вміст НБ вірогідно збільшується 

починаючи  з  другої  півгодини  досліду  (рис.3.35). Так,  в другі 30 хв досліду 

 

Рис.3.35. Зміни вмісту некон’югованого білірубіну в жовчі щурів під 

впливом аміліну в дозі 1 мг/кг (M±m; контроль n=10; амілін n=6) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

приріст становив 44,5% (p<0,05); в треті – 75% (p<0,01); в четверті – 68,4% 

(p<0,01); в п’яті – 87,5% (p<0,01) і в шості – 86,7% (p<0,01) щодо контрольних 

значень. Всього за три години досліду під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг печінка 

щурів секретувала некон’югованого білірубіну більше, що становило 170±22 

мкг/г (p<0,01), ніж у інтактних тварин – 103±12 мкг/г. 

Під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг також спостерігається достовірне 

зменшення концентрації некон’югованого білірубіну починаючи з другої 

півгодини досліду. Так концентрація НБ становила в другій пробі 0,210±0,011 

(p<0,01) мг/дл; в третій – 0,191±0,012 (p<0,05); в четвертій – 0,169±0,011 

(p<0,001); в п’ятій – 0,183±0,012 (p<0,001) і в шостій – 0,194±0,012 мг/дл (p<0,001) 

проти відповідних значень в контролі 0,249±0,009, 0,240±0,015, 0,252±0,011, 
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0,270±0,01, 0,281±0,012 мг/дл. Абсолютний вміст некон’югованого білірубіну, 

при дії гормону, достовірно збільшується протягом всього періоду спостереження 

(рис.3.36). Так дебіт НБ зріс в перші 30 хв досліду на 72,7% (p<0,01); в другі – 

 

Рис.3.36. Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на абсолютний вміст некон’югованого 

білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=15; амілін n=7); * - p<0,05; ** - 

Примітки:p<0,01; *** - р<0,001 щодо контролю. 

 

на 72,3% (p<0,001); в треті – на 68,8% (p<0,01); в четверті – на 43,8% (p<0,05); в 

п’яті – на 56,3% (p<0,01) і в шості на 73,4% (p<0,01) щодо контрольних 

показників. В сумі за дослід некон’югованого білірубіну виділилося більше, що 

становило 17,1±1,2 мкг/г (p<0,01), ніж в контролі – 10,3±1,2 мкг/г. Подібні зміни 

вмісту некон’югованого білірубіну в жовчі спостерігалися й в дослідах із 

застосуванням аміліну в дозі 1 мг/кг маси тіла. Так, під впливом гормону в дозі 1 

мг/кг маси тіла в сумі за три години спостереження некон’югованого білірубіну 

секретувалось на 65% (p<0,01) більше, а при дії аміліну в дозі 3 мг/кг – на 66% 

(p<0,01) більше, ніж в контролі. 

Результати досліджень показали, що під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг 

збільшується й концентрація диглюкуроніду білірубіну. Достовірними ці зміни 

були починаючи з другої проби досліду. Так, якщо в контролі значення 

концентрації становили в другій півгодині спостереження 3,93±0,35, в третій – 
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4,24±0,31 мг/дл, в четвертій – 4,36±0,33, в п’ятій – 4,72±0,24 і в шостій – 4,71±0,24 

мг/дл, то в досліді відповідно 5,06±0,31 (p<0,05); 5,34±0,30 (p<0,05); 5,58±0,34 

(p<0,05); 5,75±0,37 (p<0,05); 5,80±0,32 мг/дл (p<0,05). Абсолютний вміст 

диглюкуроніду білірубіну достовірно збільшується впродовж всього досліду при 

дії  гормону  в  дозі  1 мг/кг  (рис.3.37). Так,  збільшення дебіту ДБ становило в  

 

Рис.3.37. Вплив аміліну в дозі 1 мг/кг на абсолютний вміст диглюкуроніду 

білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=10; амілін n=6) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

першому півгодинному проміжку часу 57,3% (p<0,05); в другому – 75,3% 

(p<0,01); в третьому – 97,7% (p<0,01); в четвертому – 115,4% (p<0,01); в п’ятому – 

135,7% (p<0,01); і в шостому – 185,7% (p<0,01) щодо контролю. В сумі за три 

години спостереження диглюкуроніду білірубіну секретувалось більше, що 

становило 425,4±49,2 мкг/г (p<0,001), ніж в контролі – 171,3±35,1 мкг/г. 

При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг концентрація диглюкуроніду 

білірубіну достовірно збільшується впродовж всього періоду спостереження. Так 

концентрація становили в перші 30 хв спроби 5,17±0,20 мг/дл (p<0,05); в другі – 

5,97±0,24 (p<0,001); в треті – 6,41±0,22 (p<0,001); в четверті – 6,39±0,21 (p<0,001); 

в п’яті – 6,80±0,20 (p<0,001) і в шості – 6,73±0,20 мг/дл (p<0,001) проти 

відповідних значень в контролі 4,14±0,32 мг/дл, 4,14±0,30, 4,34±0,30, 4,58±0,29, 
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4,72±0,24, 4,71±0,24 мг/дл. Абсолютний вміст ДБ також значно збільшується 

протягом всього періоду спостереження і приріст становив в першій пробі 74,6% 

(p<0,01); в другій – 104,7% (p<0,01); в третій – 119,7% (p<0,001); в четвертій – 

111,4% (p<0,001); в п’ятій – 131,5% (p<0,001) і в шостій – 151,1% (p<0,001) щодо 

контролю  (рис.3.38.). В  сумі  за  дослід  диглюкуроніду  білірубіну  виділилось 

 

Рис.3.38. Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на абсолютний вміст диглюкуроніду 

білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - р<0,001щодо контролю. 

 

більше, ніж в контролі, що становило 532,9±46,2 мкг/г (p<0,001) проти 216,7±54,9 

мкг/г у інтактних тварин. Як показали результати наших досліджень, подібні 

зміни вмісту диглюкуроніду білірубіну спостерігались й при дії гормону в дозі 1 

мг/кг маси тіла. Так, під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг вміст ДБ збільшився на 

148,4% (p<0,001), а при застосуванні гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла приріст 

становив 145,9% (p<0,001) щодо контролю. 

Як показали результати наших спостережень, під впливом аміліну в дозі 1 

мг/кг не спостерігається достовірних змін в показниках концентрації сульфату 

білірубіну (табл.3.33). При цьому абсолютний вміст СБ збільшується протягом 
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Таблиця 3.33. 

Вплив аміліну в дозі 1 мг/кг на концентрацію кон’югатів білірубіну 

(M±m; контроль n=10; амілін n=6) 

Показник 

Півгодинні 

проміжки 

часу 

Серія дослідів 

Контроль Амілін 

Концентрація 

сульфату 

білірубіну, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,104±0,012 

0,117±0,014 

0,116±0,014 

0,128±0,018 

0,119±0,015 

0,120±0,019 

0,122±0,012 

0,116±0,008 

0,116±0,016 

0,128±0,019 

0,153±0,021 

0,163±0,014 

Концентрація 

моноглюкуроніду 

білірубіну, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,11±0,17 

2,98±0,21 

3,07±0,25 

3,28±0,24 

3,37±0,23 

3,25±0,19 

2,76±0,13 

2,78±0,13 

2,96±0,14 

3,10±0,18 

3,30±0,22 

3,55±0,20 

Концентрація 

моноглюкуронід-

моноглюкозиду 

білірубіну, 

(мг/дл) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,14±0,011 

0,14±0,015 

0,15±0,015 

0,17±0,012 

0,17±0,012 

0,18±0,015 

0,15±0,022 

0,15±0,022 

0,17±0,024 

0,21±0,027 

0,24±0,025 

0,22±0,025 

 

всього періоду спостереження, але достовірним це збільшення було лише в 

останній годині досліду (рис.3.39). В першій пробі збільшення становило – 50%; в 

другій – 50%; в третій – 66,7%; в четвертій – 70%; в п’ятій – 122,2% (p<0,05) і в 

шостій – 250% (p<0,01) щодо контрольних показників. В сумі за дослід сульфату 

білірубіну виділилося більше, що становило 10,0±1,8 мкг/г (p<0,05), ніж в 

контролі – 5,4±1,8 мкг/г. 

При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг концентрації сульфату білірубіну 

збільшується впродовж всього досліду, але достовірними ці зміни були 

починаючи з другої години спостереження. Так, якщо в контролі показники 

концентрації СБ становили в третьому півгодинному проміжку часу 0,095±0,015 
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Рис.3.39. Зміни вмісту сульфату білірубіну в жовчі щурів під впливом 

аміліну в дозі 1 мг/кг (M±m; контроль n=10; амілін n=6) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю. 

 

мг/дл, в четвертому – 0,107±0,016, в п’ятому – 0,110±0,013 і в шостому – 

0,107±0,017 мг/дл, то в досліді відповідно 0,143±0,008 (p<0,01); 0,151±0,011 

(p<0,05); 0,163±0,014 (p<0,01); 0,164±0,014 мг/дл (p<0,01). Абсолютний вміст 

сульфату білірубіну також збільшується і достовірними ці зміни були протягом 

всього періоду спостереження (рис.3.40). Так в першій півгодинній пробі 

збільшення дебіту СБ становило 58,4% (p<0,01); в другій – 58,4% (p<0,05); в 

третій – 81,8% (p<0,01); в четвертій – 90,9% (p<0,01); в п’ятій – 100% (p<0,01) і 

шостій – 144,5% (p<0,001) щодо контрольних значень. Всього за три години 

досліду під впливом аміліну сульфату білірубіну виділилося більше, ніж в 

контролі, що становило 5,5±1,2 мкг/г (p<0,001) проти 12,4±1,0 мкг/г у інтактних 

тварин. Слід відмітити, що зміни вмісту сульфату білірубіну були більш 

істотними під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг, ніж при дії гормону в дозі 1 мг/кг 

маси тіла. Так, якщо внаслідок затосування аміліну в дозі 1 мг/кг вміст СБ в жовчі  
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Рис.3.40. Зміни вмісту сульфату білірубіну в жовчі щурів під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7); 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - р<0,001 щодо контролю. 

 

збільшився на 85,2% (p<0,01), то при збільшенні дози гормону до 3 мг/кг маси 

тіла приріст становив – 126% (p<0,001) щодо контролю. Під впливом аміліну в 

дозі 1 мг/кг не спостерігається достовірних змін й концентрації моноглюкуроніду 

білірубіну в жочі (табл.3.33). При цьому дебіт МБ достовірно збільшується 

починаючи з другої проби досліду (рис.3.41.). Так, в другі 30 хв спостереження 

приріст становив 52,2% (p<0,01); в треті – 72,7% (p<0,01); в четверті – 100% 

(p<0,001); в п’яті – 114,3% (p<0,01) і в шості – 152,6% (p<0,001) щодо контролю. 

Всього за три години досліду під впливом аміліну моноглюкуроніду білірубіну 

виділилося  більше, ніж в контролі, що становило 240±29 мкг/г (p<0,01) проти 

140±15 мкг/г у інтактних тварин. 

При дії аміліну в дозі 3 мг/кг не спостерігається достовірних змін в 

показниках концентрації моноглюкуроніду білірубіну. Так, якщо в контролі 

значення концентрації МБ дорівнювали в перші 30 хв досліду 3,11±0,17 мг/дл, в 

другі – 2,98±0,21,  в треті – 3,07±0,25, в  четверті – 3,28±0,24, в  п’яті –3,37±0,23 
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Рис.3.41. Вплив аміліну в дозі 1 мг/кг на абсолютний вміст 

моноглюкуроніду білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=10; амілін n=6) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - р<0,001 щодо контролю. 

 

і в шості 3,25±0,19 мг/дл, то в досліді відповідно 2,41±0,09; 2,64±0,10; 2,86±0,09; 

3,11±0,08; 3,33±0,10; 3,53±0,12 мг/дл. Абсолютний вміст моноглюкуроніду 

білірубіну при дії аміліну достовірно збільшувався починаючи з другої проби 

досліду (рис.3.42.) і приріст становив в другому півгодинному проміжку часу – 

36,2 % (p<0,05);  в третьому – 46,5%(p<0,05);  в  четвертому – 54,2%  (p<0,01);  в 

 

Рис.3.42. Вплив аміліну в дозі 3 мг/кг на абсолютний вміст 

моноглюкуроніду білірубіну в жовчі щурів (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 
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п’ятому – 63,1% (p<0,01) і в шостому 104,8% (p<0,001) щодо контрольних 

значень. Всього за три години досліду під впливом аміліну печінка щурів 

секретувала  моноглюкуроніду білірубіну більше, ніж в контролі, що становило 

249±11,9 мкг/г (p<0,01) проти 165,6±20,5 мкг/г у інтактних тварин. Варто 

зауважити, що збільшення вмісту моноглюкуроніду білірубіну під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг є менш істотним – 50,4% (p<0,01), ніж при дії гормону в дозі 

1 мг/кг маси тіла – 71,4% (p<0,01) щодо контролю. 

Результати наших спостережень свідчать, що при дії аміліну в дозі 1 мг/кг 

не спостерігається вірогідних змін концентрації моноглюкуронідмоноглюкозиду 

білірубіну (табл.3.33). Абсолютний вміст МГМГлБ достовірно збільшувався 

впродовж всього періоду спостереження під впливом гормону в дозі 1 мг/кг 

(рис.3.43).  В  першій  півгодині  досліду  збільшення МГМГлБ становило 57,3%  

 

Рис.3.43. Зміни вмісту моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі 

щурів під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг (M±m; контроль n=10; амілін n=6); 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - р<0,001 щодо контролю. 

 

(p<0,05); в другій – 75,3% (p<0,01); в третій – 97,7% (p<0,01); в четвертій – 115,4% 

(p<0,01), в п’ятій – 135,7% (p<0,01) і в шостій – 185,7% (p<0,001) щодо 

контрольних значень. В сумі за дослід моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну 

секретувалось більше, що становило 14,8±3,5 мкг/г (p<0,001), ніж в контролі – 

7,1±0,80 мкг/г. 
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Під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг концентрація 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну збільшується. Достовірним 

збільшення було починаючи з другої півгодини спостереження. Так концентрація 

МГМГлБ в другій пробі досліду становила 0,180±0,015 (p<0,05) мг/дл; в третій – 

0,199±0,015 (p<0,01); в четвертій – 0,220±0,018 (p<0,05); в п’ятій – 0,244±0,018 

(p<0,01) і в шостій – 0,257±0,018 мг/дл (p<0,01). Абсолютний вміст 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну також збільшується і достовірними ці 

зміни  є  впродовж  всього  досліду  (рис. 3.44.). Так,  дебіт  МГМГлБ  збільшився 

 

Рис.3.44. Зміни вмісту моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі 

щурів під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 щодо контролю. 

 

в перші 30 хв спостереження на 73,4% (p<0,05); в другі – на 85,7% (p<0,01); в 

треті – на 107% (p<0,01); в четверті – на 93,8% (p<0,01); в п’яті – на 120% (p<0,01) 

і в шості – на 150% (p<0,001) щодо контролю. В сумі за три години 

спостереження моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну секретувалось більше, 

що становило – 18,0±2,1 мкг/г (p<0,01), ніж в контролі 8,9±1,9 мкг/г. Зміни вмісту 

МГМГлБ під впливом аміліну в дозі 1 мг/кг були подібними і приріст становив 

108,5% (p<0,001), тоді як при дії гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла збільшення 

дорівнювало 102,2% (p<0,01) щодо контрольних показників. 
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Таким чином, результати наших досліджень показали, що під впливом 

аміліну як в дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/кг маси тіла збільшується вміст вільного 

білірубіну та його кон’югатів у жовчі. Зважаючи на це, ми можемо припустити, 

що під впливом гормону відбувається активація процесів транспорту НБ в 

гепатоцит, а також його кон’югація з подальшою екскрецією у жовч. Дані 

літератури свідчать, що в транспорті некон’югованого білірубіну з крові до 

гепатоциту бере участь базолатеральний транспортер Oatp2, а в процесах 

транспорту кон’югатів білірубіну з гепатоцита в жовч – каналікулярний 

транспортер Mrp2 [146, 148, 151, 153]. Обидва транспортери є чутливими до 

коливань внутрішньоклітинного рівня цАМФ [146, 148, 151, 152,]. Оскільки за 

даними літератури на гепатоцитах можуть бути присутні рецептори до аміліну 

активація яких призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ 

[152], ми можемо припускати, що зв’язування гормону з власними рецепторами 

активує базолатеральний транспортер НБ - Oatp2 та каналікулярний транспортер 

кон’югатів білірубіну – Mrp2. Внаслідок активації даних транспортерів 

відбувається як посилення транспорту некон’югованого білірубіну в гепатоцити, 

так і подальша екскреція НБ та його кон’югатів у жовч. 

 

 

3.3. Вплив аміліну на концентрацію глюкози в крові щурів 

Дані літератури свідчать, що амілін має анорексичний вплив на організм 

людини і тварин. Зокрема показано, що після підшкірного введення аміліну 

спостерігається пригнічення апетиту у щурів та зменшується кількість спожитої 

ними їжі [88, 154]. А результати обстеження хворих на діабет свідчать, що після 

застосування аміліну прискорюється відчуття насичення та спостерігається 

зниження надмірної ваги тіла [3]. За даними літератури апетит та відчуття 

насичення залежать від концентрації глюкози в крові, тому ми дослідили як 

змінюється рівень глюкози в крові щурів при дії аміліну [155, 156]. Результати 

наших досліджень показали, що у контрольних тварин концентрація глюкози 

вірогідно знижувалася впродовж досліду щодо вихідного рівня (рис.3.45.). Після 
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## 

## 

застосування аміліну в дозі 1 мг/кг концентрація глюкози достовірно не змінилася 

ні в порівнянні з контрольними дослідами, ні щодо вихідних значень на початку 

досліду (рис.3.44.).  

  

Рис.3.45. Вплив аміліну в дозах 1 та 3 мг/кг на концентрацію глюкози в 

крові (M±m; контроль n=18; амілін n=7) 

Примітки: * - p<0,05 щодо контролю; ## - щодо вихідного рівня. 

 

При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг не спостерігається достовірних змін 

концентрації глюкози щодо вихідного рівня. Проте, рівень глюкози зростає щодо 

контрольних показників. Так, через 30 та 60 хв після застосування аміліну 

концентрація глюкози збільшилася на 27,6% (p<0,05) та 26,4% (p<0,05) 

відповідно. 

Таким чином, результати наших спостережень показали, що амілін 

застосований в дозі 1 мг/кг не впливає на концентрацію глюкози, а гормон, 

застосований в дозі 3 мг/кг, підвищує рівень глюкози в крові, підтримуючи його 

на сталому рівні. Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури. 



125 

Так, Silvestre R. зі співавторами [86] в дослідах на ізольованій підшлунковій залозі 

щурів показали, що при нормальній концентрації глюкози в крові амілін 

пригнічує надмірну секрецію інсуліну, попереджаючи таким чином зниження 

рівня глюкози. За умов, коли концентрація глюкози в крові перевищує показники 

норми, гормон не пригнічує секрецію інсуліну і, відповідно, рівень глюкози не 

збільшується. За даними літератури нормальною концентрацію глюкози в крові 

щурів натще є 3,95-5,65 ммоль/л [157]. В наших дослідах щурі підлягали харчовій 

депривації (18-20 годин) і концентрація глюкози в крові контрольних тварин 

коливалася в межах 2,61-3,41 ммоль/л. Відповідно підвищення рівня глюкози під 

впливом аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла до 3,30-3,93 ммоль/л є в межах норми і 

свідчить про здатність гормону до підтримання гомеостазу глюкози. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

 

На теперішній час в літературі накопичений значний матеріал, який 

присвячений дослідженням основних фізіологічних функцій кальцитоніну та 

аміліну в організмі людини і тварин. Значна частина інформації представлена 

результатами доклінічних досліджень та клінічних спостережень, оскільки обидва 

гормони використовуються в медичній практиці. Проте, аналіз літературних 

джерел показав, що дані про роль кальцитоніну та аміліну в жовчоутворенні і 

формуванні якісного складу жовчі практично відсутні. Більшість авторів 

досліджували саме вплив гормону на концентрацію Ca
2
 в гепатоцитах, тканині 

печінки та жовчі [24, 25, 26, 51, 64, 65, 66]. В літературі є й поодинокі роботи, які 

присвячені впливу кальцитоніну на жовчосекреторну функцію печінки. Зокрема, 

показаний вплив гормону на об’єм жовчі, концентрацію сумарних жовчних 

кислот, вільного холестеролу та загального білірубіну [22, 23, 67]. І якщо впливу 

кальцитоніну на холесекрецію присвячена хоча б незначна кількість досліджень, 

участь в даних процесах аміліну практично не досліджена. Так, в літературі є 

лише дані, які свідчать що застосування синтетичного аналогу аміліну – 

прамлентиду, пригнічує скорочення жовчного міхура та зменшує об’єм 

секретованої жовчі у мишей [27]. Проте, для оцінки функціонального стану 

печінки не можна визнати цілком достатнім визначення лише об’єму секрету та 

сумарних показників концентрації основних складових жовчі. 

З метою дослідження стану функціонального елемента печінки, ми 

визначали не лише об’єм секретованої жовчі при дії кальцитоніну та аміліну, а й 

концентрації окремих її складових. Зокрема, при дослідженні впливу гормонів на 

спектр жовчних кислот ми визначали концентрації окремих вільних і 

кон’югованих дигідрокси- та тригідроксихолатів. При вивчені впливу 

кальцитоніну та аміліну на ліпідний склад жовчі наші дослідження не 

обмежилися визнаенням лише концентрації вільного холестеролу в секреті. Ми 

також дослідили зміни концентрації: ефірів холестеролу, тригліцеридів, вільних 

жирних кислот та фосфоліпідів. Оскільки кількість вільного білірубіну та його 
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кон’югатів в жовчі характеризує стан екскреторної функції печінки, ми визначали 

концентрації як некон’югованого білірубіну, так і його похідних – сульфату 

білірубіну, диглюкуроніду білірубіну, моноглюкуронід- та 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну при дії кальцитоніну та аміліну. 

В усіх роботах автори, вивчаючи жовчоутворення при дії кальцитоніну та 

аміліну, оцінюють жовчоутворювальну функцію печінки лише за сумарною 

концентрацією того, чи іншого компоненту в жовчі, що часто призводить до 

недостатньо точних висновків. Слід відмітити, що лише при однаково 

спрямованих змінах рівня холерезу і концентрації компонентів в жовчі або при 

різноспрямованих зрушеннях інтенсивності жовчоутворення на фоні незмінної 

концентрації складових секрету за останньою можна судити про функціональний 

стан секреторного апарату печінки. Підвищення і зниження концентрації 

компонентів жовчі на фоні відповідно гіпо- чи гіперсекреції свідчить про 

непропорційні зміни дифузійно-фільтраційних і біосинтетичних процесів у 

печінці, пов’язаних з жовчоутворення. В такому випадку зміни функціонального 

стану печінки слід оцінювати не лише за концентрацією складових в секреті, а за 

їх абсолютнив вмістом (дебітом). Зважаючи на це, ми не лише визначали 

концентрацію складових компонентів в жовчі, а й розраховували їх абсолютний 

вміст, що певною мірою характеризує продуктивні можливості печінки по 

біосинтезу тієї чи іншої складової секрету. 

Отже, нечисленність данних літератури про вплив кальцитоніну та аміліну 

на жовчосекреторну функцію печінки спонукали нас дослідити рівень 

жовчоутворення та хімічний склад жовчі в гострих дослідах на щурах. 

Участь кальцитоніну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у 

щурів 

Наші дослідження показали, що кальцитонін, застосований 

внутрішньом’язово, справляє дозозалежний холеретичний ефект, стимулюючи 

жовчосекреторну функцію печінки. Так, якщо при застосуванні гормону в дозі 

200 нг/кг збільшення об’єму жовчі спостерігалося лише в другій половині 

досліду, то при дії кальцитоніну в дозі 800 нг/кг – в продовж всього періоду 
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спостереження. Крім того, під впливом гормону в дозі 800 нг/кг жовчі 

секретувалося на 38,2% (p<0,01) більше, тоді як при застосуванні гормону в дозі 

200 нг/кг всього на 17,4% (p<0,05) більше, ніж в контролі. 

Збільшення об’ємної швидкості холерезу в наших дослідах 

супроводжувалось значним зростанням абсолютного вмісту жовчних кислот в 

жовчі. Однак, в складі сумарних холатів кальцитонін посилює секрецію лише 

кон’югованих жовчних кислот і не змінює таку вільних холатів. Так, результати 

наших дослідів показали, що кальцитонін застосований як вдозі 200 нг/кг, так і в 

дозі 800 нг/кг маси тіла посилює секрецію кон’югованих з таурином жовчних 

кислот. Статистично достовірне збільшення вмісту таурохолатів спостерігалось 

вже в першій пробі і тривало до кінця спостереження. Слід відмітити, що 

збільшення абсолютного вмісту таурохолевої кислоти практично не залежить від 

дози гормону, оскільки при дії кальцитоніну в дозі 200 нг/кг приріст становив – 

58,3% (p<0,001), а під впливом гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла – 59,6% 

(p<0,001) щодо контролю. Проте, зі збільшенням дози гормону спостерігається 

посилення секреції таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот. Так, 

якщо при дії кальцитоніну в дозі 200 нг/кг приріст становив 61,5% (p<0,01), то під 

впливом гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла – 97% (p<0,001). Результати наших 

досліджень показали, що під впливом кальцитоніну збільшується й абсолютний 

вміст глікохолатів. Однак, якщо збільшення дебіту глікокон’югатів 

дигідроксихоланових жовчних кислот спостерігається при дії гормону в обох 

дозах – 200 нг/кг (120,8% (p<0,01) та 800 нг/кг (105,3% (p<0,001)), то абсолютний 

вміст глікохолевої кислоти збільшується лише під впливом кальцитоніну в дозі 

800 нг/кг маси тіла (71,6% (p<0,001). Отримані результати показали, що 

кальцитонін посилює процеси кон’югації жовчних кислот. Про це свідчать й 

зміни коефіцієнта кон’югації жовчних кислот під впливом гормону. При 

застосуванні кальцитоніну як в дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла 

спостерігається значне збільшення коефіцієнта кон’югації щодо контролю. Крім 

того, більш істотне збільшення вмісту кон’югованих дигідроксихоланових 

жовчних кислот в жовчі, у порівнянні з секрецією тригідроксихолатів може 
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свідчити про переважання кислого шляху біосинтезу жовчних кислот під впливом 

гормону. 

Як показали результати наших досліджень під впливом кальцитоніну 

змінюється й ліпідний склад жовчі. Однак, достовірні зміни спостерігалися лише 

при застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг і були відсутні при дії кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг маси тіла. Так, під впливом гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла 

спостерігається збільшення вмісту тригліцеридів. Відомо, що за фізіологічних 

умов кількість тригліцеридів у печінці залежить від рівня використання залозою 

ліпідів у якості джерела енергії залозою. Оскільки жовчоутворення є енергетично 

залежним процесом, в гепатоцитах печінки з крові надходять вільні жирні 

кислоти, з яких в подальшому синтезуються тригліцериди, необхідні для 

забезпечення енергетичних потреб залози. Наші результати показали, що під 

впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла спостерігається збільшення 

вмісту не лише тригліцеридів, а й вільних жирних кислот. Це свідчить про те, що 

гормон в даній дозі впливає не лише на синтез тригліцеридів з вільних жирних 

кислот, а й посилює їх транспорт з крові в гепатоцит. Як показали результати 

наших спостережень під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла 

збільшується вміст вільного холестеролу, тоді як дебіт ефірів холестеролу 

достовірно зменшується. Внаслідок таких змін спостерігається зменшення 

коефіцієнту етерифікації, що може свідчити про посилення кристалізації вільного 

холестеролу, тобто порушення процесів міцелоутворення в жовчі. Однак відомо, 

що утворення міцел залежить від співвідношення в жовчі вільного холестеролу, 

сумарних жовчних кислот та фосфоліпідів. Оскільки, під впливом кальцитоніну 

відбувається не лише збільшення вмісту вільного холестеролу, а й фосфоліпідів та 

сумарних жовчних кислот, солюбілізуючі властивості жовчі не порушуються. 

Наші дослідження показали, що кальцитонін, застосований як в дозі 200 

нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла, впливає на пігментний склад жовчі. Зокрема, 

при дії гормону в дозі 200 нг/кг маси тіла спостерігається збільшення вмісту 

сульфату білірубіну, тоді як дебіт некон’югованого білірубіну зменшується. Такі 

зміни можуть свідчити про те, що кальцитонін в даній дозі посилює процеси 
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кон’югації вільного білірубіну з сульфат аніонами в гепатоцитах та подальшу 

екскрецію сульфату білірубіну в жовч. При застосуванні гормону в дозі 800 нг/кг 

маси тіла спостерігається не лише зростання абсолютного вмісту сульфату 

білірубіну, а й моноглюкуроніду та моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну. 

Однак, дебіт некон’югованого білірубіну при цьому достовірно не змінюється. 

Отже, зі збільшенням дози кальцитоніну відбувається посилення процесів 

кон’югації вільного білірубіну не лише з сульфат аніонами, а й з глюкуроновою 

кислотою. Крім того, відсутність достовірних змін вмісту некон’югованого 

білірубіну в жовчі може свідчити про те, що під впливом гормону в дозі 800 нг/кг 

маси тіла посилюється транспорт цієї складової з крові до гепатоцита для 

подальшої її кон’югації. 

Слід зазачити, що механізми взаємодії кальцитоніну з клітинами печінки 

остаточно не з’ясовані. Відомо, що на гепатоцитах присутні кальцитонінові 

рецептори С1b типу [29, 117]. Однак, на теперішній час в літературі немає 

підтверджених даних щодо вторинних посередників, які можуть бути задіяні в 

механізмах дії кальцитоніну. За даними Bracq S. та співавторів [29] внаслідок 

активації кальцитонінових рецепторів С1b типу відбувається збільшення 

внутрішньоклітинної концентрації цАМФ і, відповідно, даний компонент 

аденілової сиситеми є вторинним посередником в механізмах дії гормону. 

Підтвердженням даних Bracq S. та співавторів [29] можуть бути отримані нами 

результати, які показали, що під впливом кальцитоніну спостерігається 

збільшення в жовчі сумарної концентрації компонентів аденілової системи, до 

якої належить і цАМФ. Зважаючи на це, ми можемо припускати, що збільшення в 

жовчі вмісту кон’югованих з таурином та гліцином жовчних кислот пов'язане з 

активацією каналікулярних транспортерів Mrp2 та BSEP (рис.3.46). Обидва 

транспортери мають високу спорідненість до тауро- та глікохолатів [144]. Крім  
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Рис.3.46. Схематичне розташування транспортерів жовчних кислот, ліпідів а 

кон’югатів білірубіну на мембрані гепатоциту. 

 

того, Mrp2 та BSEP є чутливими до коливань внутрішньоклітинного рівня цАМФ, 

зростання якого призводить до активації p38α мітогенактивуючої протеїнкінази, 

яка, в свою чергу, стимулює біліарну екскрецію субстратів Mrp2 та BSEP [145, 

146, 147]. Таким чином, зв’язування кальцитоніну з власними рецептори С1b типу 

призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ та подальшої 

активації каналікулярних транспортери Mrp2 та BSEP. Крім того, на ентероцитах 

тонкого кишечника розташований ентерогепатичний транспортер жовчних солей 

Oatp3, який має більшу спорідненісь до глікокон’югатів дигідроксихоланових 

жовчних солей, тому вони швидше повертаються до печінки, ніж 

тригідроксихолати та повторно секретуються з жовчю [148]. За результатами 

наших досліджень, при застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла, 

спостерігалося зростання абсолютного вмісту всіх кон’югованих жовчних кислот, 

в тому числі й глікохолевої кислоти. Зважаючи на це ми можемо припускати, що 

зі збільшенням дози гормону збільшується кількість зв’язаних з кальцитоніном 
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рецепторів С1b типу з подальшою активацією каналікулярних транспортерів Mrp2 

та BSEP. 

Результати наших досліджень показали, що при дії кальцитоніну дозі 800 

нг/кг маси тіла збільшується вміст холестеролу та фосфоліпідів у жовчі. За 

даними джерел літератури в процесах екскреціїї холестеролу та фосфоліпідів з 

гепатоцитів у жовч беруть участь транспортери ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та 

MDR3 відповідно [148]. Транспортер холестеролу ABCA1 є у макрофагах, 

ентероцитах та гепатоцитах, а транспортери ABCG5/ABCG8 та MDR3 

локалізовані лише на каналікулярній мембрані гепатоцитів (рис.3.46). 

Транспортери ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 є чутливими до коливань 

внутрішньоклітинного рівня цАМФ [148]. Оскільки на гепатоцитах локалізовані 

кальцитонінові рецептори С1b типу [29, 117], активація яких призводить до 

збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ, ми можемо припускати, що 

збільшення вмісту холестеролу та фосфоліпідів, показане в наших дослідженнях, 

є наслідком зв’язування кальцитоніну з власними рецепторами, внаслідок чого 

збільшується концентрація цАМФ з подальшою активацією транспортерів 

холестеролу та фосфоліпідів ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 та посиленням 

екскреції цих ліпідних компонентів у жовч. Слід відмітити, що під впливом 

кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла показники вмісту основних ліпідних 

складових жовчі вірогідно не змінювалися, тоді як при дії гормону в дозі 800 нг/кг 

спостерігалися статистично достовірні зміни даних компонентів секрету. 

Ймовірно, що такий результат може бути наслідком активації незначної кількості 

кальцитонінових рецепторів С1b типу при застосуванні кальцитоніну в дозі 200 

нг/кг. Зі збільшенням дози гормону зростає кількість зв’язаних з кальцитоніном 

рецепторів з подальшою активацією каналікулярних транспортерів 

ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 та посиленням екскреції холестеролу та 

фосфоліпідів у жовч. 

Як свідчать результати наших наших спостережень при дії кальцитоніну в 

дозі 200 нг/кг маси тіла спостерігається зменшення вмісту некон’югованого 

білірубіну в жовчі. При цьому дебіт сульфату білірубіну в секреті достовірно 
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зростає. Зважаючи на це, ми можемо припустити, що під впливом кальцитоніну, в 

дозі 200 нг/кг маси тіла, відбувається посилення процесів кон’югації НБ з сульфат 

аніонами в гепатоцитах щурів. Крім того, дані літератури свідчать, на 

каналікулярній мембрані гепатоцитів присутній транспортер кон’югатів 

білірубіну – Mrp2 (рис.3.46), який є чутливим до коливань внутрішньоклітинного 

рівня цАМФ [146, 147, 148]. Ми можемо припускати, що зв’язування гормону з 

власними рецепторами активує каналікулярний транспортер Mrp2 і таким чином 

посилює екскрецію кон’югатів білірубіну в жовч. Крім того, при підвидщенні 

дози кальцитоніну до 800 нг/кг маси тіла, спостерігається збільшення не лише 

абсолютного вмісту сульфату білірубіну, а й моноглюкуроніду та 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі щурів. При цьому дебіт 

некон’югованого білірубіну в жовчі щурів не зазнає достовірних змін. Отже, зі 

збільшенням дози гормону відбувається посилення процесів кон’югації НБ як з 

сульфатною, так і з глюкуроновою кислотами. Крім того, за даними літератури, на 

базолатеральній мембрані гепатоцитів щурів розташований транспортер Oatp2 

(рис.3.46), який бере участь в транспорті з крові до гепатоциту некон’югованого 

білірубіну, гормонів щитоподібної залози та лікарських препаратів до яких, 

зокрема, належить і кальцитонін [148, 151]. Зважаючи на це, ми можемо 

припустити, що під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла активується 

базолатеральний транспортер Oatp2 і посилюється транспорт некон’югованого 

білірубіну до гепатоцита з подальшою його активною кон’югацією з сульфатною 

та глюкуроновю кислотами. З іншого боку, гормон як в дозі 200, так і в дозі 800 

нг/кг маси тіла активує каналікулярний транспортер кон’югатів білірубіну Mrp2 і 

таким чином посилює їх екскрецію з гепатоцита в жовч. 

Участь аміліну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у щурів 

Результати наших досліджень показали, що амілін, застосований в дозі 1 

мг/кг маси тіла, не впливає на рівень холерезу та вміст жовчних кислот в жовчі. 

При збільшенні дози гормону до 3 мг/кг маси тіла спостерігаються зміни як 

кількісного, так і якісного складу жовчі. Так, під впливом гормону в даній дозі 

об’єм секретованої жовчі збільшився вже в першій пробі жовчі і перевищував 
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показники контролю до кінця спостереження. В сумі за дослід приріст становив 

24,1% (p<0,01). Такі зміни свідчать про виражений холеретичний ефект аміліну 

застосованого в дозі 3 мг/кг маси тіла. Підвищення рівня холерезу з перебігом 

спроби супроводжувалось збільшенням абсолютного вмісту кон’югованих холатів 

у жовчі. Так, результати наших досліджень показали, що під впливом аміліну в 

дозі 3 мг/кг маси тіла спостерігається достовірне збільшення дебіту як тауро-, так 

і глікохолатів. Однак, при дії гормону змінюється співвідношення між 

кон’югованими дигідроксихолановими та тригідроксихолановими жовчними 

кислотами на користь останніх. Оскільки зміни інтенсивності процесів 

гідроксилювання дають можливість судити про вплив гормону на шляхи 

біосинтезу холатів в гепатоцитах (кислий чи нейтральний) наші результати 

свідчать, що під впливом аміліну переважає нейтральний шлях біосинтезу 

жовчних кислот. 

Як показали результати наших спостережень при застосуванні аміліну як в 

дозі 1 мг/кг, так і в дозі 3 мг/кг маси тіла спостерігаються зміни ліпідного складу 

жовчі. Так, при дії гормону в дозі 1 мг/кг маси тіла збільшується вміст вільного 

холестеролу, а такий ефірів холестеролу не змінюється. Слід відмітити, що при 

збільшенні частки холестеролу в жовчі, збільшується й частка фосфоліпідів, тобто 

колоїдні властивості жовчі не порушуються. Крім того, під впливом аміліну в дозі 

1 мг/кг маси тіла спостерігається зменшення дебіту вільних жирних кислот в жовчі 

впродовж однієї години досліду. Це може свідчити про залучення даних 

компонентів до синтезу вільного холестеролу, оскільки відомо, що вільні жирні 

кислоти є необхідним субстратом для біосинтезу ліпідів з більшою кількістю 

ненасичених зв’язків, зокрема тригліцеридів, фосфоліпідів та вільного 

холестеролу. При збільшенні дози аміліну до 3 мг/кг маси тіла спостерігаються 

більш істотні зміни ліпідних компонентів жовчі. Зокрема, збільшується вміст не 

лише вільного холестеролу, а й його ефірів в останніх двох годинах досліду. 

Внаслідок таких змін відбувається збільшення коефіцієнта етерифікації 

холестеролу в останніх двох годинах спостереження, що свідчить про покращення 

емульгуючих властивостей жовчі. Крім того, під впливом гормону в даній дозі 
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збільшується й вміст фосфоліпідів у жовчі, що разом зі збільшенням дебіту 

жовчних кислот ще раз підтверджує покращення детергентних властивостей 

жовчі. 

При дії аміліну як в дозі 1 мг/кг, так і 3 мг/кг маси тіла змінюється й 

пігментний склад жовчі. Результати наших досліджень показали, що збільшення 

абсолютного вмісту некон’югованого білірубіну не залежить від дози гормону. 

Так, якщо при дії аміліну в дозі 1 мг/кг дебіт некон’югованого білірубіну 

збільшився на 65% (p<0,01), то під впливом гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла цей 

приріст становив 66% (p<0,01) щодо контролю. Не спостерігається дозозалежних 

змін і в показниках абсолютного вмісту диглюкуроніду білірубіну. Гормон 

застосований в дозі 1 мг/кг збільшує дебіт диглюкуроніду білірубіну на 145,9% 

(p<0,001), а в дозі 3 мг/кг маси тіла – на 148,4% (p<0,001). Проте, зі збільшенням 

дози гормону спостерігається посилення секреції сульфату білірубіну. Так, якщо 

при застосуванні аміліну в дозі 1 мг/кг збільшення абсолютного вмісту сульфату 

білірубіну спостерігалося лише в останній годині досліду, то при дії гормону в 

дозі 3 мг/кг – в продовж всього періоду спостереження. Крім того, під впливом 

аміліну в дозі 3 мг/кг сульфату білірубіну секретувалося на 125,5% (p<0,001) 

більше, тоді як при застосуванні гормону в дозі 1 мг/кг лише на 85,2% (p<0,05) 

більше, ніж в контролі. При дії аміліну змінюється й абсолютний вміст 

моноглюкуроніду та моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі. Так, під 

впливом гормону в дозі 1 мг/кг дебіт моноглюкуроніду білірубіну зріс на 71,4% 

(p<0,01), а при застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла – всього на 50,4% 

(p<0,01). Слід відмітити, що збільшення абсолютного вмісту 

моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну в жовчі практично не залежить від 

дози гормону, оскільки при дії аміліну в дозі 1 мг/кг приріст становив – 148,4% 

(p<0,001), а під впливом гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла – 145,9% (p<0,001) щодо 

контролю. Отримані нами результати свідчать, що під впливом аміліну 

посилюється як секреція вільного білірубіну, так і його кон’югація з сульфатною 

та глюкуроновою кислотома. Крім того, кон’югація вільного білірубіну з сульфат 
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аніоном та подальша його секреція в жовч є дозозалежними процесами і 

посилюється при застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла.  

На теперішній час залишаються практично не дослідженими механізми дії 

аміліну, за допомогою яких гормон може реалізувати свій біологічний ефект, 

взаємодіючи з гепатоцитами. На сьогодні не існує єдиної думки щодо локалізації 

амілінових рецепторів на клітинах печінки. Так Koopmans S. зі співавторами 

повідомляють, що амілін регулює обмін глюкози в гепатоцитах щурів 

зв’язуючись з невідомими рецепторами [149]. Stephens T. зі співавторами у своїй 

роботі показали, що рецептори до гормону відсутні на гепатоцитах і локалізовані 

на непаренхімних клітинах печінки щурів [126]. Однак ці дані не узгоджуються з 

результатами Houslay M. зі співавторами, які в дослідах на ізольованих 

гепатоцитах щурів показали, що амілін, зв’язуючись з мембранними рецепторами, 

підвищує рівень внутрішньоклітинного цАМФ [150]. Оскільки дані літератури 

щодо локалізації амілінових рецепторів на клітинах печінки є суперечливими, ми 

можемо припускати можливість існування різних механізмів дії гормону. 

Як показали результати біохімічного аналізу жовчі, при дії аміліну в дозі 3 

мг/кг збільшується вміст кон’югованих з таурином та гліцином жовчних кислот. 

Відомо, що на базолатеральній мембрані гепатоцитів присутній транспортер 

жовчних кислот NTCP (рис.3.46), який має високу спорідненість до таурохолатів і 

є чутливим до коливання внутрішньоклітинного рівня цАМФ [151]. Так, якщо 

амілін зв’язується з власними рецепторами на гепатоцитах і підвищує 

внутрішньоклітинний рівень цАМФ, можна припускати, що гормон активує 

базолатеральний транспортер NTCP і забезпечує перенесення таурохолевої 

кислоти з крові до гепатоцита. Крім того, на каналікулярній мембрані розташовані 

транспортери кон’югованих жовчних кислот – Mrp2 та BSEP (рис.3.46), які мають 

високу спорідненість до кон’югованих з таурином жовчних кислот і також 

чутливі до коливань внутрішньоклітинного рівня цАМФ [144, 146]. Зважаючи на 

це ми можемо припускати, що амілін, зв’язуючись з власними рецепторами, 

посилює як перенесення таурохолевої кислоти з синусоїдального простору в 

гепатоцит, так і її транспорт в жовч. 



137 

Що стосується змін ліпідного складу жовчі, ми можемо припустити, що як і 

в дослідах з кальцитоніном, збільшення вмісту холестеролу та фосфоліпідів в 

жовчі, є наслідком зв’язування аміліну з власними рецепторами з подальшою 

активацією каналікулярних транспортерів ABCG5/ABCG8, ABCA1 та MDR3 

(рис.3.46), [29, 117, 148].  

Як показали результати наших спостережень, під впливом аміліну в обох 

дозах, відбувається збільшення вмісту в жовчі як некон’югованого білірубіну, так 

і його похідних: СБ, ДБ, МБ та МГМГлБ. Якщо брати до уваги, що амілін може 

діяти через власні рецептори, то збільшення вмісту в жовчі білірубіну та його 

похідних, може бути внаслідок активації базолатерального транспортера Oatp2 та 

каналікулярного – Mrp2 (рис.3.46). Оскільки відомо, що Oatp2 бере участь в 

транспорті некон’югованого білірубіну з крові до гепатоцита, а Mrp2 транспортує 

кон’югати білірубіну з гепатоцита в жовч [146, 147, 148]. 

Крім безпосереднього впливу на гепатоцити через власні рецептори, 

кальцитонін та амілін можуть опосередковано впливати на зовнішньосекреторну 

функцію печінки. Відомо, що обидва гормони є представниками родини 

кальцитонінів, до якої, крім них ще належать кальцитонін-ген-споріднений 

пептид та адреномедулін. За даними літератури, всі гормони кальцитонінової 

родини мають власні рецептори і проявляють перехресну активність між собою та 

власними рецепторами [117]. Так, відомо, що з кальцитоніновими рецепторами, 

окрім самого кальцитоніну, з різним ступенем спорідненості можуть зв’язуватися 

кальцитонін-ген-споріднений пептид, адреномедулін та амілін [117]. Крім того, за 

даними джерел літератури, амілін має найвищу спорідненість з рецепторами 

КГСП, які також присутні на клітинах печінки [19, 113, 158, 159]. До того ж, 

рецептори до аміліну локалізовані в центральній нервовій системі, зокрема, в 

області area postrema та прилеглих ядрах прозорої перетинки, що вказує на 

можливість залучення центральних механізмів до реалізації ефектів аміліну та 

кальцитоніну на рівні цілісного організму [27, 159]. В свою чергу і кальцитонін 

може зв’язуватися не лише з власними рецепторами, а й з рецепторами інших 

гормонів кальцитонінової родини. 
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Отже, кальцитонін та амілін впливають на зовнішньосекреторну функцію 

печінки у щурів, збільшуючи рівень холерезу та змінюючи якісний склад жовчі. 

Як свідчить аналіз літературних даних, для реалізації ефектів обох гормонів 

можуть бути залучені як прямі, так і опосередковані механізми дії кальцитоніну 

та аміліну. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі представлені дослідження участі кальцитоніну та 

аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів. Аналіз отриманих 

результатів дозволив зробити наступні висновки: 

1. Кальцитонін та амілін активно впливають на функціональний стан печінкової 

паренхіми, збільшуючи об’єм секретованої жовчі та змінючи її якісний склад, що 

свідчить про їх холеретичний ефект. 

2. Під впливом кальцитоніну збільшується вміст кон’югованих 

дигідроксихоланових жовчних кислот, що може свідчити про переважання 

«кислого шляху» їх біосинтезу. 

3. Зростання загальної концентрації компонентів аденілової системи у жовчі при 

дії кальцитоніну з одночасним посиленням участі мітохондріальних ферментів в 

біосинтезі жовчних кислот підтверджує можливість впливу цього гормону на 

клітини печінки із залученням цАМФ.  

4. При дії кальцитоніну в дозі 800 нг/кг посилюється секреція вільного 

холестеролу, фосфоліпідів, тригліцеридів, вільних жирних кислот та зменшується 

вміст ефірів холестеролу. При цьому не порушується співвідношення основних 

міцелоутворюючих фракцій, про що свідчать зміни показників потенційної 

здатності холестеролу до кристалізації. 

5. Амілін в дозі 3 мг/кг стимулює холерез завдяки синхронній інтенсифікації 

процесів біосинтезу та кон’югації як тауро-, так і глікохолатів тригідрокси- та 

дигідроксихоланових жовчних кислот. 

6. Кальцитонін та амілін посилюють процеси кон’югації похідних білірубіну з 

глюкуроновою кислотою та сульфат аніонами в гепатоцитах, що призводить до 

активної екскреції пігментів з жовчю. 

7. Амілін запобігає зниженню в крові концентрації глюкози та підтримує її на 

сталому рівні. 
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