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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 [Sommerville et al., 1987; Davey et al., 2008], 

а аміліну – підтримання гомеостазу глюкози [Beaumont et al.,1995; Moreno et al., 

2011]. 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 нейротрансмітерів, а також на функції 

клітин деяких органів, зокрема, базальних епітеліальних клітин простати, 

лактотрофів аденогіпофізу та ендометрію матки [Franceschini et al., 1993; Ren et al., 

2001]. В останні десятиліття в літературі з’явились роботи, які свідчать про участь 

кальцитоніну у регуляції дозрівання фолікулів у яєчниках [Krzysik-Walker et al., 

2007] та процесу імплантації ембріону на стадії бластоцисти [Sun et al., 2002]. 

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 [Yong 

et al., 1993; Haynes et al., 1997; Vine et al., 1988; Wookey et al., 2003]. 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 [Gedulin et al., 2006], а кальцитонін справляє 

протективний вплив на слизову оболонку шлунка [Dubay et al., 2003], пригнічує 

шлункову секрецію та секрецію ацинарних клітин підшлункової залози [Hotz et al., 

1977]. 

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 [Kanis et al., 1999; 

Menta et al., 2003], а також як знеболюючий засіб при онкологічних захворюваннях 

опорно-рухового апарату [Seema et al., 2003]. Позаяк амілін синтезується у β-

клітинах підшлункової залози та косекретується з інсуліном у відповідь на 

підвищення рівня глюкози в крові [Zhu et al., 1991; Otrebska, 1993], синтетичний 

аналог гормону – прамлентид («Symlin») використовується в медичній практиці при 

комплексному лікуванні цукрового діабету [Grunberger et al., 2013]. 

Незважаючи 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 [Werner et al., 1974; Tarnawski et al., 

1974]. Більшість же авторів досліджували саме вплив гормону на концентрацію Ca
2
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в гепатоцитах, тканині печінки та жовчі [Meyer et al., 1975; Yamaguchi et al., 1985, 

1991]. І якщо впливу кальцитоніну на холесекрецію присвячена хоча б незначна 

кількість робіт, участь в даних процесах аміліну практично не досліджена. Так, в 

літературі є лише дані, які свідчать, що застосування прамлентиду пригнічує 

скорочення жовчного міхура та зменшує об’єм секретованої жовчі у мишей [Young, 

2005]. 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’югацію з амінокислотами. Вище викладене 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».  

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

аміліну на рівень секреції та якісний склад жовчі у щурів за умов гострого досліду. 

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 
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співвідношення жовчних кислот та ліпідних компонентів у секреті, коефіцієнт 

кон’югації та гідроксилювання під впливом кальцитоніну та аміліну. 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. 

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 
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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 літератури, 

матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень та їх обговорення, 

висновків, списку використаних джерел, котрий містить 159 джерел літератури. 

Дисертація ілюстрована 46 рисунками та містить 33 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Дослідження на тваринах проведені з дотриманням міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей та затверджені комісією з питань біоетики 

(розпорядження №16 від 22 жовтня 2014 року). Прилади, які використовувались для 

наукових досліджень, пройшли метрологічний контроль. 

Досліди проведені за умов гострої спроби на самцях білих лабораторних 

щурів масою 200-250 г з канюльованою загальною жовчною протокою. Тварини 

перебували 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). 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 фізіологічного 

розчину.  

Впродовж досліду збирали 6 півгодинних порцій жовчі, враховуючи її об’єм в 

мкл. У кожній відібраній пробі жовчі методом тонкошарової хроматографії 
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визначали концентрації (в мг/дл) вільних (ХК – холева, ХДХК – хенодезоксихолева 

та ДХК – дезоксихолева) та кон’югованих (ТХК – таурохолева, ТХДХК – 

таурохенодезоксихолева, ТДХК – тауродезоксихолева, ГХК – глікохолева, ГХДХК – 

глікохенодезоксихолева та ГДХК – глікодезоксихолева) жовчних кислот 

[Весельський і співавт., 1991], фосфоліпідів, тригліцеридів, вільних жирних кислот, 

холестеролу та його ефірів [Весельський і співавт., 2001] та похідних білірубіну 

(некон’югований білірубін, сульфат білірубіну, диглюкуронід білірубіну, 

моноглюкуронід білірубіну, моноглюкуронідмоноглюкозид білірубіну) [Гарник і 

співавт., 2009] з подальшим розрахунком їх дебітів. Концентрацію компонентів 

аденілової системи в жовчі визначали за методикою Северина С. та співавт. 

[Северин та ін., 1989]. 

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 група). 
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. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Вплив кальцитоніну на рівень секреції і хімічний склад жовчі у щурів. Наші 

дослідження показали, що кальцитонін, застосований внутрішньом’язово, справляє 

дозозалежний холеретичний ефект, стимулюючи жовчосекреторну функцію 

печінки. Зокрема, 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 – впродовж всього періоду спостереження (рис.1). Так, під впливом цього 

гормону в дозі 200 нг/кг приріст в четвертій півгодинній пробі становив щодо 

контролю 20,3% (р<0,05), в п’ятій – 24,1% (р<0,05) і в шостій півгодинній пробі 

досліду – 29,8% (р<0,05). Всього за три години досліду об’єм секретованої жовчі на 

17,4% (p<0,05) був більшим (8,30±0,32 мкл/г), ніж у контролі (7,07±0,41 мкл/г). При 

застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг кількість секретованої жовчі в перші 30 

хв досліду збільшилася на 25,6% (p<0,05), в другі – на 31,7% (p<0,01), в треті – на 

37,7% (p<0,01), в четверті – на 42,7% (p<0,01), в п’яті – на 47,2% (p<0,01) і в шості 

30 хв досліду – на 51,4% (p<0,001) щодо контролю. В цілому за дослід жовчі 

секретувалося на 38,2% (p<0,01) більше (6,37±0,52 мкл/г), ніж у контролі (4,61±0,23 

мкл/г). Отримані результати свідчать, що зі збільшенням дози кальцитоніну 

спостерігається зростання об’єму секретованої жовчі, що свідчить про дозозалежний 

холеретичний ефект гормону. 
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Рис.1. Зміни об’єму жовчі у щурів під впливом кальцитоніну в дозах 200 

(контроль n=16; кальцитонін n=18, діаграма) та 800 нг/кг маси тіла; (контроль n=15; 

кальцитонін n=15, графік); # - p<0,05 щодо контролю (діаграма); * - p<0,05; ** - 

p<0,01;*** - p<0,001 щодо контролю (графік) 

 

Підвищення об’ємної швидкості холерезу в наших дослідах супроводжувалось 

значним зростанням абсолютного вмісту жовчних кислот у жовчі. Однак, у складі 

сумарних холатів кальцитонін посилює секрецію лише кон’югованих жовчних 

кислот і не змінює таку вільних холатів (табл.1, табл.2). 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 

(табл.1,табл.2). Статистично достовірне збільшення 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 (табл.2). 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 (табл.1, табл.2). Однак, якщо збільшення дебіту глікокон’югатів 

дигідроксихоланових жовчних кислот спостерігається при дії гормону в обох дозах 
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Таблиця 1 

Зміни вмісту жовчних кислот у жовчі під впливом кальцитоніну 

в дозі 200 нг/кг 

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

№ 

проби 

Серія 

досліду 
ТХК 

ТХДХК+ 

ТДХК 
ГХК 

ГХДХК+ 

ГДХК 

1 
К 1,88±0,23 0,94±0,14 1,33±0,27 0,27±0,05 

КТ 2,89±0,06** 1,41±0,08* 1,91±0,11 0,51±0,06* 

2 
К 1,94±0,18 0,96±0,10 1,36±0,29 0,23±0,03 

КТ 3,03±0,08** 1,53±0,09* 2,08±0,14 0,52±0,04** 

3 
К 1,90±0,16 0,94±0,10 1,34±0,29 0,23±0,03 

КТ 3,14±0,16*** 1,55±0,10** 2,05±0,17 0,50±0,06** 

4 
К 1,83±0,15 0,90±0,10 1,25±0,27 0,20±0,03 

КТ 3,19±0,18*** 1,59±0,11** 2,07±0,20 0,48±0,09* 

5 
К 1,76±0,16 0,86±0,11 1,19±0,27 0,19±0,03 

КТ 3,11±0,19*** 1,55±0,11** 1,97±0,24 0,48±0,10* 

6 
К 1,71±0,14 0,83±0,09 1,14±0,27 0,18±0,03 

КТ 3,04±0,18*** 1,50±0,10** 1,83±0,23 0,38±0,08* 

сума 
К 11,62±0,58 5,42±0,64 7,60±1,69 1,30±0,19 

КТ 18,40±0,84*** 9,13±0,57** 11,90±1,07 2,87±0,41* 

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

      К – контроль; КТ – кальцитонін 

 

– 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 з амінокислотами. Про це свідчать і 

зміни коефіцієнта кон’югації жовчних кислот під впливом гормону. При 

застосуванні кальцитоніну як в дозі 200 нг/кг, так і в доз 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 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 (рис.2). Відомо, що за 

фізіологічних умов кількість тригліцеридів у печінці залежить від рівня 

інтенсивності використання ліпідів залозою як джерела енергії. Оскільки 

жовчоутворення є енергетично залежним процесом, в клітини печінки з крові 

надходять вільні жирні кислоти, з яких у подальшому синтезуються тригліцериди, 
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Таблиця 2 

Зміни вмісту жовчних кислот у жовчі під впливом кальцитоніну 

в дозі 800 нг/кг 

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

№ 

проби 

Серія 

досліду 
ТХК 

ТХДХК+ 

ТДХК 
ГХК 

ГХДХК+ 

ГДХК 

1 
К 1,19±0,10 0,66±0,04 0,93±0,06 0,22±0,02 

КТ 1,67±0,12* 0,94±0,09** 1,32±0,14** 0,36±0,04** 

2 
К 1,17±0,11 0,66±0,05 0,90±0,06 0,22±0,02 

КТ 1,91±0,15** 1,05±0,11** 1,48±0,14*** 0,42±0,04*** 

3 
К 1,12±0,06 0,59±0,04 0,83±0,06 0,20±0,02 

КТ 1,84±0,10*** 1,10±0,14*** 1,43±0,19*** 0,41±0,04*** 

4 
К 1,03±0,05 0,54±0,03 0,77±0,05 0,18±0,02 

КТ 2,06±0,13*** 1,29±0,13*** 1,42±0,22*** 0,41±0,05*** 

5 
К 0,95±0,05 0,49±0,03 0,68±0,04 0,16±0,01 

КТ 1,74±0,06*** 1,16±0,15*** 1,27±0,21*** 0,38±0,07*** 

6 
К 0,88±0,05 0,45±0,03 0,66±0,05 0,15±0,01 

КТ 1,70±0,14*** 1,07±0,11*** 1,25±0,17*** 0,34±0,04*** 

Сума 
К 6,51±0,30 3,36±0,21 4,76±0,30 1,13±0,11 

КТ 10,39±0,63*** 6,62±0,71*** 8,17±1,05*** 2,32±0,24*** 

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

К – контроль; КТ – кальцитонін 

 

необхідні для забезпечення енергетичних потреб залози. Наші результати показали, 

що під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла спостерігається збільшення 

вмісту щодо контролю не лише тригліцеридів – на 53% (р<0,05), а й вільних жирних 

кислот  –  70,1%  (р<0,05)  (рис.2). Це  свідчить  про  те, що  гормон  в  даній дозі 
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Рис.2. Зміни вмісту основних фракцій ліпідів в жовчі під впливом 

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

р<0,05; ** - p<0,01 щодо контролю 
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впливає не лише на синтез тригліцеридів з вільних жирних кислот, а й посилює їх 

транспорт з крові в гепатоцити. Як показали результати наших спостережень, під 

впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла вміст вільного холестеролу 

збільшується на 67,4% (р<0,01), тоді як дебіт ефірів холестеролу достовірно 

зменшується на 27,5% (р<0,05) щодо контролю (рис.2). Внаслідок таких змін 

спостерігається зменшення коефіцієнту етерифікації холестеролу, що може свідчити 

про порушення процесів міцелоутворення в жовчі. Однак відомо, що утворення 

міцел залежить від співвідношення в жовчі вільного холестеролу, жовчних кислот та 

фосфоліпідів. Оскільки під впливом кальцитоніну відбувається не лише збільшення 

вмісту вільного холестеролу, а й фосфоліпідів – на 43,9% (р<0,01) (рис.2) та 

сумарних холатів – на 78,4% (р<0,001), солюбілізуючі властивості жовчі не 

порушуються. 

За даними літератури в процесах екскреціїї холестеролу та фосфоліпідів з 

гепатоцитів у жовч беруть участь каналікулярні транспортери ABCG5/ABCG8 і 

ABCA1 та MDR3 відповідно [Kullak-Ublick et al.,2004]. Зважаючи на те, що на 

гепатоцитах локалізовані кальцитонінові рецептори С1b типу [Bracq et al., 1993; 

Poyner et al., 2002], ми можемо припускати, що збільшення вмісту холестеролу та 

фосфоліпідів є наслідком активації даних транспортерів. 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 

власних кальцитонінових рецепторів при застосуванні гормону в дозі 200 нг/кг. Тоді 

як зі збільшенням дози кальцитоніну зростає кількість зв’язаних з кальцитоніном 

рецепторів, з подальшим посиленням екскреції основних ліпідних складових жовчі. 

Наші дослідження показали, що кальцитонін, 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 значне збільшення вмісту сульфату 

білірубіну – на 100% (р<0,05), тоді як дебіт некон’югованого білірубіну 

зменшується на 45,9% (р<0,05) щодо контролю. Такі зміни можуть свідчити про те, 

що кальцитонін в даній дозі посилює процеси 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 

збільшення абсолютного вмісту сульфату білірубіну – на 90,5% (р<0,01), а й 

моноглюкуроніду та моноглюкуронідмоноглюкозиду білірубіну відповідно на 89,7% 

(р<0,01) та 132,8% (р<0,01) щодо контролю. 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 даного 

метаболіту білірубіну з крові до гепатоцита для подальшої його кон’югації. 

Отримані результати можна пояснити, припускаючи, що кальцитонін у дозі 

800 нг/кг маси тіла, взаємодіючи з власними рецепторами на мембрані гепатоцита, 
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активує базолатеральний транспортер Oatp2, який бере участь в транспорті 

некон’югованого білірубіну з крові до гепатоциту [Hagenbuch et al., 1994]. З іншого 

боку, гормон як в дозі 200, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла активує каналікулярний 

транспортер кон’югатів білірубіну Mrp2 [Misra et al., 2003; Kosters et al., 2008] і 

таким чином посилює їх екскрецію з гепатоцита в жовч. 

На теперішній час в літературі відсутні дані про залучення того чи іншого 

вторинного посередника в процеси холесекреції при дії кальцитоніну. Відомо, що 

при активації кальцитонінових рецепторів С1b типу, які присутні й на гепатоцитах, 

збільшується концентрація внутрішньоклітинного цАМФ. Оскільки цАМФ входить 

до складу аденілової системи, ми дослідили вплив кальцитоніну на сумарну 

концентрацію компонентів аденілової системи в жовчі. Результати наших 

досліджень показали, що під впливом кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла 

спостерігається збільшення концентрації компонентів аденілової системи в останніх 

двох годинах спроби. Так, приріст загальної концентрації компонентів аденілової 

системи становив в третій пробі досліду – 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. Зважаючи на те, що цАМФ є одним з компонентів аденілової системи, 

отриманий нами результат може свідчити про залучення саме цАМФ як вторинного 

посередника в механізми жовчосекреції при дії кальцитоніну. 

 

Зміни секреції жовчі та її хімічного складу у щурів при дії аміліну. 
Результати наших досліджень показали, що амілін, застосований в дозі 1 мг/кг маси 

тіла, не впливає на рівень холерезу (рис.3) та вміст жовчних кислот в жовчі. При дії 

гормону в дозі 3 мг/кг маси тіла спостерігається збільшення об’єму секретованої 

жовчі впродовж всього періоду спостереження (рис.3). Так, в першій півгодині  
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Рис.3 Динаміка секреції жовчі у щурів під впливом аміліну в дозах 1 

(контроль n=15; амілін n=6, діаграма) та 3 мг/кг маси тіла (контроль n=20; амілін 

n=7, графік); * - p<0,05; ** - p<0,01;*** - p<0,001 щодо котролю. 
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досліду кількість жовчі збільшилася на 38,6% (p<0,001), в другій на – 27,4% 

(p<0,01), в третій – на 22,6% (p<0,01), в четвертій – на 22,1% (p<0,05), в п’ятій – на 

21,6% (p<0,05) і в шостій півгодині досліду – на 21,8% (p<0,05) щодо контрольних 

значень. В цілому, за дослід жовчі секретувалося на 24,1% (p<0,01) більше 

(8,50±0,60 мкл/г), ніж в контролі (6,85±0,30 мкл/г). У 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 (табл. 3). Результати 

наших досліджень показали, що під впливом аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла 

спостерігається достовірне збільшення дебіту як тауро-, так і глікохолатів (табл. 3). 

Так, абсолютний вміст таурохолевої кислоти збільшується на 33,4% (p<0,001), а 

таурокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот – на 27,6% (p<0,01) щодо 

контролю. При цьому глікохолевої кислоти секретувалося на 29,1% (p<0,01), а 

суміші ГХДХК+ГДХК на 36,9% (p<0,01) більше, ніж у контролі. Однак, при дії 

гормону змінюється співвідношення між кон’югованими дигідроксихолановими та 

тригідроксихолановими жовчними кислотами на користь останніх. Тобто амілін 

посилює процеси гідроксилювання, про що свідчить і збільшення коефіцієнту 

гідроксилювання жовчних кислот в останніх двох годинах досліду. 

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  

Таблиця 3 

Зміни вмісту жовчних кислот в жовчі під впливом аміліну  

в дозі 3 мг/кг 

(M±m; контроль n=15; амілін n=7) 

№ 

проби 

Серія 

досліду 
ТХК 

ТХДХК+ 

ТДХК 
ГХК 

ГХДХК+ 

ГДХК 

1 
К 2,32±0,15 1,15±0,07 1,71±0,08 0,33±0,02 

АМ 2,85±0,21 1,49±0,12* 2,13±0,18 0,43±0,06 

2 
К 2,19±0,15 1,08±0,07 1,60±0,08 0,27±0,01 

АМ 2,79±0,17** 1,37±0,09* 2,09±0,14** 0,39±0,04** 

3 
К 2,03±0,15 1,00±0,07 1,50±0,11 0,25±0,01 

АМ 2,94±0,18*** 1,31±0,09** 2,16±0,15** 0,37±0,05* 

4 
К 1,91±0,14 0,93±0,07 1,41±0,10 0,22±0,02 

АМ 2,74±0,13*** 1,20±0,07** 1,89±0,12** 0,32±0,03* 

5 
К 1,83±0,13 0,87±0,06 1,35±0,10 0,21±0,02 

АМ 2,54±0,11*** 1,11±0,06** 1,73±0,11* 0,29±0,03* 

6 
К 1,74±0,12 0,83±0,06 1,22±0,10 0,20±0,02 

АМ 2,39±0,10*** 1,04±0,05** 1,54±0,06** 0,25±0,03 

сума 
К 12,02±0,81 5,86±0,37 8,93±0,51 1,49±0,09 

АМ 16,03±0,68*** 7,48±0,49** 11,53±0,71** 2,04±0,22* 

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

К – контроль; АМ – амілін 
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транспортом жовчних кислот в клітинах печінки. Тоді як при дії аміліну в дозі 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. У 

літературі є дані [Houslay et al., 1994], які свідчать про наявність на гепатоцитах 

рецепторів до аміліну. Зважаючи на це, можна припустити, що зв’язування гормону 

з власними рецепторами активує базолатеральний транспортер NTCP, який має 

високу спорідненість до таурохолатів, та каналікулярні транспортери Mrp2 та BSEP, 

які беруть участь в транспорті кон’югованих з таурином та гліцином жовчних 

кислот [Misra et al., 2003; Kosters et al., 2008]. 

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 на 37,5% (p<0,01), 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 щодо контролю в другій – на 38,2% (p<0,05) та третій – на 42,5% 

(p<0,05) півгодинах досліду. Це може свідчити про залучення вільних жирних 

кислот до синтезу вільного холестеролу, дебіт якого достовірно збільшується. При 

застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла спостерігаються більш істотні зміни 

ліпідної  фракції  жовчі (рис.4). Зокрема,  збільшується  вміст  не  лише  вільного  

0,18

0,15

1,51

4,35

0,22

0,28

2,23

6,04

0 1 2 3 4 5 6 7

ФЛ

ХЛ

ЕХС

ТГ

дебіт ліпідів (сума за дослід), мг/г маси тіла

контроль амілін

***

**

**

**

 
Рис.4. Зміни вмісту основних фракцій ліпідів в жовчі під впливом аміліну в 

дозі 3 мг/кг (M±m; контроль n=15; амілін n=7); ** - р<0,01; *** - p<0,001 щодо 

контролю 
 

холестеролу на 47,7% (p<0,01), а й його ефірів в останніх двох годинах досліду 

(рис.4). Всього за три години досліду ефірів холестеролу виділилося на 56,4% 

(p<0,01) більше, ніж у інтактних тварин (рис.4). Внаслідок таких змін відбувається 

збільшення коефіцієнта етерифікації холестеролу в останніх двох годинах 

спостереження, що свідчить про покращення емульгуючих властивостей жовчі. 

Враховучи, що під впливом гормону в даній дозі збільшується й вміст фосфоліпідів – 
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на 38,8% (p<0,001) щодо контролю (рис.4) та сумарних холатів, які підвищують 

здатність утримувати холестерол у розчиненому стані, попереджуючи його 

нуклеацію у водній фазі секрету, такі зміни якісного складу свідчать про 

покращення солюбілізуючих властивостей жовчі та зменшення її літогенності. 

Результати наших досліджень показали, що під впливом аміліну посилюється 

секреція вільного холестеролу та фосфоліпідів. Оскільки на гепатоцитах можуть 

бути присутні рецептори до аміліну, [Houslay et al., 1994], ймовірно, що збільшення 

вмісту холестеролу та фосфоліпідів, є наслідком зв’язування гормону з власними 

рецепторами та подальшим залученням каналікулярних транспортерів холестеролу 

та фосфоліпідів – ABCG5/ABCG8 і ABCA1 та MDR3 відповідно. 

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 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 – на 50,4% (p<0,01). Слід відмітити, що збільшення 

абсолютного вмісту моноглюкуронідмоноглюкозиду в жовчі білірубіну 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 некон’югованого білірубіну, так і його кон’югація з 

сульфат аніонами та глюкуроновою кислотою. Крім того, кон’югація вільного 

білірубіну з сульфат аніоном та подальша його секреція в жовч є дозозалежними 

процесами і посилюється при застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг маси тіла. 

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 некон’югованого 

білірубіну та його кон’югатів у жовчі. Зважаючи на це, ми можемо припусити, що в 

механізми дії гормону залучені базолатеральний транспортер Oatp2, який бере 

участь в транспорті некон’югованого білірубіну з крові в гепатоцит та 

каналікулярний транспортер кон’югатів білірубіну – Mrp2. Обидва транспортери 
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можуть активуватися, внаслідок взаємодії аміліну з власними рецепторами на 

мембрані гепатоцита. 

Оскільки дані різних авторів щодо впливу аміліну на рівень глюкози в крові є 

суперечливими, ми дослідили як змінюється концентрація глюкози в крові щурів 

при дії гормону. Результати наших досліджень показали, що у контрольних тварин 

концентрація глюкози вірогідно знижувалася впродовж досліду щодо вихідного 

рівня. Після 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. При застосуванні аміліну в дозі 3 мг/кг спостерігаються 

збільшення концентрації глюкози в крові через 30 хв на 27,6% (p<0,05) та через 60 

хв на 26,4% (p<0,05) щодо контролю. Однак, у порівнянні з вихідним рівнем 

статистично достовірних змін концентрації глюкози в крові не спостерігалося. Такі 

результати свідчать, що амілін в дозі 3 мг/кг регулює рівень глюкози, підтримуючи 

його на сталому рівні. 

 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції 

жовчосекреторної функції печінки щурів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2014. 

Дисертація присвячена впливу кальцитоніну та аміліну на жовчосекреторну 

функцію печінки щурів. 

Показано, що кальцитонін як в дозі 200 нг/кг, так і в дозі 800 нг/кг збільшує 

об’єм секретованої жовчі, посилює секрецію кон’югованих жовчних кислот і не 

змінює таку вільних холатів. Кальцитонін, застосований в дозі 200 нг/кг, не впливає 

на ліпідний склад жовчі, а при дії гормону в дозі 800 нг/кг спостерігаються зміни 

вмісту основних ліпідних компонентів жовчі. При застосуванні кальцитоніну 

збільшується концентрація компонентів аденілової системи, що може свідчити про 

залучення цАМФ як вторинного посередника в механізми жовчосекреції при дії 

гормону. Показано, що амілін в дозі 1 мг/кг не впливає на рівень холерезу та вміст 

основних груп холатів у жовчі, а при дії гормону в дозі 3 мг/кг збільшується об’єм 

секретованої жовчі та вміст кон’югованих жовчних кислот. При застосуванні 

аміліну в дозі 3 мг/кг зміни вмісту ліпідних складових жовчі є більш істотними, ніж 

під впливом гормону в дозі 1 мг/кг. Показано, що при дії як кальцитоніну, так і 

аміліну збільшується вміст в жовчі кон’югатів білірубіну, що призводить до 

активної екскреції пігментів з жовчю. Амілін збільшує рівень глюкози в крові в 

порівнянні з контролем, але не змінює щодо вихідних показників. 

Ключові слова: кальцитонін, амілін, жовчні кислоти, пігменти, ліпіди. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Капустяна И.П. Участие кальцитонина и амилина в регуляции 

желчесекреторной функции печени крыс. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2014. 

Диссертация посвящена влиянию кальцитонина и амилина на 

желчесекреторную функцию печени крыс.  

В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком 

исследовано влияние кальцитонина и амилина на объем секретируемой желчи, 

содержание в ней свободных и конъюгированных желчных кислот, основных 

фракций липидов и производных билирубина. Показано, что кальцитонин как в дозе 

200 нг/кг, так и в дозе 800 нг/кг увеличивает объем секретируемой желчи, усиливает 

секрецию конъюгированных желчных кислот и не влияет на дебит свободных 

холатов в желчи. Увеличение содержания таурохолевой кислоты не зависит от дозы 

гормона, а секреция тауроконъюгатов дигидроксихоланових желчных кислот более 

существенна при применении кальцитонина в дозе 800 нг/кг. Усиление секреции 
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гликоконъюгатов дигидроксихоланових желчных кислот показано при действии 

гормона в обеих дозах, а увеличение содержания гликохолевой кислоты только под 

влиянием кальцитонина в дозе 800 нг/кг. Кальцитонин, примененный в дозе 200 

нг/кг не влияет на липидный состав желчи, а при действии гормона в дозе 800 нг/кг 

увеличивается содержание фосфолипидов, триглицеридов, свободных жирных 

кислот, свободного холестерина и уменьшается содержание эфиров холестерина. 

Показано, что амилин в дозе 1 мг/кг не влияет на уровень холерез и содержание 

основных групп холатов в желчи. При воздействии амилина в дозе 3 мг/кг 

увеличивается объем секретируемой желчи и содержание тауро- и гликохолатов. 

Под влиянием амилина в дозе 1 мг/кг увеличивается содержание свободного 

холестерина, а содержание свободных жирных кислот уменьшается. Под влиянием 

амилина в дозе 3 мг/кг изменения липидного состава желчи более существенны, 

усиливается секреция фосфолипидов, триглицеридов, свободного холестерина и его 

эфиров. Показано, что при воздействии как кальцитонина, так и амилина 

увеличивается содержание в желчи конъюгатов билирубина, что приводит к 

активной экскреции пигментов с желчью. При применении кальцитонина 

увеличивается концентрация компонентов адениловой системы, что может 

свидетельствовать о привлечении цАМФ как вторичного посредника в механизмы 

желчесекреции при действии гормона. Амилин увеличивает уровень глюкозы в 

крови по сравнению с контролем, но не меняет относительно исходных показателей, 

что свидетельствует о поддержании концентрации глюкозы на постоянном уровне. 

Ключевые слова: кальцитонин, амилин, желчные кислоты, пигменты, 

липиды. 

 

ABSTRACT 

 

Kapustyana I.P. – Part of calcitonin and amylin in the regulation of exocrine 

function of the liver in rats. – The manuscript.  

Dissertation for the degree of the Candidate of biological sciences degree in 

speciality 03.00.13 – human and animal physiology. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv The Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The thesis is devoted to the study of the influence of calcitonin and amylin on the 

exocrine function of the liver in rats. 

It was shown, that administration of calcitonin in dose 200 ng/kg and 800 ng/kg of 

body weight increased secreted bile volume, stimulated secretion of the bile acid 

conjugates and didn’t effect secretion of the free bile acids. Administration of calcitonin in 

dose 200 ng/kg body weight didn’t effect the composition of the lipids in bile, but the 

action of the hormone at dose 800 ng/kg body caused weight observed changes in the 

content of the major lipid components of bile. The Injection troduction of calcitonin 

increases the concentration of the adenylic system components in bile that may indicate s 

about the involvement of cAMP as a second messenger into of hormone mechanisms of 

bile secretion. action. It was shown, that Administration of amylin in at dose 1 mg/kg of 

body weight doesn’t effect the level of the bile secretion and content of the major groups 

of cholates in bile. But the action of amylin in at dose 3 mg/kg body weight increases the 
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secreted bile volume and content of tauro- and glycoconjugates in bile acids. 

Administration of amylin in dose 3 mg/kg body weight changes the content of the bile 

lipidic components more significant, than the injection of hormone in dose 1 mg/kg body 

weight. It was shown, that the action of both calcitonin and amylin increases the content of 

the bilirubin conjugates in bile. These changes lead to an active excretion of the bile 

pigments. Amylin increases concentration of glucose in the blood compared with control, 

but does not change influence it  compared to the initial indices. It may evidence that 

amylin promote assist of glucose concentration maintenance at the constant level. 

Key words: choleresis, calcitonin, amylin, bile acids, lipids, pigments. 

 

 

 

 

 

 

 

 


