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АНОТАЦІЯ
Кондро М.М. Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального
ожиріння різного генезу та його корекція. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія – Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів. Державна установа
«Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, 2021.
Робота присвячена дослідженню механізмів розвитку стеатогепатозу печінки
за умов розвитку вісцерального ожиріння, індукованого високо-калорійною дієтою
і глутаматом натрію та оцінці профілактичного впливу мультипробітика
«Симбітер ацидофільний» концентрований та нанокристалічного діоксиду церію.
Встановлено, що у щурів, які упродовж 18 тижнів перебували на
висококалорійній дієті з високим вмістом жирів, вуглеводів та зменшеним
вмістом білків (ВКД #C 11024 (Research Dietes, New Brunswick, NJ)), та у 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію реєструвалось
вісцеральне ожиріння без прояву гіперфагії, що супроводжувалось дисліпідемією,
порушенням чутливості периферичних тканин до інсуліну та розвитком
стеатогепатозу, що підтверджено морфологічними і морфометричними методами
дослідження та методом ультразвукової еластографії хвилі зсуву (Shear Wave
Elasticity Imaging, SWEI). Періодичне введення щурам з глутамат-індукованим
стеатогепатозом мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований
або

нанокристалічного

діоксиду

церію

суттєво

відновлювало

морфофункціональний стан печінки та запобігало розвитку стеатогепатозу.
Отримані

результати

дозволили

виявити

нові

механізми

розвитку

стеатогепатозу. Вперше досліджено вміст серотоніну та показники його обміну в
мозку, дванадцятипалій кишці та в сироватці крові у 4-х місячних щурів у щурів із
глутамат-індукованим ожирінням: вміст серотоніну в мозку зменшувався на 72,9%
(р<0,001); вміст субстрату для синтезу серотоніну триптофану в тканині мозку був на
93,3% (р<0,001) меншим у порівнянні з контролем, що є поясненням низького вмісту
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серотоніну в мозку. Зменшення вмісту серотоніну в мозку щурів з глутаматіндукованим ожирінням не пов’язано зі зміною активності триптофан-гідроксилази
та триптофан-декарбоксилази. Збільшення триптофан-декарбоксилазної активності в
мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням є параметром гомеостазу в
організмі, адже зменшення вмісту серотоніну нижче контрольних значень стимулює
реакції, які протидіють подальшому падінню вмісту серотоніну: активність
моноамінооксидази в мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням збільшувалась
на 41,7% (р<0,05), що може бути однією із причин зниженого вмісту серотоніну в
мозку; індоламін 2, 3-диокcигеназна активність в мозку щурів з глутаматіндукованим ожирінням зростала на 122,2% (р<0,001), що є свідченням активації
альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану в мозку, що також
може бути однією із причин зниженого вмісту серотоніну в мозку щурів даної групи;
зміни в концентраціях серотоніну та триптофану, а також моноамінооксидазної
активності в мозку і сироватці крові у щурів з глутамат-індукованим ожирінням були
односпрямованими; доведено переважання серотонінового шляху метаболізму
серотоніну в дванадцятипалій кишці. Серотоніновий обмін у головному мозку,
сироватці крові та дванадцятипалій кишці у щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика наближався до
рівня контролю, а на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію у
щурів показники серотонінового обміну суттєво покращувались.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію та у
щурів, які тривалий час перебували на високо-калорійній дієті, порушувалась
білок-синтезуюча функція печінки. Якщо щурам із глутамат-індукованим
стеатогепатозом періодично вводили мультипробіотик «Симбітер ацидофільний»
концентрований

або

нанокристалічний

діоксид

церію,

то

вміст

високомолекулярних білків зростав і знижувався вміст низькомолекулярних
білків, що свідчить про зменшення швидкості деградації високомолекулярних
білків і покращення білок-синтезуючої функції печінки.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію та
щурів, які тривало перебували на високо-калорійній дієті, розвиток стеатогепатозу
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супроводжувався мітохондріальною дисфункцією, проявом якої були зміни
ліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів із підвищенням
окислених продуктів та зміна ферментативної активності всіх компонентів
дихального ланцюга. У 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію, яким періодично вводили мультипробіотик «Симбітер
ацидофільний» концентрований або нанокристалічний діоксид церію, суттєво
відновлювались ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів та
ферментативна активність всіх компонентів дихального ланцюга.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію та
щурів, які тривало перебували на високо-калорійній дієті, на тлі розвитку
вісцерального ожиріння та стеатогепатозу зменшувалася маса селезінки та
кількість спленоцитів, що спричиняло дисфункцію імунної системи, одним із
проявів якої був дисбаланс у вмісті про- та протизапальних цитокінів у сироватці
крові щурів. Зміни у цитоморфологічному стані селезінки були більш вираженими
у щурів після неонатального введення глутамату натрію у порівнянні з щурами,
що тривало перебували на високо-калорійній дієті. Періодичне введення щурам
мультипробіотика або нанокристалічного діоксиду церію після неонатального
введення глутамату натрію суттєво покращувало досліджувані показники.
Тривале перебування щурів на висококалорійній дієті, результатом чого є
розвиток стеатогепатозу, збільшує холерез та суттєво змінює жовчокислотний
склад жовчі щурів. Після 18 тижнів перебування на висококалорійній дієті в жовчі
щурів зростає концентрація таурокон'югатів жовчних кислот, що, очевидно,
лежить в основі механізму посилення об'ємної секреції жовчі. При цьому
коефіцієнт кон'югації не змінюється, а коефіцієнт гідроксилювання зменшувався,
що свідчить про активацію альтернативного шляху біосинтезу жовчних кислот. У
щурів із глутамат-індукованим ожирінням, результатом якого є розвиток
стеатогепатозу, зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в
жовчі: концентрація вільних жовчних кислот зростала та зменшувалась
концентрація кон’югованих жирних кислот, що знайшло своє підтвердження у
суттєвому зменшенні коефіцієнта кон’югації жовчних кислот у всіх пробах
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експерименту.

Періодичне

введення

щурам

мультипробіотика

або

нанокристалічного діоксиду церію після неонатального введення глутамату
натрію суттєво відновлювало жовчосекреторну функцію печінки та склад холатів.
Вперше було встановлено, що в гепатоцитах щурів за умов розвитку
глутамат-індукованого ожиріння суттєво зростали рівні експресії мРНК генів
Tgfb1, Ptgs2 та Hgf, що є свідченням розвитку фіброзу та запального процесу в
печінці. У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію, рівні експресії мРНК
генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf були відповідно в 1,3 рази (р<0,01), 4,8 рази (р<0,001) та
2,8

рази

(р<0,001)

стеатогепатозом.

меншими,

Періодичне

ніж

у

введення

тварин

з

глутамат-індукованим

мультипробіотика

щурам

після

неонатального введення глутамату натрію відновлювало рівень експресії мРНК
генів Ptgs2, Tgfb1 і Нgf у гепатоцитах до рівня контролю. Отже, у щурів після
тривалого перебування на високо-калорійній дієті #C 11024 (Research Dietes, New
Brunswick, NJ) та у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі вісцерального ожиріння розвивається стеатогепатоз. Періодичне
введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований або
нанокристалічного діоксиду церію з пребіотичними властивостями щурам після
неонатального введення глутамату натрію та щурам на тлі перебування на висококалорійній дієті суттєво відновлювало морфофункціональний стан печінки та
запобігало розвитку стеатогепатозу. В більшості випадків досліджувані показники
відновлювалися до рівня контролю, а в ряді випадків прямували до контрольних
значень, хоча і не досягали їх. Зважаючи на успішне багаторічне застосування
мультипробіотика в педіатрії, вважаємо за доцільне використовувати його у
профілактиці та комплексному лікуванні стеатогепатозу різного генезу.
Ключові слова: стеатогепатоз, високо-калорійна дієта, глутамат натрію,
вісцеральне

ожиріння,

мітохондрії,

нанокристалічний діоксид церію.

серотонін,

мультипробіотик,
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ANNOTATION
M.M. Kondro. The mechanisms of the hepatic steatosis development in the event
of a visceral obesity of various origin and its adjustment. — Qualifying scientific work
as a manuscript.
Thesis for the scientific degree Doctor of medical sciences in the speciality
14.03.03 – human physiology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
Ministry of Health of Ukraine, Lviv. State Іnstіtutіon «D. F. Сhebotarev Іnstіtute of
Gerontology by the Natіonal Aсademy of Medісal Sсіenсes of Ukraіne». Kyіv, 2021.
The dіssertatіon is devoted to the study of the mechanisms of the hepatic steatosis
development in the event of a visceral obesity induced by a high-calorie diet and sodium
glutamate and the assessment of the preventive influence of the multi-probiotic
Symbiter® acidophilic concentrated and nanocrystalline cerium dioxide.
It has been established that the visceral obesity without hyperphagia
manifestations, accompanied by dyslipidemia, disturbed sensitivity of the peripheral
tissue to insulin and hepatic steatosis development, being confirmed by morphological
methods and morphometric analysis and shear wave elasticity imaging (Shear Wave
Elasticity Imaging, SWEI), was registered in rats being under a high-calorie diet with
the high content of fats, carbohydrates and the reduced content of proteins for 18 weeks
(a high-calorie diet (HCD) #C 11024 (Research Diets, New Brunswick, NJ)) and in 4month-old rats with neonatal injection of sodium glutamate. The periodic administration
of the multi-probiotic Symbiter® acidophilic concentrated or nanocrystalline cerium
dioxide in rats with glutamate-induced hepatic steatosis triggered the significant
restoration of the morphological functional liver condition and the prevention of the
hepatic steatosis development.
The obtained findings allowed to determine the new mechanisms of the hepatic
steatosis development. The serotonin content and the parameters of its metabolism in
brain, duodenum and blood serum of 4-month-old rats with neonatal injection of sodium
glutamate have been studied for the first time: the brain serotonin content was reduced
by 72.9 % (р<0.001) in rats with glutamate-induced obesity; the сontent of the substrate
for serotonin synthesis (tryptophan) in brain tissue of rats with glutamate-induced

7

obesity was 93.3 % (р<0.001) less as compared to the control group, which justifies the
low brain serotonin content in rats with glutamate-induced obesity; the decreased brain
serotonin content in rats with glutamate-induced obesity is not related to the change of
tryptophan hydroxylase and tryptophan decarboxylase activity. It has been concluded
that the increase in tryptophan decarboxylase activity in brain of rats with glutamateinduced obesity is a component of homeostasis in an organism, since the decrease of
serotonin content below the reference ranges encourages the responses which resist the
further lowering of serotonin content: the monoaminooxidase activity in brain of rats
with glutamate-induced obesity was increased by 41.7 % (р<0.05), which may be one of
the reasons for the reduced brain serotonin content; the indoleamine 2,3-dioxygenase
activity in brain of rats with glutamate-induced obesity was increased by 122.2 %
(р<0.001) which evidences the activation of the alternative kynurenine metabolism
pathway of tryptophan in brain, and which also may be one of the reasons for the
reduced brain serotonin content in rats of the group; the changes in serotonin and
tryptophan concentration, as well as monoaminooxidase activity in brain and blood
serum of rats with glutamate-induced obesity, were unidirectional; the predominance of
the serotonin metabolism pathway of serotonin in duodenum has been substantiated.
The serotonin metabolism in brain, blood serum and duodenum in rats with neonatal
injection of sodium glutamate approached the intact control level secondary to periodic
administration of the multi-probiotic, and the parameters of serotonin metabolism in rats
significantly improved secondary to periodic administration of nanocrystalline cerium
dioxide.
The liver protein synthesis function was disturbed in 4-month-old rats with
neonatal injection of sodium glutamate and in rats being under a high-calorie diet for a
long time. The content of high molecular proteins increased and the content of low
molecular proteins decreased in 4-month-old rats with neonatal injection of sodium
glutamate which were periodic administered the multi-probiotic Symbiter® acidophilic
concentrated or nanocrystalline cerium dioxide, which evidences the decreased rate of
high molecular proteins degradation and the improvement of liver protein synthesis
function.
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The development of the hepatic steatosis in 4-month-old rats with neonatal
injection of sodium glutamate and in rats being under a high-calorie diet for a long time
was accompanied by a mitochondrial dysfunction which was manifested by changes in
the lipid composition of the inner membrane of hepatocyte mitochondria with an
increased number of oxygenated products and change of enzymatic activity of all
complexes of the respiratory chain. The lipid composition of the inner membrane of
hepatocyte mitochondria and the enzymatic activity of all complexes of the respiratory
chain significantly restored in 4-month-old rats with neonatal injection of sodium
glutamate which was periodic administered the multi-probiotic Symbiter® acidophilic
concentrated or nanocrystalline cerium dioxide.
The splenic weight and the number of splenocytes in 4-month-old rats with
neonatal injection of sodium glutamate and in rats being under a high-calorie diet for a
long time decreased secondary to the development of visceral obesity and hepatic
steatosis, which resulted in the immune system dysfunction one of the manifestations of
which was a dysbalance of the content of pro- and anti-inflammatory cytokines in blood
serum of the rats. The changes in cytomorphological condition of the spleen were more
marked in rats with neonatal injection of sodium glutamate as compared to the rats being
under a high-calorie diet for a long time. The studied parameters were significantly
improved as a result of the periodic administration of the multi-probiotic or
nanocrystalline cerium dioxide in rats after neonatal injection of sodium glutamate.
The long-term rats’ being under a high-calorie diet, resulted in hepatic steatosis
development, increases choleresis and significantly changes the bile acid composition of
the rats’ bile. The concentration of tauroconjugates of bile acids in the rats’ bile has
increased after 18 weeks of being under a high-calorie diet, which obviously is the basis
for the mechanism of increase in the volume of bile secretion. At the same time, the
conjugation coefficient did not alter, while the hydroxylation coefficient decreased,
which evidences the activation of the alternative way of bile acids biosynthesis. In rats
with glutamate-induced obesity which results in the hepatic steatosis development, the
choleresis has been reduced and the cholates spectrum in bile has been significantly
altered: the concentration of free bile acids increased and the concentration of
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conjugated fatty acids decreased, which has been substantiated by the significant
decrease of the conjugation coefficient of bile acids in all experimental study specimens.
The periodic administration of the multi-probiotic or nanocrystalline cerium dioxide in
rats after neonatal injection of sodium glutamate significantly restored the bile secretion
function of the liver and the composition of the cholates.
It has been first determined that the levels of mRNA expression of Tgfb1, Ptgs2
and Hgf genes in the rats’ hepatocytes significantly increased in case of glutamateinduced obesity development, which evidences the development of fibrosis and
inflammatory process in the liver. The levels of mRNA expression of Tgfb1, Ptgs2 and
Hgf genes were in 1.3 times (p<0.01), 4.8 times (р<0.001) and 2.8 times (р<0.001)
respectively less in rats with neonatal injection of sodium glutamate secondary to
periodic administration of nanocrystalline cerium dioxide than in rats with glutamateinduced hepatic steatosis. The regular administration of the multi-probiotic in rats with
neonatal injection of sodium glutamate restored the level of mRNA expression of Ptgs2,
Tgfb1and Ngf genes in hepatocytes to the intact control level. Thus, the hepatic steatosis
is developed secondary to visceral obesity in rats being under a high-calorie diet #C
11024 (Research Diets, New Brunswick, NJ) for a long time and in 4-month-old rats
with neonatal injection of sodium glutamate. The periodic administration of the multiprobiotic Symbiter® acidophilic concentrated or nanocrystalline cerium dioxide with
prebiotic properties significantly restored the morphological and functional condition of
the liver and prevented the hepatic steatosis development in rats with neonatal injection
of sodium glutamate and in rats being under a high-calorie diet. In most cases the
studied parameters restored to the intact control level, in the range of cases they
approached the control values, but did not reach them. Taking into account the
successful use of the multi-probiotic in pediatrics for many years, we consider it
expedient to apply it in prevention and complex therapy of hepatic steatosis of various
origin.
Keywords: hepatic steatosis, high-calorie diet, sodium glutamate, visceral obesity,
mitochondria, serotonin, multi-probiotic, nanocrystalline cerium dioxide.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

5-НТ

– серотонін

5-НТР

– 5-гідрокситриптофан

АлАТ

– аланінамінотрансфераза

АОС

– антиоксидантна система

АсАТ

– аспартатамінотрансфераза

АФК

– активні форми кисню

ВКД

– високо-калорійна дієта

ГГТ

– γ-глутамілтранспептидаза

ГІО

– глутамат-індуковане ожиріння

ГН

– глутамат натрію

ДІО

– дієт-індуковане ожиріння

ДНК

– дезoксирибoнуклеїнoва кислoта

ДНФ

– динітрофенол

ЕДТА

– етилендіамінтетраетилацетат

ЕТЛ

– електронно-транспортний ланцюг

ЕХЗ

– еластографія хвилі зсуву

ЖК

– жирні кислоти

ЖП

– жорсткість печінки

ІЛ

– інтерлейкін

ІМТ

– індекс маси тіла

ІР

– інсулінорезистентність

КУО

– колонієтворюючі одиниці

ЛПВЩ

– ліпопротеїди високої щільності

ЛПНЩ

– ліпопротеїди низької щільності

ЛР

– лептинорезистентність

ЛФЕА

– лізофосфатидилетаноламін

ЛФХ

– лізофосфатидилхолін

м.м.

– молекулярна маса
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МАО

– моноаміноксидаза

МС

– метаболічний синдром

НАД+

– нікотинамідаденіндинуклеотид окиснений

НАДН

– нікотинамідаденіндинуклеотид відновлений

НАЖХП – неалкогольна жирова хвороба печінки
НАСГ

– неалкогольний стеатогепатит

НДЦ

– нанокристалічний діоксид церію

ПНЖК

– поліненасичені жирні кислоти

ПОЛ

– перекисне окиснення ліпідів

СМЧ

– субмітохондріальні частинки

СОД

– супероксиддисмутаза

ТХО

– трихлороцтова кислота

ФАД

– флавінаденіндинуклеотид

ФЕА

– фосфатидилетаноламін

ФНП-α

– фактор некрозу пухлин α

ФП

– фіброз печінки

ФП

– флавопротеїн

ФС

– фосфатидилсерин

ФХ

– фосфатидилхолін

ЦД 2 типу – цукровий діабет 2 типу
ЦТК

– цикл трикарбонових кислот

ШО

– шиффові основи

ЕС

– ентерохромафінні клітини

HGF

– фактор росту гепатоцитів

H2O2

– пероксид гідрогену

NO

– монооксид нітрогену

NOS

– синтаза монооксиду нітрогену

PAR2

– proteinase-activated receptor 2 (рецептор, що активується
протеїназами II типу)

TNF-α

– фактор некрозу пухлин
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження. На сьогодні ожиріння набуло
характеру пандемії [1,2]. Одним із найсерйозніших наслідків ожиріння є
розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки (НЖХП), ознакою якої є
надлишок жиру в паренхімі печінки при відсутності надлишкового вживання
алкоголю або явного запалення. Також НЖХП описується як печінковий прояв
метаболічного синдрому [3]. Захворюваність на НЖХП складає 43-60% у хворих
на цукровий діабет, близько 90% – у пацієнтів із гіперліпідемією, 91% – із
патологічним ожирінням [3], а у осіб із нормальною масою тіла – близько 16%
[3].

НЖХП

представлені

об’єднує

спектр

неалкогольним

клініко-морфологічних
жировим

змін

гепатозом,

печінки,

що

неалкогольним

стеатогепатитом, фіброзом, цирозом печінки та гепатоцелюлярною карциномою,
що розвиваються у пацієнтів, які не вживають алкоголь в гепатотоксичних дозах
[4]. Часто замість неалкогольного жирового гепатозу використовують синонім
стеатогепатоз (СГ).
Різні ланки механізму розвитку СГ,

викликаним різними

видами

висококалорійних дієт (ВКД), описано в численних роботах [5,6]. У ряді робіт
використано модель аліментарного ожиріння, в основі якої була ВКД [7] з
додаванням індуктора харчового потягу натрієвої солі глутамінової кислоти у
співвідношенні 0,6:100,0 [8-10]. Проте, структурно-функціональні зміни в
гепатоцитах та порушення регуляторних процесів найменш досліджені у щурів,
яких утримували саме на чистій дієті з високим вмістом жирів і вуглеводів, що
найбільше наближена до можливого характеру харчування людей з надмірною
вагою, та у щурів після неонатального введення глутамату натрію.
Зважаючи на те, що НЖХП діагностується у 10-40% популяції [11-13],
проблема діагностики, профілактики та лікування стеатогепатозу з метою
запобігання його подальшого поглиблення та переходу на нові фази НЖХП є
актуальною проблемою сучасної медицини.
Фактори ризику, що зумовлюють розвиток НЖХП (стать, вік, ожиріння,
інсулінорезистентність, діабет і гіперліпіденемія), пов’язані із кишковою
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мікробіотою, а саме, з дизбактеріозом в кишечнику [14-16]. Слід наголосити, що
захворюваність на НЖХП у осіб із нормальною масою тіла складає близько 16%
[3]. Цей факт дозволив дослідникам припустити, що кишкова мікробіота може
справляти вплив на метаболізм ліпідів незалежно від факторів, пов’язаних із
ожирінням

[17].

Наведене

свідчить

про

необхідність

пошуку

й

експериментального обгрунтування застосування з метою профілактики і
лікування НЖХП препаратів із пре- та пробіотичною активністю.
Аналіз літератури щодо ролі кишкової мікробіоти в розвитку ожиріння та її
вплив на метаболізм ліпідів в печінці [18-21] дозволив нам обрати в якості
науково обгрунтованих два таких засоби. Перший – пробіотичний препарат для
нормалізації

якісного

і

кількісного

складу

мікрофлори

кишечника

мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований (мультипробіотик).
Другий – препарат з пребіотичною активністю нанокристалічний діоксид церію
(НДЦ). Аналіз наявної великої кількості літератури, присвяченої позитивному
багаторічному досвіду застосування мультипробіотика в медичній практиці [2226], свідчить про наявність поодиноких робіт щодо його впливу на розвиток
стеатозу

печінки

[27,28].

Значна

кількість

літературних

даних

про

ензимоподібні, регенеративні, антиоксидантні, антирадикальні, пребіотичні та
інші властивості НДЦ [29-32] дозволяє припустити ефективність його
застосування у профілактиці і лікуванні стеатозу печінки.
У зв’язку з вищезазначеним, актуальним є дослідження механізмів розвитку
стеатозу печінки у щурів із ожирінням різного генезу та вивчення механізмів
лікувально-профілактичного

впливу

мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний» концентрований і НДЦ на формування СГ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика
досліджень

дисертаційної

роботи

пов’язана

з

науковими

програмами

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
(ЛНМУ) і виконувалась в рамках наукових тем «Дослідження функціональнометаболічних резервів стрес-лімітуючих систем організму за екстремальних
умов з метою виявлення ефективних способів їх корекції» № д/р 0111U000121
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(2012-2016 рр.) та «Дослідження ролі системних та паракринних регуляторних
механізмів

у

забезпеченні

гомеостатування

функціонально-метаболічних

параметрів організму за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної
природи» № д/р 0116U004510 (2016-2020 рр.). Дисертаційна робота виконана на
базі ЛНМУ імені Данила Галицького та Навчально-наукового центру «Інститут
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, що підтверджено договором про наукове співробітництво та
спільними публікаціями. Здобувач брала участь у виконанні цих робіт як
виконавець. Тема докторської дисертації Кондро М.М. «Мітохондріальна
дисфункція у механізмах розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального
ожиріння різного генезу та його профілактика», затверджена на засіданні Вченої
ради ЛНМУ імені Данила Галицького, протокол № 5-ВР від 22 червня 2017 року,
та уточнена як «Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального
ожиріння різного генезу та його корекція» на засіданні Вченої ради ЛНМУ імені
Данила Галицького, протокол № 7-ВР від 16 листопада 2020 року.
Мета дослідження: з’ясувати механізми розвитку стеатогепатозу за умов
вісцерального ожиріння, індукованого висококалорійною дієтою і неонатальним
введенням глутамату натрію та оцінити лікувально-профілактичний вплив
мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований

і

нанокристалічного діоксиду церію на формування стеатогепатозу.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1. Визначити антропометричні дані тварин, які тривало перебували на ВКД та
після неонатального введення глутамату натрію, і вивчити вплив на них
мультипробіотика ―Симбітер ацидофільний‖ концентрований або НДЦ.
2. З’ясувати особливості метаболізму серотоніну і показники його обміну в
тканині мозку, дванадцятипалій кишці та в сироватці крові у щурів із дієт- і
глутамат-індукованим СГ.
3. Вивчити ефективність впливу мультипробіотика та НДЦ на показники
системи метаболізму серотоніну у щурів, які тривало перебували на ВКД та
після неонатального введення глутамату натрію.

30

4. Дослідити

ферментативну активність

мітохондріальних

компонентів

електронно-транспортного ланцюга (ЕТЛ) гепатоцитів щурів за умов розвитку
СГ різної етіології та при застуванні мультипріотика або НДЦ.
5. Визначити вміст та розподіл білків у печінці щурів за умов дієт- та
глутамат-індукованого СГ та при корекції мультипробітиком або НДЦ.
6. Встановити загальний вміст ліпідів, холестеролу та його ефірів у
внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів щурів за умов дієт- і
глутамат-індукованого СГ та при застосуванні мультипробіотика або НДЦ.
7. Вивчити фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов розвитку дієт- і глутамат-індукованого СГ та при
його корекції.
8. Дослідити цитокіновий профіль та цитоморфологічний стан селезінки у
щурів із дієт- і глутамат-індукованим СГ та при корекції мультипробітиком або
НДЦ.
9. Вивчити жовчосекреторну функцію печінки у щурів із дієт- і глутаматіндукованим СГ та при застосуванні мультипробітика або НДЦ.
10. Визначити експресію генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf, залучених у розвиток
фіброзу та запального процесу в гепатоцитах щурів за умов розвитку глутаматіндукованого СГ та за його корекції мультипробітиком та НДЦ.
Об’єктом дослідження є механізми розвитку дієт- та глутамат-індукованого
СГ за умов вісцерального ожиріння та його корекція мультипробіотиком
«Симбітер ацидофільний» концентрований або НДЦ.
Предметом дослідження є вивчення функціонального стану печінки у
щурів, компонентів інсулінової сигнальної системи, ферментативної активності у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів, серотонінового обміну, ліпідного
складу внутрішньої мітохондріальної мембрани, вмісту гепатоцитарних білків,
RT-qPСR-визначення експресії генів за умов СГ різної етіології та його корекції.
Методи дослідження. Фізіологічні (моделювання ожиріння, визначення
індексу маси тіла та індекса Li, дослідження жовчосекреторної функції печінки,
виділення

гепатоцитів

та

фракції

внутрішньої

мембрани

гепатоцитів),
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глюкозоокcидазний метод (визначення концентрації глюкози у крові), проводили
тест на глюкозотолерантність, імуноферментні (визначення інсулін в сироваці
крові щурів та експресію інсулінового рецептора субклітинних фракціях м’язової
та жирової тканини, визначення рівня прозапальних інтерлейкінів (ІL) 1β, 12В
р40 і інтерферону (INF) γ та протизапальних IL-4, IL-10 і фактор росту пухлин
(TGF) β в сироватці крові), спектрофотометричні (визначення загального вмісту
ліпідів, холестеролу та його ефірів; ферментативної активності комплексів ЕТЛ;
вмісту біохімічних параметрів сироватки крові), електрофоретичні (визначення
вмісту основних фракцій гепатоцитарних білків), хроматографічні (визначення
фосфоліпідного складу мітохондріальної мембрани), спектрофлуорометричні
(оцінка функціонування серотонінергічних систем), молекулярні (визначення
експресії генів), морфологічні та морфометричні методи дослідження, оцінка за
гістологічною шкалою NAFLD Activity Score (NAS) у балах 0-8, оцінка
еластографії хвилі зсуву за методом Shear Wave Elasticity Imaging (SWEI) в
діагностиці експериментальної НЖХП та методів математичної статистики.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено показники
серотонінового обміну у головному мозку, дванадцятипалій кишці та в сироватці
крові щурів після неонатального введення глутамату натрію. Встановлено
зниження вмісту серотоніну та триптофану в тканині мозку, яке не пов’язано зі
зміною активності триптофан-гідроксилази та триптофан-декарбоксилази у
щурів із глутамат-індукованим СГ. Активність моноамінооксидази (МАО) та
індоламін 2, 3-диоксигенази в мозку щурів зростала, що вказує на активацію
альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану в мозку.
Вперше

встановлено

односпрямовані

зміни

в

концентрації

серотоніну,

триптофану та моноамінооксидазної активності в мозку і сироватці крові у щурів
з глутамат-індукованим СГ. Доведено активацію серотонінового шляху
метаболізму серотоніну в дванадцятипалій кишці, що свідчить про зменшення
індоламін 2,3-диоксигеназної та триптофан-гідроксилазної активності на тлі
незміненої

триптофан-декарбоксилазної

активності

дванадцятипалої кишки щурів із глутамат-індукованим СГ.

в

гомогенаті
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Вперше

доведено

корегуючий

вплив

періодичного

введення

мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований або НДЦ на
показники серотонінового обміну у головному мозку, сироватці крові та
дванадцятипалій кишці у щурів з глутамат-індукованим СГ.
Вперше показано порушення білок-синтезуючої функції печінки у щурів з
дієт- індукованим СГ: зменшення вмісту високомолекулярних білків на фоні
підвищення вмісту низькомолекулярних. У щурів з глутамат-індукованим СГ:
вміст

високомолекулярних

білків

зростав

і

знижувався

вміст

низькомолекулярних білків, що свідчить про зменшення швидкості деградації
високомолекулярних білків та можливість нормалізації цієї функції під впливом
застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований або
НДЦ.
Вперше отримано докази розвитку мітохондріальної дисфункції у щурів з
вісцеральним ожирінням та проявами СГ, а саме: зміни ліпідного складу
внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів із підвищенням окислених
продуктів та зміни ферментативної активності всіх компонентів дихального
ланцюга. У щурів з глутамат-індукованим СГ, яким періодично вводили
мультипробіотик або НДЦ, суттєво відновлювались ліпідний склад внутрішньої
мембрани

мітохондрій

гепатоцитів

та

ферментативна

активність

всіх

компонентів дихального ланцюга.
Вперше встановлено, що у щурів за умов дієт- і глутамат-індукованого СГ
зменшується

маса

селезінки

та

кількість

спленоцитів,

що

спричинює

дисфункцію імунної системи, зокрема дисбаланс вмісту про- та протизапальних
цитокінів у сироватці крові. Зміни цитоморфологічного стану селезінки більш
значні у щурів з глутамат-індукованим СГ, ніж у тварин з дієт-індукованим СГ.
Періодичне введення щурам мультипробіотика або НДЦ з глутамат-індукованим
СГ суттєво покращувало досліджувані показники.
Новими є дані щодо посилення суттєвих змін холерезу та жирнокислотного
складу жовчі у щурів за умов дієт-індукованого СГ, що свідчить про активацію
альтернативного шляху біосинтезу жовчних кислот. У щурів з глутамат-
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індукованим СГ холерез зменшується і суттєво змінюється спектр холатів в
жовчі, що характеризує зростання активності холестерол-7α-гідроксилази, за
участі якої відбувається синтез холевої кислоти класичним, тобто нейтральним
шляхом. Періодичне ж застосування щурам мультипробіотика або НДЦ після
неонатального

введення

глутамату

натрію

суттєво

відновлювало

жовчосекреторну функцію печінки та склад холатів.
Вперше підтверджено, що в гепатоцитах щурів із глутамат-індукованим СГ
суттєво зростають рівні експресії мРНК генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf, що свідчить
про розвиток фіброзу та запального процесу в печінці. Під впливом
періодичного введення мультипробіотика або НДЦ відбувається відновлення
експресії мРНК генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf до рівня експресії у гепатоцитах
контролю.
Практичне значення одержаних результатів. На основі отриманих даних
можна рекомендувати проведення доклінічних досліджень фармакокінетики та
фармакодинаміки НДЦ з метою створення нового препарату для лікування і
профілактики СГ, викликаного різними етіологічними чинниками. Результати
експериментальних

досліджень

механізмів

коригуючого

впливу

мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований є підгрунтям для
його більш широкого застосування у пацієнтів з НЖХП та в групі ризику його
розвитку.
Збільшення жорсткості печінки за даними еластографії хвилі зсуву методом
SWEІ (Shear Wave Elastісіty Іmagіng) можна рекомендувати використовувати в
якості неінвазивного маркера діагностики неалкогольного СГ. За допомогою
даного методу можна відслідковувати динаміку змін в печінці і оцінювати
прогноз, особливо на тлі терапії, що розглядається як неінвазивна альтернатива
біопсії печінки.
За результатами дисертаційного дослідження отримано патент на корисну
модель «Спосіб профілактики глутамат-індукованого стеатогепатозу за умов
експериментального вісцерального ожиріння» UA 145809 U № u 2020 04099 від
06.07.2020.

Отримано

свідоцтва

на

раціоналізаторську

пропозицію:
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«Нанокристалічний діоксид церію як засіб профілактики стеатогепатозу,
індукованого

глутаматом

натрію»

від

17.02.2020

за

№

1927

та

«Експериментальні та доклінічні дослідження використання вітчизняного
мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований за умов розвитку
вісцерального ожиріння різного генезу» від17.02.2020 за № 1928.
Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес і
наукову роботу

кафедри

патологічної

фізіології

ЛНМУ

імені

Данила

Галицького, кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного
університету,

кафедри

фізіології

ім.

Я.Д.

Кіршенблата

Буковинського

державного медичного університету, кафедр фізіології з основами біоетики та
біобезпеки і медичної біохімії Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського, кафедри біологічної та біоорганічної
хімії

Української

медичної

стоматологічної

академії

та

кафедри

фундаментальної медицини Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Використання

мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний»

концентрованого як засобу профілактики СГ впроваджено у лікувальний процес
КНП ЛОР Львівської обласної клінічної лікарні, КНП ЛОР Львівської обласної
дитячої клінічної лікарні «Охматдит» та КНП ЛОР Львівської обласної
інфекційної клінічної лікарні.
Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто обгрунтовано
актуальність та необхідність досліджень, визначені мета та завдання досліджень,
проведено пошук та аналіз наукової літератури за темою дисертаційної роботи.
Автором особисто опрацьовані моделі досліджень, за безпосередньої участі
одержано результати експериментальних досліджень, самостійно проведено їх
аналіз, статистичну обробку, узагальнення отриманих даних, визначення
наукової новизни, обгрунтовано наукові положення, висновки та практичні
рекомендації. Дисертант самостійно підготувала наукові дані до публікації,
написала

і

оформила

розділи

дисертаційної

роботи.

Автором

не

використовувались теоретичні ідеї та практичні розробки співавторів публікацій.
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Співавтори публікацій надали консультативну підтримку або допомогу у
виконанні окремих методичних завдань. Співавтор публікацій академік НАН
України Співак М.Я. (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України)

люб’язно надав нанокристалічний діоксид церію для

експериментальних досліджень. Мультипробіотик надано проф. Янковським
Д.С. ТОВ «Фірма О.Д. Пролісок». Співавторам публікацій проф. Остапченко Л.І.
(директор ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ), проф. Берегова Т.В.
(ННЦ «Інститут біології та медицини»), проф. Савчук О.М. (завідувач кафедри
біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»), проф. Фалалєєва Т.М. (завідувач
кафедри біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини») належить
організація експериментальних досліджень на базі ННЦ «Інститут біології та
медицини» КНУ імені Тараса Шевченка та консультативна допомога. Фрагмент
досліджень з підтвердження розвитку СГ методом ультразвукової еластографії
хвилі зсуву проведено к.мед.н. Динником О.Б. та д.мед.н. Кобиляком Н.М. за
консультативною

допомогою

проф.

Боднара

П.М.

(завідувач

кафедри

ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у
1994-2016 роках), які визначали діагностичну ефективність інструментальних
методів, що використовуються для діагностики НЖХП у хворих на цукровий
діабет 2 типу. Фрагмент з вивчення морфологічних змін в тканині печінки у
щурів за умов розвитку СГ проведено сумісно з доц. Бісяріним Ю.В. (КТ
«БІОПТАТ») на базі ЛНМУ імені Данила Галицького.
Апрoбація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи доповідалися та обговорювалися на: міжнародному конгресі «Актуальні
проблеми сучасної медицини» (12-14 жовтня 2011 року, м. Київ, Україна),
науково-практичній конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження
внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» (3-4
листопада 2011 року, Тернопіль, Україна); VІІІ міжнародній науковій
конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (3-6 квітня 2012
року, Львів, Україна); 4-й міжнародній науковій конференції «Advanсes іn
pharmaсology and pathology of the dіgestіve traсt» (26-28 вересня 2012 року, Київ,
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Україна); XІV Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств
(4-6 жовтня 2012 року, Донецьк, Україна); 6-му Конгресі патофізіологів України
(3–5 жовтня 2012 року, Ялта, Крим, Україна); 48-й щорічній конференції
Європейської асоціації дослідження печінки «The Іnternatіonal Lіver Сongress»
(24-28 квітня 2013 року, Амстердам, Нідерланди); 7-й Львівсько-Люблінській
конференції «Experіmental and Сlіnісal Bіoсhemіstry» (23-24 травня 2013 року,
Львів, Україна); ІV міждисциплінарній конференції «Биологические активные
вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и
применения» (27 травня – 1 червня 2013 року, Новий Світ, Крим, Україна);
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як
інтегральна проблема внутрішньої медицини» (12 вересня 2013 року, Харків,
Україна); 21-му Об’єднаному Європейському гастроентерологічному тижні (1216 жовтня 2013 року, Берлін, Німеччина); XІX з’їзді Українського фізіологічного
товариства імені П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю
від дня народження академіка П.Г. Костюка (24-26 травня 2014 року, Львів,
Україна); 50-й щорічній конференції Європейської асоціації дослідження
печінки «The Іnternatіonal Lіver Сongress» (22-26 квітня 2015 року, Відень,
Австрія);

ХІІІ

міжнародній

науковій

конференції

молодих

науковців

«Шевченківська весна: біологія» (1-3 квітня 2015 року, Київ, Україна);
монотематичній конференції Європейської асоціації дослідження печінки
«Mісrobіota, Metabolіsm and NAFLD» (26-28 лютого 2015 року, Інсбрук,
Австрія); 23-ому Об’єднаному Європейському гастроентерологічному тижні (2428 жовтня 2015 року, Барселона, Іспанія); VІІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Біологічні дослідження – 2016», (10–11 березня 2016
року, Житомир, Україна); ХІІ міжнародній науковій конференції студентів та
аспірантів «Молодь і поступ біології» (19-21 квітня 2016 року, Львів, Україна);
Фальк симпозіумі 205 «New Treatment Targets іn Gut and Lіver Dіseases» (21-22
жовтня 2016 року, Люцерна, Швейцарія); 9-ій конференцї «Probіotісs, Prebіotісs
and New Foods, Nutraсeutісals and Botanісals for Nutrіtіon and Human and
Mісrobіota Health» (10-12

вересня 2017 року,

Рим,

Італія); Першому
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міжнародному науково-практичному симпозіумі «Medісіne UpDate 2017 Smart
Lіon» (5-7 жовтня 2017 року, Львів, Україна); Другому міжнародному
симпозіумі «Іnnovatіon іn Medісіne Smart Lіon 2018» (11-12 жовтня 2018 року,
Львів, Україна).
Основні положення та результати дисертаційної роботи апробовано на
спільному засіданні кафедр нормальної фізіології, біологічної хімії, гістології,
цитології та ембріології Львівського національного медичного університету
імені

Данила

Галицького та

кафедри

фундаменльної

медицини,

НДЛ

«Фармакології і експериментальної патології» Навчально-наукового центру
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка 18.11.2020 р.
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 53 наукових
публікацій, у тому числі 27 статей (15 статей у наукових фахових виданнях
України, 8 статей в наукових періодичних виданнях інших держав, включених
до наукометричних баз даних (серед них 7 статей у журналах, включених до
наукометричної бази Sсopus), 4 статті в інших наукових виданнях України) та 23
тези доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових
конференцій, симпозіумів та конгресів, 2 свідоцтва на раціоналізаторську
пропозицію, 1 патент на корисну модель.
Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 385
сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел та 3 додатків. Обсяг основного тексту
дисертації складає 310 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 50
таблицями, 95 рисунками та 3 схемами. Список використаних джерел містить
680 найменувань, з них 600 латиницею.
Висновок біоетичної експертизи. Роботу виконано на білих нелійних
щурах (n=760), які утримувались в умовах стандартного раціону віварію.
Впродовж усього експерименту тварини не зазнавали жорстокого поводження і
негуманного

умертвіння.

Дослідження

відповідають

основним

вимогам

утримання та роботи з лабораторними тваринами відповідно до правил
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міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин,
що використовуються для дослідних та іньших наукових цілей (Страсбург,
1986),

Декларації

принципів

толерантності

(28

сесія

Юнеско,

1995),

Універсальної декларації по біоетиці та правах людини (ООН, 1997), Конвенції
про захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних
технологій, прийнятою в 1997 році в м. Ов’єдо (Іспанія) та підписаною
Верховною Радою України у 2002 році, Закону України № 3447 IV «Про захист
тварин від жорсткого поводження».
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Епідеміологічні відомості про поширеність неалкогольної жирової
хвороби печінки
Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) покриває спектр хронічних
захворювань від стеатозу печінки або жирної печінки до неалкогольного
стеатогепатиту,

фіброзу,

цирозу

печінки

і,

нарешті,

гепатоцелюлярної

карциноми [33]. Підраховано, що близько 1 млрд людей у світі страждає від
різних форм НЖХП [34].
На сьогодні поширеність НЖХП безупинно зростає і є найбільш частою
хронічною патологією та складає від 10 до 40% у популяції [35-39]. НАЖХП в
даний час є найбільш частою формою хронічних захворювань печінки і досягає
60 – 95% серед захворювань печінки [40]. За даними Younossi та співавт. (2018),
захворюваність на НЖХП серед населення США зросла з 15% у 2005 р. до 25% у
2010 р. [39]. За даними інших авторів, у США НЖХП діагностована у 18,3%
американців азіатського походження та у 28,4% білошкірих американців
неіспанського походження [41], що власне дуже близько до статистики,
наведеної у попередній роботі. Вражаючою за цифрами є робота Ratziu та
співавт. (2010), за якою на НЖХП страждає близько третини популяції [42]. Є
повідомлення навіть про те, що захворюваність на НЖХП перевищила 40%
бар’єр [43]. За даними двох різних досліджень, в результаті ретельного
обстеження потенційних донорів печінки була діагностована наявність НАЖХП
відповідно у 20% та 51% [44].
Наведені дані статистичних обстежень на захворюваність залежить від
чисельності популяції, яка брала участь в дослідженнях, від статі, віку, етнічної
приналежності та маси тіла і супутньої патології [35]. За даними дослідження
NHANES III (Third National Health and Nutritional Examination Survey) у жінок,
старших за 40 років, які проживають в країнах з високим рівнем економічного
розвитку, НЖХП діагностується у 75% випадків, та у 20-35% дорослого
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населення цих країн; у пацієнтів з нормальною масою тіла НЖХП діагностується
у 16% випадків, а у хворих із ожирінням – у 76 % випадків [45-49]. Отже, можна
зробити висновок, що НАЖХП набуває характеру епідемії [50]. В Україні
епідеміологічні дослідження поширеності НАЖХП відсутні.
З другої сторони, актуальність проблеми пов’язана з прогресуванням даної
патології, що веде до розвитку фіброзу, цирозу та гепатоцелюлярної карциноми і
смертності [35,51,52]. При чому, гепатоцелюлярна карцинома може розвиватись
у пацієнтів з НЖХП без наявності цирозу [53]. В науковій літературі навіть
з’явився термін печінково-залежна смертність [54]. Існування такого терміну є
цілком правомірним, так як показано, що смертність серед людей з НЖХП та
метаболічним синдромом є вищою, ніж серед людей без метаболічного
синдрому [55,56]. Вище зазначалось, що НЖХП протікає в декілька стадій:
стеатоз печінки або стеатогепатоз, стеатогепатит, фіброз і цироз печінки, які
добре описані в роботі [57]. Стеатоз печінки, визначений як перша стадія
НЖХП,

тісно

пов’язаний

інсулінорезистентністю

і

з

ожирінням,

токсичним

цукровим

ураженням

діабетом
печінки

2
[58].

типу,
Це

підтверджується тим фактом, що в західних країнах НЖХП реєструється у 3050% у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу і у 80-90% у дорослих з
ожирінням [59-62]. Вважається, що стеатогепатоз є доброякісним зворотнім
явищем, тоді як стеатогепатит може призвести до цирозу і гепатоцелюлярної
карциноми. У 10-25% пацієнтів стеатоз печінки прогресує до стеатогепатиту, а у
2-3% пацієнтів із стеатогепатитом розвивається рак печінки [62-63].
1.2. Патогенез неалкогольної жирової хвороби печінки
Характерною

особливістю

стеатозу

печінки

є

накопичення

жиру

щонайменше у 5% гепатоцитів. Ці краплі жиру або ліпідів, як правило, присутні
в цитозолі. Вони складаються з агрегованих тригліцеридів, поглинених
фосфоліпідним моношаром [64]. Синтезуються тригліцериди з жирних кислот і
гліцерофосфату.
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У фізіологічних умовах тригліцериди генерують енергію і слугують
субстратом для синтезу мембран, хоча за їх надлишку можливим є
гепатоцелюлярне ураження. Вважається, що чотири патогенетичних механізми є
відповідальними за накопичення ліпідних крапель на основі тригліцеридів, а
саме: 1). посилене поглинання вільних жирних кислот при споживанні їжі з
високим вмісту жиру або з адипоцитів жирової тканини, 2). збільшений синтез
вільних жирних кислот в печінці з глюкози або ацетилкоензиму А, особливо за
надлишку останнього та за наявності інсуліно-резистентності [65,66], 3).
зниження активності мітохондріального β-окислення вільних жирних кислот,
викликане безліччю речовин (лікарські препарати – естрогени, кортикостероїди,
аналоги нуклеозидів, деякі високомолекулярні антибіотики, вітамін А та ін.,
хімічні сполуки, що володіють гепатотоксичністю - сполуки ртуті, бору, барію,
вуглецю, фосфору, хрому, талію) [67-69] і 4). недостатня інкорпорація або
експорт тригліцеридів в ліпопротеїди дуже низької щільності [70,71].
Серед великої кількості теорій стеатогепатиту на особливу увагу заслуговує
теорія

«подвійного

удару»

[72-74].

Автори

вважають,

що

в

умовах

інсулінорезистентності в гепатоцитах відбувається акумуляція тригліцеридів,
збільшене надходження в печінку вільних жирних кислот, зменшене окислення
жирних кислот і/або зменшений транспорт тригліцеридів, які можна вважати
«першим ударом», що робить печінку більш чутливою до «другого удару»,
такого як оксидативний стрес, ліпоапоптоз і збільшену продукцію прозапальних
цитокінів.

Це

може

зрештою

привезти

до

розвитку

неалкогольного

стеатогепатиту [72-74]. Будучи пов’язаною із ожирінням і діабетом 2 типу,
інсулінорезистентність відіграє ключову роль у розвитку і прогресуванні
стеатозу печінки. Збільшений периферичний ліполіз і знижена регуляція
поглинання глюкози тканинами веде до збільшення вільних жирних кислот в
гепатоцитах і, таким чином, створює базу для продукції тригліцеридів. Разом із
зменшеним

синтезом

аполіпротеїну,

секреція

тригліцеридів

у

формі

ліпопротеїнів дуже низької щільності гальмується. Внаслідок цього надлишок
вільних жирних кислот викликає зростання в мітохондріальному β-окисленні,
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вироблення реакційноздатних форм кисню та окислювальний стрес, а також
активацію перекисного окислення ліпідів, що є ознаками ураження, що
спостерігається в печінці пацієнтів з ожирінням та стеатозом печінки [75-77]. До
того ж гіперінсулінемія викликана збільшеною секрецією інсуліну β-клітинами
підшлункової залози, є пусковим механізмом трансформації вільних жирних
кислот на глюкозу і гальмування β-окислення, в результаті чого відбувається
акумуляція тригліцеридів в цитозолі гепатоцитів.

Загалом,

ці тригери

викликають продукцію прозапальних цитокінів через вивільнення фактору
некрозу пухлин α, що веде до розвитку неалкогольного стеатогепатиту [78-82].
Розвиток стеатозу печінки також тісно пов’язаний з метаболічним синдромом.
Пацієнти зі стеатозом печінки демонструють один або більше ознак
метаболічного синдрому, таких як інсулінорезистентність, інтолерантність до
глюкози, ожиріння, гіпертригліцеридемія і збільшений тиск крові [83]. До того
ж, відомо, що фармакологічні агенти, мішенню для яких є мітохондрії,
викликають оксидативний стрес або стеатоз печінки.
На сьогодні різні автори по-різному трактують теорію «двох ударів». В.С.
Березенко та співавт. [84] описують механізм розвитку стеатогепатиту так, як
автори теорії «двох ударів». Г.Д. Фадєєнко і співавт. [85,86] уточнюють, що при
ожирінні, особливо вісцеральному, надмірне надходження в гепатоцити вільних
жирних кислот веде до стеатозу печінки, який і є «першим ударом». Далі за
розвитку інсулінорезистентності зростає ліполіз у жировій тканині, а надлишок
вільних жирних кислот акумулюється в печінці, в результаті розвивається
жирова дистрофія гепатоцитів. «Другий удар» - це розвиток запалення і
стеатогепатиту, які є наслідком окиснювального стресу, що протікає одночасно
або послідовно «першому удару» [87,88].
Не менш популярною є «теорія множинних паралельних ударів» [89]. За
даною теорією першим ударом є інсулінорезистентність і ті порушення в
організмі, які є її наслідком. Інсулінорезистентність спричиняє зростання
секреціі інсуліну і збільшення його концентрації в крові, тобто розвивається
гіперінсулінемія. Остання є причиною посиленого синтезу ліпідів в печінці та
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гальмування ліполізу в жировій тканині. В результаті зростає надходження в
печінку вільних жирних кислот із жирової тканини. Далі серія ударів справляє
вражаючий вплив на гепатоцити, для яких характерною вже є жирова
інфільтрація.

Простий

стеатоз

починає

переростати

в

неалкогольний

стеатогепатит і фіброз. До таких ударів належать: окисне пошкодження
гепатоцитів,

порушення

регуляції

апоптозу

гепатоцитів,

активація

трансформуючого фактору росту β (TGF–β) [89].
1.3. Роль мітохондріальної дисфункції у розвитку стеатогепатозу
В

гепатоцитах

фосфорилювання
активності

окиснення

відбуваються

вказаних

жирних
головним

процесів

пов’язана

кислот
чином
із

і
в

реакції

окисного

мітохондріях.

розвитком

так

Зміна
званої

«мітохондріальної дисфункції», яка проявляється в структурних порушеннях
мітохондрій, що ведуть до змін у їх функціонуванні. Коли мова йде про
«мітохондріальну дисфункцію», одразу згадується цілий ряд захворювань,
пов’язаних з нею, починаючи з 1962 р., коли вперше описали хворобу Лафта
[90]. Справжній прогрес у вивченні ролі «мітохондріальної дисфункції» у
розвитку патологічних станів органів і систем розпочався в 90-х роках, коли
було виділено мітохондріальну ДНК та було доведено її роль у виробленні
енергії [90]. До захворювань, асоційованих з мітохондріальними прушеннями,
належать: нервово-психічні розлади, спадкова атрофія зорових нервів, синдром
NARP (нейропатія, атаксія, пігментний риніт), синдром MERRF (міоклонусепілепсія з «рваними» червоними волокнами скелетних м’язів), синдром MELAS
(мітохондріальна енцефалопатія, лактат-ацидоз, інсультоподібні стани). Проявом
мітохондріальних захворювань є зміни у забезпеченні клітин енергією, що веде
до порушення обмінних процесів, наростаючого пошкодження клітин, що врешті
викликає їх загибель [90]. За даними роботи Холін В.О., присвяченій
мітохондріальній

дисфункції

при

нейродегенеративних

захворюваннях

«мітохондріальна дисфункція в широкому сенсі (на противагу первинній
дисфункції,

що пов’язана з

генетичними

порушеннями

структурних

і
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функціональних мітохондріальних одиниць і складових) є досить типовим і
деякою мірою універсальним патологічним процесом» [91]. В цій же роботі
автор наголошує на тому, що при різних нейродегенеративних захворюваннях
мітохондріальна дисфункія має спільні риси: порушення у функціонуванні
різних ланок циклу Кребса, дихального ланцюга і бета-окиснення, та
підтверджує дане твердження працями інших дослідників [92-94].
Нас цікавить менш вивчене питання – мітохондріальна дисфункція в
гепатоцитах щурів за розвитку СГ. Початок наших досліджень був пов’язаний з
обмеженою кількістю протиречивих даних. За даним одних авторів, СГ
пов’язаний із зростанням активності ферментів, залучених у β-окиснення, що
приводить до генерації активних форм кисню (АФК) [95-97]. Begriche K. та
спіавт. [98] розглядають інтенсифікацію β-окиснення як метаболічну адаптацію,
спрямовану на запобігання накопиченню жиру в гепатоцитах. На жаль, ця
адаптація виявилась не є ефективною щодо попередження акумуляції жиру.
Далі, збільшене окиснення без супутньої дизрегуляції в вктивності дихального
ланцюга мітохондрій викликає надпродукцію реактивних форм кисню. Ця подія,
очевидно, відіграє суттєву роль в ініціації оксидативного стресу і послідуючого
розвитку неалкогольного стеатогепатиту у деяких індивидумів. За даними інших
авторів, за розвитку СГ β-окиснення пригнічується, розвивається окисний стрес
та реєструється велика кількість АФК [99-102].
Незалежно від природи окисного стресу, який викликає структурнофункціональні зміни у внутрішній мембрані мітохондрій, доведено його
залучення у розвиток гіперглікемії та діабет 2 типу. Це все відбувається на тлі
порушення рівноваги у про-/антиоксидантній системі та зменшення активності
ферментів антиоксидантного захисту: глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази,
СОД та каталази [103, 104].
Вище наведено функціональні зміни в мембранах мітохондрій гепатоцитів
за розвитку окисного стресу. Але він не може не впливати на структуру
мембрани, адже АФК, взаємодіючи з фосфоліпідами мембрани мітохондрій
утворюють різні перекиси, які змінюють плинність та проникність мембрани,
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інактивують складові ЕТЛ, серед яких цитохром с-оксидаза. В результаті цих
подій комплекси ЕТЛ внутрішньої мембрани мітохондрій інактивуються [105107]. Розглядаючи фосфоліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій,
слід, насамперед, звернути увагу на кардіоліпіни, які притаманні виключно
внутрішній мембрані та складають до 15-20% від усіх фосфоліпідів внутрішньої
мембрани. Кардіоліпіну належить провідне місце у функціонуванні мітохондрій.
Значні зміни у вмісті кардіоліпіну впливають на плинність мембран та на
організацію і функціонування комплексів ЕТЛ [107].
1.4. Роль системи серотоніну у процесах розвитку ожиріння
Серотонін – біологічний амін широкого спектру дії, який стимулює
скорочення гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту [108], залучений у
регуляцію секреції в шлунково-кишковому тракті, споживання їжі і росту клітин
[109], справляє судиннозвужуючий ефект [110], регулює артеріальний тиск
[111], cерцевий ритм та cилу cерцевих cкорочень [110], температуру тіла [112],
дихання [113], володіє антидепресантною дією [114]. На сьогодні доведена
участь серотоніну в регуляції рівня глюкози в крові та в згортанні крові [110].
Відомими фактами є залучення cеротоніну у розвиток запальних реакцій [115]
та імунної відповіді [116].
У хребетних описані два пула серотоніну: серотонін в мозку, який в
основному синтезується в стовбурі мозку, і периферичний серотонін. Майже
весь

периферичний

серотонін

синтезується

в

спеціалізованих

ентероендокринних клітинах слизової оболонки шлунково-кишкового тракту,
названих ентерохромафінними клітинами (ЕС) [117]. Синтез серотоніну обох
локалізацій реалізується за участю ензиму триптофан гідроксилази, яка
кодується двома різними генами, Триптофан гідроксилаза 1 (Tph1) і Триптофан
гідроксилаза 2 (Tph2), що експресуються на периферії (Tph1) і в центральній
нервовій системи (Tph2), відповідно [118]. Виключенням на периферії є
ентеральна нервова сстема, де головним чином експресується Tph2. Cинтез 5-НТ
детально

описаний

в

роботі

Cоtе

et

al.

[119].

Під

дією

ферменту
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триптофангідрокcилази (ТрГ) (триптофан-5-моноокcигеназа, (КФ 1.14.16.4)
відбувається гідроксилювання триптофану з утворенням 5-гідрокcитриптофану.
Для протікання даної реакції необхідні є молекулярний киcень, Fе2+ і кофактор
тетрагідробіоптерину (ВН4) [120]. Далі 5-гідрокcитриптофан декарбоксилюється
до серотоніну за дії декарбокcилази ароматичних L-амінокиcлот (триптофан
декарбокcилаза, ТрД, КФ 4.1.1.28). Особливістю триптофандекарбоксилази є її
залучення у синтез катехоламінів (дофаміну, норадреналіну, адреналіну) у тілі і в
аксонах різноманітних нейронів [121].
У мозку серотонін слугує нейротрансміттером, що регулює багаточисленні
фізіологічні функції, включаючи поведінку, настрій, пам’ять, реакцію на стрес,
апетит і гомеостаз глюкози [118]. Ці функції широко обговорюються і
переглядаються [122-124].
В основному серотонін накопичуєтьcя в преcинаптичних везикулах за
допомогою мембранного білка - везикулярного транcпортера моноамінів 2-го
типу (vеsіculаr mоnоаmіnе trаnspоrtеr, VМАТ2), який захищає серотонін від
внутрішньоклітинного катаболізму [125].
За даними літератури, надмірна секреція нейропептиду Y (NPY) в
аркуатному ядрі гіпоталамуса є однією з причин розвитку ожиріння
гіпоталамічного типу [126,127]. Нейропептид Y, впливаючи на відповідні центри
гіпоталамуса, модулює харчову поведінку через підвищення відчуття голоду
[128]. Харчова поведінка організму залежність від генерації сигналу за участю
нейропептидів у ядрах гіпоталамусу, що підпорядковуються серотонінергічній
системі, яка здійснює контроль за їх виділенням. Сиcтеми гіпоталамічних
нейронів, які екcпреcують NPY/АgRP (нейроендокринний пиптид (NPY) і агутіпов'язаний пептид (АgRP)), формують орекcигенний cигнал та РОМC/CАRT
(кокаїн-амфетамін-регульований транcкрипт (CАRT) та проопіомеланокортин
(РОМC)), формуючи анорекcигенний cигнал [129,130], отримуючи відповідний
cигнал від периферичних ефекторів. Шляхом взаємодії між cобою та іншими
гіпоталамічними cтруктурами, ці cиcтеми активують cигнал, що зумовлює
відчуття голоду та потягу до їжі, або дезактивують цей cигнал, що призводить до
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формування відчуття наcичення. Cаме диcбаланc в механізмах формування
відчуття наcичення лежить в оcнові явища гіперфагії. Показано, що введення
мета-хлорофенілпіперазину (mCPP) – агоніcту cеротонінергічних 5-HT1, 5-HT2,
та 5-HT3 рецепторів, який також поcилює вивільнення cеротоніну через
транcпортери, пригнічує зворотнє захоплення cеротоніну, що покращує
cеротонінергічну передачу імпульcів до центрів гіпоталамуcа, призводило до
зниження екcпреcії NPY в паравентрикулярному ядрі та інших гіпоталамічних
cтруктурах [131]. Встановлено, що cеротонін і агоніcти 5-HT1B рецептору здатні
інгібувати екcпреcію ендогенного антагоніcта РОМC – АgRP в аркуатних ядрах
гіпоталамуcа [132]. В інших доcлідах було показано, що введення антагоніcту
рецепторів cеротоніну 5-HT1В, 5-HT2C – метиcергіду, а також інгібітору cинтезу
5-НТ – парахлорфенілаланіну (pCPА), призводило до збільшення рівня NPY та
розвитку гіперфагії [133].
Окрім інгібуючої дії на NPY/АgRP нейрони, cеротонін також здатен
активувати другу популяцію нейронів гіпоталамуcа, залучену в регуляцію
процеcів харчової поведінки – нейронів РОМC/CАRT. Показано, що cеротонін та
його агоніcти, зв’язуючиcь з cеротоніновим рецептором 5-HT2C, здатні
активувати екcпреcію РОМC в аркуатних ядрах гіпоталамуcа [134]. Також,
введення агоніcтів цього рецептору викликало поcилення екcпреcії іншого
нейропептиду – неcфатину-1 в аркуатні та паравентрикулярні ядра гіпоталамуcа,
який проявляє аноректичну дію за шляхами, незалежними від лептину [134].
Неcфатин-1 – це поліпептид, який кодуєтьcя в N-кінцевій облаcті попередника
Cа2+-зв’язуючого білка нуклеобайдину-2 (NUCB2). Відомо, що неcфатин-1 може
відігравати важливу роль в регуляції харчової поведінки і гомеоcтазу глюкози
[135]. В доcлідах на мишах показано, що інтраперитонеальне введення
неcфатин-1 в третій шлуночок головного мозку призводила до значного
зменшення cпоживання їжі і ваги тіла [136]. У пацієнтів з діагноcтованим ЦД 2
типу cпоcтерігалаcя пряма кореляція між вміcтом неcфатину-1 в плазмі крові та
індексом маси тіла, концентрацією інcуліну та рівнем чутливоcті периферичних
тканин до його дії, що вказує на залучення неcфатину-1 в механізми розвитку
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інcулінорезиcтентноcті [135]. З іншого боку, дефіцит 5-HT2C рецептору
cеротоніну призводить до зменшення екcпреcії РОМC в гіпоталамуcі. Так,
показано, що як повна делеція цього рецептора (Htr2c -/-), так і чаcткова
cпецифічна делеція в РОМC-нейронах (2Cflоx × PОMC-crе), у мишей призводила
до розвитку гіперфагії та порушенню метаболізму глюкози у цих тварин [137].
Cеротонінергічна cиcтема контролю механізмів харчової поведінки має також
авторегуляторні влаcтивоcті, що проявляєтьcя у cпецифічному зв’язуванні
cеротоніну з певним типом рецепторів як на преcинаптичній, так і на
поcтcинаптичних мембранах нервового cинапcу. Так, відомо, що рецептор 5HT1, на відміну від 5-HT2 та 5-HT3 підтипів, здатний поcлаблювати, cупреcуючий
відчуття голоду, cеротоніновий cигнал в гіпоталамуcі. Це підтверджуєтьcя
доcлідженнями Nоnоgаkі еt аl, в якому периферичні і гіпоталамічні ін'єкції
агоніcтів cеротоніну з відноcно виcокою cпорідненіcтю до 5-HT1 рецепторів, але
не до 5-HT2 або 5-HT3 рецепторів, значно зменшували анорекcигенну дію
cупреcантів апетиту [138]. Крім того диференціація 5-HT1 рецептора показує, що
у щурів 5-НТ1В рецептор cеротоніну бере учаcть у формуванні 5-НТ-індукованої
гіпофагії, а 5-HT1А рецептор має протилежний ефект – опоcередковує гіперфагію
[138].]. Також, показано, що NPY/АgRP нейрони деяких ядер гіпоталамуcа
диференційно ко-екcпреcують NPY разом з 5-HT1А та/або з 5-HT2C рецепторами
cеротоніну [138]. Нейрони РОМC також ко-екcпреcують CАRT. В доcлідах на
тваринах показано, що інтрацеребральне введення CАRT здатне знижувати потяг
до їжі [139], проте в мишей, нокаутних по гену цього транcкрипту, не
cпоcтерігалоcя надмірного потягу до їжі, за умов cпоживання cтандартної дієти
[140]. Це може cвідчити про те, що CАRT діє в cинергії з продуктами РОМC,
підcилюючи їх cигнал.
Виникає питання, яким чином серотонін регулює апетит і гомеостаз
глюкози?
На

сьогодні

доведено

взаємозв’язок

серотоніну

з

показниками

метаболічного статусу в дітей з ожирінням [141]. Показано, що у дівчаток з
аліментарним ожирінням встановлена статистично достовірна кореляція між
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концентрацією серотоніну і HOMAIR, а у хлопчиків з аліментарним ожирінням
виявлена

негативна

кореляція

між

концентрацією

серотоніну

та

адренокортикотропним гормоном (АКТГ). Меланокортини, складовою яких є
АКТГ, β- та γ-ліпотропні гормони та β-ендорфін, меланоцитстимулюючий
гормон (α-MSH, β-MSH, γ-MSH), які є ПОМК-похідними, активують сигнальні
системи, що призводять до зменшення апетиту та появи відчуття ситості [142].
Ендогенним агоністом меланокортинових рецепторів 3-го (МС3R) та 4-го типів
(МС4R) є -меланоцитстимулюючий гормон [142]. МC4R екcпреcуєтьcя
здебільшого в паравентрикулярні ядра гіпоталамуcа і активація цього рецептору
призводить до зменшення жирових запаcів за рахунок зниження cпоживання їжі
і підвищення витрати енергії [143]. Роль MC3R залишаєтьcя менш вивченою,
проте показано, що нокаутні миші по гену цього рецептора мають більш виcокий
вміcт жирової і знижений вміcт м'язової тканин [144]. Також показано, що АgRP
може виcтупати антагоніcтом МC3R і MC4R, cтимулюючи потяг до їжі [144].
Встановлено, що основна фізіологічна роль -меланоцитстимулюючого
гормону полягає у зниженні апетиту, адже при зв’язуванні з рецепторами він
викликає гіпофагію, підвищення енергозатрат, супресію диференціювання
адипоцитів,

активацію

ліполіза

[145,146].

Отже,

меланокортини

є

анорексогенними чинниками. Їх виділення знаходиться під контролем інших
пептидів. Так, антагоністично діє нейропептид Y та агуті-залежний протеїн
[147]. До орексогенних гормонів належить грелін, який активує центр голоду в
гіпоталамусі. В гіпоталамусі локалізовані серотонінові рецептори 5НT2cR типу,
збудження яких пригнічує виділення нейропептиду Y. Це веде до появи відчуття
насичення, зменшення апетиту та маси тіла. Отже, серотонін належить до
анорексогенів.
Проте, серотонін мозкового походження складає лише 5% від усього вмісту
серотоніну в організмі [148]. А іньших 95% серотоніну синтезується на
периферії, і в останні роки його роль переглядається, так як він регулює численні
фізіологічні функції. Нещодавно з’явились докази того, що периферичний
серотонін

виступає

в

ролі

регулятора

системного

гомеостазу

енергії.
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Периферичний серотонін функціонально відділений від системи серотоніну в
центральній нервовій системі. Це пов’язано з тим, що серотонін не проходить
через гемато-енцефалічний бар’єр, тому його периферична та нейрональна
cиcтеми відділені одна від одної та працюють окремо [149,150].
Вісь

«кишечник-мозок»,

англійською

мовою

«brain-gut

axis»,

це

двохнаправлена система комунікації між центральною нервовою системою і
шлунково-кишковим

трактом.

Серотонін

функціонує

як

ключовий

нейромедіатор на обох терміналях цієї осі. З іншої сторони, на сьогодні
накопичуються докази, що вказують на критичну роль кишкового мікробіому в
нормальному функціонуванні цієї осі [151]. А саме, стало ясно, що мікробіальні
впливи на метаболізм триптофану і серотонінергічну систему можуть бути
важливими критичними точками в такій регуляції. Існує також значний збіг між
поведінкою, на яку впливає кишкова мікробіота, і поведінкою, яка базується на
інтактній серотонінергічній нейропередачі.
Головним місцем синтезу серотоніну, його накопичення та вивільнення є
EC-клітини в слизовій оболонці кишечника [152]. В слизовій кишечника
серотонін, що вивільнюється з ЕС-клітин активує нейрональні рефлекси,
пов’язані з кишковою секрецією, моторикою і відчуттям. Два важливих
рецептора для серотоніну, які локалізовані в нейрональній мережі кишечника 5-HT(3) і 5-HT(4) рецептори, є мішенню для речовин, розроблених для лікування
шлунково-кишкових

захворювань.

Антагоністи

5-HT(3)

рецепторів

використовуються для лікування нудоти і блювоти, пов’язаних із хіміотерапією і
для лікування функціональних розладів, пов’язаних із діареєю. Агоністи 5-HT(4)
рецепторів використовуються як прокінетичні засоби для полегшення евакуації
із шлунка та полегшення закрепів.
Показано, що у щурів із Західною моделлю ожиріння в кишечнику
зменшується біодоступність серотоніну, що супроводжується зниженням числа
ЕС-клітин і/або вмісту серотоніну в них, що пов’язано із зменшення моторики
кишечника in vivo [153].
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Доведено, що серотонін, який походить із ЕС-клітин, ТРН1-залежною
гормональною дією гальмує проліферацію остеобластів і полегшує регенерацію
печінки [154]. В печінці, як і в ентеральній нервовій системі, серотонін діє як
фактор росту і полегшує регенерацію після часткової гепатектомії [155].
Регенеруюча здатність печінки прямо залежить від числа тромбоцитів,
насичених серотоніном [156], крім того, серотонін активує 5-НТ2 рецептори, які
експресуються гепатоцитами і полегшують проліферацію і синтез ДНК [157] в
гепатоцитах. Недостатня регенерація печінки у мишей, у яких відсутня ТРН1,
підтверджує суттєвий характер ролі серотоніну, що походить із ЕС-клітин, в
цьому процесі.
На сьогодні увага приділяється взаємозв’язку ожиріння з вмістом
серотоніну в мозку та сироватці крові, адже ожиріння є фактором розвитку
інcулінорезиcтентноcті. Показано, що ожиріння, викликане високим вмістом
жирів, приводило до суттєвого зниження вмісту серотоніну в тканині мозку
щурів [158]. В роботі Т.П. Карповця [159] також показано зниження вмісту
серотоніну та його попередника триптофану в тканині мозку у щурів з
ожирінням, яке було викликане ВКД з високим вмістом жирів, у щурів з
ожирінням, викликаним 10% розчином фруктози, та у щурів з ожирінням, які
перебували на змішаній дієті (ВКД з високим вмістом жирів та 10% розчині
фруктози). Аналогічні результати щодо зниження вмісту серотоніну в тканині
мозку одержані на людях із ожирінням [160].
Показано, що метаболізм серотоніну в мозку порушується у щурів із
цукровим діабетом 2-го типу, індукованого стрептозотоцином [161]. Ця ж група
дослідників встановила, що агоніст серотонінових рецепторів mCPP за умови
тривалого ведення покращував вуглеводний обмін у щурів із діабетом [162].
Досліджено, що серотонін вибірково стимулює апетит, а саме до певних
видів їжі [163]. Авторами встовлено, що серотонін і його агоністи при
периферичному і інтрацеребральному введенні щурам зменшують поїдання
ними вуглеводів і практично не впливають на cпоживання білків та жирів [164]. І
навпаки, корма з високим вмістом вуглеводів стимулюють зростання вмісту
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серотоніну в гіпоталамусі і стовбурі мозку. Рівень серотоніну був збільшеним у
щурів, які перебували на високо-калорійній дієті [165]. Збільшення концентрації
периферичного серотоніну шляхом видалення серотонінового транспортера
(нокаутні тварини) викликав важку форму ожиріння, інсуліно резистентність і
стеатоз печінки [166,167]. Гальмування синтезу серотоніну на периферії
зменшувало ожиріння через збільшення витрат енергії і зменшення запасів
енергії [168,169]. Результатом генетичної блокади триптофан гідроксилази 1
(Tph1), ензима, лімітуючого швидкість синтезу серотоніну на периферії, є
підвищення чутливості до інсуліну в жировій тканині і ефекти, спрямовані проти
ожиріння, які опосередковані збільшенням витрат енергії [168]. Tаким чином,
периферичний серотонін працює як гормон ожиріння, що приводить до
позитивного балансу енергії і ліпідів. Отже, центральна і периферична
серотонінергічні

системи залучені

у регуляцію

енергетичного балансу.

Порушення в роботі серотонінергічної системи є однією з важливих ланок
патогенезу ожиріння та інсулінорезистентності.
1.5. Механізм ожиріння, викликаний глутаматом натрію
За розвитку загального ожиріння, коли організм отримує більше енергії з
їжею, ніж споживає, не остання роль у збільшенні поглинанні енергії належить
глутамату натрію (С5Н8NO4Na, MSG, E621), який є харчовою добавкою, і в
значній кількості присутній в фастфуд. Глутамат натрію може утворюватись
природно у різних видах їжі (сир, м’ясо, помідори і т.д.) [170,171]. Також він
широко використовується у харчовій промисловості, так як покращує смак їжі і
навіть може маскувати поганий смак несвіжих продуктів. Ось чому у світі
споживання цієї добавки постійно зростає. В 1968 р. в журналі «New England
Journal of Medicine» з’явилось повідомлення, в якому був описаний комплекс
симптомів у пацієнтів, які харчувались в китайських ресторанах. Симптоми так
званого

«Синдрому

китайського

ресторану»

включають

оніміння,

що

поширюється на спину, руки і шию, слабкість і серцебиття [172]. Багатоцентрові
і тривалі дослідження у здорових китайців показали кореляцію між споживанням
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глутамату натрію і збільшеним ризиком набору надмірної ваги, незалежно від
надходження загальних калорій і фізичної активності [173,174].
Однією з особливостей ожиріння як у тварин, так і у людини є змінений
баланс активності автономної нервової системи (АНС) у вигляді зниження
активності симпатичної нервової системи (ССН) та підвищення активності
парасимпатичної

нервової

системи

(ПНС).

Дисбаланс

АНС

провокує

гормональні та метаболічні зміни, що сприяють розвитку ожиріння [175,176]. На
предіабетичних щурах з ожирінням, викликаним неонатальним введенням
глутамату

натрію,

показано

збільшення

парасимпатичної

активності,

гіперінсулінемію та ожиріння, а також ряд інших ознак метаболічного синдрому
[177-180]. Порушення у функціонуванні ділянки гіпоталамуса мозку, що
контролює масу тіла та метаболізм енергії, бере участь у стимуляції декількох
метаболічних захворювань у тварин з неонатальним введенням глутамату натрію
[181-183]. Великі дози глутамату натрію викликають нейротоксичні ефекти та
вражають клітини в аркуатних ядрах гіпоталамуса і блізьких до них ділянках, що
веде до специфічного некрозу нейронів. Нейрони аркуатних ядер гіпоталамуса
мають вирішальне значення для регуляції метаболічного гомеостазу, включаючи
секрецію та дію інсуліну [184,185].
Експериментальні дослідження показали, що підшкірне введення глутамату
натрію в дозі 2 мг/г маси тіла новонародженим мишам приводить у них при
досягненні віку 6 місяців до розвитку ожиріння центральної природи і від
помірних до важких мікровезикулярних жирових змін в паренхімі печінки. На
цій моделі показано, що введення глутамату натрію спричиняло зростання рівня
глюкози в крові натще і зрештою до такого захворювання як Т2DM. Більші дози
парентерально введеного глутамату натрію (4 мг/г маси тіла) викликають
інсулінорезистентність у мишей, доказом чого є суттєве зростання концентрації
глюкози в плазмі крові при оральному глкозо-толерантному тесті і сильною
акумуляцією вісцерального жиру. Гістопатологічні дослідження показали у цих
тварин гіпертрофію островких клітин в підшлунковій залозі і зменшення α- та
соматостатинових клітин [186,187]. Токсичні ефекти глутамату натрію на
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центральну нервову систему в дослідженнях на тваринах не можна повністю
переносити на людей щодо споживання глутамату натрію, так як це залежить від
ряду факторів, таких як вік, шлях введення і доза [187]. Інша суттєва різниця між
гризунами і людьми у споживанню глутамату натрію це період життя відносно
нейронального розвитку. В багаточисленних повідомленнях наголошується, що
ексцитотоксичність глутамату натрію має місце лише тоді, коли гематоенцефалічний бар’єр дозволяє глутамату натрію проходити в мозок, і має це
місце лише у новонароджених [180,183,188].
1.6. Сучасний стан проблеми профілактики і лікування ожиріння як
фактора ризику розвитку стеатогепатозу
На сьогодні більшість препаратів для лікування ожиріння зняті з
виробництва внаслідок їх побічних ефектів. В даний час для тривалого лікування
ожиріння описані і затверджені такі препарати, як лоркасерін, комбінаціі
фентермін/топірамат і налтрексон/бупропіон, ліраглутид та орлістат [189,190].
Лоркасерин справляє лікувальну дію при ожирінні за рахунок активації
серотонінових рецепторів 5-НТ2С типу, що локалізовані в центрі регуляції
апетиту в гіпоталамусі. Його застосування в клінічній практиці обмежено
застереженнями побічних ефектів з боку серцево-судинної системи. Ці
застереження обумовлені схожістю молекули лоркасерину з іншим більш старим
препаратом – фенфлураміном, що викликає пошкодження клапанів серця
(потовщення стулок, хорд) [189]. Побічні ефекти лоркасерину проявляються у
сухості в роті, головокружінні, неспанні, головному болю і порушеннях у
функціонуванні шлунково-кишкового тракту [191].
Фентермін/топірамат є комбінованим препаратом, що складається з
симпатоміметика фентерміну, стимулятора центральної нервової системи, і
топірамату, що впливає на ГАМК рецептори і використовується для лікування
епілепсії і мігрені. Побічна дія даного препарату проявляється у порушенні
смаку і чутливості, а також у поколюванні в руках і навколо роту, сухості в роті,
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закрепах, неспанні, порушеннях зору [192]. Завдяки побічній дії даний препарат
то знімали з реєстрації в США, то знову відновлювали його реєстрацію.
Налтрексон/бупропіон зареєстрований як в США, так і в Європі для
лікування ожиріння. Налтрексон - антагоніст опіоїдних рецепторів з високою
афінністю до µ-опіоїдних рецепторів і діє як супресант апетиту через порушення
β-ендорфін опосередкованого аутогальмування проопіомеланокортин (ПОМК)нейронів. Бупропіон – атиповий антидепресант, який гальмує зворотній захват
дофаміну і норадреналіну та викликає анорексигенний еффект через стимуляцію
активності ПОМК клітин в аркуатних ядрах гіпоталамуса [193]. На відміну від
інших центрально діючих препаратів, таких як

фентермін/топірамат

і

лоркасерин, налтрексон/бупропіон не має потенціалу залежності [194]. Найбільш
частими побічними ефектами налтрексон/бупропіона є нудота, запори, головний
біль, головокружіння, неспання, сухість в роті і діарея [195]. Неблагоприємний
ефект налтрексон/бупропіон справляє на тиск крові і частоту серцевих
скорочень, у зв’язку з чим він протипоказаний пацієнтам із неконтрольованою
гіпертензією [196].
Четвертим з групи препаратів проти ожиріння, що призначають на тривалий
час, є ліраглутид – агоніст рецепторів до глюкагоноподібного пептиду-1 [197199]. Найбільш часті побічні ефекти, такі як нудота та блювота, були
тимчасовими і належать до легких або помірного ступеня ефектів [197].
Необхідно прийняти до уваги, що ліраглутид слід приймати у поєднанні з
низькокалорійною дієтою та фізичними вправами. Ліраглутид не рекомендується
пацієнтам з

особистою або сімейною історією медулярної карциноми

щитоподібної залози або з синдромом ендокринної неоплазії другого типу [189].
Найстарішим

серед

описуваних

препаратів

є

орлістат,

який

був

зареєстрований у 1999 р. Особливістю його фармакодинаміки є периферична дія і
відсутність системних ефектів. Орлістат є інгібітором шлункової і кишкової
ліпази [189]. В порожнині шлунка і тонкої кишки він утворює ковалентний
зв’язок з активним радикалом серину шлункової і панкреатичної ліпаз. В
результаті інактивовані ферменти не здатні гідролізувати тригліцериди жирів їжі
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до абсорбуємих вільних жирних кислот і моногліцеридів. В рекомендованій
терапевтичній дозі орлістат на 30% гальмує всмоктування жирів їжі. І хоча ряд
авторів вважає, що орлістат – єдиний препарат, який можуть приймати пацієнти
упродовж тривалого часу [199-202], він має побічні ефекти у вигляді виділення
газів з деякою кількістю калу, імперативні позиви на дефекацію, нетримання калу.
Отже,

на

сьогодні

відсутні

«золоті

стандарти»

фармакотерапевтичної

профілактики і лікування ожиріння. В науковій літературі на основі сучасних
епідеміологічних досліджень все частіше наголошується на необхідності
проведення інтенсивної профілактики ожиріння, а також на необхідності розробки
нових форм фармакотерапії (нові субстанції і режими їх застосування), які є
безпечними, ефективними і можливими для тривалого застосування [203,204].

1.7.

Властивості

та

перспективи

застосування

в

медицині

нанокристалічного діоксиду церію
В перелік десяти пріорітетних наноматеріалів, поряд із фулеренами і
вуглецевими нанотрубками, міжнародні експерти включили нанокристалічний
діоксид церію (НДЦ) [205]. В останні роки у НДЦ виявлені унікальні біологічні
властивості, завдяки яким даний матеріал здатний виконувати функції деяких
ензимів – оксидоредуктаз, фосфатаз та ін. Такі неорганічні наноматеріали
одержали назву «наноензими» і активно досліджуються з метою медикобіологічного застосування. Низька токсичність НДЦ забезпечує безпечність його
застосування in vitro, що дозволяє розглядати даний матеріал як потенційний і
лікарський препарат для терапії ряду захворювань.
Як відомо, ферменти беруть участь практично у всіх біологічних процесах.
У зв’язку з цим однією з найбільш перспективних задач біомедицини і
фармакології є розробка небілкових аналогів ензимів. За декілька попередніх
десятиріч створено цілий ряд штучних ензимів, які заміняють природні аналоги
[206-210]. В останні роки ензимоподібна активність була виявлена і у деяких
наноматеріалів. Такі нанорозмірні штучні ензими отримали назву «нанозими» і
були виділені в окремий клас біоміметиків [211,212].
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У природних ензимів і відомих неорганічних технічних каталізаторів є
багато спільного. І ті, і інші здатні до регенерації, тобто після завершення
каталітичного циклу вертаються у вихідний стан. Останні дослідження в області
наноматеріалів дозволили створити каталізатори, характеристики яких не
уступають природним ензимам, а в деяких процесах переважають їх. Природні
ензими дуже чутливі до умов протікання реакції. Вони мають переважно білкову
природу, інактивуються при високих температурах і критичних значеннях рН,
високу селективність по відношенню до субстрату, селективність направлення
реакції і стереоселективність. Штучні аналоги ензимів виявились привабливими
завдяки низькій собівартості і більш широкому діапазону активності і
стабільності (рН, температура, механічні властивості).
На

сьогоднішній

день

ключова

роль

серед

нанозимів

належить

наноматеріалам на основі діоксиду церію. Здатність НДЦ каталізувати
протікання окисно-відновних реакцій відома достатньо давно і широко
використовується в промисловості. Каталітичні властивості НДЦ розглядають,
насамперед, в рамках гіпотези про високу кисневу нестехіометрію даного
матеріалу [213]. Низька енергія утворення кисневих вакансій є причиною того,
що наночастинки діоксиду церію легко вступають в окисно-відновні процеси за
участю активних форм кисню. Загальгоприйнята схема кисневого обміну на
поверхні НДЦ виглядає таким чином:
О2(газ)

О2(адс.)

О2-(адс.)

О22-(адс.)

2О-(адс.)

2О22-(тв.)

Не дивлячись на те, що аналогічний процес для біологічних систем не
описаний, автори припустили про можливу схожість механізмів [214].
За

багаточисленними

квантово-механічними

розрахунками,

енергія

утворення кисневих вакансій для НДЦ зменшується із зменшенням розміру
СеО2. Більш того, між кластерами СеОх і макрокристалічним СеО2 на шкалі
розмірів частинок існує область, де енергія утворення вакансій мінімальна. На
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думку авторів, саме ця особливість лежить в основі незвичних властивостей
нанорозмірного СеО2 [215].
З точки зору хімії твердого тіла найбільш значимі, розмірні ефекти
проявляються у частинок, у яких співвідношення числа атомів на поверхні і в
об’ємі > 1. Відповідне розрахункове значення для наночастинок СеО2 складає
3,5 нм. В свою чергу, з точки зору фізики конденсованого стану виражені
квантові ефекти проявляються у частинок напівпровідників, розмір яких менше 6
нм, так як в цьому випадку вони володіють найменшою цитотоксичністю [216].
При дослідженні біорозподілу і кліренсу наночастинок СеО2 встановлено, що золі,
які містять частинки мінімального розміру (5 нм) ведуть себе подібно до
справжніх розчинів [217-219]. Вони описуються стандартними рівняннями
фармакокінетики та розподіляються і виводяться із організму краще, ніж частинки
більших розмірів. Важливою, на наш погляд, є робота K. Park і співавт. (2018), в
якій показано, що після орального введення НДЦ він майже повністю виявлявся у
фекаліях, а в крові та тканинах він виявлений у слідових кількостях [220]. Автори
зробили висновок про дуже слабку абсорбцію НДЦ з шлунково-кишкового
тракту. Вони також показали відсутність токсичності при оральному введенні.
Здатність виконувати функції супероксиддисмутази була однією з перших
виявлених ензимоподібних властивостей НДЦ [221-225]. При цьому механізми у
випадку природного фермента і наночастинок діоксиду церію виявились
схожими

[226].

Дійсно,

відомо,

що

інактивація

супероксид-аніонів

супероксиддисмутазою протікає у дві стадії, дисмутація радикалу приводить до
утворення менш токсичних пероксиду водню і кисню, а СОД при цьому
регенерує. Сукупна реакція О2- + О2- + 2Н+

Н2О2 + О2 для нестехіометричного

СеО2 має аналогічний вигляд і також включає дві стадії, а врезультаті ефективна
ступінь окислення церію в СеО2 також залишається незмінною [224].
.

Гідроксильний радикал (ОН ) є однією з найбільш агресивних активних
форм кисню. Він окислює практично всі органічні молекули, в тому числі білки,
нуклеїнові кислоти і інші біополімери, здатний відщеплювати атом водню від
молекул ненасичених жирних кислот і ініціювати перекисне окислення ліпідів.
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Так як тривалість життя гідроксильного радикалу значно менша, ніж потрібно
для його дифузії до реакційного центру ензиму, він не руйнується
ферментативним шляхом [227].
Так як в присутності наночастинок діоксиду церію руйнуюча здатність
гідроксильного радикалу різко знижується, дослідники висунули припущення
про наявність у НДЦ каталітичних властивостей в реакциї інактивації
гідроксильного радикалу [228]. Так як в природі відсутній аналог ензиму,
однозначно визначити і з чим небудь співставити схему даного кталітичного
процесу виявляється неможливим. Проте в роботі [228] запропонований
механізм руйнування гідроксильного радикалу в розчині іонами церію.
Ймовірно, механізм інактивації гідроксильного радикалу наночастинками
діоксиду церію буде мати аналогічний вид:
Н2О2
ОН++ОН-

НДЦ-Се3+

ОН•

НДЦ-Се4+

ОН-

Схема 1. Механізм інактивації гідроксильного радикалу наночастинками
діоксиду церію.
Запропонований ще один механізм інактивації гідроксильного радикалу
наночастинками діоксиду церію, за якою наночастинки діоксиду церію
ефективно захищають молекули барвника метилового фіолетового від окислення
під дією гідроксильного радикалу, що утворюється в реакції Фентона [229]:
1

/2О2

НДЦ-Се(III)

2ОН•

Н+ (aq)
НДЦ-Се(IV)
Н2О
||
О
Схема 2. Механізм інактивації гідроксильного радикалу наночастинками
діоксиду церію, що утворюється в реакції Фентона
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Відомо, що здатність наночастинок СеО2 інактивувати гідроксильній
радикал різко зростає зі зменшенням їх розмірів, що, на думку авторів [229],
обумовлено збільшенням вмісту Се3+ в поверхневому шарі частинок. Тенденція
до збільшення активності наночастинок при зменшенні їх розмірів була
підтверджена іншими авторами на прикладі препарату НДЦ, стабілізованого
мальтодекстрином [230].
Здатність НДЦ з розміром частинок 3-5 нм інактивувати як супероксид-, так
і гідроксил-радикали була підтверджена методом електромагнітного резонансу
[231]. При протіканні реакцій,

які каталізуються

оксидазою,

субстрат

окислюється молекулярним киснем з утворенням води, пероксиду водню або
вільних кисневих радикалів.
Встановлено, що при низьких значеннях рН препарат СеО2, стабілізований
декстраном, здатний викликати окислення органічних барвників, що традиційно
використовуються в імунологічних тестах сумісно з пероксидазою хріну,
наприклад 3,3’, 5,5’-тетраметилбензидину і 2,2-азинобіс-(3-етилбензотіазолін-6сульфонової кислоти) [232]. При цьому, на відміну від ситеми пероксидаза хріну
– пероксид водню, для окислення субстрату введення Н 2О2 не потребується.
Однією з найважливіших форм активного кисню в клітинах є пероксид
водню (Н2О2). В реакціях за участю каталази пероксид водню є субстратом, на
який направлена дія ензиму, і в процесі реакції Н 2О2 розкладається на нетоксичні
компоненти (воду і кисень). В свою чергу, для пероксидази первинним
субстратом є як пероксид водню, так і сторонні органічні і неорганічні молекули,
які окислюються пероксидом водню в присутності цього ензиму.
Каталаза (наряду з глутатіон-пероксидазою) є основним первинним
антиоксидантом клітинного захисту. Як показали багаточисленні дослідження,
завдяки каталазоподібній активності НДЦ [233] здатний захищати клітину від
окислювального

стресу,

викликаного

ендогенного походження [234].

пероксидом

водню

екзогенного

і

61

У випадку розкладу Н2O2 наночастинками СеО2 процес протікає в декілька
стадій. На першій стадії іони трьохвалентного церію, які знаходяться на поверхні
НДЦ, окислюються пероксидом водню з утворенням Се4+. Одночасно з цим Н2O2
незворотньо абсорбуються на поверхні гідратованих іонів Се4+, утворюючи
пергідроксид церію; в свою чергу, пергідроксид розкладається з утворенням
кисню.
Після використання всього пероксиду водню в системі частина іонів
чотирьохвалентного церію за рахунок відновлення кристалічної решітки
частинки повертаються у вихідний стан Се3+. Механізм розпаду пергідроксиду
на поверхні НДЦ до кінця не з’ясований. У випадках іонних розчинів в якості
проміжних продуктів автори [235,236] припускають утворення гідроксил і
супероксид (гідропероксил) радикалів. В іншій роботі показано, що розкладання
пероксиду водню іонами церію відбувається за механізмом реакцій Фентона і
Габера-Вейса [237].
Самим цікавим результатом досліджень є той факт, що синтезовані
наночастинки СеО2 проявили антиоксидантну здатність у 9 разів вище, ніж
комерційні

антиоксиданти,

такі

як

Trolox.

Унікальною

особливістю

наночастинок СеО2 є їх здатність брати участь в редокс-процеси декілька разів:
упродовж кількох тижнів частинки, збагачені іонами Се(IV), повертаються у
вихідний стан (по відношенню до вмісту іонів Се(III)). Майже у всіх випадках
наночастинки залишаються колоїдно-стабільними (неагрегованими) і можуть
використовуватись в якості антиоксидантів багаторазово. Оержані результати
були підтверджені при дослідженні на культурі клітин фібробластів шкіри
людини, де синтезовані ГДЦ знижували окиснювальний стрес, викликаний
введенням Н2О2, з ефективністю, пропорційній їх реакційній здатности в
розчині.
Наночастинки СеО2 здатні інактивувати азотвмісні вільні радикали і інші
активні форми азоту. Показана здатність частинок СеО 2 інактивувати нітрозилрадикал (короткоживучого нітроксильного радикалу) [238]. В іншій роботі
встановлено, що НДЦ може інактивувати не лише короткоживучі, але і стабільні
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нітроксильні

радикали

[239].

Окислення

нітроксильного радикалу дозволяє

Се3+

припустити,

в

процесі

інактивації

що наночастинки СеО 2

виконують в даному випадку функції NO-редуктази, і одночасно є донором
електрона.
Пероксинітрит (ONOO-) також відноситься до активних форм кисню і є
сильним окиснювачем. В біологічних системах він утворюється при взаємодії
оксидів азоту і супероксид-аніону. Завдяки своїм властивостям він здатний
викликати широкий спектр пошкоджень молекул в клітині, в тому числі ДНК і
білків. Виявлена здатність НДЦ інактивувати високореакційну молекулу
пероксинітриту,

при

цьому

швидкість

інактивациї

не

залежить

від

співвідношення Се3+/ Се4+ на поверхні частинки [240]. На думку авторів,
ймовірний механізм рощеплення пероксинітриту пов’язаний з абсорбцією на
поверхні НДЦ карбонат іонів (СО2).
За сучасними даними, НДЦ здатний виступати не лише в ролі
оксидоредуктази (редокс-активних ферментів), але і в ролі ферменту фосфатази
[241]. Зокрема, СеО2 каталізує розщеплення ефірного зв’язку в органічних
ефірах

фосфорної

кислоти,

наприклад

в

-нітрофенілфосфаті,

аденозинтрифосфаті та ін. Попереднє окислення нанодисперсного СеО2
пероксидом водню, що приводить до зменшення концентрації Се3+, також веде
до різкого зниження швидкості реакції дефосфорилювання [239]. Здатність НДЦ
виконувати функції ензимів, регенеративні антиоксидантні та антирадикальні
властивості відкривають перспективу для профілактики та лікування всіляких
патологічних процесів, пов’язаних, насамперед, з окислювальним стресом та
запаленням [242-247].
Аналіз рН-залежної редокс-поведінки НДЦ показав, що максимальний
захист від окиснювального стресу проявляється в мітохондріях. Як відомо,
мітохондрії є основним джерелом ендогенного окиснювального стресу в клітині,
вони активно беруть участь у генерації активних форм кисню і в каскаді
запрограмованої смерті клітин; доведена кореляція між надлишком вироблення
мітохондріальних форм кисню і процесом старіння. В наш час показано, що
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мітохондріально-спрямовані антиоксиданти є ефективними протекторами клітин
і їх органел в умовах окиснювального стресу і старіння [248].
Відомо, що транскрипційний фактор прямо пов’язаний з процесами
фосфорилювання інгібуючого протеїну I
NF-

кіназами. Транскрипційний фактор

бере участь у запальних процесах та активується фізичними або

хімічними факторами довкілля (радіація, ультрафіолетове світло, токсини),
інфекційними

агентами

життєдіяльності),

(бактерії,

сигнальними

віруси,

молекулами

паразити
та

ін.

і

продукти

[249,250].

дослідження показали, що НДЦ пригнічує фосфорилювання I
транслокацію субодиниці р65, викликану активуванням NF-

Біохімічні
, знижуючи

Крім того, в

клітинах, оброблених НДЦ, знижений рівень інтерлейкінів (IL)-1
фактора некрозу пухлин TNF-

їх

IL-6,

і синтази оксиду азоту (iNOS). Гіперактивація

транскрипційного фактору веде до синтезу ряду запальних простагландинів,
серед яких родина інтерлейкінів, фактор некрозу пухлин (TNF-

, -інтерферон,

що активує макрофаги та ін. Стрес-кіназа р38 активує каскад арахідонової
кислоти, яка вивільняється з фосфоліпідів мембрани клітини в процесі
перекисного

окислення

циклооксигенази з

ліпідів.

При

цьому

відбувається

активація

послідуючим синтезом запальних простагландинів і

ліпооксигенази, а далі з наступним синтезом лейкотрієнів, медіаторів алергічної
реакції негайного типу. Всі ці каскади виконують прооксидантні функції, при
цьому

запальна

відповідь

багаторазово

посилюється.

Можливість

цілеспрямованої регуляції активності ядерного транскрипційного фактору NFвідкриває можливість терапії великої кількості патологічних процесів в клітині.
Наприклад, віруси, активуючи кіназу ІКК, викорисовує сигнальні шляхи і
фактори транскрипції клітини для власної реплікації. Фосфорилювання
інгібуючого білка I
NF-

викликає активацію транскрипційного ядерного фактору

; в свою чергу активація NF-

збільшує експресію вірусного генетичного

матеріалу. Традиційні противірусні препарати не впливають на каскад реакцій
ІКК; в цей час використання простагландину А1, який знижує активність ІКК,
дозволяє зменшити реплікацію вірусу більше ніж у 3000 разів [251]. Зворотні
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реакції окислювального фосфорилювання і дефосфорилювання – основа
енергетичного і сигнального метаболізму у клітинах, і можливість спрямованої
участі в них відкриває нову перспективу у застосуванні наночастинок СеО2
[252].
Аналіз наведеної літератури свідчить про можливість застосування НДЦ в
профілактиці та терапії вірусних і бактеріальних захворювань, що підтверджено
в ряді робіт [253-255]. Властивість НДЦ специфічно адсорбуватись на
макромолекулах

протеїнів

[256]

дозволило досягти

різкого збільшення

противірусної активності інтерферону [257,258] та вакцини проти грипу [258].
Відомо, що механічне травмування тканин, хімічний або термічний опік,
ультрафіолетове та рентгенівське опромінення супроводжуються окисним
стресом. Тому логічним є застосування НДЦ, що володіє антирадикальними та
ензимоподібними властивостями. Так, на культурі травмованих in vitro клітин
мозку встановлено, що за наявності НДЦ життєздатність нейронів суттєво
збільшується

[259].

Нейропротективні

ефекти

наночастинок

СеО2

продемонстровано на трьох різних моделях ішемії/реперфузії [260] та на моделі
ураження мозку гербіцидами у мишей [261].
При травмуванні нейронів сітківки ока інтенсивним світловим опромненням
НДЦ також проявляв захисний ефект [262]. Виживаність фоторецепторних
клітин після опромінення зростає на тлі введення НДЦ в склоподібне тіло ока
[263]. Автори дійшли висновку, що наночастинки СеО2 можна застососувати для
усунення ряду факторів, які лежать в основі патогенезу сліпоти [263-264]. В
США запатентовані препарат для захисту сітківки ока та метод його
застосування [265].
Наночастинки

СеО2

виражено

захищають

від

ультрафіолетового

опромінення клітини, що доведено на референтній клітинній лінії фібробластів
мишей (L929) і фібробластоподібних клітин нирок зеленої мавпи VERO [266].
Захисні властивості НДЦ від ультрафіолетового опромінення переважають всі
відомі антиоксиданти, так як разова доза НДЦ діяла більш ефективно, ніж
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багаторазове застосування вітаміну С або Е, мелатоніну чи n-метилцистеїну
[267].
Здатність НДЦ виступати скевенджером реактивних форм кисню при рН
оточуючого середовища 7,4 та генерувати їх при рН=6,0, що є близьким до рН в
раковій тканині, робить привабливим його застосування в онкології. Адже
наночастинки CeO2 можуть працювати як природний охоронець здорових
клітин, одночасно вибірково знищуючи ракові клітини [268-270]. Отже,
наночастинкам СеО2 притаманні унікальні властивості, що принесло успіх у
його застосуванні в радикальній наномедицині [271-275] і нанофармацевтиці
[274]. Проте, механізм його дії вивчений не до кінця, а можливості застосування
будуть значно більшими після розкриття механізмів дії, про що наголошено в
роботі А.В. Щербакова і співавт [230].
В рамках дисертаційного дослідження особливий інтерес являють собою
роботи, в яких наведені результати щодо пребіотичних властивостей НДЦ. Так
як у нерекомбінантних лактобактерій, в тому числі Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus, відсутній ензим супероксиддисмутаза, для захисту від
супероксид-аніону

вони

використовують

неорганічні

сполуки

[276,277].

Зважаючи на ензимо-міметичні властивості НДЦ, Н.М. Жолобак та співавт.
припустили, що він здатний при додаванні в культуру лактобактерій
підвищувати їх пробіотичні властивості, що було доведено експериментально
[253]. Дослідники одній групі мишей перорально вводили НДЦ та лактобактерії
L. bulgaricus у вигляді суспензії. Тварини другої групи - НДЦ, третьої - L.
bulgaricus. Було встановлено, що сумісне введення НДЦ та L. bulgaricus
приводило до статистично вірогідної активації NO-ергічної системи клітин
селезінки,

пригнічення

процесів

оксидативного

стресу

в

клітинах

перитоніального ексудату мишей та до активації всіх ланок системи інтерферону
у порівнянні з тваринами інших груп. Одержані результати дозволили авторам
стверджувати про перспективу застосування НДЦ в якості пребіотичного засобу
та для створення нанокомпозицій на основі НДЦ і пробіотиків, що дать
можливість активувати ланки клітинного та гуморального імунітету.
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1.8. Кишкова мікробіота і метаболізм енергії. Переваги використання
пробіотиків за умов ожиріння
На сьогодні орлістат – єдиний препарат, який можуть приймати пацієнти
упродовж тривалого часу [278-280]. Проте, мало уваги приділяється пошуку
засобів профілактики ожиріння.
В останні роки кишковій мікробіоті приділяється особлива увага у зв’язку з
її потенціалом покращувати метаболізм енергії [281]. Кишкова мікробіота
ссавців вносить фундаментальний вклад в здоров’я хазяїна в багатьох аспектах,
таких як імунітет, психологія, поведінка і, особливо, метаболізм енергії [282286]. Кишкова мікробіота відіграє суттєву роль у регуляції маси тіла [287].
Метаболіти кишкової мікробіоти є важливими для регуляції метаболізму хазяїна,
серед яких жовчним кислотам належить ключова роль [288]. Жовчні кислоти
синтезуються з холестеролу і кон’югуються в печінці з таурином (у мишей) або
гліцином (у людини) перед вивільненням в кишечник, де вони зустрічаються з
мікроорганізмами.

Кишкова

мікробіота

може

конвертувати

кон’юговані

первинні жовчні кислоти до вільних жовчних кислот через гідролазу солей
жовчних кислот і далі до вторинних жовчних кислот за допомогою
дегідроксилювання і дегідрування [289]. Жовчні кислоти можуть модулювати
гомеостаз енергії через G протеїн-зв’язані рецептори 1 для жовчних кислот
(GPBAR1, також відомі як TGR5) та фарнезоїдні рецептори Х (FXR, також
відомі як BAR) [290].
В сучасній науковій літературі велика кількість досліджень підтверджує
позитивні ефекти пробіотиків на організм людини [291-295]. Питання про вплив
пробіотиків на метаболізм жиру і ожиріння активно дискутується в науковій
літературі [296]. Так, встановлено жироспалюючу дію ферменту дельта-6десатурази, який синтезується штамом Lactobacillus rhamnosus PL60 і є
регулятором синтезу поліненасичених жирних кислот [297]. В ряді робіт
доведена жироспалююча функція компонентів дієнових кон’югатів лінолевої
кислоти [298-301]. Також виявлена здатність окремих пробіотичних бактерій, а
саме L. acidophilus CCRC 14079, L. acidophilus LA-5, L. casei NCDC 19 і
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Bifidobacterium animalis BB-12, продукувати дієнові кон’югати лінолевої кислоти
під дією фермента ізомерази лінолевої кислоти [302-304].
Пероральне введення пробіотичного штаму Lactobacillus rhamnosus PL60,
який виробляє кон’юговану лінолеву кислоту, мишам з дієт-індукованим
ожирінням спряло скороченню жирових депо в тілі тварин. Після 8 тижнів
введення пробіотика мишам вони втрачали масу тіла без змін в споживанні
енергії, причому зниження маси білої жирової тканини відбувалося в основному
за рахунок зменшення кількості адипоцитів, а не їх розмірів [305]. Так як число
адипоцитів у дорослих людей є постійним і лише зміна їх розмірів відіграє роль
у розвитку ожиріння, доцільність використання штамів, які виробляють
кон’юговану лінолеву кислоту, для корекції маси тіла у людей поки не знайшла
переконливих підтверджень. Так, за даними T.M. Larsen et al. [306],
використання упродовж одного року кон’югованої лінолевої кислоти 122
пацієнтами з ожирінням не попереджувало збільшення маси [306]. Проте, за
результатами іншого дослідження, використання окремих штамів лактобацил
видів L. paracasei і L. rhamnosus, які продукують кон’юговану лінолеву кислоту,
у безмікробних мишей, яким попередньо пересадили мікрофлору від дитини,
викликало модифікацію мікробіома і, як наслідок, зміни в енергетичному,
ліпідному і амінокислотному обмінах [307].
В роботі K. Lee et al. [308] було in vitro показано, що штам L. plantarum
PL62 може продукувати trans-10, cis-12-CLA, що діє як засіб проти ожиріння.
При цьому ефект спостерігався в широких межах доз пробіотичних бактерій, так
як прийом штаму PL62 в кількості 107 або 109 КУО/день приводив до
аналогічного зменьшення ваги при практично однаковому споживанні енергії.
Ряд клінічних досліджень підтверджує результати експериментів на
тваринних моделях відносно можливості корекції маси тіла за допомогою
пробіотиків. Так, використання пробіотичного штаму Lactobacillus gasseri
SBT2055 в якості добавки до йогурту упродовж 12 тижнів у 87 дорослих
пацієнтів з ожирінням приводило до достовірного зниження кількості
вісцеральної і підшкірної жирової тканини, індексу маси тіла, об’єму талії [309].
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При припиненні споживання продукту вага пацієнтів поверталася до вихідного
значення, що вказує на необхідність тривалого прийому пробіотиків для
підтримання благоприємних ефектів [310]. На користь одержаних авторами
результатів свідчить інша робота, в якій 12-тижневе використання цього ж
штаму пацієнтами з ожирінням або діабетом 2-го типу також приводило до
зниження жирової маси і індексу маси тіла [311].
Дослідження, проведене групою вчених із Канади і Швейцарії, показало, що
тривалий прийом пробіотика, який містить лактобацили виду Lactobacillus
rhamnosus, дозволяє жінкам з ожирінням досягти значного зниження маси тіла.
Після 24-тижневого курсу прийому пробіотика у жінок відмічалось зниження
маси тіла, концентрації циркулюючого лептину, а також збільшення в складі
фекалій сахаролітичних бактерій родини Lachnospiraceae [312].
Все наведене дозволило вважати кишкову мікробіоту фактором екології, що
включений в контроль маси тіла і гомеостаз енергії [313-318]. Травний тракт
впливає на наш гомеостаз через різноманітні метаболічні функції і механізми
контролю. Наприклад, він включений в екстракцію калорій із спожитих
харчових субстанцій і допомагає запасати ці калорії в жировій тканині для
подальшого використання. Піонерами в дослідженні ролі кишкової мікробіоти в
розвитку ожиріння і накопичення жирової маси були Gordon та співавтори. Вони
показали, що паралельно з меншим споживанням енергії у молодих щурів, яких
вирощували в стандартних умовах, маса тіла і гонадного жиру були відповідно
на 42% і 47% більшими у порівнянні з germ-free мишами (тварини, у яких
кишечник не заселений мікроорганізмами) [313]. Автори вперше встановили, що
мікробіота сама по собі може збільшувати поглинання енергії з їжі в організмі
хазяїна. Колонізація упродовж двох тижнів молодих germ-free мишей
мікробіотою

із

звичайних

мишей

пов’язана

із

збільшенням

інсуліно-

резистентності і спричиняє зростання на 60% загальної маси жиру тіла,
незважаючи на зменшення поглинання енергії [313]. Жирова маса була навіть
більш вираженою у мишей, у яких кишкова мікробіота походила від мишей з
генетично обумовленим ожирінням (ob/ob) [316].
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Кишкова мікробіота може змінюватися при зміні маси тіла. Ley і співавт.
[320] проаналізували 5088 бактеріальних 16S rРНК генних сіквенсів мікробіоти з
дистального відділу кишечника ob/ob мишей з генетично обумовленим
ожирінням, худих ob/+ і диких братів і сестер та їх ob/+ матерів, які перебували
на одній і тій же збагаченій полісахаридами дієті. Було показано, що порівняно з
худими мишами у тварин з ожирінням на 50% зменшувалась контамінація
Bacteroidetes і пропорціонально зростала контамінація Firmicutes. Перебування
генетично диких гризунів на дієті з високим вмістом жирів і полісахаридів
приводило до схожих змін в кількісному і якісному складі мікробіоти [317]. У
ob/ob мишей також виявлені метаногенні Archaea, які приводять до збільшення
ефективності бактеріальної ферментації [319].
Cхожі до результатів, одержаних на тваринах, отримали дослідники на
людях

[320].

Вони

продемонстрували,

що

співвідношення

Firmicutes/Bacteroidetes в дистальному відділі кишечника у людей з ожирінням
також збільшується у порівнянні з худими людьми. Ця пропорція збільшується з
втратою маси тіла у людей, які перебували на дієті з обмеженим вмістом жиру
або вуглеводів. В іншій роботі, без обмеження харчових компонентів, показано,
що Prevotellacea, підгрупа Bacteroidetes, суттєво зростала при ожирінні, та
встановлено, що Firmicutes стають домінантними як у худих осіб, так і у осіб з
ожирінням [321]. Різниця в мікробіальному складі в двох дослідженнях була
пояснена більшою здатністю мікробіома, пов’язаного з ожирінням, поглинати
енергію з їжі.
Протиречиві дані були повідомлені Schwiertz і співавт. [322]. Вони виявили
низьке відношення Firmicutes до Bacteroidetes у дорослих людей з надмірною
масою тіла у порівнянні із худими особами контрольної групи. Хоча є
повідомлення про відсутність зв’язку між пропорцією Bacteroidetes і Firmicutes
та ожирінням у людей при використанни дієт, що зменшують масу тіла [323].
Kalliomaki та співавт. [324] досліджували чи можуть зміни в складі
кишкової мікробіоти у дітей в ранньому дитинстві приводити до ожиріння в
більш старшому віці. Були відібрані діти з надмірною масою тіла та ожирінням
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(n=25). Склад кишкової мікробіоти був проаналізований флюоресцентним
методом in situ гібридизацією з додатковою флюоцитометрією. Встановлено, що
кількість біфідобактерій у фекальних зразках була більшою у тих дітей, у яких
зберігалася нормальна маса тіла. У них кількість біфідобактерій складала 2,19

х

109 клітин/г, а у дітей з надмірною масою тіла вона становила 1,20 х 109 клітин/г.
Надмірна маса тіла була пов’язана з більшою кількістю Staphylococcus aureus.
Автор припустив, що зміни в складі кишкової мікробіоти в ранньому дитинстві
можуть пов’язані із збільшеним ризиком розвитку ожиріння в більш пізньому
віці.
В ряді досліджень показано позитивний ефект використання пробіотиків за
умов експериментального ожиріння [325,326]. Також показано, що суміш
пробіотичних

ліофізованих

штамів

Lactobacillus

casei

IMVB-7240,

Bifidobacterium animals VKI and Bifidobacterium animals VKB, по-крайній мірі,
частково попереджували розвиток глутамат-індуковане ожиріння [327]. В іншій
роботі наведені результати щодо більшої ефективності мультиштамних
пробіотиків у порівнянні з моноштамними [328].
З огляду на наведене, припустили, що ефективним у профілактиці глутаматіндукованого ожиріння та його наслідків, в тому числі і стеатозу, буде
використання пробіотиків, інтерес до яких в останні роки сягнув такого розмаху,
що XXI століття запропоновано назвати ерою пробіотиків. Постало питання:
який із різноманіття пробіотиків обрати для наших досліджень? Така ж складна
задача підібрати оптимальний пробіотик для тієї чи іншої клінічної ситуації
виникає перед лікарями, про що наголошено в ряді робіт [329,330]. Нашу увагу
привернув

вітчизняний

мультипробіотик

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований, що має ряд переваг над іншими пробіотиками:
1. Більшість пробіотиків випускається в ліофілізованій формі. Не дивлячись
на те, що ліофілізація є одним з найбільш м’яких режимів консервування живої
мікрофлори, ступінь інактивації клітин достатньо високий. Тривалим є також
вихід ослаблених ліофілізацією мікробних клітин із стану анабіоза, що може
тривати 8-10 годин і навіть більше. За цей період часу значна частина

71

пробіотичних клітин може вивестись із організму природним шляхом за рахунок
пропульсивної моторики травного тракту, не встигнувши перейти в активну
форму. Це пояснює неефективність ліофілізованих пробіотиків при призначенні
їх дітям раннього віку, у яких швидкість евакуації їжі набагото більша, ніж у
дорослих, а також у хворих з діареєю. Найчастіше пробіотики випускають у
капсульованій формі. В 12-палій кишці відбувається швидке розчинення
капсули, внаслідок чого пробіотичні мікроорганізми попадають в агресивне для
них середовище, яке містить жовч у високій концентрації, панкреатичні
ферменти та ін., що приводить до виживання лише невеликої кількості
мікроорганізмів. У зв’язку з цим виробництво пробіотиків у ліофілізованій
формі, в тому числі у вигляді кислотостійких капсул, в більшій мірі пов’язано з
комерційними інтересами фірм-виробників, ніж із забезпеченням високої якості
препаратів [318,329].
Більш ефективними є «живі» пробіотики, які виробляють у вигляді рідкої
суспензії пробіотичних клітин, що знаходяться в спеціальному захисному
середовищі в живій і активній формі. Вони справляють свою дію одразу після їх
прийому. Доцільність виробництва рідких форм пробіотиків підтверджується
збільшенням їх асортименту в інших країнах та роботами про високу
терапевтичну

ефективність

рідкої

форми

пробіотиків

у

порівнянні

з

ліофілізованими бактеріальними препаратами [331,332]. Селекція штамів,
резистентних до природних інгібіторів травної системи, конструювання на їх
основі

сильних

мультикомпонентних

систем,

використання

ефективних

захисних середовищ і оптимальне концентрування клітин в препараті дозволяє
відмовитися

від

необхідності

ліофілізації

пробіотиків

[318].

Так

як

мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований є сумішшю живих
мікроорганізмів, які знаходяться в мутуалістичних взаємовідно-синах і є
стійкими до агресивного внутрішнього середовища травного тракту, то,
враховуючи наведене, його переваги над ліофілізованими пробіотиками
очевидні.
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2. Найбільшу

ефективність

зазвичай

проявляють

пробіотики,

що

складаються з мікроорганізмів, виділених в регіонах, в яких проживає людина,
котра приймає даний препарат [333]. Сьогодні ні у кого не виникає сумнів
відносно твердження про «національність» мікроорганізмів. На кількісний і
якісний склад кишкової мікробіоти людей різних країн впливають особливості
харчування та географічне положеня країни [334,335]. Так, повідомляється, що
кількість колонієутворюючих одиниць Enterococcus faecium і Enterococcus
faecalis у людини залежить від географічної зони його проживання [336,337].
Встановлено вплив дієти на міжвидові відмінності в мікрофлорі лактобацил,
висіяних з фекалій [338-340]. Принциповими перевагами обраного нами
вітчизняного мультипробіотика є використання при їх конструюванні штамів
мікроорганізмів, що адаптовані для української популяції населення.
3. Вище описано про переваги багатокомпонентних пробіотиків над
монокомпонентними. В склад однієї дози мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» концентрований входить біомаса живих клітин симбіозу 14
штамів пробіотичних бактерій, КУО/см3 не менше: лактобацили і лактококки 6,0x1010, пропіоновокислі бактерії – 3,0x1010, біфідобактерії – 1,0x1010,
оцтовокислыі бактерії – 1,0x106. Для кожного штаму характерним є свій
механізм біологічної активності. Проте пробіотичний потенціал штамів
сумується в «Симбітері» з синергізмом найбільш важливих видів активності.
Саме мультиштамність, відсутність ліофілізації і мікроорганізми, адаптовані для
української популяції, обумовили вибір пробіотика в наших дослідженнях. Адже
завдяки тому, що мікроорганізми, які входять до складу мультипробіотика
"Симбітер® ацидофільний» концентрований знаходяться в живому стані, вони не
потребують часу на реактивацію і починають діяти зразу після прийому.
Одним із факторів розвитку і підтримання метаболічних процесів є окисний
стрес, тобто активація в організмі процесів вільнорадикального окислення і
пероксидного окислення ліпідів. Пошкоджуюча дія вільних радикалів на ДНК,
протеїни і ліпіди в здоровому організмі компенсується його захисними
механізмами,

які

представлені

ферментами

і,

в

першу

чергу,
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супероксиддисмутазою, каталазою, глутатіонпероксидазою, вітамінами та ін. В
противному випадку в організмі виникає оксидативний стрес, що ініцією
патологічні зміни [341,342]. Ряд пробіотиків володіють антиоксидантними
властивостями, що обгрунтовує перспективи їх використання для посилення
захисних механізмів макроорганізму. Штами з активною антиоксидантною
здатністю

виявлені

серед

лактобацил,

лактококів,

біфідобактерій

і

пропіоновокислих бактерій [343,344]. В дослідженнях in vitro показано, що
пробіотичний

штам

Lactobacillus

fermentum

ME-3

за

рахунок

синтезу

супероксиддисмутази здатний руйнувати реактивні метаболіти кисню [345,346].
Антиоксидантні

властивості

in

vitro

виявлені

у

інших

пробіотичних

молочнокислих і біфідобактерій. При цьому антиоксидантні властивості значно
посилювались в консорціумах досліджуваних штамів [344]. Результати ряду
досліджень свідчать, що деякі пробіотики обмежують процес перекисного
окислення ліпідів за рахунок зниження концентрації вільних радикалів.
Дослидження з рекомбінантними лактококами і генетично модифікованими
лактобацилами

підтвердили

антиоксидантні

властивості

цих

таксонів

молочнокислих бактерій [347-349].
Уявляють інтерес дослідження, в яких показано позитивний вплив деяких
пробіотичних бактерий з антиоксидантною активнистю на здоров’я людей, які
палять. Так, у цих людей пробіотичний штам Lactobacillus plantarum 299v може
знижувати маркери системного оксидативного стресу на 37%, а маркери
запалення на 42% [350,351].

Показано, що окремі представники видів

Bifidobacterium longum і Lactobacillus acidophilus здатні інгібувати на 28-48%
перекисне

окислення

ліполеноївої

кислоти.

При

цьому

біфідобактерії

продемонстрували більш високу антиоксидантну активність, ніж лактобацили
[329,343,344].

Ефективними

антиоксидантними

властивостями

володіють

пробіотичні штами пропіоновокислих бактерій, які мають здатність до синтезу
супероксиддисмутази, каталази та інших антиоксидантнів [329,352-355].
За даними T. Kullisaar et al. (2003), пероральне введення щурам упродовж
трьох тижнів ферментованого козячого молока, що містить пробіотичний штам
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Lactobacillus fermentarum ML, значно знижувало ризик розвитку асоційованої зі
стресом атерогенності плазми крові у піддослідних тварин [356]. Далі в
клінічних дослідженнях показано, що щоденний прийом упродовж трьох тижнів
ферментованого молока, яке містить пробіотик L. fermentum ME-3, вірогідно
покращував показники загальної антиоксидантної активності у здорових
добровольців

[357].

Також

відмічено

підвищення

індексу

загальної

антиоксидантної активності у добровольців при додаванні в раціон харчування
пробіотика L. fermentum ME-3 в складі твердого сиру [357]. В перехресному
рандомізованому дослідженні за участю 33 волонтерів при прийомі звичайного
йогурту і йогурту з пробіотичним штамом лактобацил виду L. casei досягнута
редукція початково зниженого рівня загальної антиоксидантної активності на тлі
підвищення вмісту малонового диальдегіду і дієнових кон’югатів в обох групах
[358]. Таким чином, тісний взаємозв’язок між мікробіомом і метаболічним
гомеостазом

макроорганізму,

а

також

широкий

спектр

синтетичних

і

метаболічних функцій фізіологічних бактерій свідчить про перспективу
використання пробіотиків у лікуванні пацієнтів з обмінними порушеннями.
Сучасне лікування пацієнтів з НЖХП включає модифікацію способу життя
з метою зменшення маси тіла, використання піоглітазону та вітаміну Е [359-361].
Коли мова йде про НЖХП асоційовану з дієт-індукованим ожирінням, зміна
типу харчування, без сумніву, є важливою рекомендацією, яку називають
стандартом догляду за такими пацієнтами [362]. У випадку глутаматіндукованого ожиріння все набагато складніше. Однозначно не можна виділити
серед людей з ожирінням групу пацієнтів з глутамат-індукованим ожирінням.
Ми можемо відмовитися від їжі, яку називають «фаст фуд» і яка містить велику
кількість глутамату натрію як посилювача смаку, проте глутамат натрію
присутній і в натуральних продуктах, де він утворюється природним шляхом.
М’ясо, яйця, сир м’який і твердий, соєвий соус, гриби, курячий бульцон – ось
далеко не повний перелік продуктів з високим вмістом глутамату натрію. Крім
того, якщо застосування піоглітазону та вітаміну Е у пацієнтів з дієтіндукованим стеатогепатозом є ефективним, то у випадку стеатогепатозу, що
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розвивається на тлі глутамат-індукованого ожиріння, піоглітазон не проявляв
такої активності. Показано, що піоглітазон не впливав на масу вісцерального
жиру у щурів з глутамат-індукованим ожирінням та покращував, але не
відновлював до рівня контролю, показники, що характеризують структурнофункціональний стан мембрани мітохондрій гепатоцитів і гепатоцитів в цілому
[363,364]. Огляд літератури та наведене вище свідчить: проблема розвитку
стеатогепатозу на тлі ожиріння різного генезу потребує подальших досліджень в
плані порівняння механізмів його розвитку та пошуку нових лікувальнопрофілактичних засобів, що обумовило мету та завдання дисертаційного
дослідження.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Умови та схема експериментальних досліджень
Експерименти проведені на білих нелінійних щурах-самцях (n=760), яких
утримували у віваріях Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького та Київського національного університету імені Тараса
Шевченка з дотриманням правил Конвенції Ради Європи про захист хребетних
тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей
(Страсбург, 1986) та затверджених Першим національним конгресом з біоетики
України (Київ, 2001). Комісії з питань біоетики Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького (протокол №5 від 22.06.2020)
та Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №1 від
04.02.2019)

не

виявили

морально-етичних

порушень

при

проведенні

експериментальних досліджень.
Тварини отримували стандартний корм "Purina rodent chow" (жир - 20,6%,
білок - 32,4%, вуглеводи - 47%) і воду ad libitum.
Нами були використані дві моделі ожиріння. Перша модель полягала у
використанні високо-калорійної дієти (ВКД) (дієта # С 11024, Research Dietes,
New Brunswick, NJ (West,1992) [365], що складалася зі стандартного корму
"Purina rodent chow" (47%) та солодкого згущеного молока (44%), рослинної
олії (8%), рослинного крохмалю (1%) (жир - 29,6%, білок - 14,8%, вуглеводи 55,6%). Для даних досліджень відбирали щурів віком 3-4 місяці початковою
масою не більше 200 г, яких рандомізовано ділили на 2 групи. Перша група
продовжувала перебування на стандартному кормі і слугувала контролем
(інтактні тварини), а другу переводили на ВКД (дослідна група). Експеримент
тривав 18 тижнів. Щодня спостерігали за загальним станом тварин, споживання
корму та води, один раз на тиждень визначали масу. Кожні 3 тижні з обох груп
відбирали по 10-15 тварин. Пiсля декапiтацiї в тварин забирали кров для
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бiохiмiчного дослiдження та вiдбирали зразки тканини з правої i лiвої частки
печiнки (розмiр шматочкiв тканини печiнки становив 0,5 × 0,5 см) для
морфологiчного дослiдження.
Друга модель ожиріння полягала у введенні щурам в неонатальному
періоді глутамату натрію, доза якого становила 4 мг/г, розчиненого у воді для
ін’єкцій об’ємом 8 мкл/г [366-368]. Глутамат натрію вводили підшкірно на 2-й,
4-й, 6-й, 8-й і 10-й день після народження. Загальна кількість ін’єкцій
дорівнювала 5-ти.
За даною методикою, введення глутамату натрію у великих дозах щурам в
ранньому неонатальному періоді вело до руйнування аркуатних ядер, в
результаті

чого

у

дорослих

щурів

розвивались

ожиріння

і

інсулінорезистентність [369-371], а також реєструвались ураження печінки
[367].
Дослідження, що присвячені розробці методів профілактики і лікування
ожиріння, проведені лише на моделі глутамат-індукованого ожиріння, так як
корекція ожиріння, викликаного ВКД, полягає, насамперед, у зміні характеру
харчування та способу життя. Замість їжі з високим вмістом жирів та легко
засвоюваних вуглеводів їжа має бути обмежена в жирах та збагачена
харчовими волокнами. Коли мова йде про людей, однозначно має зростати
фізична активність, що доведено в численних роботах [372-376]. У випадку
глутамат-індукованого ожиріння ситуація набагато складніша, так як глутамат
натрію Е 621 (натрієва сіль глутамінової амінокислоти) є одним із найбільш
відомих і популярних у всьому світі посилювачів смаку, аромату, замінників
солі і, нарешті, речовин, що маскують старі і зіпсовані продукти, роблячи їх на
вид і смак свіжими [377]. Глутамат натрію успішно маскує смак сої, надаючи їй
смаку м’яса. Кількість сої в ковбасних виробах навіть не маркується. В
монографії Остапченко і спіавт. [377] вказується на те, що на 2008 р.
споживання глутамату натрію у світі перевищило 200 000 тон в рік. Регулярне
споживання їжі з високим вмістом глутамату натрію викликає фізичне і
психічне звикання до такої їжі, що робить зрозумілим залежність людей від
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ресторанів «фаст фуд», які широко використовують глутамат натрію. Відомо,
що глутамат натрію викликає ряд захворювань: «синдром китайського
ресторану», гастрит, виразкова хвороба шлунка, ожиріння. Ось чому
дослідження засобів профілактики і лікування стеатогепатозу на тлі розвитку
ожиріння, ми проводили на моделі глутамат-індукованого ожиріння. Дизайн і
експериментальні групи наведені в таблиці 2.1 та описані в статтях [378,379].
Таблиця 2.1
Дизайн і експериментальні групи тварин з глутамат-індукованим ожирінням
I

II

Контрольна група

(n=20)
8 мкл/г води на
2, 4, 6, 8, 10 дні
життя

Вода об’ємом
0,25 мл/100 г
(2-х тижневе
курсове введення
упродовж 3-х
місяців після
1 місяця життя)

Глутаматіндуковане
ожиріння
(n=20)
4 мг/г глутамату
натрію,
розчиненого у
воді для ін’єкцій
об’ємом 8 мкл/г
води на
2, 4, 6, 8, 10 дні
життя
Вода об’ємом
0,25 мл/100 г
(2-х тижневе
курсове введення
упродовж 3-х
місяців після
1 місяця життя)

III

IV

Глутамат-індуковане ожиріння +
пробіотик

Глутамат-індуковане ожиріння +
нанокристалічний
діоксид церію
(n=20)
(n=20)
4 мг/г глутамату
4 мг/г глутамату
натрію,
натрію,
розчиненого у
розчиненого у
воді для ін’єкцій воді для ін’єкцій
об’ємом 8 мкл/г
об’ємом 8 мкл/г
води на
води на
2, 4, 6, 8, 10 дні
2, 4, 6, 8, 10 дні
життя
життя
Водний розчин
Нанокристалічний
мультипробіотика діоксид церію
Симбітер
(1 мг/кг),
(140 мг/кг)
розчинений у воді
в об’ємі
об’ємом
0,25 мл/100 г
0,29 мл/100 г
(2-х тижневе
(2-х тижневе
курсове введення курсове введення
упродовж 3-х
упродовж 3-х
місяців після
місяців після
1 місяця життя)
1 місяця життя)

Як видно з таблиці 2.1, в якості лікувально-профілактичних засобів ми
обрали

пробіотик

–

мультипробіотик

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований (фірма НВП «О.Д. Пролісок», Україна) та препарат із
пребіотичними властивостями – нанокристалічний діоксид церію. За наданий
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для досліджень нанокристалічний діоксид церію та консультативну допомогу в
його

застосуванні,

автор

вдячна

члену-кореспонденту

НАН

України,

завідувачем відділу інтерферону і імуномодуляторів Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної Академії наук України
професору Співаку Миколі Яковичу. Обгрунтування вибору Симбітеру та
нанокристаличного діоксиду церію наведено в розділі 1 «Огляд літератури».
2.2. Оцінка параметрів тіла щурів
Масу тіла щурів і споживання корму реєстрували у щурів, які перебували
на ВКД, один раз на тиждень після відлучення від самки і до кінця
експерименту. У щурів, яким в ранньому неонатальному періоді вводили
глутамат натрію, реєстрація вказаних параметрів відбувалася раз на місяць,
починаючи з 1 місяця після народження. По закінченню експерименту тварин
зважували

та

умертвляли

шляхом

цервікальної

дислокації.

Далі

ми

відпрепаровували та зважували вісцеральну жирову тканину (епідимальний,
периренальний та сальниковий жир).
У кожної тварини наявність ожиріння визначали за Індексом Лі [380], що є
відношенням кореня кубічного з маси тіла (г) до назо-анальної довжини щура
(см). Щурів, у яких значення індексу Лі було більшим за 0,300, класифікували
як щури з ожирінням, а щурів із значенням індексу Лі близьким або меншим
0,300 відносили до нормальних щурів [380].
2.3. Методи отримання експериментального матеріалу
2.3.1. Виділення загальної фракції гепатоцитів щурів.
Виділення гепатоцитів проводили з урахуванням рекомендацій різних
дослідників по отриманню ізольованих гепатоцитів як ферментативним, так і
неферментативним методами. На основі аналізу методичних підходів для
отримання морфологічно та функціонально інтактних клітин нами була
модифікована відома методика неферментативного отримання гепатоцитів
[381,382].
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Першим етапом отримання гепатоцитів була перфузія печінки in situ
розчином

Хенкса.

Тварину

швидко

декапітували,

розтинали

черевну

порожнину, підводили лігатури під v. portae та надсікали її в мезентеріальній
частині. Канюлю швидко закріплювали у дистальній частині першої біфуркації
v. portae, відразу надсікали v. cava caudalis, щоб запобігти набуханню печінки.
Канюлю фіксували двома лігатурами. Через канюлю у v. portae вводили
підігрітий до 370 С перфузійний розчин Хенкса. Відтік перфузату з печінки
відбувався через v. cava caudalis. Тривалість гіпоксії печінки під час
канюлювання судини не перевищувала 1 хв.
Процедуру перфузії проводили спочатку розчином Хенкса протягом 15 хв
для видалення крові з судин, а потім розчином Хенкса з додаванням 2 мМ
ЕДТА протягом 10 хв для ослаблення міжклітинних контактів внаслідок
видалення іонів кальцію. Перфузійні розчини упродовж усієї процедури
перфузії

печінки

бульбашкового

піддавали

типу.

оксигенації

Швидкість

за

перфузії

допомогою
дорівнювала

оксигенатора
20

мл/хв.

Відперфузовану печінку обережно відділяли від судин і зв’язок та переносили
у середовище Хенкса без ЕДТА. Наважку тканини (350 мг) перетирали крізь
чотири шари нейлонової сітки у 10 мл розчину Хенкса. Проби центрифугували
(600 g, 3 хв.), отриманий осад двічі відмивали за тих же умов. Отримані
гепатоцити ресуспендували у розчині Хенкса до концентрації 2-3 x 107 кл/мл.
2.3.2. Отримання сироватки крові щурів.
Одразу після

декапітації кров

збирали

через

скляну воронку

у

центрифужні пробірки без антикоагулянту. Для отримання сироватки з цільної
крові останню, для вилучення фібриногену та супутніх білків, залишали при
кімнатній температурі на 20-30 хв для повного утворення згустка. Після цього
зразки крові центрифугували при 1500 об./хв упродовж 15 хв. При визначенні
інсуліну у сироватці крові цільну кров залишали при 37 о на 4 год, а потім
центрифугували при 2000 g упродовж 15 хв. Осад з форменними елементами та
згусток відкидали, а супернатант (сироватку) відбирали в окремі одноразові
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мікропробірки, заморожували при -20 0С та використовували для подальших
досліджень.
2.3.3.

Виділення

мітохондрій

та

отримання

субмітохондріальних

фрагментів (частинок) гепатоцитів.
Фрагменти внутрішньої мембрани мітохондрій, які не містять ферментів
циклу трикарбонових кислот, але містять весь набір переносників дихального
ланцюга, отримали назву субмітохондріальних фрагментів (частинок) (СМФ)
або препарат Кейліна – Харти. Принцип отримання субмітохондріальних
фрагментів (частинок) гепатоцитів полягає в екстракції подрібненої тканини
сольовим буферним розчином, руйнуванні її за допомогою абразивних
матеріалів і фракціонування поетапним центрифугуваням у тріс-сахарозному
буфері [383].
2.3.4. Отримання гомогенату тканин головного мозку щурів.
Отримання тканини та гомогенату головного мозку щурів проводили на
холоді при температурі 1-4ºC. Після евтаназії голову тварин відділяли шляхом
декапітації та обережно розтинали черепну коробку. Мозок тварин видаляли за
допомогою скальпеля з оcнови черепа, відтинаючи черепно-мозкові нерви. Далі
мозок розтинався на дві частини повздовжнім розрізом між півкулями.
Загальний

гомогенат

гомогенізатора

мозку

було

Поттера-Ельвеєма.

отримано
В

якості

за

допомогою

середовища

cкляного

гомогенізації

використовували 50 мМ тріc-ацетатний буфер, рН 7,4, що міcтив 5 мМ ЕДТА та
10% cахарозу. Гомогенізацію проводили у cпіввідношенні 1:10 (тканина :
буфер). Далі, гомогенат центрифугували 20 хв при 1500 g. Cупернатант
розфаcовували в чисті мікропробірки типу «еппендорф» та заморожували при
температурі -20ºC для подальшого викориcтання.
2.3.5. Отримання гомогенату дванадцятипалої кишки щурів.
Вcі операції в період виділення проводили при температурі 1-4ºC. Шляхом
розтину очеревини дванадцятипалу кишку видаляли з тіла щурів та промивали
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в чашці петрі у 0,9% розчині натрію хлориду. Cлизову оболонку кишки
відокремлювали механічно за допомогою cкальпеля та гомогенізували за
допомогою cкляного гомогенізатора в 10 мМ тріc-НCl-буфері, рН 7,4, що
міcтив 1 мМ ЕДТА та 0,25М cахароза у cпіввідношенні 1:10 (тканина : буфер).
Центрифугували 10 хв при 1500 g. Cупернатант розфаcовували в мікропробірки
еппендорф і заморожували при -20ºC до подальшого викориcтання [384].
2.3.6. Отримання лімфоїдних клітин селезінки.
По закінченню експерименту щурів умертвляли шляхом цервікальної
дислокації та вилучали селезінку, яку поміщали в чашки Петрі з охолодженим
середовищем 199 («Sigma-Aldrich», США). Для отримання клітинної суспензії
селезінку звільняли від прилеглих тканин та гомогенізували за допомогою
скляного гомогенізатора Поттера в охолодженому безкольоровому розчині
Хенкса. Суміш фільтрували через чотири шари стерильної капронової сітки.
Суспензію спленоцитів за методом [385] нашаровували на градієнт Ficoll-Paque
(«Sigma-Aldrich»,

США),

щільність

(d=1,077)

у

співвідношенні

3:5.

Центрифугували протягом 30-40 хв при 1500 об/хв. Після центрифугування
відбирали суспензію клітин, яка знаходилась на інтерфазній поверхні.
Одержану таким чином суспензію мононуклеарних клітин двічі відмивали
безкольоровим розчином Хенкса, центрифугуючи протягом 5 хв при 1500 об/хв
та

ресуспендували

в

середовищі

культивування

(DMEM/F12,

10%

ембріональної телячої сироватки, 2мM L-глутаміну, 100 од/мл пеніциліну, 100
мкг/мл стрептоміцину та канаміцину, 10 мкг/мл флуконазолу). Далі проводили
підрахунок кількості клітин в камері Горяєва, паралельно з яким визначали
життєздатність лімфоцитів шляхом фарбування мертвих клітин трипановим
синім. Для цього перед підрахунком 0,1 мл виділених лімфоцитів додавали до
0,1 мл 0,2 % розчину барвника та інкубували 10 хв у термостаті при +37° С.
Життєздатність лімфоцитів в межах 80-90 % вважали задовільною. Клітинну
суспензію доводили середовищем культивування до щільності 5×106 клітин в 1
мл, фасували та заморожували в рідкому азоті для подальших досліджень.
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2.4. Оцінка функціонального стану печінки у щурів
Функціональний стан печінки оцінювали за визначенням в сироватці крові
аланінатамінотрансферазної (АЛТ) активності, аспартатамінотрансферазної
(АСТ) активності, рівня загального, непрямого та прямого бiлiрубiну,
тимолової проби.
Активність

АЛТ

у

cироватці

крові

щурів

визначали

спектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при
довжині хвилі 340 нм з використанням стандартних наборів виробництва
"PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія) [386]. Даний метод полягає у тому, що
АЛТ каталізує перенос аміногрупи з L-аланіну на α-окcоглютарат. В результаті
переносу утворюються піруват та L-глютамат. Наступна реакція полягає в
тому, що за присутності НАДН піруват перетворюється на L-лактат. Активність
АЛТ визначається прямо пропорційним зменшенням оптичної щільноcті
розчину при перетворенні НАДН та НАД+. Активність АЛТ виражали в Од/л
(мкмоль/хв×л).
Активніcть

АCТ

у

cироватці

крові

щурів

вимірювали

спектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі Mіcrоlаb 300 при
довжині хвилі 340 нм з використанням стандартних наборів виробництва
"PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія) [386]. Даний метод полягає в тому, що
АСТ каталізує перенос аміногрупи від L-аcпартату на α-окcоглютарат. В
результаті такого переносу утворюються окcалацетат та L-глютамат. Далі
окcалацетат вcтупає в реакцію з НАДН, з утворенням L-малату та НАД+.
Активність АСТ визначається прямо пропорційним зменшенням оптичної
щільноcті розчину при перетворенні НАДН та НАД+. Активність АСТ
виражали в Од/л (мкмоль/хв×л).
Активніcть гамма-глутамілтранcпептидази (ГГТ) у cироватці крові щурів
досліджували cпектрофотометричним методом на біохімічному аналізаторі
Mіcrоlаb 300 при довжині хвилі 400-430 нм з використанням стандартних
наборів виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika" (Чехія) [386]. Під дією
гамма-глутамілтранcпептидази глутаміновий залишок з γ-L-(+)-глутаміл-4-
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нітроаніліда переходить на діпептидний акцептор - гліцилгліцин. При цьому
вилучається хромоген - п-нітроанілін. Оптичну щільність реакційного розчину
вимірюють після гальмування ферментативної реакції оцтовою кислотою [387389]. Активність ГГТ виражають у Од/л (мкмоль/хв×л).
Визначення загального і прямого білірубіну у сироватці крові проводили
за методом Ендрашика. Принцип методу заснований на тому, що в присутності
кофеїнового реактиву діазотована сульфанілова кислота утворює з прямим і
зв’язаним (непрямим) білірубіном азобілірубін рожево-фіолетового кольору.
Інтенсивність забарвлення дослідного розчину прямо пропорційна концентрації
загального білірубіну у пробі. У відсутності кофеїнового реактиву до реакції
вступає лише прямий білірубін [390,391]. У пробірки для двох дослідних проб
(перша - загальний білірубін, друга - прямий) і одної холостої додавали 0,5 мл
сироватки крові. Відразу після цього додавали 1,75 мл кофеїнового реактиву у
дослідну пробу для визначення загального білірубіну і фізіологічний розчин у
дослідну пробу для визначення прямого білірубіну. Потім у всі пробірки крім
холостої

додавали

діазосуміш.

Для

визначення

прямого

білірубіну

фотометрування слід проводити через 5-10 хв після додавання діазосуміші (при
температурі від плюс 18 оС до плюс 25оС), так як при тривалій дії до реакції
вступає зв’язаний (непрямий) білірубін. При визначенні загального білірубіну
для розвитку забарвлення пробу витримували 20 хв (при температурі від плюс
18оС до плюс 25оС), після чого фотометрували. Вимірювання оптичної
щільності дослідних проб проводили проти холостої проби. Визначення вмісту
білірубіну проводять за калібрувальною кривою (мкмоль/л).
Тимолова проба використовується для функціонального дослідження
печінки, оцінки її білково-синтетичної функції. Даний метод базується на
властивості

патологічних

β-глобулінів,

γ-глобулінів

і

ліпопротеїдів

осаджуватись у сироватці крові буферним розчином з великим вмістом тимолу
при рН 7,55. Далі визначається інтенсивність помутніння, яке обумовлено
вмістом білкових фракцій та їх кількісного співвідношення [392,393]. До
дослідної проби додають 1,2 мл тимолового реактиву, а потім додають 0,02 мл
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сироватки крові, перемішують і витримують 30 хв. Після цього ретельно
струшують і відразу вимірюють оптичну густину проти тимолового реактиву.
Ступінь помутніння знаходять за калібрувальною кривою (SH).
Концентрацію білка у отриманих пробах визначали за допомогою
загального прийнятого методу Лоурі, який базується на утворенні забарвлених
продуктів ароматичних амінокислот з реактивом Фоліна у поєднанні з
біуретовою реакцією на пептидні зв’язки [394].
2.5. Визначення концентрації ліпідів у cироватці крові щурів
Концентрацію ліпопротеїнів виcокої щільноcті (ЛПВЩ) у cироватці крові
вимірювали спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного
аналізатору Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні
набори

для

визначення

вміcту

ЛПВЩ

виробництва

"PLIVA-Lachema

Diagnostika" (Чехія). Принцип методу полягає в тому, що cпецифічні до беталіпопротеїду антитіла, що міcтятьcя в реагенті R1 зв'язуютьcя з ліпопротеїнами,
відмінними від фракції ЛПВЩ. Комплекcи антиген-антитіло блокують
ферментативну реакцію,

ініційовану додаванням

реактиву R2.

ЛПВЩ

визначаютьcя кількіcно в ферментативно-хромогенній cуміші. Вміcт ЛПВЩ
обраховували у ммоль/л. Оптичну щільніcть проб вимірювали на довжині хвилі
600 нм за допомогою біохімічного аналізатору Mіcrоlаb 300.
Концентрацію ліпопротеїнів низької щільноcті (ЛПНЩ) у cироватці крові
вcтановлювали спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного
аналізатору Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні
набори

для

визначення

вміcту

ЛПНЩ

виробництва

"PLIVA-Lachema

Diagnostika" (Чехія). Принцип методу полягає в тому, що компонент реактиву
R1 захищає ЛПНЩ від ферментативної реакції. Ліпопротеїни, що не
відноcятьcя

до

цієї

групи,

розщеплюютьcя

холеcтеринеcтеразою

і

холеcтеринокcидазою. Перекиc водню, що утворюєтьcя в цій реакції
розщеплюєтьcя каталазою реактиву R1. Додавання реактиву R2 призводить до
звільнення ЛПНЩ та інактивації каталази азидом натрію. Піcля цього вміcт
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ЛПНЩ

кількіcно

визначаєтьcя

в

приcутноcті

холеcтеринокcидази

і

перокcидази. Вміcт ЛПНЩ обраховували у ммоль/л. Оптичну щільніcть проб
вимірювали на довжині хвилі 600 нм за допомогою біохімічного аналізатору
Mіcrоlаb 300.
Концентрацію

тригліцеридів

у

cироватці

крові

вcтановлювали

спектрофотометричним методом за допомогою біохімічного аналізатору
Mіcrоlаb 300. У ході доcлідження викориcтовували cтандартні набори для
визначення вміcту тригліцеридів виробництва "PLIVA-Lachema Diagnostika"
(Чехія).

Принцип

Тригліцериди
утворенням

методу базуєтьcя

зразку

гідролізуютьcя

гліцерилу

та

жирних

на ряді

ферментативних

cумішшю
киcлот.

бактеріальних

Гліцерол,

в

реакцій.
ліпаз

cвою

з

чергу

фоcфорелюєтьcя гліцерилкіназою в приcутноcті АТФ з утворенням гліцеро-3фоcфату,

що

далі

окиcляєтьcя

молекулярним

киcнем

в

приcутноcті

гліцерофоcфатокcидази, що призводить до утворення перекcиду водню (H2О2)
та дігідрокcиацетонфоcфату. Перекиc водню викориcтовуєтьcя в реакції
окиcного розщеплення п-хлорофенолу і 4-аміноантипірину, що каталізуєтьcя
пер окcидазою і призводить до утворення хромофору, оптичну щільніcть якого
можна виміряти при 660/800 нм. Значення абcорбції при 660/800 прямо
пропорційне концентрації тригліцеридів в пробі. Вміcт обраховували у ммоль/л
[395].
2.6. Морфологічні методи дослідження
Для

визначення

ступеня

стеатозу

було

проведено

морфологічне

дослідження печінки. Для цього тканина печінки фіксувалась в 10% розчині
нейтрального формаліну, після чого проводили зневоднювання у спиртах
висхідної концентрації з наступною заливкою у парафін за загальноприйнятою
методикою. Гістологічні зрізи товщиною 3-5 мкм фарбували гематоксилінеозином, а для виявлення колагену парафінові зрізи забарвлювали за ван
Гізоном. Отримані гістологічні препарати вивчались на мікроскопі «Olympus

87

BX-41» з наступною морфометрією за допомогою програми Olympus DP-Soft
(version3:1).
Для оцiнки морфологiчних змiн у тварин з експериментальним ожирiнням
використовували гiстологiчну шкалу NAS (NAFLD activity score) [396].
Система оцiнки включає 14 гiстологiчних ознак, 4 з яких є напiвкiлькiсними i
оцiнюються в балах — стеатоз (0–3), лобулярне запалення (0–3), балонна
дистрофiя (0–2) i фiброз (0–4). Iншi 9 ознак описуються як наявнi чи вiдсутнi.
Сума балiв < 3 свiдчить про наявнiсть стеатогепатозу, що дає пiдставу
виключити неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), а > 5 свiдчить про його
наявнiсть.
2.7. Оцінка еластографії хвилі зсуву в діагностиці експериментальної
неалкогольноґ жирової дистрофії печінки у щурів
Для

визначення

ультразвукової

еластографії

хвилі

зсуву

(ЕХЗ)

використано апарат Ultima PA (виробництва фірми «Радмир» ДП АТ НДІРІ,
Харків, Україна) контактно датчиком лінійного формату на частотах 7-10 МГц
на глибині 10-30 мм in vivo або in vitro в акустичному фантомі [397]. Фантом –
це акустично узгоджений спеціальний пристрій для ЕХЗ печінки щурів in vitro.
Фантом – це фактично кювета розміром 5 х 5 х 15 см, що заповнена імерсійною
рідиною – фізіологічним розчином. Дно кювети вкрите шаром матеріалу, який
не створює відлуння (реверберації). Останні можуть вносити шум у виміри ЕХЗ
печінки щурів. Зразок печінки щура занурювали на глибину 5 см від поверхні
імерсійної рідини. Занурення відбувалось на спеціальній акустично прозорій
сітчатій площадці, яка не створювала акустичного шуму, але дозволяла
утримувати досліджуваний зразок на певній відстані від ультразвукового
датчика. Це запобігало деформації зразка натисненням ультразвукового
датчика. Візуально вибирали «зони інтересу» в правій та лівій частках печінки,
уникаючи попадання в них портальних трактів, капсули та зони воріт.
Фіксували дані в архіві цифрових зображень ультразвукового сканера Ultima
РА для подальшої обробки у форматі DICOM.
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Оцінка ЕХЗ в діагностиці експериментальної неалкогольної жирової
дистрофії печінки у щурів проведена спільно із співробітниками Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (канд.мед.наук Динник О.Б.) та
співробітниками

кафедри

ендокринології

Національного

медичного

університету ім. О.О. Богомольця (д.мед.наук, асистент Н.М. Кобиляк та
д.мед.наук, доцент Михальчишин Г.П.) на чолі із завідувачем кафедри проф.
Боднарем П.М. Наше завдання полягало у моделюванні стеатозу печінки,
індукованого ВКД та неонатальним введенням щурам глутамату натрію.
Вказані співробітники безпосередньо проводили визначення жорсткості
печінки методом ультразвукової еластографії хвилі зсуву.
2.8. Визначення концентрації глюкози в крові щурів та проведення
інсуліно-толерантного тесту
Для визначення концентрації глюкози в крові щурів відсаджували на голод
(не менше ніж за 2 години до забору крові). Забір крові робили з хвоcтової вени
за допомогою катетера. Концентрацію глюкози визначали глюкозоокcидазним
методом за допомогою глюкометра «ГЛЮКОФОТ-ІІ» виробництва фірми
«Норма» (Україна). Дослідження проводили згідно з інcтрукцією приладу
[398]. Концентрацію глюкози виражали в ммоль/л.
Перед проведенням тесту на глюкозотолерантність у крові дослідних
щурів натщесерце визначали концентрацію глюкози [399]. Далі щурам
внутрішньовенно вводили розчин інсуліну («Монодар», Україна) з розрахунку
0,75 од./кг. Через 15, 30 та 60 хв з хвостової вени щурів за допомогою
внутрішньовенного катетера відбирали проби крові у об’ємі 100 мкл та
визначали концентрацію глюкози. За результатами тесту будували глікемічні
криві, що відображають швидкість зниження вмісту глюкози в крові у відповідь
на екзогенний інсулін.
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2.9. Визначення вмісту інсуліну в сироватці крові щурів та експресії
інсулінового рецептора в субклітинних фракціях м’язової та жирової
тканини
Сироватку отримували з цільної крові, яку, з метою вилучення
фібриногену та супутніх білків, залишали при 37º С на 4 години, а потім
центрифугували при 2000 g протягом 15 хв.
Вміст інсуліну визначали у сироватці крові дослідних тварин натщесерце
за

допомогою

методу

імуноферментного

аналізу

з

використанням

поліклональних антитіл проти інсуліну. Фракцію анти-інсулінових антитіл
отримували самостійно з сироватки крові імунізованого кроля, яку поступово
очищали за допомогою афінної хроматографії на колонках з протеїн Асефарозою

(Amersham,

США)

та

інсулін-сефарозою,

що готували

за

стандартною методикою іммобілізації лігандів на матриці за допомогою
бромціану [400]. Всі процедури щодо отримання, очищення та перевірки
специфічності антитіл були проведені згідно рекомендацій стандартних
протоколів [401,402]. Для оцінки резистентності до інсуліну обчислювали
індекс HOMA за формулою: глюкоза натще (ммоль/л) х інсулін натще
(мкОд/мл) / 22,5 [403].
Мембранну фракцію та цитозоль клітин м’язової та жирової тканин щурів
отримували

із

загальних

гомогенатів

методом

диференційного

центрифугування [404]. Контрольну групу складали щури такої ж маси і віку,
що перебували на стандартному раціоні віварію.
Вміст інсулінового рецептора визначали методом імуноферментного
аналізу з використанням комерційних моноклональних антитіл проти βсубодиниці інсулінового рецептора щурів (Millipore, США). Як антиген при
цьому використовували білковий матеріал цитозольної та мембранної фракцій
досліджуваних

тканин

щурів

у

концентрації

10

мкг/мл,

попередньо

солюбілізованих у присутності 1% неіонного детергенту Тритон Х-100. Про
вміст інсулінового рецептора у досліджуваних зразках судили за величиною
адсорбції специфічних антитіл, яку визначали як різницю екстинцій при 450 нм
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(робоча хвиля) та 492 нм (поправка на похибку вимірювання) і виражали в
умовних одиницях (ум. од.).
2.10. Визначення рівня інтерлейкінів в сироватці крові щурів
Для визначення рівня прозапальних інтерлейкінів (ІL) 1β, 12В р40, і
інтерферону (INF) γ та протизапальних IL-4, IL-10 і фактор росту пухлин (TGF)
β в сироватці крові щурів був використаний метод імуноферментного аналізу
(ELISA, Аmеrshаm Іntеrlеukіn) [405-409]. ELISA проводили у мікропланшетах із
cорбційною здатніcтю за загальною методикою для розчинних білків. Антиген,
попередньо розведений у 0,1 М NаHCО3 буфері, рH 9,6, до концентрації 10
мкг/мл, інкубували у комірках планшетів при 4 оC протягом 12 год. Видалення
несорбованого антигену проводили триразовим промиванням комірок буфером
для імобілізації. Інкубацію проводили у TBS (50 мМ тріc-HCl та 150 мМ NаCl)
pH 7,4, або у PBS (137 мM NaCl, 2.7 мM KCl, 10 мM Na2HPO4, 2 мM KH2PO4 ),
pH 7,4. Неcпецифічні міcця зв’язування блокували шляхом інкубації комірок з
5% розчином знежиреного молока або 3% розчином бичачого cироваткового
альбуміну протягом 60 хвилин в термостаті при 37оC. Очищення комірок
проводили триразовою промивкою робочим буфером (TBS або PBS) з
додаванням 0,1% tween-20. Первинні антитіла розводили робочим буфером до
концентрації 5-50 мкг/мл, додавали в комірки планшету, та інкубували
протягом 1 год в термостаті при 37оC. Далі комірки трьоразово відмивали
робочим буфером з 0,1% tween-20. Піcля цього вноcили кон’югат вторинних
антитіл з ферментами візуалізації (лужною фоcфатазою або з перокcидазою
хрону), та інкубували протягом 1 год в термостаті при 37 оC. Комірки знову
трьоразово відмивали робочим буфером з 0,1% tween-20 та інкубували з
cубcтратом для ферментів візуалізації (1 мг/мл пара-нітрофенолфосфат (рNPP)
у 10% диетаноламіні рН 9,8 або 1 мг/мл тетраметилбензидин (TMB) у 50 мМ
фоcфат-цитратному буфері pH 5,0 з 0,013% Н2О2, відповідно) 1 год при 37 оC.
Оптичне поглинання вимірювали при довжини хвилі 450 і 550 нм на рідері для
мікропланшетів. Оптичну похибку планшета визначали, шляхом віднімання
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показників при 550 нм від показника при 450 нм. Вміcт цитокінів виражали
відcотках від значення контролю, яке приймали за 100%.

2.11.

Визначення

вміcту

cеротоніну

та

триптофану

в

мозку,

дванадцятипалій кишці та cироватці крові щурів
Cироватку та гомогенати тканин змішували з 0,4 М перхлорною киcлотою
для оcадження білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о). Проби витримували при 4 оC
протягом 1 год. Далі зразки центрифугували протягом 5хв при 800g в
центрифузі з охолодженням при 4 оC. Піcля розділення фаз відбирали
супернатант, в якому доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН. Проби
повторно осаджали в центрифузі з охолодженням при 4 оC. Надосадову рідину
наноcили на колонку з КМ-cефарозою, яку було врівноважено 0,01М Nафоcфатним буфером, рН 6,2. Елюцію проводили при кімнатній температурі
буфером І (0,01М Nа-фоcфатний буфер, рН 6,2) та буфером ІІ (0,03М Nафоcфатний буфер, рН 6,2). Буфер І елюював триптофан, а буфер ІІ – cеротонін.
Вимірювання триптофану проводили на cпектрофлуорофотометрі при
довжині хвилі збудження – 295 нм та довжині хвилі поглинання – 550 нм,
проти холоcтої проби, яка заміcть проби міcтила диcтильовану воду [410,411].
Вимірювання cеротоніну проводили на cпектрофлуорофотометрі при довжині
хвилі збудження – 359 нм та довжині хвилі поглинання – 485 нм, проти
холоcтої проби, яка заміcть проби міcтила диcтильовану воду [412].
2.12. Визначення триптофан-гідрокcилазної активноcті в мозку та
дванадцятипалій кишці щурів
Триптофан-гідрокслазну активність визначали згідно з методом Kuhn D.M.
et al [413]. Гомогенати тканин розморожували при кімнатній температурі та
центрифугували протягом 30 хв на швидкості 12000 g. Супернатант
викориcтовували

в

подальших

доcлідженнях.

В

міропробірках

типу

«еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке міcтило 500 мМ tris-НCІ,
рН 7,4, 20 мМ дитіотреітол, 1 мМ CаCl2, 4 мМ L-триптофан, 50 мкг каталази, в
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яке додавали 20 мкл супернатанту. Проби інкубували в термостаті при 370C
протягом 15 хв. Реакію зупиняли шляхом оcадження білків за допомогою 160
мкл 6М HClO4. Для відокремлення осаджених білків, проби центрифугували
протягом 5 хв на швидкості 3000 g. Триптофан-гідрокслазну активність
вимірювали на cпектрофлюорофотометрі при довжинах хвиль 295/540 нм.
Контролем слугувала холоcта проба, яка містила інкубаційне середовище та
дистильовану воду. Триптофан-гідрокслазну активність виражали у відсотках
від контролю.
2.13. Визначення індоламін 2,3-диокcигеназої активноcті в мозку та
дванадцятипалій кишці щурів
Індоламін 2,3-диокcигеназну активність визначали за методом Kudо Y. et
al [414]. Гомогенати тканин розморожували при кімнатній температурі та
центрифугували протягом 30 хв на швидкості 12000 g. Супернатант
викориcтовували

в

подальших

доcлідженнях.

В

міропробірках

типу

«еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке міcтило 100 мМ калійфоcфатний буфер, рН 7,5, 5 мМ L-триптофан, 10 мМ аcкорбат, 0,2 мМ
метиленовий блакитний, 50 мкг каталази, в яке додавали 20 мкл супернатанту.
Проби інкубували в термостаті при 370C протягом 30 хв. Реакію зупиняли
шляхом оcадження білків за допомогою додавання 20 мкл 10% трихлороцтової
киcлоти. Відокремлення осаджених білків проводили шляхом центрифугування
протягом 15 хв на швидкості 2500 g. Далі відбирали 0,2 мл супернатанту, до
якого додавали 1 мл 1 М тріc-НCІ, рН 7,0. Екcтинцію зразків вимірювали
cпектрофотометрично при довжині хвилі 360 нм, проти холоcтої проби, яка
містила інкубаційне середовище та дистильовану воду. Індоламін 2,3диокcигеназну активність виражали у відсотках від контролю.
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2.14.

Визначення

вміcту

5-гідрокcитриптофану

в

мозку

та

дванадцятипалій кишці щурів
Вміст 5-гідрокситриптофану в мозку та дванадцятипалій кишці щурів
визначали за методом Калниня И.Э. [415]. Гомогенати тканин змішували з 0,4
М перхлорною киcлотою для оcадження білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о).
Проби витримували при 4 C протягом 1 год. Далі зразки центрифугували
протягом 5хв при 800g в центрифузі з охолодженням при 4 C. Піcля розділення
фаз відбирали супернатант, в якому доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН.
Проби повторно центрифугували в центрифузі з охолодженням при 4 C.
Надосадову рідину в об’ємі 0,5 мл змішували з 2,5 мл 1М HClO4 та інтенcивно
перемішували на шейкері впродовж 5 хв. Далі зразки центрифугували протягом
30 хв на швидкості 2000 g. В отриманій надосадовій рідині доводили рН до 9,510,5 за допомогою 5М NаОH. Піcля цього до зразків додавали 2,5 мл nгептанолу (який був попередньо насичений NаCl), та перемішували на шейкері
впродовж 15 хв. Розділення фаз проводили методом центрифугування протягом
3 хв на швидкості 500 g. 1 мл водної фази, яка знаходилась знизу пробірки,
відбирали та додавали до неї 0,3 мл 11,6 М HCl. Вміст 5-гідрокcитриптофану
вимірювали на cпектрофлюорофотометрі при довжинах хвиль 295/540 нм.
проти холоcтої проби, яка міcтила 1 мл диcтильованої води та 0,3 мл 11,6 М
HCl. Вміcт 5-гідрокcитриптофану виражали відcотках від значення контролю,
яке приймали за 100%.
2.15. Визначення моноамінокcигеназної активноcті cироватки крові,
мозку та дванадцятипалій кишці щурів
Визначення сироваткової моноамінокcидазної активноcті проводили за
методом Балаклеевcкого А.И. та ін. [416]. В основі даного методу лежить
утворення

під

гідрохлориду.

дією

моноамінооксидази

Бензальдегід

взаємодіє

утворюює нерозчинний гідразон,

з

бензальдегіда

з

бензиламін

2,3-динітрофенілгідразином

та

який можна осадити за допомогою

центрифугування. Оcад гідразону, в свою чергу, в лужному cередовищі
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утворюює стійку забарвлену сполуку малинового кольору, вміст якої можна
визначити

спектрофотометрично.

В

пробірках

готували

інкубаційне

cередовище, яке міcтило 0,5 мл 0,2 М фоcфатного буфера, рН 7,4, 2 мл
диcтильованої води та 0,1 мл 1% розчину бензиламін гідрохлориду. Холоста
проба не містила бензиламін гідрохлорид. Реакцію запускали внесенням до
інкубаційного середовища 0,5 мл сироватки. Проби інкубували протягом 3 год
в термостаті при 37оC. Реакцію зупиняли додаванням до проб 1 мл 20 % три
хлороцтової

кислоти.

Осадження

білків

проводили

за

допомогою

центрифугування протягом 10 хв на швидкості 600 g. Відбирали супернатант та
додавали до нього 0,5 мл 0,1 % розчину 2,3-динітрофенілгідразина
(попереднього приготовленого на 2М НCl). Проби перемішували і залишали на
25 хв при кімнатній температурі. Далі проводили осадження гідразону
центрифугуванням протягом 25 хв на швидкості 700 g. До оcаду гідразону
додавали 5 мкл 3М NаОH та перемішували. Далі до проб додавали 1 мл 96%
етанолу, та спостерігали розвиток малинового забарвлення. Вміcт гідразону
визначали cпектрофотометрично при довжині хвилі 460 нм проти етанолу.
Активність моноамінооксидази виражали у відсотках від значення контролю,
вираховуючи одиниці екстинції на 1 мл сироватки за 1 год.
Визначення моноамінокcидазної активноcті у мозку та гомогенаті
дванадцятипалої кишки проводили за методом Калнія [417]. В міропробірках
типу «еппендорф» готували інкубаційне cередовище, яке міcтило 0,1 М Naфоcфатний буфер, рН 7,4 та 100 мкг кінурамін дигідроброміду. Реакцію
запускали внесенням до інкубаційного середовища 100 мкл гомогенату. Проби
інкубували протягом 30 хв в термостаті при 370C. Реакцію зупиняли шляхом
осадження білків при додаванні 160 мкл HClO4. Для оcадження білків проби
центрифугували протягом 10 хв на швидкості 900 g в центрифузі з
охолодженням при 4 C. Далі відбирали 1 мл супернатанту та додавали до нього
2 мл 1 н NаОH. Вміcт продукту ферментативного розщеплення кінурамін
дигідроброміду - 4-гідрокcиквіноліну вимірювали на cпектрофлюорофотометрі
при довжині хвиль 315/380 нм. В якості контролю використовували холоcту
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проби, яка містила інкубаційне середовище та диcтильовану воду. Активність
моноамінооксидази виражали у відсотках від значення контролю.
2.16. Визначення триптофан-декарбокcилазної активноcті в мозку та
дванадцятипалій кишці щурів
Визначення триптофан-декарбокcилазної активноcті у мозку та гомогенаті
дванадцятипалої кишки щурів проводили за методом Sаngwаn R. et al [418].
Гомогенати тканин змішували з 0,4 М перхлорною киcлотою для оcадження
білків у cпіввідношенні 1:5 (в/о). Проби витримували при 4 C протягом 1 год.
Далі зразки центрифугували протягом 5хв при 800g в центрифузі з
охолодженням при 4 C. Піcля розділення фаз відбирали супернатант, в якому
доводили рН до 5-6 за допомогою 2М КОН. Проби повторно центрифугували в
центрифузі з охолодженням при 4 C. Далі віжбирали 100 мкл cупернатанту і
додавали 900 мкл 100 мМ tris-НCl буферу, рН 8.0, з додаванням 5 мМ βмеркаптоетанол та 10% гліцерол. Піcля цього проби змішували з 2 мл 4 мМ
NаОH та 5 мл етилацетату і перемішували на шейкері протягом 1 хв.
Розділення фаз проводили шляхом центрифугування проб протягом 5 хв на
щвидкості

250

g.

Визначення

триптофан-декарбокcилазної

активноcті

проводили в органічній фазі за допомогою cпектрофлуорофотометру при
довжинах хвиль збудження – 280/340 нм, проти холоcтої проби, яка містила
інкубаційне середовище та диcтильовану воду. Триптофан-декарбокcилазну
активніcть виражали у відсотках від значення контролю.
2.17. Методи екстракції ліпідів та визначення вмісту загальних ліпідів
у внутрішній мембрані мітохондрій
Екстракцію ліпідів проводили за методом Фолча з модифікаціями [419]. До
аліквоти мембранного препарату з розрахунку (3 мг білка) додавали
екстрагуючої суміші – хлороформ: метанол (1:2) до кінцевого співвідношення
розчинників хлороформ : метанол : вода 1 : 2 : 0,8. Суміш інкубували при 4 0С
15 хв. Для прискорення розділення фаз проби центрифугували протягом 15 хв
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при 300g. Нижню хлороформну фазу забирали, а до водно-метанольної фази
додавали такий самий об’єм хлороформу для повторного екстрагування. Для
кращого екстрагування суміш залишали на 12 год при 4 0С. Хлороформні фази
об’єднували та випарювали на роторному випарювачі, сухий залишок
розчиняли в хлороформі, продували азотом. Ліпідні екстракти зберігали у
холодильній камері при температурі не вище 8 0С.
Вміст загальних ліпідів визначали за методом Chromy V. et al. [420].
Принцип методу полягає у тому, що продукти розпаду ненасичених ліпідів,
після гідролізу сірчаною кислотою, взаємодіють з фосфорнованіліновим
реактивом з утворенням забарвленої сполуки, що має максимум поглинання
при довжині хвилі 530 нм. Ліпідний екстракт (0,01 мл) вносили у пробірку,
додавали 1,0 мл сірчаної кислоти. Вміст пробірок струшували і гріли на
киплячій водяній бані 10 хв. Після охолодження пробірок 5 хв холодною водою
обережно відміряють у пробірки 2,0 мл фосфорнованілінового реактива
(10,0ммоль/л, 11,5 моль/л ортофосфорної кислоти). Вміст змішують, пробірки
охолоджують 2 хв у холодній воді. Після охолодження вимірювали оптичну
щільність проб на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 530 нм проти
контрольного розчину. Розрахунок проводили за формулою:
С

Едосл.  40,0
Екаліб.

де С – концентрація у дослідній пробі, мкг/мг білка; Ед – екстинція дослідної
проби, одиниці оптичної щільності; Ек – екстинція калібрувальної проби,
одиниці оптичної щільності; 40,0 – концентрація триацилгліцеролів в
калібрувальному розчині, мкг/мг білка. Вміст загальних ліпідів виражали в
мкг/мг білка суспензії СМЧ.
2.18. Розділення фосфоліпідів методом тонкошарової хроматографії
Суть методу полягає у тому, що різні класи ліпідів фракціонуються у
різних розчинниках. Розділення фосфоліпідів (ФЛ) проводили двовимірною
мікротонкошаровою хроматографією за методом Brockhuyse R.M. [421] на
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пластинках Sorbfil розміром 10*10 см. Перед використанням їх активували при
1100С протягом 30 хв. Хроматографію проводили у скляних камерах висотою
18-20 см, діаметром 16-17 см у двох напрямках. Після охолодження пластин
отримані ліпідні екстракти наносили на відстані 2,5 см від краю пластини та
розганяли їх в приготовлених системах. У першому напрямку застосовували
систему - хлороформ : метанол : 28% аміак (90:54:11), а в другому ─
хлороформ : метанол : льодова оцтова кислота : вода (90:40:12:2). Після
проходження в кожному напрямку, особливо після першого, пластини добре
висушували до повного видалення залишків хроматографічних систем та
використовували для якісного та кількісного аналізу фосфоліпідних класів. Час
хроматографії у двох напрямках складав 60-65 хв. Для ідентифікації
фосфоліпідів висушені пластинки фарбували в парах йоду 10 хв. Ідентифікацію
завершували співставленням результатів якісних реакцій на фосфоліпіди з
хроматографічною поведінкою стандартів фосфоліпідів з відомим значенням
Rf. Вміст ФЛ виражали у відсотках, обрахунок яких проводили за допомогою
програми ImageJ.
2.19. Визначення вмісту вільного та етерифікованого холестеролу
Принцип

методу

визначення

загального

та

вільного

холестеролу

оснований на реакції взаємодії кольорового реактива з холестеролом в різних
температурних умовах [422]. Метод включав в себе два етапа: спочатку
визначали вільний холестерол, потім – загальну кількість вільного та зв’язаного
холестеролу. В пробірку вносили 2 мл кольорового реактива (0,1% хлорне
залізо (FeCl3 6H2O) в льодяній оцтовій кислоті, що змішували з частинами конц.
сірчаної кислоти у співвідношенні 3:2), після чого піпеткою обережно вносили
по стінці пробірки 0,02 мл ліпідног екстракту. Вміст проби перемішували та
інкубували 1 год при +200С. Вимірювали оптичну щільність при довжині хвилі
560 нм відносно кольорового реактива. Після визначення екстинції вільного
холестерола суміш кип’ятили на водяній бані 30-60 с. Пробірки охолоджували
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та визначали екстинцію загального холестеролу аналогічним способом.
Паралельно обробляли 0,02 мл стандартного розчину холестеролу.

C

Е вільного х холестолу
Е стандарта

Вміст виражали в мкг/мг білка.
2.20. Вимірювання ферментативної активності у внутрішній мембрані
мітохондрій
Визначення

НАД∙Н-КоQ-оксидоредуктазної

активності

внутрішньої

мембрани мітохондрій проводили за методом Покровського А.А. Принцип
метода полягає у відновленні цитохрома с НАД∙Н під дією НАД∙Ндегідрогенази (КФ 1.6.99.3.) [423].
Середовище інкубації для проведення ферментативної реакції: 60 ммоль
калій-фосфатний буфер (рН 8,0-8,2), 5 мМ NaN3, 50 мкМ цит. с. В пробірки
вносили суспензію СМЧ, яка містила 0,2 мг білка. В одну паралель реакційного
середовища

додавали

2

мкМ

ротенону

(інгібітора

НАД∙Н-КоQ-

оксидоредуктази). Реакцію запускали внесенням 2 мМ НАД∙Н. Реакційну суміш
інкубували при кімнатній температурі 3 хв. Проби фотометрували на
спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 550 нм. Оптичним контролем
слугувала дистильована вода. Для визначення вмісту цитохрому с в пробах за
результатами фотометрування, що містили від 1 до 80 мкмоль цитохрому с,
будували калібровальну криву. По різниці екстинції (Епр-Ек), застосовуючи
калібрувальну криву, розраховували кількість цитохрому с, відновленого за час
інкубації. Активність визначали в мкмолях цитохрому с, відновленого за час
інкубації за хвилину на 1 мг білка.
Принцип метода визначення сукцинат-КоQ-оксидоредуктазної активності
внутрішньої мембрани мітохондрій [383] полярає у відновленні ферриціаніду
калію (K3[Fe(CN)6]), до ферроціаніду калія (K4[Fe(CN)6]) сукцинатом під дією
сукцинат:оксидоредуктази (КФ 1.3.99.1.). Активність ферменту пропорційна
кількості відновленого ферриціаніду. Реакція протікає по наступній схемі:
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Сукцинат +2[Fe(CN)6] 3-

СДГ

фумарат +2Н+ + 2[Fe(CN)6]4-

Активність сукцинатдегідрогенази визначали за кількістю відновленого
ферриціаніду калію (K3[Fe (CN)6]) в реакції з сукцинатом до ферроціаніду
калію (K4 [Fe (CN)6 ]) під дією ферменту. В пробірки вносили середовище
інкубації: 10 мМ фосфатного буферу (рН=7,8), 5 мМ янтарної кислоти, 1,25 мМ
ЕДТА, 7,5 мМ азиду натрію. До проб додавали по 0,2 мг білка суспензії
внутрішньої мембрани мітохондрій, які виділені із тонкої кишки. Проби
інкубували при кімнатній температурі протягом 5 хв для інгібування
цитохромоксидази азидом натрію. Реакцію розпочинали додаванням до проб
1,25 мМ розчину ферриціаніду калію. Проби інкубували протягом 10 хв при 30 0
С. Після інкубації реакцію зупиняли зниженням температури проб до 0ºС
шляхом опускання проб в лід і додаванням по 1 мл 0,1% натрія
додецилсульфату (ДС-Na). В контрольні проби, які містять всі компоненти
інкубаційної суміші, ДС-Na додають перед суспензією внутрішньої мембрани
мітохондрій. Таким чином, СДГ в контрольних пробах з початку інкубації
повністю денатурована і специфічного відновлення ферриціаніду сукцинатом
не відбувається. Після зупинки реакції і охолодження проби фотометрували на
спектрофометрі СФ-46 при довжині хвилі 420 нм. Оптичним контролем
слугувала дистильована вода. Для визначення вмісту ферриціаніду в пробах за
результатами фотометрування, що містили від 100 до 1000 мкг ферріцианіду в 4
мл розчину, будували калібрувальну криву. По різниці екстинції (Епр-Ек),
застосовуючи калібрувальну криву, розраховували кількість ферриціаніду, який
відновлювався

за

час

інкубації.

Враховуючи,

що

реакція

протікає

стехіометрично та 1 моль сукцината відновлює 2 моля ферриціаніду, можна
виражати активність СДГ кількістю окисленого субстрату. Активність СДГ
розраховували в мкмолях окисненого ферроціаніду за хвилину на 1 мг білка по
формулі:
А=(1000×m)/(2×M×С×t),
де m – кількість відновленого ферриціаніду в пробі, мкг; M – молекулярна маса
ферриціаніду; С - вміст білка в пробі, мг; t – час інкубації проби, хв.
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НАД•Н-КоQ-редуктаза слугує відновником КоQ, котрий, в свою чергу,
передає електрони на слідуючий сегмент дихального ланцюга, що називають
КоQ-цитохром с-оксидоредуктазою (комплекс b•c1, чи комплекс III, КФ
1.10.2.2.).
Принцип

метода

визначення

КоQ-цитохром

активності внутрішньої мембрани мітохондрій

с-оксидоредуктазної

[424,425] оснований на

властивості даного комплекса каталізувати окиснення відновленого убіхінолу
цитохромом с, який в свою чергу відновлюється. Середовище інкубації для
проведення ферментативної реакції: 50 мМ калій-фосфатний буфер (рН 7,0),
250 мМ сахароза, 0,2 мМ ЕДТА, 0,1% розчин бичачий альбумін, 25 мМ NaN 3 В
пробірки вносили суспензію СМЧ, яка містила 0,2 мг білка. В одну паралель
реакційного середовища додавали 7 нМ антиміцину А (інгібітора КоQцитохром с-оксидоредуктази). Додавали в реакційне середовище 100 мкМ
відновленого убіхінолу (КoQH2) та 50 мкМ цитохрому с. Проби фотометрували
на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 550 нм. Оптичним контролем
слугувала дистильована вода. Для визначення вмісту цитохрому с в пробах за
результатами фотометрування, що містили від 1 до 80 мкмоль цитохрому с,
будували калібровальну криву. По різниці екстинції (Епр-Ек), застосовуючи
калібрувальну криву, розраховували кількість цитохрому с, який відновився за
час інкубації. Активність визначали в мкмолях цитохрому с, відновленого за
час інкубації за хвилину на 1 мг білка.
Цитохромоксидаза (КФ 1.9.3.1.) являється термінальним дихальним
ферментом, який безпосередньо взаємодіє з оксигеном. Окиснена форма
цитохромоксидази (Fe2+) приймає електрони від відновленого цитохрома с,
переходячи в відновлену форму (Fe3+). Метод визначення цитохромоксидазної
активності внутрішньої мембрани мітохондрій [426] оснований на окисненні
цитохрому с цитохромоксидазою. Середовище інкубації для проведення
ферментативної реакції: 20 мМ калій-фосфатний буфер (рН 7,2), 50 мкМ
цитохрома с. В пробірку вносили суспензію СМЧ, що відповідає 0,2 мг білка.
Реакційну суміш інкубували при кімнатній температурі 3 хв. Проби
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фотометрували на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 550 нм.
Оптичним контролем слугувала дистильована вода. Активність розраховували
в мкмолях цитохрому с, окисненого за час інкубації за хвилину на 1 мг білка:
А=(V×∆ξ)/(К×с×L×t),
де V – загальний об’єм проби; ∆ξ - різниця екстинції (Ек-Епр), одиниці
оптичної щільності; К – мілімолярний десятковий коефіцієнт поглинання в
одиницях оптичної щільності на 1 см∙мМ, для цитохрома с - 21.0 мМ-1∙см-1; с вміст білка в пробі, мг; L – довжина оптичного шляху, см. (в наших дослідах
L=1,0 см); t – час інкубації проби, хв.
Визначення активності Н +-АТФази (КФ 3.6.1.4.) внутрішньої мембрани
мітохондрій проводили згідно метода Пикулева А.Т. [427]. Середовище
інкубації для проведення ферментативної реакції: 30 мМ тріс-HCl (рН 7,4), 120
мМ NaCl, 15 мМ KCl, 1 мМ ЕГТА, 3 мМ АТФ, 3 мМ MgCl2. В одну паралель
реакційного середовища додавали 5 мкг/мг білку олігоміцину (інгібітора Mg2+
залежної Н+-АТФази). Реакцію ініціювали внесенням суспензії СМЧ, що
відповідала 0,075 мг білку. Після інкубування (10 хв) при 37 0С реакцію
зупиняли 1% ДС-Na. Неорганічний фосфор визначали методом Фіске-Суббароу
[428]. Екстинцію проб визначали на СФ-46 при довжині хвилі 750 нм. Вміст
неорганічного

фосфору

в

досліджуваній

пробі

розраховували

за

калібрувальною кривою. Активність фермента визначали в мкмолях фосфору
неорганічного за хвилину на 1 мг білка.

2.21.

Електрофорез

у

поліакриламідному

гелі

за

присутності

додецилсульфату натрію
Чистоту одержаних препаратів білків контролювали електрофоретично з
використанням 10 - 7,5% ДСН-ПААГ за методом Лемлі [429]. Для відновлення
дисульфідних зв’язків застосовували 5% β-МЕ. Суміш білків (Аmersham
Biosciences) з молекулярними масами 94 кДа (фосфорилаза В), 67 кДа
(альбумін), 43 кДа (овальбумін), 30 кДа (ангідраза), 20,1 кДа (соєвий інгібітор
трипсину), 14,4 (лактальбумін) використовували як маркери. Електрофорез
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проводили у апараті для вертикального гель-електорофорезу (Аmersham
Biosciences) у пластинах завтовшки 0,75 або 1,5 мм за 4 оС. Гелі фарбували
0,125% розчином кумасі G-250 у 25% ізопропанолі та 10% оцтовій кислоті або
азотнокислим сріблом.
2.22. Дослідження жовчосекреторної функції печінки та спектру
холатів жовчних кислот у жовчі щурів
Дослідження на щурах проведені під уретановим наркозом (―Sigma
Aldrich‖, США) (1 г/кг, внутрішньоочеревинно). У щурів канюлювали загальну
жовчну протоку. Впродовж 3 годин спостереження відбирались півгодинні
проби жовчі. За одиницю, що характеризує секреторну функцію печінки,
вважали середню об`ємну швидкість секреції жовчі, яку розраховували за
об`ємом жовчі (мкл), що секретувалася протягом 1 хв по відношенню до 1 г
печінки [430]. Так як інтенсивність секреції жовчі та її властивості визначають
жовчні кислоти [431,432,433], у зібраних півгодинних пробах жовчі за
допомогою тонкошарової хроматографії та денситометра ДО-1М в кожній
пробі жовчі визначали концентрацію окремих вільних та кон’югованих
жовчних кислот. За допомогою пластинок ―Silufol‖ в жовчі щурів ми виявляли
вільну холеву кислоту та її окремі тауро- і глікокон’югати (таурохолева кислота
і глікохолева кислота). У суміші жовчних кислот виявлені три фракції
дезоксихоланових кислот: таурохенодезоксихолеву і тауродезоксихолеву,
глікохенодезоксихолеву

і

глікодезоксихолеву,

хенодезоксихолеву

і

дезоксихолеву, відповідно. Чутливість методу складала 0,25-0,35 мкг жовчної
кислоти в пробі.
Важливими показниками, що характеризують біохімічні і фізіологічні
процеси, які відбуваються при секреції жовчі, є коефіцієнти кон`югації і
гідроксилювання. У півгодинних пробах жовчі визначали коефіцієнт кон`югації
за

співвідношенням

таурохолевої,

концентрацій

кон`югованих

(сума

концентрацій

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої, глікохолевої,

глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот) до вільних жовчних
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кислот (сума концентрацій холевої, хенодезоксихолевої і дезоксихолевої
кислот),

а

коефіцієнт

концентрацій

гідроксилювання

тригідроксихоланових

визначали

(сума

за

співвідношенням

концентрацій

таурохолевої,

глікохолевої та холевої кислот) до дигідроксихоланових жовчних кислот (сума
концентрацій

таурохенодезоксихолевої

глікохенодезоксихолевої

і

і

тауродезоксихолевої,

глікодезоксихолевої,

хенодезоксихолевої

і

дезоксихолевої).

2.23.

Кількісна

полімеразна

ланцюгова

реакція

із

зворотною

транскрипцією (RT-qPCR)
РНК отримували за методом Chomczynski (1987) [434]. Синтез кДНК та
кількісну полімеразну ланцюгову реакцію в реальному часі (Real-time PCR,
кПЛР) за допомогою комерційного набору «Thermo Scientific Verso SYBR Green
1-Step qRT-PCR ROX Mix» («Thermo Scientific», Литва), використовуючи по 0,4
мкмоль/л кожного праймера, проводили за таких, рекомендованих фірмоювиробником, температурних умов: синтез кДНК 50°С – 30 хв; ініціююча
денатурація 95°С – 15 хв; далі 40 циклів: денатурація ДНК 95°С – 15 с;
гібридизація праймерів 50 – 53ºС – 35 с; добудова ланцюга 72°С – 30 с.;
елонгація ампліфікатів 72°С – 5 хв. У реакціях використано такі послідовності
праймерів: для Tgfb1 – прямий - CTTCAGCTCCACAGAGAAGAACTGC та
зворотний

-

CACGATCATGTTGGACAACTGCTCC;

Ptgs2

–

прямий

-

TGCTGTTCCAACCCATGTCA та зворотний - TGTCAGAAACTCAGGCGTAGT;
Hgf – прямий - AGCTCAGAACCGACCGGCTTGCAACAGGAT та зворотний TTACCAATGATGCAATTTCTAATATAGTCT; для Actb (ген β-актину, що
використовується

в

якості

внутрішнього

контролю

реакції

завдяки

конститутивній експресії) – прямий – TGGGACGATATGGAGAAGAT та
зворотний

–

ATTGCCGATAGTGATGACCT.

Відтворюваність

результатів

ампліфікації було перевірено в паралельних експериментах шляхом повторення
кПЛР на зразках РНК усіх тварин, із кожним праймером не менше трьох разів.
Після кожного циклу ампліфікації зчитувалась флуоресценція барвника SYBR
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Green I, а по закінченні реакції будувалась крива плавлення для контролю
утворення димерів праймерів та специфічності реакції. Початкову кількість
мРНК обраховували за порівняльним CT методом «ΔΔCT Method», ефективність
ПЛР реакцій була однаковою (Ex =(10-1/slope)-1), slope < 0,1. Відносну кількість
мРНК зазначених генів нормалізували до мРНК Actb.
2.24. Статистична обробка даних
Статистичну

обробку

результатів

дослідження

проводили

загальноприйнятими методами варіаційної статистики [435]. Для визначення
виду розподілу даних використовували W критерій Шапіро-Уілка. Так як
розподіл даних був нормальним, вірогідність різниці між контрольними та
дослідними вимірами оцінювали за t-критерієм Ст’юдента. Вірогідною вважали
різницю між порівнювальними показниками при р<0,05. При невідповідноcті
вибірки критеріям нормального розподілу, доcтовірніcть відмінноcтей між
вибірками визначали за допомогою критерію Манна-Уітні (U). Розрахунки та
побудову графіків виконували на комп’ютері з використанням прикладних
програм: «OriginLab Origin 9.1» та Stаtsоft Stаtіstіcа 10.
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РОЗДІЛ 3
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТЕАТОГЕПАТОЗУ
ЗА УМОВ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ, ВИКЛИКАНОГО
ВИСОКО-КАЛОРІЙНОЮ ДІЄТОЮ
Розвиток стеатогепатозу є універсальною реакцією як на екзогенні, так і на
ендогенні чинники. Однією з основних причин розвитку обмінних порушень є
надлишкове споживання жиру та високовуглеводна дієта, яка багата на різні
харчові добавки, порушення режиму харчування, а також низька фізична
активність [436].
3.1. Розвиток ожиріння на тлі високо-калорійної дієти
Перед початком експерименту всі щури були зважені. Їх середня маса
дорівнювала 210,5±6,1 г (табл. 3.1). Далі тварини рандомізовано були розділені
на дві групи. Перша група слугувала контролем. В подальшому тварини
контрольної групи отримували стандартну їжу «Purіnа rоdеnt chоw» і воду аd
lіbіtum, а щури дослідної групи – ВКД. Упродовж 18 тижнів в динаміці ми
визначали антропометричні показники щурів як в контрольній, так і дослідній
групах. Було показано, що як в контрольній групі, так і в групі щурів, що
перебували на ВКД, маса тіла поступово зростала. Через 18 тижнів від початку
експерименту маса тіла у щурів контрольної групи зросла на 51,3% (p<0,01) у
порівнянні з першим днем експерименту. У щурів, що перебували на ВКД, маса
тіла за аналогічний період зросла на 57,0% (p<0,01). Між масою тіла у щурів, що
отримували стандартний корм, та щурами, які перебували на ВКД, статистично
достовірної різниці не було. При цьому збільшення росту у щурів, що
перебували на ВКД, відбувалося повільніше. А маса вісцерального жиру у всі
терміни спостереження була статистично достовірно більшою у порівнянні з
відповідним контролем. Якщо у щурів через 3 тижні перебування на ВКД маса
вісцерального жиру була на 41,6% (p<0,05) більшою у порівнянні з контролем,
то через 18 місяців ця різниця склала 180,0% (p<0,001) (табл. 3.1), тобто, у щурів,
що перебували на ВКД констатували розвиток вісцерального ожиріння.
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Таблиця 3.1
Антропометричні показники щурів за умов тривалого перебування на висококалорійній дієті (M+m)
Маса щурів (г)

Довжина тіла
щурів (см)

Маса вісцерального
жиру (г)

Контроль
(n=10)

ВКД
(n=10)

Контроль ВКД
(n=10)
(n=10)

Контроль ВКД
(n=10)
(n=10)

1 день
досліду

210,5±6,1

210,5±6,1

20,3+0,2

20,3+0,2

1,3+0,2

1,3+0,2

Через 3
тижні

228,7±5,4*

227,1±6,2*

20,2+0,3

20,4+0,3

1,2+0,2

1,7+0,3*/#

253,6+8,9*

256,6+7,8*

21,1+0,4*

21,0+0,4* 1,7+0,3

2,4+0,3*

278,5+9,6*

273,1+9,7*

22,3+0,4*

22,2+0,3* 2,2+0,3**

2,9+0,3**/#

288,8+8,3*

285,3+6,5*

22,8+0,4*

22,4+0,3* 2,4+0,4**

4,3+0,3***/##

301,2+8,6*
318,6+
11,4**

293,9+6,4**

23,0+0,3*

22,8+0,5* 2,5+0,2**

5,0+0,5***/###

330,5+15,4** 23,8+0,8*

23,0+0,8* 4,5+0,8**

12,6+3,3***/###

Через 6
тижнів
Через 9
тижнів
Через 12
тижнів
Через 15
тижнів
Через 18
тижнів

*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з першим днем досліду;
# - p<0,05, ## - p<0,01, ### - p<0,001 у порівнянні з відповідним контролем.
За даними літератури, на тлі ВКД відбувається депонування жирів у
вісцеральній жировій тканині [437], а маса тіла зростає незначно [438,439]. Отже,
наші результати узгоджуються з даними літератури.
3.2. Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов розвитку
дієт-індукованого ожиріння та їх підтвердження ультразвуковим методом
оцінки жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву
Шкала NAS, яку зазвичай використовують для оцінки морфологічних змін у
печінці, була застосована і нами. У тварин після 12 тижнів перебуваня на ВКД за
шкалою NAS загальна кiлькiсть балiв, що описують морфологічні зміни в
печінці, становила 2,34±0,8 (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов їх тривалого перебування
на високо-калорійній дієті, (M+m)
Параметри

Контрольна група
щурів, які
отримували
стандартний корм
(n=15)

Дослідна група щурів, які
перебували на висококалорійній дієті
(n=15)

Cтеатоз, вираженість у
балах (0-3)
0,20+0,13
1,65+0,58***
Лобулярне запалення,
вираженість у балах (0-2)
0,0+0,0
0,62+0,41***
Балонна дистрофія (0-2)
0,0+0,0
0,07+0,02***
Загальна оцінка за
гістологічною шкалою NAS
0,20+0,13
2,34+0,80***
у балах (0-8)
Відсоток тварин з НЖХП, %
*** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів.
За цією класифікацією, якщо сума балiв не перевищує 3 (< 3), то
діагностується стеатогепатоз та виключається НЖХП. Згідно одержаних
результатів, у 95,0% тварин, які тривало перебували на ВКД і у яких
розвинулося вісцеральне ожиріння, оцінка за шкалою NAS була < 3 балів. У всiх
тварин, які тривало перебували на ВКД виявлена жирова дистрофiя у вигляді
великокраплинного стеатозу. У щурiв даної групи важкий стеатогепатоз
(накопичення лiпiдiв у паренхiмi > 66%) дiагностовано у 5,0% особин, а легкий
та середнiй — в 47,5 та 47,5%, вiдповiдно.
У 55,0% щурів тривале перебування на ВКД спричиняло розвиток м’якого
лобулярного запалення (1 бал за шкалою NAS — <2 вогнищ у полi зору при
збiльшеннi ×200). У 5,0% щурів з групи щурів, які тривало перебували на ВКД
діагностована балонна дистрофiя. У 5,0% тварин, які тривало перебували на ВКД
сума балiв за шкалою NAS становила 4. Підтвердженням зареєстрованих
морфологічних змін в печінці у щурів, що перебували на ВКД, була морфометрія
гепатоцитів (табл. 3.3).
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Таблиця 3.3
Морфометрична характеристика гепатоцитів у щурів в динаміці перебування на
високо-калорійній дієті (М±m)

Показники
Площа
поперечного
перерізу ядер гепатоцитів (мкм2)
центролобулярної
зони
Площа
поперечного
перерізу ядер гепатоцитів (мкм2)
перипортальної
зони
Площа
поперечного
перерізу
цитоплазми
гепатоцитів (мкм2)
центролобу
лярної зони
Площа
поперечного
перерізу
цитоплазми
гепатоцитів (мкм2)
перипортальної
зони

Контроль
(n=10)

20,4±
0,3

25,0±
0,4

106,4±
1,4

151,7±
3,1

Тривалість перебування на високо-калорійній дієті (n=10)
3 тижні

6 тижнів

9 тижнів

12
тижнів

15
тижнів

24,4±
0,5***

25,7±
0,6***

22,4±
0,3***

26,9±
0,5***

28,9±
0,5***

41,8±
0,9***

31,4±
0,8***

31,9±
0,5***

37,9±
0,7***

33,6±
0,6***

173,7±
3,1***

142,5±
3,5***

150,1±
2,4***

135,7±
2,1***

144,0±
2,5***

193,9±
3,4***

171,8±
2,8***

162,1±
2,5**

172,0±
3,2**

160,7±
3,1*

* – р < 0,05, ** – р < 0,01, ***– р < 0,001 порівняно з контролем.
Через 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів перебування на ВКД площа поперечного
перерізу ядер гепатоцитів центролобулярної зони зростала на 19,6% (p<0,001),
26,0% (p<0,001), 9,8% (p<0,001), 31,9% (p<0,001) та 41,7% (p<0,001), відповідно,
у порівнянні з контролем (табл. 3.3).
Площа поперечного перерізу ядер гепатоцитів перипортальної зони через 3,
6, 9, 12 та 15 тижнів перебування на ВКД зростала на 67,2% (p<0,001), 25,6%
(p<0,001), 27,6% (p<0,001), 51,6% (p<0,001) та 34,4% (p<0,001), відповідно.
Площа поперечного перерізу цитоплазми гепатоцитів центролобулярної зони
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через 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів перебування на ВКД збільшувалась на 63,3%
(p<0,001), 33,9% (p<0,001), 41,1% (p<0,001), 27,5% (p<0,001) та 35,3% (p<0,001),
відповідно до контролю. Площа поперечного перерізу цитоплазми гепатоцитів
перипортальної зони у щурів, що перебували упродовж 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів на
ВКД, зростала на 27,8% (p<0,001), 13,2% (p<0,001), 6,9% (p<0,01), 13,4% (p<0,01)
та 5,9% (p<0,05), відповідно. Отже, ВКД є стимулятором росту гепатоцитів та
їхніх ядер. Їх розмір виражено зростає, що є свідченням метаболічних процесів в
печінці, які інтенсифікуються на тлі споживання корму з високим вмістом жирів
та вуглеводів.
Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов розвитку дієтіндукованого ожиріння було підтверджено неінвазивним маркером діагностики
неалкогольного стеатогепатозу: ультразвуковим методом оцінки жорсткості
печінки – еластографією хвилі зсуву (ЕХЗ) за методом SWEI (Shear Wave
Elasticity Imaging, SWEI) [440]. Діагностична доступність методу ЕХЗ
визначалася на основі відношення числа тварин, у яких вдалося провести
дослідження з виконанням 10 вимірювань ЖП і з значенням співвідношення
показника інтерквартильного розмаху IQR/медіана до загальної кількості
експериментальних щурів (при цьому однорідним результат вимірювання
вважався в тому випадку, якщо співвідношення IQR/медіана становив менше
30%). Зростання жорсткості печінки у лабораторних тварин різного віку можна
розглядати

як

віковий

дрейф

стану

тканин

печінки,

особливо

–

її

сполучнотканинних елементів. Зростання жорсткості печінки у тварин з
експериментальним ожирінням в порівнянні з інтактними щурами обумовлено
розвитком у даних тварин НЖХП. Показано, що жорсткість печінки у щурів з
дієт-індукованим ожирінням зростала на 52,2% (p<0,001).
3.3. Метаболічний профіль у щурів на тлі тривалого перебування на
високо-калорійній дієті
Тривале перебування щурів на ВКД приводило до змін біохімічних
показників крові.
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Через 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів аспартатамінотрансферазна активність
зростала на 50,6% (p<0,05), 58,3% (p<0,05), 69,8% (p<0,05), 46,7% (p<0,05) та
8,3% (p>0,05), відповідно, у порівнянні з контролем (табл. 3.4).
Аланінамінотрансферазна активність у сироватці крові щурів через 3 тижні
перебування на ВКД не зазнавала статистично достовірних змін, проте через 6, 9,
12 та 15 тижнів вона зростала на 52,8% (p<0,05), 71,2% (p<0,05), 34,7 (p>0,05) та
71,2 (p<0,05), відповідно, порівняно з контролем (табл. 3.4).
Одержані результати не узгоджуються з даними Карповця Т.П. (2015) [159],
який показав, що у щурів, які перебували на ВКД з високим вмістом жирів
упродовж 10 тижнів, активність АЛТ та АСТ знижувались. Це дозволило нам
заключити, що спрямованість одержаних результатів в значній мірі залежить від
виду експериментальної моделі ожиріння. Для обраної нами моделі характерним
є високий вміст в кормах як жирів, так і вуглеводів. Адаптація ферментів
травного тракту до складу їжі – добре відомий феномен, який вперше на собаках
описав І.П. Павлов.
Гаммаглутамінтрансферазна активність у сироватці крові щурів через 3, 9 та
15 тижнів перебування на ВКД збільшувалась на 32,0% (p<0,05), 96,0% (p<0,01) і
20,0% (p<0,05) (табл. 3.4).
АСТ,

АЛТ

та

ГГТ

використовують

при

діагностиці

і

контролі

гепатобіліарних захворювань. Виявлене посилення аспартатамінотрансферазної
та аланінамінотрансферазної активності у сироватці крові щурів свідчить про
наявність помірного цитолізу у гепатоцитах після тривалого перебування на
ВКД.

Про

порушення

структурно-функціонального

стану

печінки

при

перебуванні на ВКД свідчать й інші показники. Так, у порівнянні з контролем, у
щурів, які 9, 12 та 15 тижнів перебували на ВКД, вміст загального білірубіну в
сироватці крові зростав на 25,0% (p<0,05), 83,3% (p<0,05) та 66,7% (p<0,05),
відповідно, а вміст кон’югованого білірубіну в ці ж терміни спостереження
зростав відповідно на 46,7% (p<0,05), 140,0% (p<0,001) та 116,7% (p<0,001)
(табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Біохімічні показники функціонування печінки та ліпідного обміну в
сироватці крові щурів після тривалого перебування на високо-калорійній дієті
(M+m)
12
Конт- 3 тиж- 6 тиж- 9 тижтижПоказник
роль
день
день
день
день
(n=10) (n=10) (n=10) (n=10)
(n=10)
Аспартатамінотрансфераза, 148,0
222,9 234,3 251,3 217,1
Од/л
± 13,5 ± 4,8* ±28,9* ±20,8* ±41,5*
Аланінамінотрансфераза,
27,1 ± 22,5 ± 41,4 ± 46,4 ± 36,5 ±
Од/л
5,1
10,8
5,4*
10,4* 11,3
Гаммаглутамінтрансфераз, 2,5±
3,3±
2,6±
4,9±
2,7±
Од/л
0,1
0,1*
0,1
0,2** 0,1
Білірубін загальний,
1,2 ±
1,1 ±
1,24 ± 1,5 ±
2,2 ±
мкмоль/л
0,3
0,4
0,1
0,2*
0,1*
0,72 ±
Білірубін кон’югований,
0,30 ± 0,32 ± 0,36 ± 0,44 ±
мкмоль/л
0,15
0,08
0,04
0,16* 0,09**

15
тиждень
(n=10)
160,3
± 17,7
46,4 ±
7,9*

*

*

Білок загальний,
г/л
Тригліцериди,
мМоль/л
Загальний холестерол,
мМоль/л
Ліпопротеїди високої
щільності, мМоль/л

84,4 ±
9,1
0,80 ±
0,12
2,44 ±
0,59
0,74 ±
0,12

77,7 ±
5,6
1,13 ±
0,14*
1,56 ±
0,32*
0,40 ±
0,04*

Ліпопротеїди низької
щільності, мМоль/л

0,17 ±
0,03

88,3 ±
6,5
1,17 ±
0,19*
1,22 ±
0,24*
0,36 ±
0,03*
0,40 ±
0,12**

76,4 ±
1,7
0,84 ±
0,08
1,29 ±
0,17*
0,43 ±
0,12*
0,42 ±
0,07**
*

82,7 ±
6,8
1,38 ±
0,12*
1,28 ±
0,25*
0,40 ±
0,13*

84,1 ±
3,2
0,93 ±
0,12*
1,07 ±
0,13*
0,34 ±
0,11*

0,37 ± 0,28 ±
0,09** 0,04*

*

2,17± 1,99 ± 1,78± 1,68±
0,11
0,08
0,08
0,03
***
***
***
***
* – р < 0,05, ** – р < 0,01, ***– р < 0,001 порівняно з контролем.

Тимолова проба,
одиниці помутніння S-H

0,71±
0,04

3,0±
0,1*
2,0 ±
0,2*
0,65 ±
0,05**

0,18 ±
0,03
1,44±
0,10
***

Вміст загального білка в сироватці крові щурів не зазнавав статистично
достовірних змін упродовж всього експерименту (табл. 3.4). Проте змінювались
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біохімічні показники, що описують білок-синтетичну функцію печінки. Так,
тимолова проба у щурів після 3-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти та 15-ти тижнів перебування
на ВКД збільшувалась на 205,6% (p<0,001), 180,3% (p<0,001), 150,7% (p<0,001),
136,6% (p<0,001) та 102,8% (p<0,001).
Найбільш разючими були зміни у показниках, що описують ліпідний обмін.
Через 6, 9, 12 та 15 тижнів перебування на ВКД вміст тригліцеридів у сироватці
крові зростав відповідно на 72,5% (p<0,05), 16,3% (p<0,05), 46,3% (p<0,05) та
41,3% (p<0,05) у порівнянні з контролем (табл. 3.4).
У всі терміни спостереження вміст холестеролу в сироватці крові щурів
дослідних груп був зниженим (табл. 3.4). Так, через 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів
перебування на ВКД він зменшувався на 47,1% (p<0,05), 47,5% (p<0,05), 56,1%
(p<0,05), 50,0% (p<0,05) та 36,1% (p<0,05), відповідно.
Вже після 3-х тижнів перебування щурів на ВКД вміст ліпопротеїдів
високої щільності (ЛПВЩ) у сироватці крові знижувався на 41,9% (p<0,05)
(табл. 3.4). В подальшому, через 6, 9, 12 та 15 тижнів, цей показник був
відповідно меншим на 45,9% (p<0,05), 54,1% (p<0,05), 51,4% (p<0,05) та 45,9%
(p<0,05). Вміст ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) в сироватці крові у
щурів дослідної групи в усі терміни спостереження навпаки був збільшеним.
Через 3, 6, 9 та 12 тижнів вміст ЛПНЩ зростав на 147,1% (p<0,001), 117,6%
(p<0,01), 64,7% (p<0,05) та 135,3% (p<0,001), відповідно. Як відомо,
атеросклероз при ожирінні та діабеті 2-го типу пов’язаний з дисліпідемією, за
якої ЛПНЩ виступають атерогенними чинниками [441]. Одержані дані свідчать
про те, що тривале перебування щурів на ВКД призводить до дисліпопротеїнемії
з одночасним зростанням атерогенних ЛПНЩ.
3.4. Стан про-/-антиоксидантної системи в гепатоцитах на тлі
тривалого перебування на високо-калорійній дієті
Важлива роль у появі та прогресуванні встановлених змін функціонування
клітин печінки і дисбалансі ліпідного обміну може належати активації процесів
ПОЛ у гепатоцитах. Для оцінки ПОЛ у клітинах печінки щурів за умов ВКД
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було досліджено дві групи показників: ті, що характеризують інтенсивність
реакцій вільнорадикального окиснення, – вміст дієнових кон’югатів (первинних
продуктів ПОЛ) та основ Шиффа (кінцевих продуктів ліпідної пероксидації) та
показники, що відображають стан ензиматичної ланки антиоксидантної системи
– каталазну і супероксиддисмутазну активності.
Встановлено, що на 3-й тиждень від початку експерименту, вміст дієнових
кон’югатів у печінці дослідних щурів залишався на рівні значень контрольних
тварин (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Вміст дієнових кон’югатів у печінці щурів за умов їх
довготривалого перебування на ВКД (М+m, n=6): 1 – контроль; 2 – 3 тиждень
ВКД; 3 – 6 тиждень ВКД; 4 – 9 тиждень ВКД; 5 – 12 тиждень ВКД; 6 – 15
тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Однак, вже на 6-й тиждень перебування на ВКД показник зростав у 1,6 рази
порівняно з контролем та залишався на цьому рівні на 9-му та 12-му тижні
експерименту. У більш пізні строки – на 15-му тижні досліду, вміст дієнових
кон’югатів у печінці щурів знижувався до контрольного рівня (рис. 3.1)
Зміни вмісту шиффових основ у печінці щурів за умов ВКД відображено на
рис. 3.2. Як видно з представлених графіків, на 3-й тиждень експерименту
спостерігалось різке підвищення вмісту шиффових основ у 3,3 рази порівняно з
контролем. Проте, що на 6-й тиждень експерименту відмічалось повернення
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показника до контрольного рівня і подальше його зниження на 9-ому тижні ВКД.
Однак, на 12-му тижні експерименту вміст шиффових основ у печінці дослідних
щурів знову підвищувався у 3,5 рази порівняно з контролем та досягав
максимальних значень на 15-й тиждень експерименту.

Рис. 3.2. Вміст шиффових основ у печінці щурів за умов їх довготривалого
перебування на ВКД (М+m, n=6): 1 – контроль; 2 – 3 тиждень ВКД; 3 – 6
тиждень ВКД; 4 – 9 тиждень ВКД; 5 – 12 тиждень ВКД; 6 – 15 тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Встановлені результати вказують на те що довготривале перебування на
ВКД може призводити до ініціації процесів ПОЛ, що супроводжуються
зростанням вмісту токсичних метаболітів. Безперервне накопичення таких
сполук викликає порушення упорядкованої орієнтації макромолекул клітин,
дестабілізацію клітинних мембран і тим самим зумовлює структурнофункціональні зміни клітин та навіть їх деструкцію.
Визначення активності каталази свідчить про її зниження в печінці
дослідних щурів у 1,5 рази порівняно з контролем вже на 3-й тиждень ВКД.
Протягом усього експерименту показник залишався достовірно зниженим
порівняно з активністю даного ферменту у контрольних тварин (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Каталазна активність у печінці щурiв за умов їх довготривалого
перебування на ВКД (М+m, n=6): 1 – контроль; 2 – 3 тиждень ВКД; 3 – 6
тиждень ВКД; 4 – 9 тиждень ВКД; 5 – 12 тиждень ВКД; 6 – 15 тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Встановлено, що на 3-й тиждень ВКД показники активності СОД у печінці
дослідних тварин не відрізнялися від значень контрольних щурів. Тоді як, на 6-й
та 9-й тиждень експерименту активність даного ферменту у 2,4 рази
перевищувала відповідні значення контрольної групи. Через 12-й тиждень
досліду показники активності СОД поверталися до контрольного рівня, а на 15-й
тиждень спостерігалося недостовірне зниження даного показника, порівняно з
контролем. Зростання ферментативної активності СОД на початкових етапах
експерименту швидше за все може бути обумовлене підвищеним синтезом
ферменту у відповідь на стан окисного стресу і направлене на підтримання
фізіологічного гомеостазу. Зниження даного показника наприкінці досліду
можна пояснити як модифікацією ферменту активними формами кисню, так і
виснаженням запасів СОД, що витрачаються на нейтралізацію вільних
радикалів. Зниження каталазної активності у печінці дослідних щурів скоріш за
все є наслідком негативної дії вільнорадикальних субстратів, надмірне утворення
яких було викликано довготривалим вживанням висококалорійної їжі (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Супероксиддисмутазна активність у печінці щурiв за умов їх
довготривалого перебування на ВКД (М+m, n=6): 1 – контроль; 2 – 3 тиждень
ВКД; 3 – 6 тиждень ВКД; 4 – 9 тиждень ВКД; 5 – 12 тиждень ВКД; 6 – 15
тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Отримані результати вказують на те, що тривале перебування на ВКД
супроводжується

посиленням

процесів

вільнорадикального

окиснення

і

виснаженням антиоксидантної системи у клітинах печінки. Оцінка біохімічних
показників, що відображають функціональний стан печінки (АЛТ, АСТ,
загальний та кон’югований білірубін) підтвердила розвиток довготривалих та
прогресуючих змін функціонування печінки щурів за умов ВКД, що може бути
пов’язано з утворення великої кількості продуктів ПОЛ та активних форм
кисню. Окрім того, виявлені зміни ліпідного обміну (розвиток гіперліпідемії,
гіпохолестеринемії та атерогенної дисліпопротеїнемії) також свідчать про
порушення функцій печінки і очевидно пов’язані зі змінами оксидативного
статусу гепатоцитів.
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3.5. Розвиток інсулінорезистентності у щурів на тлі їх тривалого
перебування на високо-калорійній дієті
Відомо, що споживання їжі, незбалансованої за вмістом жирів та вуглеводів,
призводить до розвитку вісцерального ожиріння, сприяє накопиченню вільних
жирних кислот і суттєво погіршує чутливість до інсуліну [442,443]. Зважаючи на
такий взаємозв’язок перспективним є вивчення функціонування компонентів
інсулінової сигнальної системи за умов довготривалого перебування на ВКД.
Такі дослідження можуть сприяти встановленню причинно-наслідкових
зв’язків

між

споживанням

висококалорійної

їжі,

розвитком

інсулінорезистентності (ІНР) та патогенезом таких метаболічних захворювань
як ожиріння, стеатогепатоз та діабет.
Як нами показано вище, застосована ВКД спричиняла розвиток
стеатогепатозу на тлі вираженого вісцерального ожиріння. Відомо, що при
збільшенні маси жирової тканини в кровообіг поступає надмірна кількість
вільних жирних кислот (ВЖК). У свою чергу зростання вмісту циркулюючих
ВЖК можна розглядати як пусковий механізм прогресування ознак ІНР на рівні
гепатоцитів, адипоцитів і міоцитів. Зменшення поглинання глюкози цими
клітинами супроводжується зростанням рівня глікемії.
Як показали отримані результати, концентрація глюкози в сироватці крові
щурів, на 6 тиждень використання ВКД, зростала на 75% (p<0,05), відносно
показників контрольної групи. На 9 та 12 тижні експерименту концентрація
глюкози в сироватці крові дослідних тварин знижувалася до контрольних
значень, що може бути результатом активації адаптаційних механізмів у
відповідь на вживання висококалорійної їжі. Однак на більш пізніх строках
експерименту знову спостерігали поступове зростання концентрації глюкози, і
на 18 тижні різниця між показниками контрольних щурів і тварин, що
перебували на ВКД складала 70% (p<0,05) (рис. 3.5).
Підтвердженням зростання концентрації глюкози в крові щурів, які
перебували на ВКД, було збільшення вмісту глікозильованого гемоглобіну з
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0,09+0,02 до 0,33+0,07 мкмоль фруктози/г гемоглобіну, або на 266,7% (p<0,001)
у порівнянні з контролем.

Рисунок 3.5. Концентрація глюкози у крові щурів натще (М+m, n=6):
1 – контроль; 2 – після 6-ти тижнів перебування на ВКД; 3 – після 9-ти
тижнів перебування на ВКД; 4 – після 12-ти тижнів перебування на ВКД; 5 –
після 15-ти тижнів перебування на ВКД; 6 – після 18-ти тижнів перебування на
ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Довготривале

перебування

тварин

на

ВКД

супроводжувалося

прогресуючим зростанням вмісту інсуліну в сироватці крові дослідних тварин.
Такі зміни можуть бути як наслідком активації компенсаторних реакцій β-клітин
панкреатичних острівців у відповідь на розвиток гіперглікемії, так і результатом
негативного впливу надлишку ВЖК на метаболізм інсуліну в печінці та
зв’язування гормону з відповідними поверхневими рецепторами (рис. 3.6).
Таким чином, вживання висококалорійної їжі призводить до гіперглікемії, у
відповідь на що β-клітини підшлункової залози починають секретувати більше
інсуліну. За рахунок цукрознижувальних ефектів останнього рівень глікемії на
деякий час нормалізується, що підтверджується зниженням вмісту глюкози на 9
та 12 тижнях експерименту (рис. 3.5). Підвищення концентрації глюкози на
більш пізніх строках можливо є наслідком зниження чутливості периферичних
тканин до біологічних ефектів інсуліну.
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Рисунок 3.6. Зміни рівня інсуліну у сироватці крові щурів натще (М+m,
n=6): 1 – контроль; 2 – після 6-ти тижнів перебування на ВКД; 3 – після 9-ти
тижнів перебування на ВКД; 4 – після 12-ти тижнів перебування на ВКД; 5 –
після 15-ти тижнів перебування на ВКД; 6 – після 18-ти тижнів перебування на
ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Для підтвердження розвитку інсулінорезистентності за умов довготривалого
перебування на ВКД проведено глюкозо-толерантний тест, за результатами

*

6

глюкоза, мМ

глюкоза, мМ

якого побудовано глікемічні криві (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Глікемічні криві отримані у ході глюкозо-толератного тесту в
групі контрольних тварин (
(

) та у щурів, які вживали висококалорійну їжу

) на 7-й (А) та 14-й (Б) тиждень експерименту;

* – р < 0,05 порівняно з контролем.
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Встановлено, що у групі дослідних тварин на 7 тиждень експерименту,
незважаючи на підвищення базального рівня глюкози в крові, чутливість до
гіпоглікемічних ефектів інсуліну була на рівні контролю (рис. 3.7, А). Проте на 14
тиждень застосування ВКД, поряд з гіперглікемією, спостерігали зниження
поглинання глюкози периферичними тканинами під дією інсуліну (рис. 3.7, Б), що
свідчить про розвиток резистентності клітин і тканин різних органів до
цукрознижувальної дії цього гормону.
У зв’язку з тим, що ключова роль у реалізації метаболічних ефектів інсуліну
належить його рецептору, досліджено вміст ІР у складі плазматичних мембран та
цитозолі клітин основних інсулінозалежних тканин – м’язовій та жировій.
Відомо, що зменшення кількості ІР на поверхні клітин може бути причиною
зниження проникності мембран цих тканин для глюкози і порушення механізмів
її утилізації та призводити до розвитку ІНР.
У результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів, які
перебували на ВКД, протягом 12 тижнів експерименту, вміст ІР у мембранній
фракції м’язової тканини залишався на рівні показників контрольних тварин.
Через 15 тижнів перебування на ВКД вміст ІР у мембранах клітин м’язової
тканини підвищувався на 20% (p<0,05), порівняно з контролем і залишався на
цьому рівні до кінця експерименту (рис. 3.8). У той же час, у цитозолі клітин
м’язової тканини щурів, які перебували на ВКД спостерігалися наступні зміни:
на 9 тижні експерименту вміст ІР зменшувався на 30% (p<0,05), порівняно з
контролем, а мінімальні значення показника зафіксовані через 12 тижнів
перебування на ВКД, тоді як на більш пізніх етапах експерименту (15 тиждень)
відбувалось поступове збільшення вмісту ІР і повернення досліджуваного
показника до контрольного рівня на 18 тижні експерименту (рис. 3.8).
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Рисунок 3.8. Вміст інсулінового рецептора у мембранній фракції та цитозолі
клітин м’язової тканини щурів за умов їх перебування на високо-калорійній дієті
(M+SD): 1 – контроль; 2 – після 6-ти тижнів перебування на ВКД; 3 – після 9-ти
тижнів перебування на ВКД; 4 – після 12-ти тижнів перебування на ВКД; 5 –
після 15-ти тижнів перебування на ВКД; 6 – після 18-ти тижнів перебування на
ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Незначне підвищення вмісту ІР у мембранах м’язової тканини може бути
наслідком активації компенсаторних механізмів у відповідь на вживання
висококалорійної їжі. Зміни вмісту ІР в цитозолі клітин протягом експерименту
можуть бути пов’язані з тим, що на більш ранніх строках експерименту
підвищується кількість ІР на поверхні клітин за рахунок виснаження їх
внутрішньоклітинних резервів, тоді як на більш пізніх термінах вживання ВКД
активуються процеси синтезу нових молекул, що може призводити до
підвищення вмісту ІР не лише у складі мембран, а й у цитозолі клітин (рис. 3.8).
При дослідженні вмісту ІР у мембранній фракції жирової тканини була
відмічена протилежна тенденція. Так, вже на 6 тижні ВКД показано зниження
вмісту ІР на 26%, порівняно з контролем. Максимальне зниження показника (на
35% порівняно з контролем) зафіксовано на 9 тижні експерименту. Починаючи з
12 тижня перебування на ВКД спостерігалося поступове підвищення вмісту ІР, і
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на 15 тижні експерименту різниця між показниками у контрольних і дослідних
тварин складала лише 10%. На 18 тижні вживання ВКД вміст ІР у мембранах
клітин жирової тканини залишався достовірно зниженим, порівняно з
контролем. Не виявлено змін вмісту ІР у цитозолі клітин жирової тканини щурів,
які перебували на ВКД, протягом 12 тижнів експерименту. На більш пізніх
строках експерименту (15 тиждень) було встановлено збільшення вмісту ІР на
25%, порівняно з контролем. Даний показник залишався достовірно підвищеним,
порівняно з контролем, і на 18 тижні експерименту (рис 3.9).
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Рисунок 3.9. Вміст інсулінового рецептора у мембранній фракції та цитозолі
клітин жирової тканини щурів за умов їх перебування на високо-калорійній дієті
(M+SD): 1 – контроль; 2 – після 6-ти тижнів перебування на ВКД; 3 – після 9-ти
тижнів перебування на ВКД; 4 – після 12-ти тижнів перебування на ВКД; 5 –
після 15-ти тижнів перебування на ВКД; 6 – після 18-ти тижнів перебування на
ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Таким чином, встановлено різноспрямовані зміни вмісту ІР у мембранній
фракції та цитозолі клітин жирової тканини щурів за умов їх довготривалого
перебування на ВКД. Зниження вмісту ІР у мембранах жирової тканини
можливо зумовлено порушеннями цілісності ліпідного бішару адипоцитів
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внаслідок активації процесів пероксидації. Підвищення вмісту ІР у цитозолі
клітин цієї тканини може вказувати на активацію процесів синтезу даного білка,
але внаслідок ушкодження плазматичної мембрани можливо відбувається
порушення процесів внутрішньоклітинної транслокації ІР, за рахунок чого
новосинтезовані молекули рецептора не надходять до мембрани і накопичуються
у цитозолі.
Отже, м’язова і жирова тканини по-різному реагують на довготривале
вживання висококалорійної їжі.

Так,

вміст

рецепторів

до інсуліну у

плазматичних мембранах клітин м’язової тканини підвищується, а у мембранах
жирової навпаки знижується. Такі результати можуть вказувати на те, що
розвиток ІНР на пізніх строках експерименту скоріш за все є наслідком
порушень функціонування клітин жирової тканини. Отримані експериментальні
дані можуть мати значення для розуміння механізму розвитку ІНР за умов
довготривалого вживання висококалорійної їжі.
3.6. Система метаболізму серотоніну у щурів із стеатогепатозом,
викликаним високо-калорійною дієтою
На сьогодні доведено, що маса тіла є об’єктом складної нейрофізіологічної
регуляції, в якій особлива роль належить нейротрансмітерам: серотоніну,
норадреналіну і дофаміну – біогенним амінам, що беруть участь у регуляції
харчової поведінки [444,445].
Серотонін, також відомий як 5-гідрокситриптамін (5-HT), бере участь у
формуванні почуття насичення і підтримці нормального енергетичного
гомеостазу [446]. Останнім часом особлива увага дослідників зосереджена на
встановленні причинно-наслідкових зв’язків між розвитком ожиріння та змінами
у функціонуванні даного нейротрансмітера. На сьогоднішній день достовірно
відомо, що при ожирінні має місце недостатність серотонінергічних систем
мозку: знижується синтез серотоніну, підсилюється його зв’язування з
рецепторами й підвищується ефективність його зворотного захоплення. Як
наслідок, концентрація серотоніну в синаптичній щілині зменшується, що
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призводить до змін харчової поведінки – хворий змушений споживати їжу,
виходячи не з потреб основного обміну, а через необхідність стимулювати
серотонінергічну систему ЦНС [447]. Участь серотоніну мозку у патогенетичних
механізмах розвитку ожиріння на сьогодні більш досліджена і зрозуміла, тоді як
роль циркулюючого серотоніну у регуляції метаболічних процесів, зокрема
підтримці вуглеводного і жирового гомеостазу, залишається не до кінця
вивченою, що визначає актуальність проведення досліджень у цьому напрямку.
Інсулін

–

гормон,

що

характеризується

надзвичайно

великою

різноманітність біологічних ефектів. Окрім регуляції вуглеводного та ліпідного
обмінів, інсулін також впливає на метаболізм білків [448,449]. Так, у літературі є
інформація про те, що він підвищує швидкість надходження різних амінокислот
всередину клітин, із чим пов’язана його анаболічна дія [450,451]. Цікаве
спостереження було описано щодо впливу інсуліну на рівень триптофану в
сироватці крові – вміст даної амінокислоти підвищувався у відповідь на
введення екзогенного інсуліну [452]. У спробі ідентифікувати джерело, що
відповідає за приріст триптофану, було зроблено припущення, що інсулін сприяє
вивільненню даної амінокислоти з печінки та підвищує зв’язування триптофану
з альбуміном, що перешкоджає його вільному надходженню до периферичних
тканин [452]. Також, достовірно відомо, що підвищення вмісту інсуліну в крові
супроводжується посиленням надходження триптофану в головний мозок, що є
наслідком зниження конкуренції з боку інших циркулюючих амінокислот [453].
Оскільки нами було відмічено, що розвиток ожиріння у дослідних тварин
супроводжувався

гіперінсулінемією,

то

інтерес

викликало

питання

чи

змінюється вміст циркулюючого триптофану за умов нашого експерименту. У
результаті наших досліджень показано зростання вмісту триптофану в сироватці
крові дослідних тварин, які перебували на ВКД. Так вже на 3-ому тижні
експерименту даний показник у 3 рази перевищував показник контрольних
тварин (рис. 3.10, А). Незважаючи на поступове зниження вмісту триптофану у
сироватці крові дослідних тварин на більш пізніх строках експерименту, його
рівень так і не досяг контрольних значень і залишався достовірно вищим до
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кінця

експерименту (рис.

3.10,

А).

Тобто,

ожиріння

супроводжується

підвищенням вмісту триптофану в сироватці крові, що, можливо, є наслідком
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Рис. 3.10. Концентрація триптофану (А) та серотоніну (Б) у сироватці крові
дослідних щурів натще (M+SD): 1 – контроль, 2 – 3 тиждень ВКД, 3 – 6 тиждень
ВКД, 4 – 9 тиждень ВКД, 5 – 12 тиждень ВКД, 6 – 15 тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Триптофан – незамінна амінокислота, яка є попередником у синтезі
серотоніну [454]. Тому логічним було визначення вмісту серотоніну в сироватці
крові дослідних тварин. Показано, що вживання висококалорійної їжі
призводить до підвищення вмісту циркулюючого серотоніну вже на 3-му тижні
експерименту в 2 рази порівняно з контролем, а на 6-му тижні даний показник
зростав ще на 40%, порівняно з попередніми значеннями і залишався на цьому
рівні до кінця експерименту (рис. 3.10, Б).
Таким чином, розвиток ожиріння у дослідних тварин супроводжується
підвищенням вмісту серотоніну в сироватці крові, що скоріш за все пов’язано з
високим вмістом його попередника – триптофану. Як відомо, серотонін
залучений до регуляції ряду метаболічних процесів, зокрема може впливати на
концентрацію глюкози в крові [455]. У літературі є дані про те, що серотонін
може сприяти розвитку гіперглікемії, що скоріш за все є наслідком підвищення
рівня надниркових катехоламінів [456]. Однак сьогодні переважає думка, що
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даний нейромедіатор є гіпоглікемічним агентом, а його антагоністи, навпаки,
викликають підвищення глікемії [457]. Механізм, за яким серотонін сприяє
гіпоглікемії, ще недостатньо вивчений, однак достовірно відомо, що це не
пов’язано зі зміною вмісту інсуліну в крові, оскільки рівень циркулюючого
гормону не збільшується після внутрішньочеревного введення триптофану, 5НТ-попередника

[457].

Альтернативною

гіпотезою

щодо

природи

гіпоглікемічного ефекту 5-HT є можливість даного нейромедіатора впливати на
процес утилізації глюкози клітинами периферичних тканин, таких як м’язова і
жирова. Результати останніх досліджень показали, що активація 5-НТ2Арецепторів міобластоми призводить до посилення експресії гену транспортеру
глюкози ГЛЮТ-3 [458], що може бути безпосередньою причиною підвищення
транспорту глюкози всередину клітин. У результаті інших досліджень було
підтверджено, що попередники серотоніну (наприклад, 5-гідрокситриптофан)
можуть знижувати рівень глюкози в крові тварин протягом години після їх
введення [457]. Результати досліджень пострецепторного шляху сигнальної
трансдукції від м’язових 5-НТ2А-рецепторів показали, що стимуляція даних
рецепторів як серотоніном, так і конкретним 5-HT2A-агоністом викликає швидку
активацію транспорту глюкози, шляхом збільшення її переносників у складі
плазматичної мембрани. Однак було показано, що ключові сигнальні білки
інсулінового каскаду (тобто IRS1, PI3K, або PKBA) не залучені до процесу
внутрішньоклітинної транслокації глюкозних транспортерів, тоді як сигнальні
молекули від серотонінових рецепторів залишаються не відомими [459]. Отже,
питання щодо біохімічних механізмів дії серотоніну як гіпоглікемічного агенту
на сьогодні залишаються відкритими.
Оскільки

в

літературі

є

дані,

що

серотонін

активує

процес

внутрішньоклітинної транслокації глюкозних транспортерів до плазматичної
мембрани, де вони виконують роль каналу, яким глюкоза надходить в середину
клітини, важливо дослідити чи змінюється вміст ГЛЮТ-4 у субклітинних
фракціях жирової тканин в динаміці нашого експерименту. Жирова тканина
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стала об’єктом дослідження через прямий зв’язок між патогенезом ожиріння і
нагромадженням маси даної тканини.
У результаті проведених досліджень не було відмічено значних коливань
вмісту ГЛЮТ-4 у цитозолі клітин жирової тканини протягом усіх тижнів
експерименту (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Відносні зміни рівня ГЛЮТ-4 у мембранній фракції та цитозолі
клітин жирової тканини щурів за умов ВКД (M+SD): 1 – контроль, 2 – 3 тиждень
ВКД, 3 – 6 тиждень ВКД, 4 – 9 тиждень ВКД, 5 – 12 тиждень ВКД, 6 – 15
тиждень ВКД;
* – р < 0,05 порівняно з контролем.
Максимальне відхилення даного показника від контрольного рівня
(зниження на 14%) показано на 9 тиждень перебування на ВКД. Вміст ГЛЮТ-4 у
плазматичних мембранах клітин жирової тканини на 3-му тижні ВКД, навпаки,
підвищувався на 26%, порівняно зі значеннями контрольної групи тварин.
Однак, протягом наступних тижнів експерименту відмічено поступове зниження
даного показника та його повне повернення до рівня контрольної групи (рис.
3.11).
Робити остаточний висновок щодо кореляції між рівнем циркулюючого
серотоніну та збільшенням вмісту ГЛЮТ-4 у складі плазматичних мембран
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клітин жирової тканини дослідних тварин не можна. Оскільки відомо, що
ключовим регулятором процесу внутрішньоклітинної транслокації ГЛЮТ-4вмісних везикул є інсулін, який регулює даний процес через активацію
інсулінового рецептора. А отже високий вміст білка-транспортера глюкози у
складі плазматичних мембран може бути наслідком підвищення рівня
циркулюючого гормону у групі дослідних тварин, що мало місце за умов
експерименту.
3.7. Ферментативна активність комплексів електрон-транспортного
ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов моделювання
розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу
Нами показано, що після перебування на ВКД упродовж 20 тижнів сукцинат
- КоQ-оксидоредуктазна активність зменшувалась на 13,9% (р<0,05) відносно

Сукцинат - КоQ-оксидоредуктаза,
мкмоль калію ферриціаніду
відновленого/хв х мг білка

відповідного контролю (рис. 3.12).
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Рисунок 3.12. Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів контрольної групи (К) та після 20
тижнів утримання на високо-калорійній дієті (ВКД) (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.
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НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність, навпаки, зростала на 25,0%

НАДН - КоQоксидоредуктаза, мкмоль
калію ферриціаніду
відновленого/хв х мг білка

(р<0,05) відносно контролю (рис. 3.13).
*

Рисунок 3.13. НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів контрольної групи (К) та після 20
тижнів утримання на високо-калорійній дієті (ВКД) (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.
Також збільшувалась КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність (рис.
3.14). Це збільшення складало 22,0% (р<0,05) відносно контролю.
КоQ-цитохром соксидоредуктаза, мкмоль
цитохрому с
відновленого/хв х мг білка
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Рисунок 3.14. КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів контрольної групи (К) та після 20
тижнів утримання на високо-калорійній дієті (ВКД) (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.
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І, нарешті, активність ще одного ферменту у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів у щурів зростала після тривало їх утримання на ВКД. Це

Цитохромоксидаза, мкмоль цитохрому с
окисленого/хв. х мг білка

цитохромоксидазна-активність, яка збільшувалась на 21,0% (р<0,05) (рис. 3.15).
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Рисунок 3.15. Цитохромоксидазна активність у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів контрольної групи (К) та після 20 тижнів
утримання на високо-калорійній дієті (ВКД) (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.
На основі того, що НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність зростала, а
сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна – зменшувалась, разом з Воєйковою Д.О.
зробили висновок про те, що це може бути результатом накопичення окисненого
убіхінону – проміжної електрон-транспортуючої сполуки [460]. Внаслідок
зниження активності ІІ комплексу убіхінон втрачає можливість передавати далі
електрон і тому відбувається його реакція з молекулою кисню з утворенням
супероксид аніону. Таким чином, наслідком може бути окисний стрес [461-463].
Найбільш виразні зміни були у Н+-АТФазній активності у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів, які тривало перебували на ВКД (рис.
3.16). Вона зменшувалась на 43,0% (р<0,05).

Н+ - АТФаза, мкмоль Рн / хв х∙мг білка
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Рисунок 3.16. Н+-АТФазна активність у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів контрольної групи (К) та після 20 тижнів утримання на
високо-калорійній дієті (ВКД) (M+SD):
**- p<0,01 у порівнянні з контролем.
Всі

одержані

результати

по

вивченню

ферментативної

активності

внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів свідчать про синтез супероксид
аніону, а не АТФ. За даними літератури, схожа картина спостерігається за
розвитку стеатогепатозу, індукованого надмірною кількістю вуглеводів і ліпідів
[462-464].
Застосована нами експериментальна модель ожиріння характеризується
дієтою з високим вмістом і жирів, і вуглеводів. Отже, можна заключити, що
окисний стрес, що розвивається є наслідком накопичення проміжних електронтранспортуючих сполук, про що свідчить функціональна активність ЕТЛ та
надмірне надходження ліпідів і вуглеводів. Нижче будуть наведені дані про
ліпідний

склад

внутрішньої

мембрани

мітохондрій

гепатоцитів,

які

слугуватимуть доказом розвитку окисного стресу в гепатоцитах щурів із
стеатогепатозом.
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3.8. Ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів
щурів з дієт-індукованим ожирінням
В роботі Воєйкової Д.О. (2017) [363] на аналогічній моделі вісцерального
ожиріння у щурів було встановлено, що загальний вміст ліпідів у фракції
внутрішньомітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів зростав після 10
тижнів перебування на ВКД. В проведених дослідженнях показано, що у щурів,
які перебували на ВКД, статистично достовірні зміни загального вмісту ліпідів у
внутрішній мембрані гепатоцитів реєструвалися з 9-го тижня експерименту
(табл. 3.5).
Так, на 9-му, 12-му та 15-му тижнях експерименту загальний вміст ліпідів у
внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів зростав на 28,5% (p<0,01),
29,1% (p<0,01) та 72,1% (p<0,01) відповідно, в порівнянні з контролем
Таблиця 3.5
Загальний вміст ліпідів у внутрішній мембрані гепатоцитів щурів в динаміці
перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Тривалість експерименту

Контроль
ВКД
(мкг/мг білка)
(мкг/мг білка)
(n=10)
(n=10)
3 тижні
232,1±15,1
265,8+20,4
6 тижнів
244,2+16,3
273,5+18,6
9 тижнів
238,6+18,2
306,7+24,1**/#
12 тижнів
240,6+15,7
310,5+22,3**/#
15 тижнів
260,8+21,7
356,0±18,2**/#
** - p<0,01 відносно відповідного контролю;
# - відносно щурів, які упродовж 3-х тижнів перебували на ВКД.
Одержані результати узгоджуються з даними літератури, за якими зміни в
ліпідному складі внутрішньої мембрани мітохондрій гепапатоцитів у щурів
наступають не одразу після переведення їх із стандартного раціону на ВКД [465467]. Статистично достовірна різниця між вмістом ліпідів у внутрішній мембрані
гепатоцитів щурів із різною тривалістю перебування на ВКД спостерігалася між
3-м і 9-м, 3-м і 12-м та 3-м і 15-м тижнями. Після 6 тижнів перебування на ВКД
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вміст ліпідів у внутрішній мембрані гепатоцитів був таким же, як і після 3
тижнів.
Загальний вміст ліпідів об’єднує велику кількість різних сполук, зокрема
таких, як жирні кислоти, фосфоліпіди, холестерол та його ефіри, мінорні ліпідні
форми та ін. Тому подальші дослідження були спрямовані на визначення вмісту
окремих компонентів, що входять до складу суміші ліпідів.
Загальний

вміст

фосфоліпідів

у внутрішній

мембрані

мітохондрій

гепатоцитів щурів контрольної групи не зазнавав статистично достовірних змін
упродовж 15 тижнів експерименту (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Загальний вміст фосфоліпідів у внутрішній мембрані гепатоцитів щурів в
динаміці перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Тривалість експерименту

Контроль
ВКД
(мкг/мг білка)
(мкг/мг білка)
(n=10)
(n=10)
3 тижні
220,2±11,0
225,8+20,2
6 тижнів
234,0+16,8
253,5+18,6
9 тижнів
238,6+16,2
313,1+28,6**/#
12 тижнів
230,6+14,7
320,4+26,3**/#
15 тижнів
240,8+22,1
346,0±28,2**/#
** - p<0,01 відносно відповідного контролю;
# - відносно щурів, які упродовж 3-х тижнів перебували на ВКД.
Утримання на ВКД протягом 3 тижнів не показало достовірних
відмінностей у дослідних тварин відносно контрольної групи. На 10 тижні у
тварин контрольної групи вміст фосфоліпідів був на рівні 250,53±28,31 мкг/мг
білка, а у дослідних тварин, яких утримували на ВКД протягом 10 тижнів, він
був вищим на 25% (p<0,05). Загальний вміст фосфоліпідів у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів не зазнавав статистично достовірних змін
через 3 та 6 тижнів утримання щурів на ВКД у порівнянні з відповідним
контролем (табл. 3.7). Через 9, 12 та 15 тижнів утримання щурів на ВКД
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загальний вміст фосфоліпідів зростав відповідно на 31,2% (p<0,05), 38,9%
(p<0,05) та 43,7% (p<0,05) відносно відповідного контролю (табл. 3.7).
Як і у випадку загальних ліпідів, вміст фосфоліпідів у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів зростав не відразу після зміни складу корму. Статистично
достовірні зміни спостерігалися після 9 тижнів перебування на ВКД. Наступні
дослідження показали, що найвагоміші зміни спостерігались у вмісті холестеролу у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів, що перебували на ВКД (табл.
3.7). На відміну від загального вмісту ліпідів та загальних фосфоліпідів, вміст
холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів зростав вже
через 3 тижні їх перебування на ВКД. Через 3, 6, 9, 12 та 15 тижнів перебування на
ВКД вміст холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів
збільшувався, відповідно, на 66,0% (p<0,05), 75,2% (p<0,05),

82,6% (p<0,01),

114,7% (p<0,05) та 138,1% (p<0,05) у порівнянні з контролем.
Таблиця 3.7
Вміст холестеролу у внутрішній мембрані гепатоцитів щурів в динаміці
перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Тривалість експерименту

Контроль
ВКД
(мкг/мг білка)
(мкг/мг білка)
(n=10)
(n=10)
3 тижні
7,78±0,67
12,91+1,02*
6 тижнів
7,56+0,68
13,25+1,16*
9 тижнів
8,04±0,76
14,68+1,86**
12 тижнів
7,98±0,89
17,13+1,63**/#
15 тижнів
8,26±0,75
19,67±18,2**/#
* - p<0,05, ** - p<0,01 відносно відповідного контролю;
# - відносно щурів, які упродовж 3-х тижнів перебували на ВКД.
У порівнянні з 3 тижнем перебування на ВКД, статистично достовірні зміні у
вмісті холестеролу у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів наступали
після 12 тижнів перебування на ВКД. Отже, зміни виникали не одразу.
Одержані результати узгоджуються з даними літератури, за якими у щурів,
які перебували на ВКД змінюється ліпідний склад внутрішньої мембрани
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мітохондрій гепатоцитів і це веде до змін у функціонуванні ЕТЛ і окисненні
жирних кислот. При застосуванні дієт з високим вмістом риб’ячого жиру також
різко зростав вміст холестеролу [465,468].
Вміст ефірів холестеролу в фракції внутрішньої мембрани мітохондрій
гепатоцитів щурів в динаміці перебування на ВКД зазнавав не таких виразних
змін, характер яких був протилежним (табл. 3.8).
Перебування щурів на ВКД упродовж 3, 6 та 9 тижнів не впливало на вміст
ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій. А після 12 та 15 тижнів
вміст ефірів холестеролу зменшувався на 20,1% (p<0,05) та 30,8% (p<0,05)
відповідно в порівнянні з контрольною групою щурів. Зміни у вмісті ефірів
холестеролу, які наступали після 12 та 15 тижнів перебування на ВКД, були
статистично достовірними по відношенню до щурів, які упродовж 3 тижнів
перебували на такій же дієті.
Таблиця 3.8
Вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані гепатоцитів щурів в
динаміці перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Тривалість експерименту

Контроль
ВКД
(мкг/мг білка)
(мкг/мг білка)
(n=10)
(n=10)
3 тижні
17,04±1,62
17,81+1,00
6 тижнів
16,98±1,95
17,25+1,26
9 тижнів
17,08±1,84
17,68+1,68
12 тижнів
16,95±1,22
13,54+1,33*/#
15 тижнів
17,14±1,03
11,98±1,02*/#
* - p<0,05 відносно відповідного контролю; # - відносно щурів, які упродовж
3-х тижнів перебували на ВКД.
Таким чином, зареєстровані суттєві зміни у ліпідному складі внутрішньої
мітохондріальної мембрани гепатоцитів стосуються, головним чином, холестеролу.
Структурні зміни, без сумніву, впливають на функціональний стан мембрани:
змінюється активність ферментів ЕТЛ, за якої утворюються АФК, а не АТФ. В
результаті розвивається окисний стрес в мітохондріях, і гепатоцитах [466,469-471].
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3.9. Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов дієт-індукованого стеатогепатозу
До показників внутрішньої мітохондріальної мембрани, які характеризують
її функціональний стан, належать фосфоліпіди: кардіоліпін, фосфатидилхолін,
фосфатидилетаноламін і їх окислені форми.
Відносний

вміст

кардіоліпіну

у

внутрішній

мембрані

мітохондрій

гепатоцитів щурів контрольної групи не зазнавав статистично достовірних змін в
усі терміни спостереження. Що стосується щурів, які перебували на ВКД,
відносний

вміст

кардіоліпіну

у

внутрішній

мітохондріальній

мембрані

гепатоцитів зростав через 3, 12 та 15 тижнів на 25,0% (p<0,05), 23,7% (p<0,05) та
41,5% (p<0,05), відповідно (рис. 3.17).

Рисунок 3.17.

Відносний вміст кардіоліпіну у внутрішній мембрані

мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на високо-калорійній
дієті (M+SD).
* – p < 0,05 відносно відповідного контролю.
Відносний вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів контрольної групи не змінювався до кінця експерименту (рис.
3.18). На відміну від кардіоліпіну, відносний вміст фосфатидилхоліну у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів, які перебували на ВКД, змінювався лише
після 3 тижнів перебування на ВКД: він зменшувався на 14,2% (p<0,05) (рис. 3.18).
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Рисунок 3.18. Відносний вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на високо-калорійній
дієті (M+SD)
* – p < 0,05 відносно відповідного контролю.
Слід

відзначити,

що вміст

окисленої

форми

фосфатидилхоліну

–

лізофосфатидилхоліну суттєво зростав в усі терміни спостереження. В нормі
його вміст дуже низький, що видно з рис. 3.19. Через 3, 9, 12 та 15 тижнів
перебування на ВКД відносний вміст лізофосфатидилхоліну зростав на 85,7%
(p<0,001), 75,4% (p<0,01), 72,5% (p<0,001) та 66,1% (p<0,01).

Рисунок 3.19.

Відносний вміст лізофосфатидилхоліну у внутрішній

мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на висококалорійній дієті (M+SD)
** – p < 0,01, *** – p < 0,001 відносно відповідного контролю.
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Схожа направленість спостерігалась при визначенні вмісту у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів фосфатидилетаноламіну (рис. 3.20) і його
окисленої форми – лізофосфатидилетаноламіну (рис. 3.21). Відносний вміст
фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів у щурів
після 3 тижнів перебування на ВКД зменшувався на 20,4% (p<0,05). В усі інші
точки спостереження зменшення даного показника було статистично недостовірним. А відносний вміст окисленої форми фосфатидилетаноламіну-лізофосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів через 3, 12 та 15
тижнів зростав на 27,3% (p<0,05), 46,4% (p<0,01) та 36,8% (p<0,01), відповідно.

Рисунок 3.20.

Відносний вміст фосфатидилетаноламіну у внутрішній

мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на висококалорійній дієті (M+SD)
* – p < 0,05 відносно відповідного контролю.

Рисунок 3.21. Відносний вміст лізофосфатидилетаноламіну у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на висококалорійній дієті (M+SD)
* – p < 0,05, ** - p<0,01 відносно відповідного контролю.
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Звертаємо

увагу,

по-перше,

на

зростання

у

внутрішній

мембрані

мітохондрій гепатоцитів вмісту кардіоліпіну, який регулює функціональну
активність комплексів ЕТЛ. Разом із Воєйковою Д.О. дійшли висновку про те,
що «зміни його вмісту у мембрані корелює з рівнем мітохондріального витоку
протонів і впливають на нормальне функціонування всіх комплексів ЕТЛ» [471].
По-друге,

зростання

окислених

форм

фосфатидилхоліну

і

фосфатидилетаноламіну, вміст яких в нормі незначний, свідчить про розвиток
оксидативного стресу [466,472].
В результаті проведених досліджень встановлено, що за умов перебування
на ВКД змінюється вміст мінорних ліпідів у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів. Відносний вміст фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів через 3 тижні перебування
на ВКД зростав на 34,7% (p<0,05), через 9 тижнів він зменшувався на 26,3%
(p<0,05), через 12 тижнів він відновлювався до рівня контролю, а через 15
тижнів знову зменшувався на 24,1% (p<0,05) (рис. 3.22).

Рисунок 3.22. Відносний вміст фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на
високо-калорійній дієті (M+SD)
* – p < 0,05 відносно відповідного контролю.
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Що стосується вмісту сфінгомієліну у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів, то їх вміст також залежав від тривалості перебування на ВКД
(рис. 3.23). Через 3 тижні він зростав на 78,8% (p<0,01), а через 9, 12 та 15 тижнів
він зменшувався на 36,4% (p<0,05), 37,3% (p<0,05) та 50,0% (p<0,001).

Рисунок 3.23. Відносний вміст сфінгомієліну у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів в динаміці перебування на високо-калорійній
дієті (M+SD)
* – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 відносно відповідного контролю.
Проаналізувавши літературні дані та отримані результати, припускаємо, що
встановлені зміни відсоткового вмісту мінорних фосфоліпідів виникли через
порушення співвідношення загального вмісту фосфоліпідів і не несуть
функціональних наслідків для внутрішньої мітохондріальної мембрани. Єдиний
додатковий ефект в комплексі з змінами інших фосфоліпідів є зниження
плинності внутрішньої мітохондріальної мембрани, яка вносить додатковий
дестабілізуючий вплив на нормальну функціональну активність не тільки
мембрани, а і всієї мітохондрії в цілому [473-477].
3.10. Відносний вміст гепатоцитарних білків печінки за умов дієтіндукованого стеатогепатозу
Біогенез мітохондрій потребує імпорт великої кількості білків із цитозолю
[478,479]. Тому зміни, які ми спостерігали у ліпідному складі внутрішньої
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мембрани мітохондрій, можуть бути пов’язані із зміною вмісту гепатоцитарних
білків у щурів, що тривало перебували на ВКД.
У контрольній групі тварин білки гепатоцитів розділилися на 24 фракції
[480], які ми, відповідно до молекулярної маси (м.м.), об’єднали у три групи:
низькомолекулярні з м.м. 12-26 кДа, середньомолекулярні з двома підгрупами
м.м. 28-55 і м.м. 66-107 кДа та високомолекулярні – також з двома підгрупами
м.м. 108-195 і 213-289 кДа (табл. 3.9). Така ж кількість бікових фракцій описана
в статті Воєйкової Д.О. за нашою співучастю [481]. Вище описано про те, що
робили декілька повторів моделей стеатогепатозу, так як використана кількість
методик не була забезпечена біологічним матеріалом при n=10 у виборці. Крім
того прийнято в біомедицині робити не менше 3-х повторів. Встановлено, що за
умов розвитку дієт-індукованого стеатогепатозу розподіл білків цитозолю
змінювався. Тривале перебування на ВКД стимулювало появу додаткових
фракцій. Після 15 і 18 тижнів виявлені нові фракції з м.м. 49 і 78 кДа
(середньомолекулярні білки) та з м.м. 249 кДа (високомолекулярні білки).
Таблиця 3.9
Розподіл білкових фракцій у гепатоцитах щурів після 15 тижнів
перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Молекулярна
маса білків, кДа

Контроль, %%
(n=10)

12-26
28-55

28,5±1,3
33,6±1,8

Група щурів після 15 тижнів
перебування на ВКД, %%
(n=10)
39,9±2,1**
35,2±2,4

66-107

26,3±1,4

9,4±1,1***

108-195
8,1±0,4 %
6,48±0,3***
213-289
3,5±0,2 %
0,75+0,06***
* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною групою.
Через 15 тижнів перебування на ВКД вміст білків з м.м. 12-26 кДа зростав
на 40% (р<0,01). Вміст білків з м.м. 28-55 кДа не зазнавав статистично
достовірних змін у порівнянні з контролем. Вміст інших середньомолекулярних
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білків з м.м. 66-107 кДа зменшувався на 64,3% (р<0,01). Також зменшувався
вміст білків, що належали до фракцій високо-молекулярних білків. Вміст білків з
м.м. 108-195 кДа зменшувався на 20% (р<0,01), а з м.м. 213-289 кДа – на 78,6%
(р<0,01) (табл.3.9).
Таким чином, можна стверджувати про зростання деградації середньо- та
високо-молекулярних білків, що приводить до зменшення їх вмісту у цитозолі та
зростання вмісту низько-молекулярних білків, та про те, що даний феномен є
результатом змін у складі ліпідів у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів. Наші дані узгоджуються з раніше одержаними нами результатами
[482] та результатами інших авторів про розвиток стеатогепатозу при
перебуванні на ВКД [483].
3.11. Концентрація цитокінів у сироватці крові та цитоморфологічний
стан селезінки у щурів за умов тривалого перебування на високо-калорійній
дієті
Дослідження

імунологічних

функцій

проведені

на

дієт-індукованих

експериментальних моделях дозволили виявити зміни в Т-клітинному імунітеті
[484-487]. Що стосується цитоморфологічного стану селезінки у щурів із
стеатогепатозом, індукованим ВКД, такі дані відсутні. Разом з тим вивчення
таких змін дозволяють судити про дисфункцію імунної системи. Тому наступна
серія досліджень була присвячена вивченню цитоморфологічного стану
селезінки після 10 тижнів перебування на висококалорійній дієті (табл. 3.10).
У щурів після 18 тижнів перебування на ВКД вміст прозапальних цитокінів
в сироватці крові зростав: ІL-1
(p<0,001),

INF-

40,0%

– на 51,1% (p<0,01), ІL-12 р40 – на 59,5%
(p<0,05).

Це

зростання

супроводжувалось

статистично достовірним зменшенням вмісту протизапальних цитокінів у
сироватці крові щурів після 18 тижнів перебування на ВКД. Вміст ІL-4
зменшувався на 30,4% (p<0,05), вміст ІL-10 – на 21,9% (p<0,05), а вміст TGF – на
52,6% (p<0,01).
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Таблиця 3.10
Вміст цитокінів у сироватці крові щурів після 15 тижнів перебування на
висококалорійній дієті (М+m)
Цитокіни (ум.од.)

Контрольна група щурів, Група щурів після 15 тижнів
які отримували
пребування на високостандартний корм (n=10)
калорійній дієті (n=10)
0,45+0,04
0,68+0,05**
0,46+0,02
0,32+0,02*
0,32+0,02
0,25+0,03*
0,79+0,06
1,26+0,08***
0,30+0,02
0,42+0,03*
0,38+0,02
0,18+0,02*

Інтерлейкін-1
Інтерлейкін-4
Інтерлейкін-10
Інтерлейкін-12 р40
Інтерферон- (INFТрансформуючий
фактор росту* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною групою

За результатами дослідження було показано, що у щурів після 10 тижнів
перебування на висококалорійній дієті маса селезінки знижувалась на 11,3%
(p<0,05), абсолютна кількість спленоцитів зменшувалась на 26,7% (p<0,05) у
порівнянні з інтактними щурами контрольної групи аналогічного віку (табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Маса тварин та цитоморфологічний стан селезінки у щурів після 10-ти
тижнів перебування на високо-калорійній дієті (М+m)
Показники

Маса
щурів, г

Абсолютна маса
селезінки, г

Контроль
(щури, які
отримували
287,0+10,9
1,278+0,023
стандартний
корм) (n=10)
Щури після
перебування 253,4+15,6
1,134+0,015*
на ВКД (n=10)
*
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.
Органний

індекс

селезінки

в

групі

Органний Кількість
індекс
лімфоцитів (107)

4,45+0,03

4,50+0,17

4,48+0,04

3,30+0,18*

щурів,

що

перебували

на

висококалорійній дієті, залишався в межах контрольних величин. Тимус
упродовж експерименту зазнав інволюції, пов’язаної з віком щурів.
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Згідно з сучасними уявленнями, зниження функції β-клітин підшлункової
залози та виникнення і прогресування інсулінорезистентності поряд з генетичними
факторами: мутаціями генів субстрату інсулінового рецептора (IRS-1, IRS-2), β3адренорецепторів, молекулярними дефектами білків сигнального шляху інсуліну
(глюкозні транспортери – GLUT), обумовлені змінами метаболізму жирової
тканини з посиленням утворення вільних жирних кислот (ліпотоксичний ефект) та
дисбаланс адипокінів. Зміна продукції адипокінів, що супроводжує запалення
вісцеральної жирової тканини, і може відбуватися ще при нормальному індексі
маси тіла, прямо, або опосередковано впливає на активність метаболічних процесів
та функціонування різних систем організму, в тому числі імунної.
3.12. Жовчосекреторна функція печінки у щурів на тлі дієтіндукованого стеатогепатозу
Жовчні кислоти синтезуються в печінці з холестеролу і ензиматичні шляхи їх
утворення добре вивчені упродовж останніх 60 років [488]. Описані два головних
шляхи синтезу жовчних кислот [489]. Перший – класичний або нейтральний
шлях,

індукований

ензиматичною

реакцією

холестерол-7α-гідроксилазою

(CYP7A1), і другий – альтернативний або кислий шлях, індукований CYP27A1. В
результаті класичного шляху виробляється холева кислота, а в результаті
альтернативного шляху виробляється хенодезоксихолева кислота. Об’ємна
швидкість секреції жовчі у щурів контрольної групи становила 1,21+0,03 мкл/г
печінки·хв. У щурів, які 20 тижнів перебували на ВКД, розвинулось виражене
вісцеральне ожиріння, яке супроводжувалось стеатогепатозом, що було описано
нами в попередніх публікаціях [490,491]. У щурів, що перебували на ВКД, об’ємна
швидкість секреції жовчі зростала до 1,36+0,03 мкл/г печінки•хв., або на 12,4%
(p<0,05), що, очевидно, є результатом посилення жовчосекреторної функції печінки
у відповідь на ВКД з підвищеним вмістом жирів.
У щурів контрольної групи концентрація таурохолевої кислоти, як і інших
жовчних кислот, упродовж 3-х годинного експерименту практично не
змінювалась (табл 3.12). Після 20 тижнів перебування щурів на ВКД
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концентрація таурохолевої кислоти зростала у всіх пробах. У першій пробі вона
зростала на 10,2% (р<0,05), а в шостій – на 15,3% (р<0,05) (табл. 3.12).
Концентрація

суміші

таурохенодезоксихолевої

і

тауродезоксихолевої

кислот у щурів після 20 тижнів перебування щурів на ВКД

зростала ще в

більшій мірі у всіх пробах експерименту. Найменше зростання зафіксовано в
першій пробі (30,3%, р<0,05), найбільше – у шостій (36,3%, р<0,05) (табл. 3.12).
Відомо, що таурокон'югати жовчних кислот володіють холеретичною дією і тим
самим запобігають холестазу на відміну від гліцинкон'югованих жовчних кислот
[492]. Дійсно, в наших експериментах у щурів після 20 тижнів перебування
щурів на ВКД об’ємна швидкість секреції жовчі зростала.
На відміну від таурохолевої кислоти, концентрація глікохолевої кислоти в
жовчі щурів після 20 тижнів перебування щурів на ВКД зменшувалась у всі
періоди спостереження. На початку експерименту (перша 30-ти хвилинна проба)
вона зменшувалась на 35,3% (р<0,05), а в кінці експерименту (шоста 30-ти
хвилинна проба) – на 43,9% (р<0,05) (табл. 3.12).
Навпаки,

концентрація

суміші

глікохенодезоксихолевої

та

глікодезоксихолевої збільшувалась у всіх пробах. В першій пробі вона зростала
на 34,8% (р<0,05), а в шостій – на 41,6% (р<0,05) (табл. 3.12).
Концентрація холевої кислоти в жовчі щурів, що перебували 20 тижнів на
ВКД, не зазнавала статистично достовірних змін.
Концентрація суміші хенодезоксихолевої та дезоксихолевої збільшувалась у
всіх пробах. На відміну від таурохолевої кислоти, суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот, суміші глікохенодезоксихолевої та
глікодезоксихолевої кислот, концентрація яких не зазнавала суттєвих коливань
упродовж

експерименту,

концентрація

суміші

хенодезоксихолевої

і

дезоксихолевої кислот, в динаміці зазнавала наступних змін: в першій, другій,
третій, четвертій та шостій пробі вона зростала на 24,0% (р<0,05), 35,5%
(р<0,05), 31,8% (р<0,05), 26,0% (р<0,05) та 25,2% (р<0,05), відповідно. У п'ятій
пробі збільшення концентрації суміші хенодезоксихолевої і дезоксихолевої
кислот було статистично недостовірним.
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За даними літератури,

для жовчі щурів характерними є

холева,

хенодезоксихолева, дезоксихолева, літохолева кислоти, а також їх кон’югати з
таурином і гліцином. Першою за кількісним вмістом у жовчі щурів є
концентрація таурохолевої кислоти – холевої кислоти кон’югованої з таурином.
Другою за кількісним умістом у жовчі є глікохолева кислота.
Таблиця 3.12
Зміни концентрації жовчних кислот у жовчі щурів, викликані перебуванням
на висококалорійній дієті упродовж 20 тижнів (М+m)
Жовчні кислоти
Порядковий Концентрація жовчних кислот в мг%
номер проби Контроль (n=6) Висококалорійна дієта (n=6)
1
2
3
4
Таурохолева
1
197,2+6,4
217,4+4,1*
кислота
2
199,3+5,8
226,1+2,6*
3
202,7+6,1
226,7+4,2*
4
197,5+4,6
221,9+4,2*
5
190,9+5,1
220,3+3,2*
6
186,8+5,0
215,4+3,2*
Суміш таурохено1
104,2+6,3
135,8+4,6*
дезоксихолевої і
2
107,3+8,5
142,6+5,5*
тауродезокси3
107,4+7,6
143,3+5,0*
холевої
4
101,9+7,5
134,9+4,7*
5
97,2+6,0
132,0+4,0*
6
92,6+6,3
126,2+3,0*
Глікохолева
1
149,0+12,8
96,4+7,7*
кислота
2
149,8+10,9
95,8+8,1*
3
152,6+9,6
90,7+7,8*
4
142,7+12,0
83,8+6,0*
5
139,4+11,9
78,4+5,2*
6
131,3+12,3
73,7+5,1*
Суміш глікохено1
34,5+3,0
46,5+4,3*
дезоксихолевої та
2
35,5+2,9
47,3+4,6*
глікодезокси3
35,1+2,5
45,8+4,1*
холевої
4
32,9+3,1
43,8+4,4*
кислот
5
30,9+3,0
43,9+4,4*
6
29,3+2,9
41,5+4,4*
Холева кислота
1
25,0+1,4
21,5+1,1
2
24,9+0,7
21,8+1,2
3
23,8+0,9
22,1+1,1
4
23,2+1,2
21,7+1,1
5
22,2+1,8
21,6+1,4
6
22,4+2,1
21,0+1,8
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1

2
Суміш
1
хенодезоксихолевої і
2
дезоксихолевої
3
4
5
6
* - р<0,05 у порівнянні з контролем;

3
12,5+0,5
12,4+0,5
13,2+0,9
13,1+0,9
13,6+0,9
13,1+1,1

Продовження табл. 3.12
4
15,5+0,8*
16,8+0,6*
17,4+0,4*
16,5+0,8*
15,6+1,0
16,4+0,6*

Одержані нами дані показали їх відповідність даним літератури: у щурів
контрольної групи найбільшою була концентрація таурохолевої кислоти (від
186,8+5,0 мг% до 202,7+6,1 мг%). Далі йшла концентрація глікохолевої кислоти
(від 131,3+12,3 мг% до 152,6+9,6 мг%). Третьою за кількісним вмістом у жовчі
щурів була концентрація суми таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої
кислот (від 92,6+6,3 мг% до 107,4+7,6 мг%), що також відповідає даним інших
авторів [493]. Значно меншою, ніж у кон’югованих жовчних кислот, є
концентрація в жовчі щурів вільних жовчних кислот - тригідроксихоланової
холевої

(від 22,4+2,1 мг% до 25,0+1,4 мг%)

і дигідроксихоланових

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої (від 12,4+0,5 мг% до 13,6+0,9 мг%).
Одержані нами результати свідчать про те, що тривале перебування щурів
на ВКД, результатом чого є розвиток стеатогепатозу, збільшує холерез та
суттєво змінює спектр холатів в жовчі. На тлі незміненої концентрації вільної
жовчної

кислоти

–

холевої,

збільшується

концентрація

вільних

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот. Нами показано, що через 20 тижнів
перебування на ВКД в жовчі щурів збільшується концентрація таурохолевої
кислоти, що може бути доказом активації поліферментних систем кон’югації
холевої кислоти із таурином, а також результатом посилення їх біосинтезу та
транспорту таурохолату через плазматичні мембрани гепатоцитів. При цьому
кон’югація холевої кислоти гліцином у гепатоцитах гальмувалась, що
проявлялось

у

зменшенні

концентрації

глікохолевої

кислоти

в

жовчі

піддослідних тварин. Варто зазначити, що процеси кон’югації холевої кислоти з
гліцином помітно гальмувались у гепатоцитах самців. Однак, підрахунок
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коефіцієнта кон'югації жовчних кислот у жовчі щурів після тривалого
перебування на ВКД показав, що він не зазнавав статистично достовірних змін,
за виключенням 5-ї проби, в якій він зростав на 15,3% (р<0,05).
Таблиця 3.13
Зміни коефіцієнта кон'югації та концентрації жовчних кислот у жовчі щурів,
викликані перебуванням на висококалорійній дієті упродовж 20 тижнів (М+m)
№
Сума кон'югованих
Сума вільних
Коефіцієнт
проби жовчних кислот, мг% жовчних кислот, мг%
кон’югації
Контрольна група (n=6)
1
484,9+7,1
37,5+1,0
12,9
2
490,9+7,0
37,3+0,6
13,2
3
497,8+6,5
37,0+0,9
13,4
4
475,0+6,8
36,3+1,1
13,1
5
398,4+6,5
35,8+1,4
11,1
6
440,0+6,6
35,5+1,6
12,4
Група щурів, що перебувала на висококалорійній дієті (n=6)
1
496,1+5,2
37,0+1,0
13,4
2
511,8+5,2
38,6+0,9
13,2
3
506,5+5,3
39,5+0,8
12,8
4
484,4+4,8
38,2+1,0
12,7
5
474,6+4,2*
37,2+1,2
12,8
6
456,8+3,9
37,4+1,2
12,2
*- р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі.
Як видно з таблиці 3.14, коефіцієнт гідроксилювання жовчних кислот у
жовчі щурів контрольної групи не зазнавав суттєвих коливань і складав 2,4 – 2,5,
що узгоджується з даними літератури, за якими коефіцієнт гідроксилювання
жовчних кислот у жовчі інтактних щурів відповідного віку коливався в межах
2,3 – 2,7 [494] та 2,21 – 2,51 [493].
На відміну від коефіцієнта кон'югації, коефіцієнт гідроксилювання жовчних
кислот у жовчі щурів, які тривало перебували на ВКД, зменшувався у 1-й, 4-й, 5й і 6-й пробах на 32,0% (р<0,05), у 2-й – на 29,2% (р<0,05) та в 3-й – на 33,3%
(р<0,05) (табл. 3.15).
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Таблиця 3.15
Зміни коефіцієнта гідроксилювання та концентрації жовчних кислот у жовчі
щурів, викликані перебуванням на висококалорійній дієті упродовж 20 тижнів
(М+m)
№
Тригідроксихоланові
Дигідроксихоланові
Коефіцієнт
проби жовчні кислоти
жовчні кислоти
гідроксилювання
Контрольна група (n=6)
1
371,2+6,9
151,2+3,3
2,5
2
374,0+5,8
155,2+4,0
2,4
3
377,4+5,5
155,7+3,6
2,4
4
363,4+5,9
147,9+3,8
2,5
5
352,5+6,3
141,7+3,3
2,5
6
340,5+6,5
135,0+3,4
2,5
Група щурів, що перебувала на висококалорійній дієті (n=6)
1
335,3+4,3*
197,8+3,2*
1,7
2
343,7+4,0*
206,7+3,6*
1,7
3
339,5+4,4*
206,5+3,2*
1,6
4
327,4+3,8*
195,2+3,3*
1,7
5
323,1+3,3*
191,5+3,2*
1,7
6
310,1+3,4*
184,1+2,6*
1,7
*- р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі.
Такий

результат

зумовлений

зміною

співвідношення

тригідроксихоланових до дигідроксихоланових

концентрацій

жовчних кислот: на тлі

зменшення концентрації тригідроксихоланових жовчних кислот концентрація
дигідроксихоланових жовчних кислот виражено і стабільно зростала у всіх
пробах.
Відомо два шляхи синтезу жовчних кислот. Перший – класичний або
нейтральний, що індукується холестерол-7α-гідроксилазою (CYP7A1) [495].
Результатом активації цього шляху є синтез холевої кислоти. Другий шлях є
альтернативним або кислим. Він стимулюється CYP27A1 і веде до генерації
хенодезоксихолевої кислоти. Так як в наших експериментах у щурів після 20
тижнів перебування на ВКД концентрація холевої кислоти в жовчі щурів не
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змінювалась, а концентрація хенодезоксихолевої і дезоксихолевої зростала, ми
зробили висновок про посилення їх біосинтезу «кислим» шляхом із залученням
мітохондріальних ферментів.
Таким чином, тривале перебування щурів на висококалорійній дієті,
результатом чого є розвиток стеатогепатозу, збільшує холерез та суттєво змінює
жовчокислотний склад жовчі щурів. Після 20 тижнів перебування на
висококалорійній дієті в жовчі щурів зростає концентрація таурокон'югатів
жовчних кислот, що, очевидно, лежить в основі механізму посилення об'ємної
секреції жовчі. При цьому коефіцієнт кон'югації не змінюється, а коефіцієнт
гідроксилювання зменшувався, що свідчить про активацію альтернативного
шляху біосинтезу жовчних кислот.
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Висновки до третього розділу.
1.

Тривале перебування щурів на високо-калорійній дієті приводить до

розвитку вісцерального ожиріння без проявів гіперфагії, яке супроводжувалось
дисліпідемією, інсулінорезистентністю та стеатогепатозом.
2.

Після тривалого перебування на високо-калорійній дієті в сироватці крові

щурів

зростає

аспартатамінотрансферазна,

аланінамінотрансферазна

та

гамаглумінтрансферазна активність, збільшується вміст загального білірубіну та
кон’югованого білірубіну, зростає показник тимолової проби, розвивається
дисліпопротеїнемія з одночасним зростанням атерогенних ліпопротеїнів низької
щільності, що свідчить про порушення структурно-функціонального стану
печінки.
3.

У щурів з тривалим перебуванням на високо-калорійній дієті знижується

вміст у гепатоцитах високомолекулярних і середньомолекулярних білків та
збільшується вміст низькомолекулярних білків, що свідчить про зростання
швидкості деградації високомолекулярних білків і порушення білок-синтезуючої
функції печінки.
4.

Стеатогепатоз у щурів, які тривало перебували на високо-калорійній дієті,

супроводжувався мітохондріальною дисфункцією, проявом якої є зміни
ліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів із підвищенням
окислених продуктів та зміна ферментативної активності всіх компонентів
дихального ланцюга.
5.

У щурів, які тривало перебували на високо-калорійній дієті, на тлі розвитку

вісцерального ожиріння та стеатогепатозу зменшується маса селезінки та
кількість спленоцитів, що зумовлює дисфункцію імунної системи, одним із
проявів якої є дисбаланс у вмісті про- та протизапальних цитокінів у сироватці
крові щурів.
6.

Тривале перебування щурів на висококалорійній дієті, результатом чого є

розвиток стеатогепатозу, збільшує холерез та суттєво змінює жовчокислотний
склад жовчі щурів. Після 20 тижнів перебування на висококалорійній дієті в
жовчі щурів зростає концентрація таурокон'югатів жовчних кислот, що,
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очевидно, лежить в основі механізму посилення об'ємної секреції жовчі. При
цьому коефіцієнт кон'югації не змінюється, а коефіцієнт гідроксилювання
зменшувався, що свідчить про активацію альтернативного шляху біосинтезу
жовчних кислот.
Матеріали даного розділу опубліковані у статтях [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 20, 16,
19, 24, 25, 27] та апробовано на міжнародних та всеукраїнських наукових
форумах [31, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 50, 51] (див. Додаток А).
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РОЗДІЛ 4
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТЕАТОГЕПАТОЗУ
ЗА УМОВ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ, ВИКЛИКАНОГО
НЕОНАТАЛЬНИМ ВВЕДЕННЯМ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ
За умов сьогодення, харчування людини насичене різноманітними
добавками, серед яких найбільш шкідливим є глутамат натрію (ГН). Патогенез
стеатогепатозу за умов розвитку ожиріння через неонатальне введення ГН є
одним з випадків нейро-ендокринного порушення обмінних процесів та надасть
можливість вивчення механізмів розвитку цього патологічного стану за умов
супутньої надлишкової ваги [107,175,176].
4.1. Розвиток вісцерального ожиріння у щурів після неонатального
введення глутамату натрію
В

результаті

проведених

досліджень

була

виявлена

різниця

між

антропометричними параметрами у щурів контрольної та дослідної груп. Так, у
щурів віком 16 тижнів, яким в ранньому неонатальному періоді вводили
глутамат натрію, маса тіла та назо-анальна довжина були відповідно на 9,4%
(p<0,001) та 23,7% (p<0,001) меншими за аналогічні показники у щурів
контрольної групи.
За даними літератури, зменшення назо-анальної довжини у щурів віком 4
місяці після неонатального введення глутамату натрію у порівнянні з
контрольною групою щурів є результатом зменшення секреції гормону росту
[496]. Візуально у 100% щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат
натрію, розвинулось ожиріння, що було підтверджено визначенням індексу Лі
(0,36±0,03 проти 0,29±0,02 в контролі; p<0,001).
Між тим, введення глутамату натрію в неонатальному періоді приводило до
яскраво вираженого лише вісцерального ожиріння, так як маса вісцерального
жиру у даних щурів була на 107,2% (p<0,001) більшою, ніж у щурів контрольної
групи (табл. 4.1). В другому і третьому повторах (кількість особин у кожній
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виборці – n=10) даної серії досліджень маса тіла не змінювалась на тлі
статистично достовірного зростання маси вісцерального жиру (p<0,001), а в
четвертому (n=7) – також було зниження маси тіла на 6,2% (p<0,05) та розвиток
вісцерального ожиріння. При цьому збільшення маси вісцерального жиру було
значно більшим у щурів другого і третього повторів даної серії досліджень.
Таблиця 4.1
Антропометричні показники у щурів віком 16 тижнів після введення глутамату
натрію в ранньому ненонатальному періоді, (M+m)
Контроль
(щури віком 16
тижнів)
(n=10)

Дослід
(щури віком 16 тижнів
після введення глутамату
натрію в ранньому
неонатальному періоді)
(n=10)

380,3±26,0

344,4±24,2***

Назо-анальна довжина, см
25,3±1,6
2
Індекс маси тіла, кг/м
5,94±0,62
1/3
Індекс Лі, г /см
0,29±0,03
Маса вісцерального жиру, г
8,3+1,0
*** - p<0,001 у порівнянні з контролем.

19,3+1,4***
9,24+1,11*
0,36±0,02***
17,2+1,5***

Показники

Маса щурів, г

Мова йде про щурів віком 4 місяці. Отже, без сумніву, введення глутамату
натрію щурам в ранньому неонатальному періоді приводить до розвитку
вісцерального ожиріння. Як ми бачимо, зниження маси тіла після неонатального
введення глутамату натрію у першому і четвертому повторах було незначним
(9,4% та 6,2%), хоча і статистично достовірним. Але у щурів першого і
четвертого повторів даної серії досліджень на 2-му і 3-му місяцях маса тіла була
більшою, ніж у щурів контрольної групи. Ми свідомо не об’єднували результати
чотирьох повторів в одну вибірку, хоча результати фізіологічних і біохімічних
досліджень були не лише односпрямованими, але і дуже близькими за
значеннями. Не можемо відкидати сезонні впливи на масу тіла, адже
експерименти були проведені влітку та зимою.
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В інших дослідженнях показано, що неонатальне введення щурам глутамату
натрію викликало схожі зміни в антропометричних даних щурів, але
відбувалося: збільшення маси підшкірного жиру, розміру клітин і маси
епідідімальної жирової тканини [497] та більше зростання маси заочеревинного
жиру у порівнянні з контрольними щурам [498]. В розділі 2 ми вказували на те,
що застосування індексу маси тіла у щурів є недоречним. Підтвердженням цього
є одержані результати.

Як видно з таблиці 4.1, індекс маси тіла у щурів

контрольної групи дорівнював 5,94±0,62, а у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням – 9,24+1,11. У людей ці значення свідчать про глибоке патологічне
виснаження. Отже, далі ми працювали з індексом Лі. За даними літератури,
значення індексу Лі у тварин з нормальною масою тіла знаходиться в межах 0,29
- 0,30 г1/3/см, а у тварин з експериментальним ожирінням різного генезу він
коливається від 0,30 до 0,33 г1/3/см [499-501]. В наших експериментах індекс Лі у
щурів в контролі становив 0,29±0,02, а у щурів після неонатального введення
глутамату натрію - 0,36±0,03 (p<0,001). Отже, введення щурам глутамату натрію
в неонатальному періоді приводило до вісцерального ожиріння в 4-х місячному
віці, що добре видно на репрезентативних фотографіях (рис. 4.1).
На рисунку 4.1 наведені репрезентативні фотографії черевної порожнини у
4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію

А

Б

Рисунок 4.1. Макроскопічна картина черевної порожнини у 4-х місячних
щурів контрольної групи (А) та у 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію (Б).
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Для встановлення змін в харчовій поведінци щурів з глутамат-індукованим
ожирінням визначили споживання корму у щурів одно-, двох-, трьох- і
чотирьохмісячного віку. Показано, що найбільшим споживання корму було у
щурів обох груп у віці 4 місяців, проте статистично достовірної різниці між
споживанням корму щурами контрольної групи та щурами з глутаматіндукованим ожирінням не було. Одержані дані дозволяють заключити, що
глутамат-індуковане ожиріння не пов’язано з надмірним споживанням калорій, а
є результатом метаболічного порушення. Наші результати узгоджуються з
даними інших авторів. Nagata et al. показали, що у щурів віком 29 тижнів після
неонатального введення глутамату натрію розвивалось ожиріння без розвитку
гіперфагії [502-503]. Ожиріння при цьому діагностувалося за високим індексом
Лі і характеризувалося невеликою масою тіла і назо-анальною довжиною у
порівнянні з контролем [503]
4.2. Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов розвитку
глутамат-індукованого ожиріння та їх підтвердження ультразвуковим
методом оцінки жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву.
Відповідно до мети дисертаційного дослідження, наступні експерименти
були спрямовані на встановлення стеатогепатозу у щурів з глутаматіндукованим ожирінням. В результаті проведених досліджень встановлено, що у
щурів контрольної групи стеатоз практично був відсутній. Його вираженість за
3-х бальною системою складала 0,20+0,13. Напроти, у всіх щурів з глутаматіндукованим

ожирінням

діагностували

мікровезикулярний

стеатоз,

який

оцінювався в 1,80+0,17 бала, що в 9,0 (p<0,001) разів перевершувало дане
значення в контролі. Краплинки жиру зміщували ядро до периферії клітин і
займали 15-70% площі клітин. Слабкий стеатоз (акумуляція ліпідів 5-33%) був
виявлений в 53,3%. Стеатоз помірного ступеня (акумуляція ліпідів 33-66%)
виявлений у 46,7% випадків.
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Таблиця 4.2
Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов
глутамат-індукованого ожиріння (M+m)
Параметри

Контрольна група
щурів, які отримували
стандартний корм
(n=15)

Cтеатоз, вираженість у
балах (0-3)
0,20+0,13
Лобулярне запалення,
вираженість у балах (0-2)
0,0+0,0
Балонна дистрофія (0-2)
0,0+0,0
Загальна оцінка за
гістологічною шкалою
0,20+0,13
NAS у балах (0-8)
Відсоток тварин з НЖХП,
%
*** - p<0,001 у порівнянні з контролем.

Дослідна група щурів з
глутамат-індукованим
ожирінням (n=15)

1,80+0,17***
1,20+0,17***
0,27+0,11***
2,33+0,81***

6,6

Лобулярне запалення в печінці щурів контрольної групи було відсутнє, а у
60% щурів з глутамат-індукованим ожирінням складало 1,20+0,17 бала
(p<0,001). Не була зареєстрована балонна дистрофія в печінці щурів контрольної
групи. У 13,3% щурів з глутамат-індукованим ожирінням виявлена балонна
дистрофія, хоча її вираженість була незначною і складала 0,27+0,11 (p<0,001).
Загальна оцінка морфологічних змін в печінці за гістологічною шкалою NAS у
щурів контрольної групи дорівнювала 0,20+0,13, а у щурів з глутаматіндукованим ожирінням - 2,33+0,81, що в 11,7 разів (p<0,001) перевищувало
даний показник в контролі. Слід зазначити, що в контрольній групі щурів були
відсутні тварини з НЖХП, а в групі щурів з глутамат-індукованим ожирінням
НЖХП діагностовано у 6,6% тварин. Одержані результати узгоджуються з
даними інших авторів, які у щурів після неонатального введення глутамату
натрію в печінці виявили помірний центролобулярний мікровезикулярний
стеатоз, балонну дистрофію з тільцями Мелорі і дифузну інфільтрацію
нейтрофілами та лейкоцитами [504].
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Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов розвитку глутаматіндукованого ожиріння було підтверджено ультразвуковим методом оцінки
жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву [440]. Показано, що жорсткість
печінки у щурів з глутамат-індукованим ожирінням зростала на 63,5% (p<0,001).
На рисунку 4.2 наведені репрезентативні мікрофотографії тканини печінки у
4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію.

Рисунок 4.2. Мікрофотографії тканини печінки у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію: світлова мікроскопія, забарвлення
гематоксиліном і еозином, х400.
А – виражений мікровезикулярний стеатоз;
В – мікровезикулярний стеатоз з периваскулярною лейкоцитарною
інфільтрацією в зоні 3 (лобулярне запалення помірного ступеня);
С – вогнищевий некроз як результат балонної дегенерації (відсутність ядра
в центрі клітини).
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4.3.

Метаболічний

профіль

у

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом
Як видно з таблиці 4.3, у щурів з глутамат-індукованим ожирінням
активність АЛТ і АСТ не зазнавала статистично достовірних змін у порівнянні з
контролем. Також глутамат-індуковане ожиріння не впливало на параметри
пігментного метаболізму у щурів, на що вказували концентрації загального,
непрямого і прямого білірубіну в сироватці крові, які статистично достовірно не
відрізнялися від контролю.
У щурів із стеатозом печінки, індукованим неонатальним введенням
глутамату натрію, відмічалось порушення білок-синтезуючої функції печінки,
що проявлялось у зменшенні концентрації загального білка в сироватці крові на
13,7% (p<0,05). Здатність печінки синтезувати білки дозволяє також оцінити
тимолова проба. Як показано в наших експериментах, показник тимолової проби
(одиниці помутніння S-H) зростав у щурів віком 4 місяці після неонатального
введення глутамату натрію на 119,3% (p<0,001) (табл. 4.3.)
Загальновідомо, що зростання показників тимолової проби є ознакою
підвищення в крові концентрації

булінів і ліпопротеїдів, що

найчастіше спостерігається при захворюваннях печінки. Ми не визначали
глобуліни, але концентрація ліпопротеїдів низької щільності і ліпопротеїдів дуже
низької щільності в даній групі щурів значно перевищували норму (табл. 4.3).
Проте ліпідний обмін у щурів з глутамат-індукованим ожирінням суттєво
відрізнявся від такого у щурів контрольної групи (табл. 4.3). Вміст загальних
ліпідів та вміст тригліцеридів в гомогенаті печінки зростали на 38,2% (p<0,01) та
21,5% (p<0,05), що є свідченням порушення ліпідного обміну. Одержані
результати узгоджуються з даними літератури, за якими гіпертрофія білої
жирової

тканини

(ознака

вісцерального

ожиріння)

викликає

локальну

інсулінорезистентність і, напроти, збільшує ліполітичну активність адипоцитів
та зменшує локальне перетворення вільних жирних кислот, збільшуючи їх рівень
в сироватці крові.
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Таблиця 4.3.
Біохімічні індикатори в сироватці крові та печінці, що характеризують
функції печінки, у щурів з глутамат-індукованим ожирінням, (M+m)
Показники

Контроль
(n=10)

Дослід (щури з глутаматіндукованим ожирінням)
(n=10)
0,211+0,031

Аланінамінотрансфераза, 0,228+0,033
мккат/л
Аспартатамінотрансфераза 0,389±0,034
0,377±0,041
мккат/л
Білок загальний, г/л
82,48±7,10
71,18±5,60*
Загальний білірубін,
12,40±2,09
12,70±1,53
µмолль/л
Непрямий білірубін,
7,90±1,70
8,10+1,06
µмолль/л
Прямий білірубін,
4,40+0,91
4,60+0,91
µмолль/л
Загальні ліпіди,
15,2+1,65
21,01+2,81**
мг/г сирої печінки
Тригліцериди,
7,02+0,61
8,53+0,66*
мг/г сирої печінки
Тригліцериди,
1,15+0,27
3,53+0,57***
ммоль/л
Загальний холестерол,
4,53+0,34
7,04+0,26***
ммоль/л
Ліпопротеїди високої
1,63+0,14
1,09+0,19**
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди низької
2,37+0,22
4,35+0,29***
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди дуже низької 0,51+0,12
1,58+0,26***
щільності, ммоль/л
Тимолова проба,
1,09±0,05
2,39±0,12***
одиниці помутніння S-H
*- p<0,05, **- p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.

Збільшене поглинання гепатоцитами вільних жирних кислот приводить до
ектопічної акумуляції жиру і ліпотоксичності внаслідок обмеженої здатності
печінки окислювати і/або виводити надлишок вільних жирних кислот [505].
Гіперінсулінемія додатково викликає de novo ліпогенезіс, що веде до надмірної
акумуляції жиру в печінці; цей результат частково компенсується збільшенням
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секреції тригліцеридів та утворенням ліпопротеїдів низької щільності, що в
кінцевому рахунку призводить до гіпертригліцеридемії [505]. Дійсно, в наших
експериментах зростав як вміст загальних ліпідів, так і вміст тригліцеридів в
печінці. При цьому в сироватці крові зростали концентрація тригліцеридів на
207,0% (p<0,001), ліпопротеїдів низької щільності на 83,5% (p<0,001), а
ліпопротеїдів дуже низької щільності на 209,8% (p<0,001). У цих щурів
концентрація загального холестеролу зростала на 55,4% (p<0,001), а концентрація
ліпопротеїдів високої щільності зменшувалась на 33,1% (p<0,01).
4.4. Вуглеводний обмін у щурів після неонатального введення глутамату
натрію
Багаточисленні роботи дозволяють стверджувати, що адипонектин є
головним регулятором чутливості периферичних тканин до інсуліну [506-512].
Тому в подальших дослідженнях логічно було дослідити у щурів з глутаматіндукованим

ожирінням

вуглеводний

обмін

та

можливий

розвиток

інсулінорезистентності. Концентрація глюкози у щурів віком 4 місяці після
неонатального введення глутамату натрію складала 6,17+0,64 ммоль/л, що на
34,4% (p<0,001) перевищувало даний показник в контролі (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Показники вуглеводного обміну у щурів після неонатального введення
глутамату натрію, (М+m,):
Показник

Контрольна група
(n=10)

Група щурів із глутаматіндукованим стеатогепатозом
(n=10)

Концентрація глюкози
в сироватці крові,
4,59+0,67
ммоль/л
Індекс НОМА-ІR,
мкОд/мл
0,66+0,34
Концентрація інсуліну,
мкОд/мл
3,21+1,53
*- p<0,05; ***- p<0,001 у порівнянні з контролем.

6,17+0,64***

2,77+0,92***
10,02+2,62***
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Аналіз НОМА-ІR і концентрації інсуліну в сироватці крові показало, що у
щурів

із

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

розвинулася

інсулінорезистентність: ідекс НОМА-ІR збільшився на 319,7% (p<0,001), а
концентрація інсуліну в сироватці крові зросла на 212,1% (p=0,001).
Nagata та співавт. встановили що у мишей після неонатального введення
глутамату натрію у віці 29 тижнів розвивалося ожиріння (без поліфагії) і у них
була виявлена глюкозурія [502]. Патоморфологічні дослідження показали
наявність гіпертрофії в острівках підшлункової залози. Концентрації глюкози,
інсуліну, загального холестеролу і тригліцеридів в сироватці крові були вищими
у мишей віком 29 і 54 тижні, ніж в контролі. Це було виявленням
декомпенсованого діабету [502]. З іншої сторони, на ранній фазі ожиріння
концентрація глюкози в сироватці крові може бути нормальною, але
асоційованою

з

гіперінсулінемією

інсулінорезистентності,

а

висока

[503],

що

концентрація

вказує
інсуліну

на

наявність

може

бути

компенсаторною реакцією [513, 514]. Lazarin Mde O. et al. стверджують, що
збільшена активність глюкозо-6-фосфат дегідрогенази, яка спостерігалась в
печінці щурів з глутамат-індукованим ожирінням, може бути пов’язана з
акумуляцією жиру в печінці і схоже грає центральну роль в мітохондріальному
захисті від оксидативного стресу [515]. Одержані результати дають можливість
заключити, що неонатальне введення щурам глутамату натрію приводить до
ожиріння у тварин віком 16 тижнів з розвитком декількох ознак метаболічного
синдрому, таких як вісцеральне ожиріння, дисліпідемія, неалкогольний
стеатогепатоз та порушення чутливості периферичних тканин до інсуліну. Ця
модель ожиріння у щурів викликає зміни в аркуатних ядрах гіпоталамуса і
порушує лептинову та інсулінову сигналізацію в даній ділянці головного мозку
[516], в результаті чого розвивається гіперлептинемія і гіперінсулінемія. Коли
гіпоталамічні вентромедіальні ядра у щурів зруйновані введенням глутамату
натрію на неонатальній стадії розвитку, ожиріння виникає при їх рості [517].
Також ожиріння із затримкою росту в інших дослідженнях асоційовано із
зменшенням ліполізу, стимульованого адреналіном, та маси гіпофіза і
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порушенням функції гіпофіза. В результаті відбувається атрофія мішенейорганів, на які впливають гіпофізарні гормони, такі як гонади, статеві органи,
щитоподібна залоза, наднирники [518].
4.5. Система метаболізму серотоніну у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням
В розділі 1 описано про те, що серотонін – нейромедіатор, який включений
в регуляцію настрою, апетиту і відповіді на стрес в мозку та виступає в ролі
регулятора системного гомеостазу енергії [519]. Так як серотонін не проходить
через гемато-енцефалічний бар’єр [520,521], в даній серії досліджень визначали
вміст серотоніну та показники його обміну в мозку, дванадцятипалій кишці та в
сироватці крові. В результаті проведених досліджень було встановлено, що у
щурів із глутамат-індукованим ожирінням вміст серотоніну в мозку зменшувався
на 72,9% (p<0,001) у порівнянні з контрольними показниками (табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Показники серотонінової системи в мозку інтактних щурів та у щурів з глутаматіндукованим ожирінням, M+SD
Показник
Серотонін,
мкг/г тканини
Триптофан, мкг/г тканини

Контроль

Глутамат-індуковане ожиріння

27,26 ± 2,76

7,40±1,63***

99,2 ± 8,53

6,66 ± 1,08***

Триптофан-гідроксилазна активність,
281 ± 27
245 ± 18
у.од./мг білка
Триптофан-декарбоксилазна активність,
1,32 ± 0,43
2,19 ± 0,67*
у.од./мг білка
МАО
у.од./мг білка
0,84 ±0,08
1,19 ±0,07*
Індоламін 2, 32438 ± 290***
диокcигеназна активність,
1097 ± 285
мкМ/мг білка
*- p<0,005; ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
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Триптофан – незамінна амінокислота, яка є попередником у синтезі
серотоніну [521]. Тому логічним продовженням наших досліджень було
встановлення вмісту серотоніну в мозку дослідних тварин. Вміст триптофану в
тканині мозку у щурів з глутамат-індукованим ожирінням був на 93,3% (p<0,001)
меншим у порівнянні з контролем (табл. 4.6). Зменшення субстрату для синтезу
серотоніну є поясненням низького вмісту серотоніну в мозку у щурів із
глутамат-індукованим ожирінням.
Ключовим ферментом біосинтезу серотоніну є триптофан-гідроксилаза.
Вона каталізує гідроксилювання триптофану в 5-гідрокситроптофан. Це перша
стадія біосинтезу серотоніну, вона виступає в якості обмежуючої стадії [522].
Зменшення активності триптофан-гідроксилази веде до зменшення біосинтезу, а
значить і вмісту серотоніну в тканині. Проте, в наших експериментах триптофангідроксилазна активність в мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням не
зазнавала статистично достовірних змін (табл. 4.6). Це є свідченням того, що
зменшення вмісту серотоніну в мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням
не пов’язано зі зміною активності триптофан-гідроксилази.
Друга стадія біосинтезу серотоніну відбувається за участі ферменту
триптофан декарбоксилази. Вона каталізує декарбокcилювання ароматичних Lамінокиcлот. Триптофан декарбоксилаза бере участь у біосинтезі і інших амінів,
таких як адреналін, норадреналін, дофамін [121]. Нами було показано, що
триптофан-декарбоксилазна активність в мозку щурів з глутамат-індукованим
ожирінням збільшувалась на 65,9% (p<0,05) у порівнянні з контролем (табл. 4.6).
Проте на тлі суттєвого падіння вмісту триптофану в мозку збільшення
триптофан-декарбоксилазної активності в мозку щурів з глутамат-індукованим
ожирінням не впливало на кінцевий результат – вміст серотоніну в мозку. Ми
вважаємо, що збільшення триптофан-декарбоксилазної активності в мозку щурів
з глутамат-індукованим ожирінням є компенсаторною реакцією гомеостазу в
організмі. Зменшення вмісту серотоніну нижче контрольних значень стимулює
реакції, які протидіють подальшому падінню вмісту серотоніну.
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Біологічні аміни розщеплюються за дії ензиму моноамінокcидази (МАО).
Зміна в МАО активності може також впливати на вміст серотоніну в тканинах.
При зменшенні МАО активності вміст серотоніну зростатиме, а при збільшенні –
навпаки,

зменшуватиметься,

що

власне

ми

і

спостерігали

в

наших

експериментах. Активність МАО в мозку щурів з глутамат-індукованим
ожирінням збільшувалась на 41,7% (p<0,05) у порівнянні з контролем (табл. 4.6).
Таким чином, однією із причин зниженого вмісту серотоніну в мозку може бути
підвищення активності МАО в тканині мозку за умов розвитку глутаматіндукованого ожиріння.
Відомо декілька шляхів метаболізму триптофану в мозку. За фізіологічних
умов основним шляхом є серотоніновий. За певних патологічних станів
активуються альтернативні шляхи метаболізму триптофану. Найбільш значимим
і найбільш вивченим є кінуреніновий шлях. Так, відомо, що хвороба Паркінсона
супроводжується зниженням серотонінергічної активності

і

підвищеною

активністю кінуренінового шляху [523]. Це дозволило дослідникам висунути
«кінуренінову гіпотезу» в деяких ланках патогенезу хвороби Паркінсона. За
активації альтернативних шляхів метаболізму триптофану в досліджуваних
тканинах може розвиватися дефіцит серотоніну.
Для встановлення можливої участі кінуренінового шляху метаболізму
серотоніну в одержаних результатах визначили індоламін 2,3-диокcигеназну
активніcть у головному мозку щурів за умов розвитку глутамат-індукованого
ожиріння. Нами було показано, що індоламін 2, 3-диокcигеназна активність в
мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням зростала на 122,2% (p<0,001) у
порівнянні з контролем (табл. 4.6). Отже, у щурів за розвитку глутаматіндукованого

ожиріння

спостерігається

активація

альтернативного

кінуренінового шляху метаболізму триптофану в мозку, що може бути однією із
причин зниженого вмісту серотоніну в мозку щурів даної групи. Можливо,
активація кінуренінового шляху метаболізму триптофану в мозку є характерною
для цілої низки патологічних процесів, за яких зменшується вміст серотоніну в
мозку.
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Вище нами було показано, що у щурів з глутамат-індукованим ожирінням
розвивалась гіперінсулінемія. Зважаючи на тіcний взаємозв’язок між рівнем
cеротоніну та cиcтемою інcуліну, наступний етап досліджень був присвячений
периферичній системі метаболізму серотоніну у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням. В результаті проведених досліджень встановлено, що концентрація
серотоніну в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим ожирінням
зменшувалась на 58,3% (p<0,001) у порівнянні з контролем (табл. 4.7).
Таблиця 4.7
Показники серотонінової системи в сироватці крові інтактних щурів та у
щурів з глутамат-індукованим ожирінням, M+SD
Показник

Контроль

Глутамат-індуковане ожиріння

Серотонін, мкг/мл

9,53 ±0,72

3,88 ±0,34***

Триптофан, мкг/мл

57,38 ±5,73

38,33 ±6,72**

МАО. у.од./мг білка

2,6 ±0,06

3,9 ±0,04**

** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
В даній групі щурів концентрація триптофану в сироватці зменшувалась на
33,2% (p<0,01). При цьому активність МАО, за участю якого відбувається
деградація серотоніну, у щурів із глутамат-індукованим ожирінням зростала на
50,0% (p<0,01) у порівнянні з контролем. Отже, зменшення концентрації
серотоніну в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим ожирінням очевидно
є результатом зменшення концентрації субстрату для синтезу серотоніну –
триптофану та збільшенням МАО активності, що веде до більш швидкої
деградації серотоніну. Таким чином, зміни в концентраціях серотоніну та
триптофану, а також МАО активності в мозку і сироватці крові у щурів з
глутамат-індукованим ожирінням були односпрямованими.
Беручи до уваги факт, що основним джерелом периферичного серотоніну є
ЕС-клітини слизової оболонки травного тракту, важливо було визначити
показники серотонінової системи в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів,
адже саме для цього відділу кишечника притаманна найбільша густина ЕС-
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клітин. Показано, що, на відміну від мозку та сироватки крові, у щурів із
глутамат-індукованим ожирінням вміст серотоніну в гомогенаті дванадцятипалої
кишки зростав на 122,6% (p<0,001) порівняно з контролем (табл. 4.8). При цьому
вміст триптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки зменшувався на 54,9%
(p<0,01) порівняно з контролем. Зменшення вмісту триптофану в гомогенаті
дванадцятипалої кишки може бути результатом виснаження його запасів за
рахунок посиленого синтезу серотоніну. Іншою причиною зростання вмісту
серотоніну в дванадцятипалій кишці щурів із глутамат-індукованим ожирінням
може бути зниження активності МАО, яка зменшувалась на 53,5% (p<0,01) у
порівнянні з контролем, що врешті і було причиною зменшеної деградації
серотоніну.
Таблиця 4.8
Показники серотонінової системи в гомогенаті дванадцятипалої кишки
інтактних щурів та у щурів з глутамат-індукованим ожирінням, M+SD
Показник
Контроль
Глутамат-індуковане ожиріння
Серотонін, мкг/г тканини
6,56 ± 0,98
14,6 ± 1,64***
Триптофан, мкг/г тканини
169,2 ±12,6
76,3 ± 9,74**
МАО у.од./мг білка
3,33 ±0,04
1,55 ±0,07**
Триптофан-гідроксилазна
активність, у.од./мг білка
398 ± 78
210 ± 69*
Триптофандекарбоксилазна
0,81 ± 0,25
0,65 ± 0,23
активність, у.од./мг білка
Індоламін 2, 3диоксигеназна активність,
2348 ± 301
1378 ± 305*
мкМ/мг білка
*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
Триптофан-гідроксилазна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки
щурів із глутамат-індукованим ожирінням зменшувалась на 47,2% (p<0,05)
порівняно з контролем. Це відбувалось на тлі незміненої триптофандекарбоксилазної активності в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів із
глутамат-індукованим ожирінням. Отже, перша та друга стадії біосинтезу
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серотоніну не були причиною зростання вмісту серотоніну в дванадцятипалій
кишці щурів із глутамат-індукованим ожирінням.
Наступною відмінністю у функціонуванні системи серотоніну в мозку та
дванадцятипалій кишці у щурів з глутамат-індукованим ожирінням були шляхи
метаболізму триптофану. Якщо індоламін 2, 3-диокcигеназна активність в мозку
щурів з глутамат-індукованим ожирінням зростала, то індоламін 2, 3диоксигеназна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки даної групи
щурів зменшувалась на 41,3% (p<0,05) порівняно з контролем (табл. 4.8). Це
свідчить про переважання серотонінового шляху метаболізму серотоніну в
дванадцятипалій кишці.
4.6. Білковий профіль в цитоплазмі гепатоцитів щурів за умов розвитку
глутамат-індукованого ожиріння
В умовах ожиріння абдомінального типу збільшення маси вісцерального
жиру призводіть до надходження у кровоносне русло і далі у печінку
надлишкової кількості вільних жирних кислот, які викликають ряд порушень
вуглеводного і жирового обміну. Серед них найбільш небезпечними є розвиток
інсулінорезистентності

і

стеатогепатозу,

які

негативно

впливають

на

функціонування печінки, як найбільш метаболічно активного органу [463].
Паралельний розвиток запальних процесів та окисного стресу посилення веде до
посилення патологічних процесів, які пов’язані з кількісними і якісними змінами
пулу білків [483]. Було показано, що розвиток дієт-індукованого ожиріння та
стеатогепатозу впливає на склад та розподіл білків у цитоплазмі гепатоцитів
змінюючи їх розподіл. Це вказує на те, що визначення змін у пулі
гепатоцитарних

білків

може

слугувати

додатковим

маркером

ліпідної

інфільтрації та стеатогепатозу [482]. Проте дані щодо змін у пулі білків
гепатоцитів за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння відсутні.
У щурів контрольної групи білки гомогенату гепатоцитів за молекулярною
масою розділились на 13 фракцій, що узгоджується з літературними даними про
кількісний

розподіл

білків

цитозолю

у

гепатоцитах

щурів

[524].

За
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загальноприйнятим поділом білків на групи за молекулярною масою, ми
поділили фракції відповідно до молекулярної маси (м.м.) на високомолекулярні
(100-235 кДа), середньомолекулярні (65-96 і 30-59 кДа) та низькомолекулярні (529 кДа) для всіх груп. Для оцінки функціонального стану гепатоцитів в цілому за
умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу було визначено розподіл
білкових фракцій у цитоплазмі гепатоцитів щурів. У контрольній групі вміст
білків з м.м. 100-235 кДа становив 54,4±2,7%, з м.м. 65-96 кДа – 14,2±0,8%, з
м.м. 30-59 кДа – 24,9±2,1% і з м.м 5-29 кДа – 6,5±0,5%.
У групі щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію,
кількість фракцій на які розділилися гепатоцитарні білки зросла до 17. При
цьому відносний вміст високомолекулярних білків м.м. 100-235 кДа і білків із
середньомолекулярною масою 65-96 кДа зменшився на 64,5% (p<0,05) та 85,9%
(p<0,001), відповідно, у порівнянні з контролем. Це супроводжувалось значним
зростанням

відносного

вмісту

низькомолекулярних

білків,

а

саме

з

молекулярною масою 5-29 кДа на 96,5% (p<0,001) та білків з молекулярною
масою 30-59 кДа на 124,1% (p<0,001) порівняно з контролем. Спостерігалась
поява білків з м.м. 113, 118, 135, 141, 147 і 175 кДа, яких не було в контролі
(табл. 4.9).
Таблиця 4.9
Розподіл білкових фракцій у гепатоцитах щурів із глутамат-індукованим
стеатогепатозом (М+m)
Молекулярна
маса білків, кДа

Контроль (n=10)

Щури з глутаматіндукованим
стеатогепатозом (n=10)

100-235

54,4±2,7

19,3±1,1*

65-96

14,2±0,8

2,0±0,1***

30-59

24,9±2,1

55,8±3,1***

5-29
6,5±0,5
22,9±1,3***
* - р<0,05, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною групою.
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На сьогодні описано понад 500 функцій, притаманних печінці. Серед них
однією з найважливіших є білок-синтезуюча функція. Після неонатального
введення глутамату натрію у дорослих щурів ця функція порушувалась, що
свідчить не лише про зменшення функціональної активності мітохондрій, але і
гепатоциту в цілому [500,524,525,526]. Дані про те, що у дорослих щурів вміст
високомолекулярних білків в гепатоцитах знижується, дають можливість
заключити як про пригнічення білок-синтезуючої функції печінки, так і про
зростання швидкості деградації високомолекулярних білків. На користь такого
висновку свідчать наші результати про зростання вмісту в гепатоцитах
низькомолекулярних білків м.м. 5-29 кДа та середньомолекулярних білків м.м.
30-59

кДа.

Отримані

результати

щодо

змін

пулу

білків

гепатоцитів

узгоджуються з попередньо отриманими даними про пул білків у гепатоцитах
щурів за умов утримання на ВКД з високим вмістом жирів і вуглеводів (див.
розділ 3). Схоже зменшення вмісту високомолекулярних білків поряд із значним
підвищенням фракції низькомолекулярних білків спостерігалося на 12 тижні
утримання на зміненій дієті. Подальше утримання на ВКД зберігало тенденцію
до змін, які ми спостерігаємо при моделюванні ожиріння неонатальним
введенням глутамату натрію. Літературні дані вказують на зв’язок між змінами у
пулі білків гепатоцитів і розвитком асоційованого із стеатозом ожиріння за умов
утримання на ВКД різних типів. Саме тому ми припускаємо, що встановлені
нами зміни вмісту білків гепатоцитів відбуваються через розвиток стеатозу, який
супроводжує глутамат-індуковане ожиріння.

4.7.

Ліпідний

склад

внутрішньої

мітохондріальної

мембрани

гепатоцитів за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу
В подальших дослідженнях нами було показано, що у щурів з ГІО
відбувались виражені структурні зміни у внутрішній мембрані мітохондрій, що
проявилося в їх ліпідному складі. У порівнянні з контролем у внутрішній
мембрані мітохондрій загальний вміст ліпідів збільшувався на 53,4% (p<0,01)
(рис.4.3).
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Рисунок 4.3 Вміст загальних ліпідів у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (М+m, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю.
Це зростання було результатом збільшення вмісту загальних фосфоліпідів на
52,3% (p<0,01) (рис.4.4) та вмісту холестеролу на 261,5% (p<0,001) (рис.4.5). При
цьому вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій зменшувався
на 18,9% (p<0,05) (рис.4.6).
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Рисунок 4.4 Вміст загальних фосфоліпідів у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (М+m,
n=10):
**- p<0,01 відносно контролю.
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Рисунок 4.5 Вміст холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (М+m, n=10):
***- p<0,001 відносно контролю.
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Рисунок 4.6 Вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (М+m, n=10):
*- p<0,05 відносно контролю.
Одночасно із збільшенням вмісту холестеролу реєстрували зниження вмісту
ефірів холестеролу, які виконують роль транспортної молекули та джерела
холестеролу і жирних кислот, що може бути спричинено надлишком
холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій і тим самим припинення
необхідності його транспорту. Саме тому спостерігається підвищення рівня
холестеролу з паралельним зниженням рівня ефірів холестеролу [466,527].
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За даними літератури, зростання вмісту холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій приводить до збільшення електронної складової електрохімічного
потенціалу. При надмірному рості вмісту холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій їх дихальний ланцюг накопичує проміжні електрон-транспортуючі
сполуки. Властивістю останніх є передача електронів на синтез активних форм
кисню. Вважають, що збільшення вмісту холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій може бути причиною окисного стресу у гепатоцитах та порушення
механізму антиоксидантного захисту [528,529].
Встановлені

зміни

ліпідного

складу

внутрішньої

мітохондріальної

мембрани за умов глутамат-індукованого стеатогепатозу подібні змінам при
дієт-індукованому стеатогепатозі за умов утримання на різних типах ВКД.
Незважаючи на подібність у результатах, можливий механізм розвитку
змодельваного стеатогепатозу може відрізнятись, так як головні чинники
патогенезу мають різний характер і ступінь впливу. Також отримані дані
дозволяють припустити, що спостерігаються не лише структурні зміни у
мембрані, а і певні дисфункціональні зміни у мітохондрії в цілому. Серед них
можливий вплив на функціонування дихального ланцюга, коли генерується не
АТФ, а АФК, що в свою чергу спричинює розвиток окисного стресу як у
мітохондрії, так і у всьому гепатоциті.
4.8. Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу
Показано, що у щурів із стеатогепатозом, викликаним висококалорійною
дієтою, та у щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом змінюється
фосфоліпідний склад

внутрішньої мембрани мітохондрій [471]. Оцінка

фосфоліпідного складу, як одного з основних компонентів внутрішньої
мітохондріальної мембрани, дозволяє оцінити не тільки структурні перебудови,
але і функціональний стан за умов розвитку стеатогепатозу.
В результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів з глутаматіндукованим стеатогепатозом відсотковий вмісту кардіоліпіну був на 51,3%
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(р<0,01) більшим у порівнянні з інтактним контролем (рис. 4.7). Функціонально
кардіоліпін здатний регулювати проникність мітохондріальних пор, а також
підтримувати функціональну активність деяких комплексів ЕТЛ. Саме тому
зміни його вмісту у мембрані корелюють з рівнем мітохондріального витоку
протонів і впливають на нормальне функціонування всіх комплексів ЕТЛ. За
змодельованого стеатогепатозу, незважаючи на підвищений в порівнянні з
контролем вміст кардіоліпіну, припускаємо, що це спричинено появою
окислених форм кардіоліпіну, які функціонально неактивні через змінену
просторову організацію.
Відсотковий вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній
мембрані

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

зменшувався на 41,5% (р<0,01) у порівнянні з інтактним контролем (рис. 4.7). Це
відувалось на тлі значного підвищенням відсоткового вмісту його окисленої
форми – лізофосфатидилхоліну (на 845,5%, р<0,001), який у здорових щурів у
мітохондріальній мембрані гепатоцитів міститься в дуже низьких кількостях.

Вміст (%) основних
фосфоліпідів внутрішньої
мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов
глутамат-індукованого
стеатогепатозу
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внутрішньої

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого
стеатогепатозу (M+SD):
А – кардіоліпін, Б – фосфатидилхолін, В – лізофосфатидилхолін, Г –
фосфатидилетаноламін, Д - лізофосфатидилетаноламін;
* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 у порівнянні з контрольною групою;
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Схожа

картина

відзначена

і

при

визначенні

відсоткового

вмісту

фосфатидилетаноламіну і його окисленої форми – лізофосфатидилетаноламіну у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом: відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну зменшувався у
порівнянні з інтактним контролем на 27,5% (р<0,05) при одночасному зростанні
відсоткового вмісту лізофосфатидилетаноламіну на 400,0% (р<0,001). Значне
підвищення вмісту окислених форм фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну
у внутрішній мембрані мітохондрій, яких в нормі спостерігається невелика
кількість, на тлі зростання вмісту кардіоліпіну у внутрішній мембрані
мітохондрій підтверджує розвиток окисного стресу [107,464,466,472].
Що стосується вмісту мінорних компонентів внутрішньої мембрани
мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом, то
відсотковий вміст суміші фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину не зазнавав
статистично достовірних змін (рис. 4.8). При цьому вміст сфінгомієліну зростав

Вміст (%%) мінорних фосфоліпідів
внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов глутаматіндукованого стеатогепатозу

на 81,3% (р<0,01).
А

Б

16
14
12
10

Рисунок

8
6
4
2

0

4.8.

Вміст

(%%)

мінорних

фосфоліпідів

внутрішньої

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого
стеатогепатозу (M+SD):
А - фосфатидилінозитол і фосфатидилсерин, Б – сфінгомієлін;
к – контрольна група 4-х місячних інтактних щурів; г – 4-х місячні щури
після неонатального введення глутамату натрію (рис.4.7; 4.8).
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4.9. Ферментативна активність комплексів електрон-транспортного
ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов розвитку
глутамат-індукованого стеатогепатозу
Наступна серія досліджень була призначена визначенню ферментативної
активності комплексів ЕТЛ у мітохондріях гепатоцитів щурів за умов глутаматіндукованого стеатогепатозу. Виявлені значні зміни у функціональній активності
всіх комплексів ЕТЛ.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
НАДН-КоQ-оксидоредуктазна

активність

у

мітохондріях

гепатоцитів

зменшувалась на 56,0% (p<0,01) у порівнянні з інтактними щурами (рис. 4.9).
НАДН - КоQ-оксидоредуктаза,
мкмоль калію ферриціаніду
відновленого/хв х мг білка
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0

К

Рисунок 4.9
мембрані

ГІО

НАДН-КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом (M+SD):
**- p<0,01 відносно контролю.
Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів
щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 17,4%
(p<0,05) у порівнянні з інтактним контролем (рис. 4.10).
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Сукцинат - КоQоксидоредуктаза, мкмоль
калію ферриціаніду
відновленого/хв х мг білка
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Рисунок 4.10
мембрані

ГІО

Сукцинат-КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом (M+SD):
*- p<0,05 відносно контролю.
КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів 4х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась
на 56,0% (p<0,01) у порівнянні з інтактними тваринами такого ж віку (рис. 4.11).
КоQ-цитохром соксидоредуктаза, мкмоль
цитохрому с відновленого/хв х
мг білка
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Рисунок 4.11 КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

стеатогепатозом (M+SD):
**- p<0,01 відносно контролю.

щурів

з

глутамат-індукованим

178

Цитохромоксидазна активність у мітохондріях гепатоцитів 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 70,0%
(p<0,001) у порівнянні з інтактними тваринами (рис. 4.12).

Цитохромоксидаза,
мкмоль цитохрому с
окисленого/хв. х мг білка
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Рисунок 4.12

ГІО

Цитохромоксидазна активність у внутрішній мембрані

мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (M+SD):
***- p<0,001 відносно контролю.
Н+ - АТФазна активність у мітохондріях гепатоцитів 4-х місячних щурів
після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 69,3%
(p<0,001) (рис. 4.13)
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Рисунок 4.13 Н+-АТФазна активність у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом (M+SD):
***- p<0,001 відносно контролю.
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Наведені результати є свідченням зменшення ферментативної активності
всіх комплексів ЕТЛ і Н+ - АТФазної активності умов розвитку глутаматіндукованого стеатогепатозу. Отже, функціональна активність внутрішньої
мембрани мітохондрій гепатоцитів зазнає суттєвого зниження. Порівнюючи з
результатами, одержаними на щурах, які тривало перебували на ВКД можна
стверджувати: зміни у функціонуванні всіх 4-х комплексів ЕТЛ більш виражені
у щурів з глутамат-індукованим ожирінням. Підвищення відсоткового вмісту
окисленої форми фосфотидилхоліну - лізофосфотидилхоліну на 845,5%
(р<0,001), який у здорових щурів у мітохондріальній мембрані гепатоцитів
міститься в дуже низьких кількостях, це ознака розвитку окисного стресу. А
останній є результатом нагромадження проміжних електрон-транспортуючих
сполук. Такі ж зміни виникають у інших частинах ЕТЛ [530-532].
В розділі 3 описували про те, що за розвитку стеатогепатозу зміни у
функціонуванні ЕТЛ викликані надходженням надмірної кількості вуглеводів і
ліпідів. За умов розвитку стеатогепатозу, індукованого введенням глутамату
натрію в неонатальному періоді, щури не отримували з кормами великої
кількості вуглеводів і жирів, але у них накопичувалась жирова тканина в
надмірній кількості, яка продукує тригліцериди у великій кількості, що з крові
прямують у печінку і призводять до стеатогепатозу. Їх накопичення в печінці
лежить в основі патогенезу стеатогепатозу різного генезу [462,463,464,531,533].
Вище

показано,

як

змінюється

вміст

основних

ліпідів

внутрішньої

мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого
стеатогепатозу. Звернулись до цих результатів, так як зміни в їх складі також
впливають на функціонування ЕТЛ.
4.10. Концентрація цитокінів у сироватці крові та цитоморфологічний
стан селезінки у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом
В результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів з глутаматіндукованим ожирінням в сироватці крові зростав вміст прозапальних цитокінів:
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вміст IL-1

зростав на 23,7% (p<0,05), а вміст IL-12 р40 – на 61,2% (p<0,05) у

порівнянні з інтактними щурами (рис.4.14. А, Б).
У щурів з глутамат-індукованим ожирінням вміст прозапального цитокіну
INF- в сироватці крові не зазнавав статистично достовірних змін (рис. 4.14. В).
А

Б

В

Рисунок 4.14. Вміст прозапальних цитокінів IL-1 (А), IL-12 р40 (Б) та INF(В) у сироватці крові щурів з глутамат-індукованим ожирінням, M+SEM
(n=10):
**- p<0,01; *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
Також було показано зменшення вмісту протизапальних цитокінів у
сироватці крові щурів з глутамат-індукованим ожирінням. Вміст

IL-4

зменшувався на 30,6% (p<0,05) (рис. 4.15 А), а вміст TGF- – на 14,9% (p>0,05)
(рис. 4.15 В) у порівнянні з контролем.
Напротивагу вище наведеним даним, вміст IL-10 у сироватці крові щурів з
глутамат-індукованим ожирінням зростав на 26,7% (p<0,05), що дозволяє
стверджувати про коменсаторний ефект протизапальної системи (рис. 4.15 Б).
Багаточисленні роботи доводять, що НЖХП супроводжується важким запальним
процесом в печінці і інших органах [534-538]. Це очевидно, так як під час цього
захворювання спостерігається сильне зростання вмісту прозапальних цитокінів.
В нашій роботи ми зареєстрували виражене зростання рівня IL-1 та IL-12 р40 в
сироватці крові щурів із стеатогепатозом. При цьому рівень INF- не
змінювався.
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Рисунок 4.15. Вміст протизапальних цитокінів IL-4 (А), IL-10 (Б) та TGF(В) у сироватці крові щурів з глутамат-індукованим ожирінням, M+SEM (n=10):
**- p<0,01; *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
Рівень протизапальних цитокінів IL-4 зменшувався, TGF-

мав тенденцію

до зменшення, а рівень IL-10 – зростав. Одержані результати узгоджуються з
даними інших авторів [539,540]. Проте є певна неузгодженість в різних роботах
щодо рівня IL-10 в сироватці крові 4-х місячних щурів після введення їм в
неонатальному періоді глутамату натрію. Ми показали зростання рівня IL-10.
Caetano et al. показали протилежний результат на тій же само моделі [541]. На
противагу нам та Caetano et al., Castrogiovanni et al. не виявили ніяких змін в
рівні IL-10 [542]. Зміни в рівні цитокінів можуть бути результатом ураження
печінки, але з іншої сторони вони можуть спричиняти розвиток НЖХП в умовах
введення глутамату натрію. Фактично, це твердження було висунуте RomanRamos et al., які показали зростання mРНК експресії IL-6, фактора некрозу
пухлин-альфа (TNF- ) і константували активацію рецепторів, що активуються
проліфератором пероксисом,

, що може бути механізмом розвитку

стеатогепатозу як наслідок неонатальної нейроінтоксикації глутаматом натрію
[543]. Також було показано, що рівні mРНК експресії IL-6 та TNF- не
корелювали з вмістом білків цих прозапальних цитокінів, що схоже до пацієнтів
з ожирінням і діабетом 2 типу [543,544]. Збільшення рівня IL-1 може не лише
руйнувати тканину печінку, але є важливим фізіологічним механізмом, який
гальмує подальшу акумуляцію жиру. Це підтримують Matsuki та ін. які показали
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худорлявий фенотип у мишей з нокаутованим геном антагоніста IL-1 (IL-1Ra /
миші) і, отже, із надмірною сигналізацією IL-1 [545]. Механізм цього феномену,
як вказують автори, є порушення метаболізму ліпідів, але не зміни в харчовій
поведінці. Вони також встановили, що у мишей з нокаутованим геном
антагоніста IL-1 (IL-1Ra / миші) не розвивається ожиріння в умовах глутаматвикликаного ураження нейронів в аркуатних ядрах гіпоталамуса, що дозволяє
заключити

про блокуючий

ефект

IL-1

на глутамат-індуковану нейро-

інтоксикацію. Таким чином, ми можемо заключити, що IL-1 має подвійну дію в
умовах ожиріння, а саме: посилює запалення в тканинах з однієї сторони і
запобігає відкладання жиру з іншого боку.
Як вказували вище, дослідження імунологічних функцій проведені на дієтіндукованих експериментальних моделях, в результаті яких були виявлені зміни
Т-клітинного імунітету [487,546,547]. Що стосується цитоморфологічного стану
селезінки у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом такі дані відсутні.
Разом з тим зміни в такому стані дозволяють судити про дисфункцію імунної
системи. За результатами нашого дослідження у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію маса селезінки знижувалась на 21,0%
(p<0,05), кількість спленоцитів зменшувалась на 30,7% (p<0,05) у порівнянні з
інтактними щурами контрольної групи аналогічного віку (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Цитоморфологічний

стан

селезінки

у

4-х

місячних

щурів

після

неонатального введення глутамату натрію (М+m)
Показники

Абсолютна маса Органний індекс
селезінки, г

Контроль
(щури 4-х місячного віку)
1,278+0,023
(n=10)
4-х місячні щури після
неонатального введення
1,009+0,098*
глутамату натрію (n=10)
*- p<0,05 у порівнянні з контролем.

Кількість
лімфоцитів
(107)

0,336

4,50+0,17

0,293

3,12+0,16*
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Органний індекс селезінки у 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію був на 12,8% меншим у порівнянні з контролем.
Модуляція діяльності імунної системи, що включала дефекти в специфічному
імунітеті, такі як зменшення кількості лімфоцитів в тимусі, периферичній крові
та селезінці, активацію фагоцитарної функції, зміни в продукції прозапальних
цитокінів, були виявлені у ob/ob та db/db мишах (моногенні моделі ожиріння:
тучні і діабетичні) та Zucker-щурів (рецесивна форма ожиріння пов’язана з
мутацією лептинового рецептора) [548-550]. На генетичних моделях ожиріння та
діабету було також показано атрофічні зміни лімфоїдних органів, зниження
проліферативної активності лімфоцитів. Дефіцит Т-клітинної ланки імунітету,
зниження співвідношення CD 4+/ CD 8+ і абсолютної кількості Т-лімфоцитів,
зменшення

функціональної

інтенсифікація

функції

активності

В-клітинної

нейтрофілів

ланки

і

імунітету з

макрофагів

та

гіперпродукцією

імуноглобулінів Ig A, Ig G, Ig M показано в клінічніх дослідженнях за наявності
у пацієнтів ознак метаболічного синдрому [546,551]. Таким чином, одержані
результати свідчать, що у 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі розвитку вісцерального ожиріння та стеатогепатозу
зменшується маса селезінки та кількість спленоцитів, що спричиняє дисфункцію
імунної системи, одним із проявів якої є дисбаланс у вмісті про- та
протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів.
4.11. Експресія генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf в гепатоцитах щурів за умов
розвитку глутамат-індукованого ожиріння
Нашу увагу привернули прозапальні цитокіни, що опосередковують майже
всі стадії захворювань печінки: від підвищеного

накопичення ліпідів в

гепатоцитах до стеатозу з запаленням, подальшого фіброзу та неалкогольного
стеатогепатиту як найбільш екстремальної форми неалкогольної жирової
хвороби печінки (НЖХП) [547]. Одним з ключових прозапальних цитокінів в
патогенезі даної патології є трансформуючий фактор росту бета (TGFβ),
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оскільки він сприяє накопиченню ліпідів шляхом дисрегуляції метаболізму
ліпідів і посилення апоптозу ліпід-накопичувальних гепатоцитів. [552] Це веде
до прогресування НЖХП [553]. TGF-β1 кодується геном Tgfb1 [554,555] та
впливає на різні типи клітин і бере участь у ремоделюванні екстрацелюлярного
матриксу [556,557].
У

процесі

розвитку

неалкогольного

стеатогепатиту

активізуються

резидентні імунні клітини печінки, і в тканину проникають додаткові імунні
клітини. Ці клітини продукують і вивільняють цитокіни, а також малі молекули
медіаторів запалення, серед яких простагландин Е2 (PGE2) [558]. Залучення
PGE2 та надекспресія мРНК гену Ptgs2, що кодує PGE2, при запальних процесах
в печінці не викликає сумніву [559,560].
Рівень експресії мРНК гену Tgfb1 у групі контрольних тварин дорівнював
1,000+0,127 відносно β-актину (рис. 4.8). В групі тварин з глутамат-індукованим
стеатогепатозом він зростав у 1,7 раза (p<0,001) в порівнянні з контролем.
Відомо, що лептин, гормон, який регулює апетит, активує JAK/STAT3 і
PI3K/AKT шляхи і викликає надекспресію Tgfb1 у рибок Danio [561]. Також
встановлено,

що

акумуляція

тригціцеридів

в

гепатоцитах,

індукована

фруктозною дієтою або холесторолом, є тригером збільшення рівня лептину в
крові [547]. Раніше нами було показано, що через 4 місяці після неонатального
введення щурам глутамату натрію у щурів розвивалося вісцеральне ожиріння,
яке супроводжувалось розвитком стеатогепатозу [562]. При цьому рівень
лептину в жировій тканині зростав на 45,9% і 61,2% відповідно у самців і самок
у порівнянні з інтактними тваринами. Порівняння наведених даних з
одержаними нами результатами дозволяє заключити, що збільшення рівня
лептину в організмі індукує надекспресію мРНК гену Tgfb1, що приводить до
подальшого накопичення ліпідів в гепатоцитах, прогресуванню НЖХП та за
відсутності лікування до фіброзу і навіть раку печінки [547]. При цьому
зростання секреції лептину не залежить від виду природи ожиріння: чи було
воно індуковане тією чи іншою дієтою, чи введенням глутамату натрію щурятам
в ранньому неонатальному періоді (рис. 4.16).

185

Відносна експресія Tgfb1/Actb,
рази

2,5
***

2
1,5
1
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Рисунок 4.16. Рівень експресії мРНК гену Tgfb1 у печінці шурів з глутаматіндукованим стеатогепатозом, M+SD: 1 – контроль; 2 – стеатогепатоз;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю).
Простагландин-ендопероксид

синтаза

(PTGS),

також

відома

як

циклооксигеназа, є ключовим ферментом у біосинтезі простагландинів, і діє
одночасно як діоксигеназа і як пероксидаза. Відомі дві ізоформи PTGS:
конститутивна PTGS1 і індуцибельна PTGS2, які різняться між собою
регуляцією їх експресії і розпреділенням в тканинах. Ptgs2 – це ген, що кодує
індуцибельну ізоформу ензиму. Він регулюється специфічними стимуляторами,
які, як вважають, є відповідальними за біосинтез простаноїдів, включених в
запальний процeс і мітогенез. Захворювання, асоційовані з PTGS2, включають
сімейний аденоматозний поліпоз [563] і виразку шлунка [564,565]. Серед
зв’язаних з PTGS2 шляхів є окситоцин сигнальний шлях і імунна відповідь Fc
epsilon RI шлях. Анотації генної онтології, що відносяться до даного гену,
включають гомодимеризаційну активність білка і зв’язування ліпідів.
Далі нами було показано, що рівень експресії мРНК гену Ptgs2 в групі тварин із
стеатогепатозом був вищим у 8,2 разів (p<0,001) у порівнянні з інтактними щурами
(рис. 4.). Одержані результати узгоджуються з численною низкою наукових
повідомлень про збільшення експресії мРНК генів прозапальних цитокінів при
запальних процесах в печінці, в тому числі гену Ptgs2 [558,559].

186

Отримані дані не викликають подиву, так як відомо, що реактивні форми
кисню, які продукуються за умов запалення, є потужними стимуляторами
експресії мРНК гена Ptgs2 [559,560].

Рисунок 4.17. Рівень експресії мРНК гену Ptgs2 у печінці шурів з глутаматіндукованим ожирінням, M+SD:
1 – контроль; 2 – глутамат-індуковане ожиріння;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю).
До факторів протидії запальним процесам в печінці, апоптозу та фіброзу
належить фактор росту гепатоцитів - HGF, що кодується геном Hgf. Його
важливі функції, в тому числі і регенеруюча та ангіогенна функції, добре
досліджені і описані в численних роботах [566,567,568,569]. Тому для аналізу
рівня експресії цього гена за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння
нами і було досліджено його експресію у печінці щурів. Рівень експресії гена Hgf
в групі тварин з ожирінням був вищим в 4,2 раза (p ≤ 0,001) в порівнянні з
інтактними щурами (рис. 4.18). Оскільки рівень експресії гену Hgf в печінці
зростає у відповідь на порушення регенерації та ангіогенезу і за розвитку
фіброзу на будь-якій його стадії, ми дійшли висновку, що збільшення експресії
гену Hgf в печінці є показником патологічних змін в гепатоцитах, що
підтверджено нашими гістологічними, фізіологічними та біохімічними методами
досліджень.
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Рисунок 4.18. Рівень експресії мРНК гену Hgf у печінці шурів з глутаматіндукованим ожирінням, M+SD:
1 – контроль; 2 – глутамат-індуковане ожиріння;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю).
4.12.

Жовчосекреторна

функція

печінки

у

щурів

з

глутамат-

індукованим ожирінням
В огляді літератури ми наголошували на тому, що патогенез неалкогольної
жирової хвороби печінки є багатофакторним і відображає зміни в метаболізмі в
печінці і жировій тканині. Суттєвий внесок у функціонування печінки справляє
жовч і жовчні кислоти. Проте дані про жовчосекреторну функцію печінки за умов
розвитку глутамат-індукованого ожиріння в доступній нам літературі не були
знайдені. Тому на даному етапі роботи ми досліджували об’ємну швидкість
секреції жовчі та спектр холатів жовчних кислот у жовчі 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію. В результаті проведених досліджень
виявлено, що об’ємна швидкість секреції жовчі у щурів контрольної групи
становила 1,18+0,02 мкл/г печінки·хв. У 4-х місячних щурів, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, об’ємна швидкість секреції жовчі зменшувалась
до 0,79+0,04 мкл/г печінки•хв., або на 33,1% (p<0,05). У щурів контрольної групи
концентрація таурохолевої кислоти, як і інших жовчних кислот, упродовж 3-х
годинного експерименту практично не змінювалась (табл. 4.10).
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У щурів з глутамат-індукованим ожирінням концентрація таурохолевої
кислоти була статистично достовірно меншою упродовж всього досліду. В 1-й,
2-й, 3-й, 4-й, 5-й і 6-й пробах концентрація таурохолевої кислоти зменшувалась
на 10,3% (p<0,05), 15,1% (p<0,05), 15,2% (p<0,05), 14,9% (p<0,05), 10,6% (p<0,05)
та 13,2% (p<0,05), віповідно.
Сума концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот
в перших 3-х пробах експерименту не зазнавала статистично достовірних змін, а
4-й, 5-й і 6-й пробах вона зменшувалась на 19,1% (p<0,05), 27,3% (p<0,05), та
30,8% (p<0,05), відповідно, у порівнянні з контролем.
Концентрація глікохолевої кислоти в жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням з 1-ї по 6-у проби експерименту була меншою у порівнянні з
відповідною пробою в контролі на 30,9% (p<0,05), 31,3% (p<0,05), 34,8%
(p<0,05), 32,7% (p<0,05), 32,9% (p<0,05) та 40,3% (p<0,05).
Концентрація суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої
кислот у щурів віком 4 місяці після неонатального введення глутамату натрію не
зазнавала статистично достовірних змін у порівнянні з контролем.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутумату натрію
концентрація холевої кислоти з 1-ї по 6-у проби експерименту зростала у
порівнянні з контролем на 15,0% (p<0,05), 16,7% (p<0,05), 23,2% (p<0,05), 29,3%
(p<0,05), 21,7% (p<0,05) та 20,6% (p<0,05) відповідно (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Зміни концентрації жовчних кислот
ожирінням (М+m)
Жовчні кислоти
Порядковий
номер проби
1
2
Таурохолева кислота
1
2
3
4
5
6

у жовчі щурів з глутамат-індукованим
Концентрація жовчних кислот в мг%
Контроль (n=6) ГІО (n=6)
3
4
201,2+8,4
180,4+6,3*
200,3+6,8
170,1+8,6*
199,7+7,1
169,7+7,2*
198,5+8,6
168,9+5,2*
195,9+9,1
175,2+4,2*
193,8+7,0
168,2+4,2*
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Продовження табл. 4.10
1

2
3
Суміш
1
105,2+9,3
таурохенодезокси2
108,3+9,5
холевої і
3
108,4+8,6
тауродезоксихолевої
4
103,9+7,5
5
99,2+8,0
6
96,6+7,3
Глікохолева кислота
1
154,0+13,8
2
153,8+11,9
3
153,6+8,6
4
149,7+10,0
5
146,4+9,9
6
140,3+10,3
Суміш
1
38,5+3,8
глікохенодезокси2
37,5+3,7
холевої та
3
37,1+3,5
глікодезоксихолевої
4
35,9+2,9
кислот
5
34,9+3,0
6
33,3+2,8
Холева кислота
1
24,0+1,4
2
23,9+0,9
3
22,8+1,9
4
22,2+1,0
5
21,2+0,8
6
20,4+1,1
Суміш
1
12,9+0,9
хенодезоксихолевої і
2
12,9+0,8
дезоксихолевої
3
13,6+0,9
4
13,5+1,0
5
13,6+1,1
6
13,0+0,9
Примітка: * - р<0,05 у порівнянні з контролем.
Не

зазнавала

статистично

достовірних

4
105,8+8,6
112,6+9,5
98,3+6,0
84,1+5,6*
72,1+5,1*
66,8+4,0*
106,4+9,7*
105,6+8,8*
100,1+6,9*
100,8+7,1*
98,2+6,2*
83,7+7,1*
36,4+3,3
37,6+3,5
35,5+3,2
33,6+3,4
33,8+3,4
31,2+3,4
27,6+1,2*
27,9+1,2*
28,1+1,5*
28,7+1,2*
25,8+1,6*
24,6+1,4*
13,5+0,9
12,8+0,8
14,4+0,8
14,5+0,9
14,4+1,0
14,0+0,8

змін

концентрація

суміші

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот в жовчі щурів з глутаматіндукованим ожирінням у порівнянні з інтактними щурами.
Одержані нами результати свідчать про те, що у щурів з глутаматіндукованим

ожирінням,

результатом

якого є

розвиток

стеатогепатозу,

зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в жовчі. Зростання
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концентрації вільної жовчної кислоти, холевої кислоти, приводить до токсичних
впливів як на печінку, так і організм в цілому.
Підтвердженням збільшення концентрації вільних жовчних кислот і
зменшення кон’югованих жирних кислот є суттєве зменшення коефіцієнта
кон’югації жовчних кислот у всіх пробах експерименту на 4-місячних щурах
після неонатального введення глутамату натрію (табл. 4.11).
Таблиця 4.11
Коефіцієнт кон'югації та концентрації жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію (М+m)
Серія досліду

Контроль
(n=6)

4-х місячні
щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
(n=6)

Порядковий
номер проби
1

Жовчні кислоти в мг%
кон’юговані
вільні
498,9+15,6
36,9+1,8

Коефіцієнт
кон’югації
13,5

2

499,7+13,8

36,8+0,9

13,6

3

498,8+12,9

36,4+1,0

13,7

4

488,0+17,3

35,7+1,2

13,7

5

477,4+15,7

34,8+0,9

13,7

6

464,0+22,4

33,4+1,1

13,9

1

429,0+26,5*

41,1+2,0

10,4

2

425,9+18,8*

40,7+1,8

10,4

3

403,6+20,7*

42,5+2,1

9,5

4

387,4+17,2**

43,2+2,2

8,9

5

379,3+20,3*

40,2+2,4

9,4

6

349,9+15,6**

38,6+3,0

9,1

*- p<0,05, ** - p<0,01 у порівнянні з контролем.
Одержані результати свідчать про зростання активності холестерол-7αгідроксилази, за участі якої відбувається синтез холевої кислоти класичним,
тобто нейтральним шляхом.
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Як видно з таблиці 4.12, концентрація тригідроксихоланових жовчних
кислот у жовчі 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію була статистично достовірною меншою у всіх пробах експерименту у
порівнянні з контролем. З 1-ї по 6-у проби зменшувалась на 17,1% (p<0,05),
19,6% (p<0,05), 20,8% (p<0,05), 19,4% (p<0,05), 17,7% (p<0,05) та 22,0% (p<0,05),
відповідно. Концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію в перші дві
проби експерименту не зазнавала статистично достовірних змін. З 3-ї по 6-у
пробу зменшувалась на 6,9% (p<0,05), 13,8% (p<0,05), 18,6% (p<0,05) та 21,3%
(p<0,05), відповідно. Коефіцієнт гідроксилювання знижувався в перші 4 проби, а
потім повертався до контрольних значень (табл. 4.12).
Таблиця 4.12
Коефіцієнт гідроксилювання та концентрація жовчних кислот у жовчі 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію (М+m)
№
проби

Тригідроксихоланові
Дигідроксихоланові
Коефіцієнт
жовчні кислоти
жовчні кислоти
гідроксилювання
Контрольна група (n=6)
1
379,2+6,9
156,6+3,3
2,4
2
378,0+5,8
158,7+4,0
2,4
3
376,1+5,5
159,1+3,6
2,4
4
370,4+5,9
153,3+3,8
2,4
5
363,5+6,3
147,7+3,3
2,5
6
354,5+6,5
142,9+3,4
2,5
Група щурів після неонатального введення глутамату натрію (n=6)
1
314,4+4,3*
155,7+3,2
2,0
2
303,8+4,0*
163,0+3,6
1,9
3
297,9+4,4*
148,2+3,2*
2,0
4
298,4+3,8*
132,2+3,3*
2,3
5
299,2+3,3*
120,3+3,2*
2,5
6
276,5+3,4*
112,4+2,6*
2,5
*- р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі.
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Висновки до четвертого розділу
1.

Підшкірне введення глутамату натрію в неонатальному періоді викликає

ожиріння без гіперфагії, яке діагностується за високим індексом Лі і
характеризується низькою масою тіла та назо-анальною довжиною.
2.

Неонатальне введення глутамату натрію викликає метаболічні зміни у щурів

віком 16 тижнів, які проявляються у диспропорціональному накопиченні жиру з
розвитком вісцерального ожиріння, дисліпідемії, стеатогепатозу і зниженої
чутливості периферичних тканин до інсуліну.
3.

У щурів із глутамат-індукованим ожирінням зменшується вміст серотоніну в

мозку, що зумовлено зменшенням вмісту субстрату для синтезу серотоніну
триптофану на 93,3% порівняно з контролем, що є поясненням низького вмісту
серотоніну в мозку у щурів із глутамат-індукованим ожирінням; зменшення
вмісту серотоніну в мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням не пов’язано
зі зміною активності триптофан-гідроксилази та триптофан-декарбоксилази.
4.

Активність моноамінооксидази в мозку щурів з глутамат-індукованим

ожирінням зростає на 41,7%, що також може бути однією із причин зниженого
вмісту серотоніну в мозку; індоламін 2, 3-диокcигеназна активність в мозку щурів
з глутамат-індукованим ожирінням зростала на 122,2%, що свідчить про
активацію альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану,
внаслідок чого теж може зменшуватись вміст серотоніну в мозку.
5.

У 4-х місячних щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом відносний

вміст високомолекулярних білків м.м. 100-235 кДа і середньомолекулярних білків
м.м. 65-96 кДа зменшився на 64,5% та 85,9%, відповідно, у порівнянні з
контролем. Це супроводжувалось значним зростанням відносного вмісту
низькомолекулярних білків, а саме з м.м. 5-29 кДа на 96,5% та з м.м. 30-59 кДа на
124,1% порівняно з контролем. Спостерігалась поява білків з м.м. 113, 118, 135,
141, 147 і 175 кДа, яких не було в контролі, що свідчить про пригнічення білоксинтезуючої функції печінки, так і про зростання швидкості деградації
високомолекулярних білків.
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6.

У щурів із глутамат-індукованим ожирінням змінюється ліпідний склад

внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів. У порівнянні з контролем
загальний вміст ліпідів у внутрішній мембрані мітохондрій збільшується на 53,4%
за рахунок зростання вмісту загальних фосфоліпідів на 52,3% та холестеролу на
261,5%. При цьому вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій
зменшується.
7.

За умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу відбувається

падіння ферментативної активності всіх компонентів ЕТЛ і Н+-АТФазної
активності. Значне підвищення вмісту окислених форм фосфоліпідів та зниження
ферментативної активності комплексів ЕТЛ вказують на розвиток окисного
стресу та втрату нормальної функціональної активності мембрани мітохондрій
гепатоцитів.
8.

У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі

розвитку стеатогепатозу зменшується маса селезінки та кількість спленоцитів, що
спричиняє дисфункцію імунної системи, одним із проявів якої є дисбаланс у
вмісті про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів.
9.

У щурів із глутамат-індукованим ожирінням, результатом якого є розвиток

стеатогепатозу, зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в
жовчі: концентрація вільних жовчних кислот зростає, зменшується концентрація
кон’югованих жирних кислот, на що вказує суттєве зменшення коефіцієнта
кон’югації жовчних кислот у всіх пробах експерименту.
10. За умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння зростають рівні експресії
мРНК генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf в гепатоцитах щурів.
Матеріали даного розділу опубліковані у статтях [6, 10, 14, 17, 20, 26] та
апробовано на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах [35, 36, 41, 43,
47, 48] (див. Додаток А).
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РОЗДІЛ 5
МУЛЬТИПРОБІОТИК “СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ”
КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СТЕАТОГЕПАТОЗУ,
ІНДУКОВАНОГО ГЛУТАМАТОМ НАТРІЮ
На сьогодні накопичена велика кількість інформації, що підтверджує
позитивні ефекти пробіотиків на організм людини [292,293,294,295]. Питання
про вплив пробіотиків на метаболізм жиру і ожиріння детально описано нами в
огляді літератури (див. підрозділ 1.4). Що стосується профілактичного
застосування пробіотиків у розвитку ожиріння існують лише поодинокі роботи.
Встановлено,

що

використання

штаму

Lactobacillus

rhamnosus

GG

в

перинатальний період у 159 пар мати/дитина стримувало надмірне збільшення
масі тіла дитини упродовж наступного 10-річного спостереження [570].
Показано, що суміш пробіотичних ліофізованих штамів Lactobacillus casei
IMVB-7240, Bifidobacterium animals VKI and Bifidobacterium animals VKB, покрайній мірі, частково попереджували розвиток глутамат-індуковане ожиріння
[562]. В іншій роботі наведені результати щодо більшої ефективності
мультиштамних пробіотиків у порівнянні з моноштамними [328]. Беручи до уваги
наведене, метою даного розділу роботи було дослідити профілактичний вплив
періодичного курсового введення мультипробіотика

«Симбітер ацидофільний»

концентрований, що уявляє собою суміш живих мікроорганізмів, які знаходяться в
мутуалістичних взаємовідношеннях, на розвиток глутамат-індукованого ожиріння.
5.1. Вплив мультипробіотика на антропометричні показники тіла у
щурів з глутамат-індукованим ожирінням
В даній серії досліджень через 4 місяці після неонатального введення
глутамату натрію маса щурів була на 35,0% (p<0,05) більшою за масу щурів в
контрольній групі (табл. 5.1). При цьому щури після неонатального введення
глутамату натрію відставали в рості і назо-анальна довжина була на 18,1%
(p<0,05) меншою від контролю.
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Таблиця 5.1
Антропометричні показники у щурів віком 16 тижнів після введення
глутамату натрію в ранньому ненонатальному періоді, (M+m)

Показники

Контроль
(щури віком
16 тижнів)
(n=10)

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
(n=10)

Щури після
неонатального
введення глутамату
натрію та на тлі
періодичного
введення
мультипробіотика
(n=10)

Маса щурів, г
250,20±26,00
338,3±26,2*
288,80+20,40#
Назо-анальна
23,20±1,40
19,0+1,2*
22,00+1,11#
довжина, см
Індекс Лі, г1/3/см
0,27±0,03
0,37±0,03***
0,30+0,01##
Маса вісцерального
2,50+0,40
17,8+1,6***
7,01+0,81***/###
жиру, г
*** - p<0,001 у порівнянні з інтактним контролем;
### - p<0,001 – у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Індекс Лі підтверджував розвиток ожиріння у щурів, яким в неонатальному
періоді, вводили глутамат натрію (табл. 5.1). У щурів контрольної групи він
дорівнював 0,27±0,03, а через 16 тижнів після неонатального введення глутамату
натрію він зростав до 0,37±0,03 (p<0,001 у порівнянні з контролем).
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію маса
вісцерального жиру зростала на 612,0% (p<0,001) у порівнянні з контролем
(табл. 5.1).
Періодичне введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, запобігало розвитку ожирінню (табл. 5.1).
Маса тіла щурів і їх назо-анальна довжина знижувалися до рівня контролю.
Суттєво зменшувався індекс Лі. І хоча останній не повертався до рівня
контролю, він вкладався в межі (до 0,30), які свідчать про відсутність ожиріння.
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Також періодичне введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, приводило до значно меншого накопичення
вісцерального жиру при досягненні щурами 4-х місячного віку. Його маса
зменшувалась на 60,6% (p<0,001), проте рівня контролю не досягала.
Харчова поведінка у щурів після неонатального введення глутамату натрію
та у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика була такою ж, як і в контрольній групі. Про це
свідчать дані про споживанння корму. В усі терміни спостереження між даними,
одержаними на різних групах тварин, статистично достовірної різниці не було.
5.2. Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов розвитку
глутамат-індукованого

ожиріння

на

тлі

періодичного

введення

мультипробіотика та їх підтвердження ультразвуковим методом оцінки
жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву
Як видно з таблиці 5.1, у щурів контрольної групи стеатоз практично був
відсутній. Його вираженість за 3-х бальною системою складала 0,10+0,13 [562].
Якщо порівняти одержані дані з результатами, наведеними в таблиці 4.2, то
картина хоча і була дещо іншою (0,20+0,13), статистично достовірної різниці
між ними не було. Ми вважаємо, що ця, хоча і недостовірна різниця, обумовлена
різним числом у виборках. В таблиці 4.2 n=15, в таблиці 5.2 - n=20. Також ми
зазначали про недоцільність об’єднання результатів, одержаних в різних серіях
досліджень, навіть при їх односпрямованості. Тим паче, що кількість значень у
виборках в різних серіях досліджень була достатньою для достовірного
узагальнення.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
вираженість стеатозу складала 2,15+0,16, що в 21,5 раза (р<0,001) перевищувала
дане значення в контролі. В групі щурів після неонатального введення глутамату
натрію, яким періодично вводили мультипробіотик, вираженість стеатозу
зменшувалась на 60,5% (p<0,001) у порівнянні з дослідним контролем (щури
після неонатального введення глутамату натрію) (табл. 5.2).
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Якщо у інтактних щурів контрольної групи лобулярне запалення в печінці було
відсутнє, то у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
лобулярне запалення за 2-х бальною шкалою склало 0,95+0,15. В групі щурів після
неонатального

введення

глутамату

натрію,

яким

періодично

вводили

мультипробіотик, лобулярне запалення зменшувалось на 89,5% (p<0,001) у
порівнянні з дослідним контролем і складало 0,10+0,06 бала за 2-х бальною шкалою.
Таблиця 5.2
Морфологічні зміни в печінці у щурів з глутамат-індукованим ожирінням на
тлі періодичного введення мультипробіотика за гістологічною шкалою NAS,
(M+m)
Параметри

Контрольна
група щурів
(n=15)

Група щурів
після
неонатального
введення
глутамату
натрію
(n=15)

Група щурів
після неонатального введення
глутамату натрію
на тлі
періодичного
введення
мультипробіотика
(n=15)

Cтеатоз, вираженість у
балах (0-3)
0,10+0,13
2,15+0,16***
0,85+0,13***/###
Лобулярне
запалення,
вираженість у балах (0-2)
0,0+0,0
0,95+0,15***
0,10+0,06***/###
Балонна дистрофія (0-2)
0,0+0,0
0,15+0,08***
0,0+0,0###
Загальна
оцінка
за
гістологічною
шкалою
0,10+0,13
3,30+0,28***
0,95+0,15***/###
NAS у балах (0-8)
Відсоток тварин з НЖХП,
5,0
%
*** - p<0,001 у порівнянні з інтактним контролем, ### - p<0,001 у порівнянні
з дослідним контролем.
Загальна оцінка морфологічних змін в печінці за шкалою NAS у інтакних
щурів контрольної групи склала 0,10+0,13, а у щурів дослідного контролю вона
дорівнювала 3,30+0,28, що в 33 раза (p<0,001) перевищувала даний показник у
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інтактних щурів. В групі щурів після неонатального введення глутамату натрію,
яким періодично вводили мультипробіотик, морфологічні зміни були суттєво
меншими, а їх загальна оцінка за шкалою NAS зменшувалась до 0,95+0,15, або
на 71,2 % (p<0,001) у порівнянні з дослідним контролем. В групі тварин із 20
особин після неонатального введення глутамату натрію у 1 щура віком 4 місяці
діагностовано НЖХП, що складало 5% від усіх щурів. В групі щурів, яким після
неонатального введення глутамату натрію періодично вводили мультипробіотик
НЖХП не була зареєстрована зовсім. Отже, мультипробіотик «Симбітер
ацидофільний»

концентрований

справляв

виражений

лікувально-

профілактичний вплив на розвиток стеатозу печінки у щурів після неонатального
введення глутамату натрію. Даний висновок був підтверджений ультразвуковим
методом оцінки жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву. Якщо
жорсткість печінки у щурів з глутамат-індукованим ожирінням зростала на
63,6% (p<0,001), то у щурів після неонатального введення глутамату натрію,
яким періодично вводили мультипробіотик, жорсткість печінки була лише на
25% (p<0,05) більшою за даний показник у щурів групи контролю.
5.3. Біохімічні показники сироватки крові, що характеризують функції
печінки, у щурів з глутамат-індукованим ожирінням та на тлі періодичного
введення мультипробіотика
Зацікавлення викликає вплив пробіотиків на ліпідний обмін, особливо на
відкладення в артеріях холестерину, що пов’язують з високим ризиком розвитку
серцево-судинних захворювань [571-578]. В багатьох клінічних дослідженнях
показано, що прийом пацієнтами з гіперхолестеринемією деяких пробіотиків, що
містять лактобацили і біфідобактерії, сприяє покращенню показників ліпідного
обміну [579-584]. Результати наших досліджень узгоджуються з вище наведеними
даними, так як у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»
концентрований показники ліпідного обміну були значно кращими, ніж у щурів з
глутамат-індукованим ожирінням (табл. 5.3). Так, у порівнянні з останніми
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концентрація тригліцеридів в сироватці крові зменшувалась на 56,7% (p<0,001),
хоча і залишалася більшою відносно контролю на 33,0% (p<0,05); концентрація
низької щільності зменшувалась на 31,2% (p<0,05), залишаючись більшою на
26,2% (p<0,05) відносно контролю; концентрація ліпопротеїдів дуже низької
щільності зменшувалась на 40,5% (p<0,05), але було більше на 84,3% (p<0,01)
відносно контролю; концентрація ліпопротеїдів високої щільності зростала на 22,0
% (p<0,05), але залишалася меншою на 18,4% (p<0,05) від значення даного
показника у щурів групи контролю.
Таблиця 5.3.
Біохімічні індикатори в сироватці крові, що характеризують функції
печінки, у щурів з глутамат-індукованим ожирінням на тлі періодичного
введення мультипробіотика, (M+m)
Показники

Контроль
(n=10)

Щури з
глутаматіндукованим
ожирінням
(n=10)

Щури з глутаматіндукованим
ожирінням
+ мультипробіотик
(n=10)
0, 221+0,034

Аланінамінотрансфераза,
0,228+0,033 0,211+0,031
мккат/л
Аспартатамінотрансфераза
0,389±0,034 0,377±0,041
0,392+0,044
Загальний білірубін, µмолль/л 12,4±2,09
12,7±1,53
12,5+1,3
Непрямий білірубін,
7,9±1,7
8,1+1,06
7,7+1,4
µмолль/л
Прямий білірубін
4,4+0,91
4,6+0,91
4,6+0,97
Тригліцериди,
1,15+0,27
3,53+0,57*** 1,53+0,16*/###
ммоль/л
Загальний холестерол, ммоль/л 4,53+0,34
7,04+0,26*** 5,30+0,35*/#
Ліпопротеїди високої
1,63+0,14
1,09+0,19*** 1,33+0,11*/#
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди низької
2,37+0,22
4,35+0,29*** 2,99+0,27*/#
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди дуже низької
0,51+0,12
1,58+0,26*** 0,94+0,11**/#
щільності, ммоль/л
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05, ### - p<0,001 у порівнянні з групою щурів із глутаматіндукованим ожирінням.
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На користь наших даних свідчать роботи, в яких показано, що введення
експериментальним тваринам суміші пробіотичних штамів L. сasei TMC 0409
(2,4х1011 КУО/см3) і S. thermophilus TMC 1543 (1010 КУО/см3) сприяло
підвищенню на 28% ліпопротеїдів високої щільності і зниженню на 20%
концентрації

тригліцеридів

[585].

Позитивний

ефект

відносно

рівня

ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові справляв пробіотичний штам
Bifidobacterium longum BL1, знижуючи концентрацію ліпопротеїдів низької
щільності на 41% у порівнянні з контролем [584]. Cлід навести роботу, в якій
результати щодо впливу пробіотичних штамів на концентрацію тригліцеридів в
сироватці крові протиречать як нашим, так і даним інших авторів [307].
Авторами показано, що пробіотичні штами L. paracasei NCC2461 і L. rhamnosus
NCC4007 можуть впливати на метаболічні процеси в печінці експериментальних
мишей, сприяючи зниженню концентрації в крові холестерину і ліпопротеїдів
дуже низької щільності з одночасним підвищенням концентрації тригліцеридів
[307].
Позитивний вплив мультипробіотика на ліпідний обмін у щурів із глутаматіндукованим ожирінням проявлявся також у зниженні концентрації загального
холестеролу в сироватці крові щурів на 24,7% (p<0,05). Як і у випадку інших
показників ліпідного обміну, концентрація холестеролу хоча і знижувалась, але
не до рівня контролю, і була більшою від останнього на 17,0% (p<0,05).
Схожий ефект щодо зниження концентрації холестеролу в сироватці крові,
тільки на мишах, спостерігали дослідники після додавання штаму лактобацил L.
plantarum MA2 в раціон харчування мишей упродовж 5 тижнів [586]. Інші
лактобацили виду Lactobacillus gasseri також справляли гіпохолестеринемічну
дію при позитивному впливі на вміст ліпідів в сироватци крові, жовчних кислот і
стероїдів у фекаліях [587]. У щурів з індукованою гіперхолінестеринемією, яким
вводили штам L. acidophilus ATCC 43121, спостерігалось помітне зниження
концентрації холестеролу [588]. Інші автори показали, що введення в корм
мишам

штаму

L.

Plantarum

КСТС3928

також

приводило

до

гіпохолестеринемічного ефекту, що дослідники пояснюють впливом на ключові
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гени і білки, які беруть учвсть в метаболізмі печінкового холестерину [589].
Здатність деяких пробіотиків попереджувати гіперхолестеринемію пов’язуть з
пришвидшенням утилізації печінкового холестеролу за рахунок продукції
гідролази солей жовчних кислот [590,591].
5.4.

Вплив

курсового

введення

мультипробіотика

на

розвиток

інсулінорезистентності у щурів після неонатального введення глутамату
натрію
Введення щурам в неонатальному періоді глутамату натрію приводило до
зростання концентрації глюкози в крові натще у 4-х місячних щурів до 6,17+0,64
ммоль/л, що було на 34,4% (p<0,001) більше у порівнянні з щурами контрольної
групи, у яких концентрація глюкози натще складала 4,59+0,67 ммоль/л (рис. 5.4).

Рисунок 5.4. Рівень глюкози у 4-х місячних щурів (M+m, n=6):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем; # - p<0,05 у порівнянні з групою щурів
після неонатального введення глутамату натрію.
Інтактні – контрольна група щурів; ГН – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію; ГН + пробіотик – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
«Симбітер ацидофільний» концентрований;
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У щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутумат натрію,
періодичне введення мультипробітика запобігало зростанню концентрації
глюкози в крові. В цій групі щурів концентрація глюкози в крові натще
статистично достовірно не відрізнялася від концентрації глюкози натще у щурів
контрольної групи.
Аналіз індексу НОМА і концентрації інсуліну в сироватці крові показав, у
4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію розвивається
інсулінорезистентність. Концентрація інсуліну зростала на 212,1% (p<0,001) у
порівнянніз щурами контрольної групи (рис. 5.5). Періодичне введення
мультипробіотика щурам, яким в неонатальному періоді вводили глутамат
натрію, запобігало зростанню концентрації інсуліну в крові (рис. 5.5).

Рисунок 5.5. Концентрація інсуліну у 4-х місячних щурів (M+m, n=6):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем; # - p<0,05 у порівнянні з групою щурів
після неонатального введення глутамату натрію.
Інтактні – контрольна група щурів; ГН – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію; ГН + пробіотик – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
«Симбітер ацидофільний» концентрований (рис.5.5; 5.6; 5.7)
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Індекс НОМА у 4-х місячних щурів контрольної групи дорівнював
0,66+0,34, а у щурів такого ж віку після неонатального введення глутамату
натрію – 2,77+0,92, що на 319,7% (p<0,001) перевищувало даний показник в
контролі (рис. 5.6). Періодичне введення мультипробіотика щурам, яким в
неонатальному періоді вводили глутамат натрію, запобігало зростанню індексу
НОМА. В даній групі щурів він статистично достовірно не відрізнявся від
контролю.

Рисунок 5.6. Індекс НОМА у 4-х місячних щурів (M+m, n=6):
*- p<0,05 у порівнянні з контролем; # - p<0,05 у порівнянні з групою щурів
після неонатального введення глутамату натрію.
Отже, періодичне введення мультипробіотика щурам після неонатального
введення

глутамату

натрію

ефективно

запобігало

розвитку

інсулінорезистентності у тварин 4-х місячного віку.
Наші результати узгоджуються з роботами щодо зменшення маси тіла під
впливом

пробіотиків

[593,594].

За

нашими

даними

курсове

введення

мультипробіотика до того ж покращувало чутливість до інсуліну, що було
підтверджено достовірним зменшенням гіперінсуінемії і індексом НОМА у
щурів після неонатального введення глутамату натрію у порівнянні з щурами
після неонатального введення глутамату натрію, яким мультипробіотик не
вводили.
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На користь наших даних свідчить робота F.C. Hsieh et al. (2013), в якій
повідомляється про здатність пробіотичного штаму лактобацил Lactobacillus
reuteri GMNL-263 впливати на резистентність до інсуліну і жирову хворобу
печінки, які розвились у щурів упродовж 14-тижневого перебування на кормі з
високою концентрацією фруктози. Після застосування такої дієти у тварин
реєструвались підвищені рівні в сироватці крові глюкози, інсуліну, лептину, Спептиду, глікозильованого гемоглобіну, а також ряду маркерів пошкодження
печінки і порушення ліпідного обміну. При цьому в складі кишкового
мікробіому

різко

знижувались

рівні

біфідобактерій

і

лактобацил

та

підвищувалась концентрація умовно-патогенних видів клостридій. Після
додавання в корм лактобацилярного пробіотика дослідники відмічали чітко
виражену тенденцію до відновлення інсулінорезистентності і функціональної
актівності печінки, з одночасними змінами в складі мікробіому на користь
фізіологічних бактерій [595].
5.5. Система метаболізму серотоніну у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного введення мультипробіотика
В розділі 3 описували про те, що серотонін – нейромедіатор, який
включений в регуляцію настрою, апетиту і відповіді на стрес в мозку та виступає
в ролі регулятора системного гомеостазу енергії [118]. Так як серотонін не
проходить через гемато-енцефалічний бар’єр [150], в даній серії досліджень ми
визначали вміст серотоніну та показники його обміну в мозку, дванадцятипалій
кишці та в сироватці крові.
В результаті проведених досліджень встановлено, що у щурів із глутаматіндукованим ожирінням вміст серотоніну в мозку зменшувався на 72,9%
(p<0,001) у порівнянні з контрольними (табл. 5.4). У щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
вміст серотоніну в мозковій тканині зростав на 185,4% (p<0,001) у порівнянні з
щурами після неонатального введення глутамату натрію без корекції (табл. 5.4).
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У порівнянні з інтактними щурами контрольної групи вміст серотоніну в мозку
залишався меншим на 22,5% (p<0,05).
Таблиця 5.4
Серотонінова система в мозку щурів із глутамат-індукованим ожирінням на
тлі періодичного введення мультипробіотика, M+SD
Показник

Контроль

Глутаматіндуковане
ожиріння

Серотонін,
мкг/г тканини
27,26 ± 2,76
7,40±1,63***
Триптофан, мкг/г
тканини
99,2 ± 8,53
6,66 ± 1,08***
МАО.
у.од./мг білка
0,84 ±0,08
1,19 ±0,07*
Триптофангідроксилазна
281,00±27,00
245,00±18,00
активність,
у.од./мг білка
Триптофандекарбоксилазна
1,32 ± 0,43
2,19 ± 0,67*
активність,
у.од./мг білка
Індоламін 2, 3дигідрогеназна
1097,00±285,00 2438 ± 290***
активність,
мкМ/мг білка
*- p<0,005; *** - p<0,001 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05, ## - p<0,01, ### - p<0,001 у порівнянні
індукованим ожирінням.

Глутаматіндуковане
ожиріння +
мультипробіотик
21,12+2,08*/###
17,08+1,88***/###
1,03+0,06*/#
278,68+21,55

2,08+0,34*

1440,00+198,00##

з щурами із глутамат-

Далі показано, що вміст триптофану, субстрату для синтезу серотоніну, в
тканині мозку у щурів з глутамат-індукованим ожирінням був на 93,3%
(p<0,001) меншим у порівнянні з контролем (табл. 5.4). У щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика вміст триптофану в мозковій тканині зростав на 156,5%
(p<0,001) у порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату натрію
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без корекції. При цьому він залишався набагато меншим за дане значення у
інтактних щурів контрольної групи.
Активність МАО в мозку щурів з глутамат-індукованим ожирінням
збільшувалась на 41,7% (p<0,05) у порівнянні з контролем (табл. 5.4).
Періодичне введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному періоді
вводили глутамат натрію, приводило до зменшення активності МАО на 13,4%
(p<0,05). При цьому активність МАО не знижувалась до рівня контролю. Вона
була більшою за останній на 22,6% (p<0,05). Таким чином, зменшення
активності МАО в тканині мозку за умов розвитку глутамат-індукованого
ожиріння на тлі періодичного введення мультипробіотика сприяло збільшенню
вмісту серотоніну в мозку.
Триптофан-гідроксилазна активність не зазнавала статистично достовірних
змін в мозку щурів як із глутамат-індукованим ожирінням, так і у щурів із
глутамат-індукованим

ожирінням

на

тлі

періодичного

введення

мультипробіотика (табл. 5.4).
Триптофан-декарбоксилазна

активність

в

мозку щурів

з

глутамат-

індукованим ожирінням, яка збільшувалась на 65,9% (p<0,05) у порівнянні з
інтактним контролем, у щурів із глутамат-індукованим ожирінням на тлі
періодичного введення мультипробіотика не зазнавала статистично достовірних
змін у поріявнянні з щурами з глутамат-індукованим ожирінням (табл. 5.4).
Індоламін 2, 3-дигідрогеназна активність в мозку щурів з глутаматіндукованим ожирінням зростала на 122,2% (p<0,001) у порівнянні з інтактним
контролем (табл. 5.4). У щурів із глутамат-індукованим ожирінням на тлі
періодичного

введення

мультипробіотика

індоламін

2,

3-дигідрогеназна

активність в мозку щурів відновлювалась до рівня контролю.
Якщо у щурів за розвитку глутамат-індукованого ожиріння спостерігалася
активація альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану в
мозку, що могло бути однією із причин зниженого вмісту серотоніну в мозку
щурів даної групи, то щурів із глутамат-індукованим ожирінням на тлі
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періодичного введення мультипробіотика спостерігали класичний серотоніновий
шлях метаболізму триптофану в мозку.
Далі визначали концентрацію серотоніну і триптофану, а також МАО
активність у сироватці крові щурів із глутамат-індукованим ожирінням на тлі
періодичного

введення

мультипробіотика

(табл.

5.5).

Встановлено,

що

концентрація серотоніну та триптофану в сироватці крові щурів з глутаматіндукованим ожирінням зменшувалась на 58,3% (p<0,001) та 33,2% (p<0,01),
відповідно, у порівнянні з контролем (табл. 5.5). При цьому активність МАО, за
участю якого відбувається деградація серотоніну, у щурів із глутаматіндукованим ожирінням зростала на 50,0% (p<0,01) у порівнянні з контролем.
Таблиця 5.5
Серотонінова система в сироватці крові щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика, M+SD
Показник

Контроль

Група щурів після
неонатального
введення глутамату
натрію

Група щурів після
неонатального
введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика

Серотонін,
мкг/мл
9,53 ±0,72
3,88 ±0,34***
7,84+0,86*/###
Триптофан, мкг/мл 57,38 ±5,73
38,33 ±6,72**
54,76+6,12#
МАО.
у.од./мг білка
2,60 ±0,06
3,90 ±0,04**
3,27+0,09*/#
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05, ### - p<0,001 у порівнянні з щурами після неонатального
введення глутамату натрію.
За дії періодичного введення мультипробіотика щурам після неонатального
введення глутамату натрію концентрація серотоніну в сироватці крові зростала
на 102,1% (p<0,01), проте залишалася на 17,7% (p<0,05) меншою за даний
показник в контрольній групі інтактних щурів (табл. 5.5). Концентрація
триптофану

в

сироватці

крові

щурів

на

тлі

періодичного

введення

мультипробіотика після неонатального введення глутамату натрію зростала до
рівня контролю.Однією із причин зростання концентрації серотоніну в сироватці
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крові у щурів на тлі періодичного введення мультипробіотика після неонатального
введення глутамату натрію було зменшення активності МАО на 16,2% (p<0,05)
(табл. 5.5)
На відміну від мозку та сироватки крові, у щурів із глутамат-індукованим
ожирінням вміст серотоніну в гомогенаті дванадцятипалої кишки зростав на 122,6%
(p<0,001) при одночасному зменшенні вмісту триптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки у порівняннні з контрольною групою інтактних щурів (табл. 5.6). В
розділі 4 вказували на те, що зменшення вмісту триптофану в гомогенаті
дванадцятипалої кишки може бути результатом виснаження його запасів за
рахунок посиленого синтезу серотоніну.
Іншою причиною зростання вмісту серотоніну в дванадцятипалій кишці
щурів із глутамат-індукованим ожирінням могло бути зниження активності
МАО, яка зменшувалась на 53,5% (p<0,01) у порівнянні з контролем та
зменшення внаслідок цього деградації серотоніну (табл. 5.6). В групі щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика в гомогенаті дванадцятипалої кишки вміст серотоніну
зменшувався на 30,3% (p<0,05), вміст триптофану зростав на 42,3% (p<0,05), а
активність МАО знижувалась на 58,7% (p<0,05) у порівнянні з групою щурів
після неонатального введення глутамату натрію (табл. 5.6).
В гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів із глутамат-індукованим
ожирінням триптофан-гідроксилазна активність зменшувалась на 47,2% (p<0,05),
триптофан-декарбоксилазна активність не зазнавала статистично достовірних змін,
а індоламін 2, 3-дигідрогеназна активність зменшувалась на 41,3% (p<0,05) у
порівнянні з відповідними показниками у інтактних щурів контрольної групи (табл.
5.6). У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення

мультипробіотика

триптофан-гідроксилазна

і

індоламін

2,

3-

дигідрогеназна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки зростали на 47,6%
(p<0,05) та 58,3% (p<0,05), відповідно, у порівнянні з щурами після неонатального
введення глутамату натрію (табл. 5.6). Мультипробіотик не впливав на триптофандекарбоксилазну активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки.
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Таблиця 5.6
Серотонінова система в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика,, M+SD
Показник

Контроль

Група щурів після
неонатального
введення
глутамату натрію

Група щурів після
неонатального введення
глутамату натрію на тлі
періодичного введення
мультипробіотика

Серотонін,
мкг/г тканини
6,56 ± 0,98
14,60 ± 1,64***
10,18+0,76*/#
Триптофан,
мкг/г тканини
169,20 ±12,60
76,3 ± 9,74**
108,56+8,59*/#
МАО
у.од./мг білка
3,33 ±0,04
1,55 ±0,07**
2,46+0,08*/#
Триптофангідроксилазна
398,00±78,00
210,00±69,00*
310,00+36,00*/#
активність,
у.од./мг білка
Триптофандекарбоксилазна
0,81 ± 0,25
0,65 ± 0,23
0,76+0,12
активність,
у.од./мг білка
Індоламін 2, 3дигідрогеназна
2348,00±
1378,00±305,00*
2182,00+246,00##
активність,
301,00
мкМ/мг білка
*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05, ## - p<0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального
введення глутамату натрію.
Наші результати узгоджуються з даними Martin та співавт. [2019], які
показали, що мікробіом кишечника є потужним медіатором синтезу серотоніна в
кишечнику, а серотонін периферичного походження є регулятором гомеостазу
глюкози [597]. Зв’язок кишкової мікрофлори з ентерохромафінними клітинами
(ЕС) здійснюється через мікробні метаболіти, включаючи коротколанцюгові
жирні кислоти і вторинні жовчні кислоти [596,597,598].
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В інших роботах останніх років показано, що серотонін регулює гомеостаз
глюкози [148,599,600], а у людей із ожирінням концентрація циркулюючого в
крові серотоніну збільшена [601].
5.6. Вплив мультипробіотика на склад білків гепатоцитів за умов
глумат-індукованого ожиріння
В попередньому розділі показано, що за умов глутамат-індукованого
ожиріння, яке супроводжується стеатогепатозом, пул білків гепатоцитів
змінюється, а саме: кількість фракцій, на які розділилися гепатоцитарні білки
зростала до 17 проти 13 в контролі, та зменшувався вміст високомолекулярних
білків на тлі підвищення низькомолекулярних і середньомолекулярних з м.м. 3059 кДа.
У щурів, яким в ранньому неонатальному періоді вводили ГН та упродовж 3
місяців (1-4 місяці життя) періодично (упродовж 2 тижнів щомісяця з 2
тижневою перервою) вводили мультипробіотик «Симбітер ацидофільний»
концентрований,

вміст

середньомолекулярних білків м.м.

30-59 кДа і

низькомолекулярних білків м.м. 5-29 кДа зменшувались у поривнянні зі щурами,
яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію, а потім періодично
фізіологічний розчин, на 23,8% (p<0,05) та 35,4% (p<0,01), відповідно (табл. 5.7).
Рівня контролю дані значення не досягали і залишались збільшеними на 70,7%
(p<0,05) та 127,7% (p<0,01).
Встановлено,

що

за

умов

глутамат-індукованого

ожиріння,

що

супроводжується стеатогепатозом, пул білків гепатоцитів змінюється, а саме:
зменшується вміст високомолекулярних білків на фоні підвищення вмісту низькомолекулярних. За умов корекції мультипробіотиком були відмічені схожі зміни у
пулі білків гепатоцитів, але у порівнянні з глутамат-індукованим ожирінням вміст
низькомолекулярних білків був нижчим, а високомолекулярних – вищим.
Одержані результати про збільшення вмісту високомолекулярних і зниження
вмісту низькомолекулярних білків свідчить про зменшення швидкості деградації
високомолекулярних білків і покращення білок-синтезуючої функції печінки.
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Таблиця 5.7
Розподіл білкових фракцій у гепатоцитах 4-х місячні щурів із глутаматіндукованим стеатогепатозом на тлі періодичного введення мультипробіотика,
(М+m)

100-235

54,4±2,7

19,3±1,1*

Група щурів після
неонатального
введення глутамату
натрію на тлі
періодичного
введення
мультипробіотика
(n=10)
30,6+0,8*/##

65-96

14,2±0,8

2,0±0,1***

12,1+0,1*/###

30-59

24,9±2,1

55,8±3,1***

42,5+1,2*/#

5-29

6,5±0,5

22,9±1,3***

14,8+2,9**/##

Молекулярна
маса білків,
кДа

Контроль
(n=10)

Група щурів після
неонатального
введення глутамату
натрію (n=10)

* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною групою;
# - р<0,05, ## - р<0,01, ### - р<0,001 - у порівнянні з групою щурів після
неонатального введення глутамату натрію.
Одержані дані вказують на позитивний вплив мультипробіотика на вміст
білків у гепатоцитах у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатоз, що свідчить про зниження ступеню накопичення ліпідних
включень у цитоплазмі гепатоцитів та пригнічення запальних і апоптичних явищ
у печінці щурів.
5.7.

Ліпідний

гепатоцитів

за

склад

умов

внутрішньої

мітохондріальної

глутамат-індукованого

стеатогепатозу

мембрани
на

тлі

періодичного введення мультипробіотика
У 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію вміст
загальних ліпідів, загальних фосфоліпідів і холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів зростали на 47,0% (p<0,01), 48,5% (p<0,01) та 245,2%
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(p<0,001), відповідно, у порівнянні з щурами контрольної групи. Вміст ефірів
холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій зменшувався на 18,9% (p<0,05).
У 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика вміст загальних ліпідів внутрішньої
мембрани мітохондрій гепатоцитів зменшувався на 21,6% (p<0,05) у порівнянні з
даним показником у щурів після неонатального введення глутамату натрію без
корекції (рис. 5.7). При цьому вміст загальних ліпідів залишався більшим за
даний показник в контрольній групі щурів на 15,2% (p<0,05).
400

**

Загальні ліпіди,
мкг/мг білка

350

*/#

300
250
200
150
100
50
0

К

ГН

ГН +МП

Рисунок 5.7 Вміст загальних ліпідів внутрішньої мембрани мітохондрій
гепатоцитів у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів.
К – контрольна група щурів; ГН – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію; ГН + МП – група щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика;
(рис. 5.7; 5.8; 5.9; 5.10)
У 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика вміст загальних фосфоліпідів та
холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів зменшувалися на
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20,2% (p<0,05) (рис. 5.8) та 64,6% (p<0,01) (рис. 5.9), відповідно, у порівнянні з
щурами, яким в неонатальному періоди вводили глутамат натрію. При цьому вміст
загальних фосфоліпідів залишався більшим за даний показник в контрольній групі
інтактних щурів на 18,4% (p<0,05) та холестеролу – на 22,4% (p<0,05).
400

**

350

Загальні фосфоліпіди,
мкг/мг білка

300

*/#

250
200

150
100
50
0

К

Рисунок

5.8

Вміст

загальних

ГН

фосфоліпідів

ГН +МП

внутрішньої

мембрани

мітохондрій гепатоцитів у 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів.
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Рисунок 5.9 Вміст холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m, n=10):
*- p<0,05, ***- p<0,001 відносно контролю;
### - р<0,001 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію без корекції.
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Вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів у
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика відновлювався до рівня контролю (рис. 5.10).
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Рисунок 5.10 Вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m, n=10):
*- p<0,05 відносно контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика.
5.8. Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу
на тлі періодичного введення мультипробіотика
Відсотковий вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній
мембрані

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

зменшувався на 41,4% (p<0,05) (рис. 5.11) на тлі значного підвищення
відсоткового вмісту його окисленої форми – лізофосфатидилхоліну (на 819,5%,
(р<0,001), який у здорових щурів у мітохондріальній мембрані гепатоцитів
міститься в дуже низьких кількостях (рис. 5.12).

Вміст (%%) фосфадитилхоліну
внутрішньої мітохондріальної
мембрани гепатоцитів
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Рисунок 5.11. Відсотковий вміст фосфадитилхоліну у внутрішній мембрані
гепатоцитів щурів (M+SD):
*-p<0,05, *** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
## - p<0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
к – контрольна група щурів; гн – група щурів після неонатального введення
глутамату натрію; гн+пр – група щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (рис. 5.11; 5.12; 5.13;
5.14; 5.15; 5.16; 5.17)
У 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика вміст фосфатидилхоліну зростав на
39,7% (p<0,05) (рис. 5.11), а вміст лізофосфатидилхоліну знижувався майже до
рівня контролю, а саме - на 84,4% (p<0,001) у порівнянні з щурами після
неонатального введення глутамату натрію (рис. 5.12).
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Рисунок 5.12. Відсотковий вміст лізофосфатидилхоліну у внутрішній
мембрані гепатоцитів щурів (M+SD):
*-p<0,05, *** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
### - p<0,001 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
В розділі 4 вказували на схожу картину при визначенні відсоткового вмісту
фосфатидилетаноламіну і його окисленої форми – лізофосфатидилетаноламіну у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом: відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну зменшувався у
порівнянні з контролем на 27,5% (р<0,05) (рис. 5.13) при одночасному зростанні
відсоткового вмісту лізофосфатидилетаноламіну на 450,0% (р<0,001) (рис. 5.14).
На тлі періодичного введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну
зростав до рівня контролю, а відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну
зменшувався на 76,2% (р<0,001) (рис. 5.14) і наближався до рівня контролю.
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Рисунок 5.13. Відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну у внутрішній
мембрані гепатоцитів щурів (M+SD):
*** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - p<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення

Вміст (%%)
лізофосфатидилетаноламіну у
внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів
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Рисунок 5.14. Відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну у внутрішній
мембрані гепатоцитів щурів (M+SD):
*** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - p<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
У щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом відсотковий вмісту
кардіоліпіну був на 51,4% (р<0,01) більшим у порівнянні з контролем (рис. 5.15).
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На тлі періодичного введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, відсотковий вміст кардіоліпіну знижувався до
рівня контролю (рис. 5.15).
Значне

підвищення

вмісту

окислених

форм

фосфатидилхоліну

і

фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій, яких в нормі спостерігається невелика кількість, на тлі зростання вмісту кардіоліпіну у внутрішній
мембрані мітохондрій підтверджує розвиток окисного стресу [107,464,466,472].
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Рисунок 5.15. Відсотковий вміст кардіоліпіну у внутрішній мембрані
гепатоцитів щурів (M+SD):
** - p<0,01 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - p<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Той факт, що мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований
суттєво

знижував

вміст

окислених

форм

фосфатидилхоліну

і

фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів на тлі
нормалізації вмісту кардіоліпіну у внутрішній мембрані мітохондрій, свідчить
про антиоксидантну дію мультипробіотика і можливості його застосування у
профілактиці та лікуванні стеатогепатозу.
Відсотковий вміст суміші мінорних компонентів внутрішньої мембрани
мітохондрій гепатоцитів фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину у щурів як з
глутамат-індукованим стеатогепатозом, так і у щурів після неонатального
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введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика не
зазнавав статистично достовірних змін (рис. 5.16). Вміст сфінгомієліну у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів із глутамат-індукованим

Вміст (%%)
фосфатидилінозитолу і
фосфотидилсерину у внутрішній
мембрані мітохондрій
гепатоцитів

стеатогепатозом зростав на 113,3% (р<0,001) (рис. 5.17).
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Рисунок 5.16. Відсотковий вміст фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину
у внутрішній мембрані гепатоцитів щурів

Вміст (%%)
сфінгомієліну у
внутрішній мембрані
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Рисунок 5.17. Відсотковий вміст сфінгомієліну у внутрішній мембрані
гепатоцитів щурів (M+SD):
*** - p<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - p<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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Відсотковий вміст сфінгомієліну у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика відновлювався до рівня контролю.
5.9. Ферментативна активність комплексів електрон-транспортного
ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів за умов
розвитку

глутамат-індукованого

стеатогепатозу

на

тлі

періодичного

введення мультипробіотика
В розділі 4 встановлено статистично достовірне зниження ферментативної
активності всіх компонентів ЕТЛ внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів у 4-х місячних щурів за умов розвитку глутамат-індукованого
ожиріння. У щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію і
яким періодично до 4-х місяців вводили мультипробіотик, НАДН - КоQоксидоредуктазна активність зростала на 77,6% (p<0,05) у порівнянні з щурами з
глутамат-індукованим стеатогепатозом без корекції (рис. 5.18). При цьому рівня
контролю вона не досягала і була меншою від нього на 21,9% (p<0,05).
НАДН - КоQ-оксидоредуктаза,
мкмоль калію ферриціаніду
відновл./хв * мг білка
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НАДН - КоQ-оксидоредуктазна активність внутрішньої

мембрани мітохондрій гепатоцитів щурів (M+SD):
** - р<0,01 у порівнянні з контрольною групою щурів;
## - р<0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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к – контрольна група щурів; гн – група щурів після неонатального введення
глутамату натрію; гн+мп – група щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (рис. 5.18; 5.19; 5.20;
5.21; 5.22)
Періодичне введення мультипробіотика щурам, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат

натрію,

не впливало на сукцинат

- КоQ-

оксидоредуктазну активність внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів у
4-х місячних щурів порівняно з щурами з глутамат-індукованим стеатогепатозом
без корекції (рис. 5.19).
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Рисунок 5.19

Сукцинат-КоQ-оксидоредуктазна активність внутрішньої

мембрани мітохондрій гепатоцитів щурів (M+SD):
* - р<0,05, у порівнянні з контрольною групою щурів.
КоQ-цитохром

с-оксидоредуктазна

активність

внутрішньої

мембрани

мітохондрій гепатоцитів щурів після неонатального введення глутамату натрію на
тлі періодичного введення мультипробіотика збільшувалась на 62,1% (p<0,01) у
порівнянні з групою щурів після неонатального введення глутамату натрію (рис.
5.20). Рівня контролю КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність не досягала.
Цитохромоксидазна

активність

внутрішньої

мембрани

мітохондрій

гепатоцитів щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика зростала на 145,8% (p<0,001) у
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порівнянні із щурами після неонатального введення глутамату натрію та
залишалася на 26,3% (p<0,01) меншою за даний показник у щурів, які належали
до групи контролю (рис. 5.21).
КоQ-цитохром соксидоредуктаза,
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хв * мг білка
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Рисунок 5.20 КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність внутрішньої
мембрани мітохондрій гепатоцитів щурів (M+SD):
** - р<0,01, у порівнянні з контрольною групою щурів;
## - р<0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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Рисунок 5.21
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Цитохромоксидазна активність внутрішньої мембрани

мітохондрій гепатоцитів щурів (M+SD):
** - р<0,01, ***- р<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
## - р <0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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Н+ - АТФазна активність внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика приводило до її зростання на 112,2% (p<0,001) у
порівнянні з групою щурів після неонатального введення глутамату натрію (рис.
5.22). У порівнянні з інтактним контролем Н+ - АТФазна активність внутрішньої
мембрани мітохондрій гепатоцитів щурів була меншою на 69,3% (p<0,01).
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Рисунок 5.22 Н+-АТФазна активність внутрішньої мембрани мітохондрій
гепатоцитів щурів (M+SD):
** - р<0,01, ***- р<0,001 у порівнянні з контрольною групою щурів;
## - р <0,01 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Вище нами було показано, що у 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
значно зменшується вміст окислених форм фосфоліпідів. Цей факт разом із
збільшенням ферментативної активності комплексів ЕТЛ свідчить про те, що
окисний стрес був значно ослаблений, що проявлялось у значно меншій
вираженості стеатогепатозу.

224

5.10. Концентрація цитокінів у сироватці крові та цитоморфологічний
стан селезінки у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом на тлі
періодичного введення мультипробіотика
У щурів з глутамат-індукованим ожирінням в сироватці крові зростав вміст
прозапальних цитокінів IL-1

і IL-12 р40 на 23,7% (p<0,05) та 61,2% (p<0,05),

відповідно, у порівнянні з інтактними щурами. У щурів з глутамат-індукованим
ожирінням вміст прозапального цитокіну INF-

в сироватці крові не зазнавав

статистично достовірних змін, а вміст протизапальних цитокінів IL-4 і TGFзменшувався на 30,6% (p<0,05) та 14,9% (p>0,05), відповідно. При цьому вміст
протизапального цитокіну IL-10 у сироватці крові щурів з глутамат-індукованим
ожирінням зростав на 26,7% (p<0,05). У 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
вміст INF- в сироватці крові щурів не зазнавав змін, як і після неонатального

IFN-𝛾�, ум.од.

введення глутамату натрію без мультипробіотика (рис. 5.23).

Рисунок 5.23

Вміст INF-

в сироватці крові 4-х місячних щурів після

неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
глутамату натрію.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного

введення

мультипробіотика

вміст

IL-1β

у

сироватці

крові меншувався на 13,0% (p<0,05) по відношенню до щурів із глутаматіндукованим ожирінням без корекції (рис. 5.24). По відношенню до групи
контролю він залишався збільшеним.
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Рисунок 5.24

Вміст IL-1

в сироватці крові 4-х місячних щурів після

неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
глутамату натрію (M+SD):
* - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Вміст IL-12 р40 у сироватці крові 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
зменшувався на 39,4% (p<0,05) по відношенню до щурів із глутамат- індукованим
ожирінням без корекції і досягав рівня контролю (рис. 5.25).
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Рисунок 5.25 Вміст IL-12 р40 в сироватці крові 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
глутамату натрію (M+SD):
* - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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Вміст IL-10 у сироватці крові 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
також зменшувався (на 12,8% (p<0,05)) у порівнянні з щурами після
неонатального введення глутамату натрію без корекції (рис. 5.26).

IL-10, ум.од.

*

Рисунок 5.26

Вміст IL-10 у сироватці крові 4-х місячних щурів після

неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
глутамату натрію (M+SD):
* - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів.
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Вміст IL-4 у сироватці крові 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
зростав на 46,7% (p<0,05) у порівнянні з щурами після неонатального введення
глутамату натрію без корекції та статистично достовірно не відрізнявся від
контролю (рис. 5.27).
Вміст TGF-

в сироватці крові 4-х місячних щурів після неонатального

введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
зростали до рівня контролю (рис. 5.28).
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IL-4, ум.од.

#
*

Рисунок 5.27

Вміст IL-4 в сироватці крові 4-х місячних щурів після

неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
мультипробіотика (M+SD):
* - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Наведені результати є свідченням протизапальної дії мультипробіотика за
умов його тривалого курсового введення.
0,5

#
TGF-𝛽, ум.од.

0,4
0,3
0,2
0,1

0
Інтактні щури

Рисунок 5.28

Вміст TGF-

Глутамат натрію

Глутамат натрію +
мультипробіотик

в сироватці крові 4-х місячних щурів після

неонатального введення глутамату натрію без та на тлі періодичного введення
мультипробіотика (M+SD):
* - р<0,05 у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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Підтвердженням позитивного впливу мультипробіотика на імунний статус
щурів були результати досліджень цитоморфологічного стану селезінки у 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію.
За результатами нашого дослідження у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію маса селезінки, кількість спленоцитів
та органний індекс селезінки знижувались (табл. 5.8).
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика показники цитоморфологічного стану
селезінки відновлювались до рівня контролю (табл. 5.8).
Таблиця 5.8
Цитоморфологічний

стан

селезінки

у

4-х

місячних

щурів

після

неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика (М+m)
Показники

Абсолютна маса Органний індекс
селезінки, г

Кількість
лімфоцитів
(107)

Контроль
(щури 4-х місячного віку)
1,278+0,023
0,336
4,50+0,17
(n=10)
4-х місячні щури після
неонатального введення
1,009+0,098*
0,293
3,12+0,16*
глутамату натрію (n=10)
4-х місячні щури після
неонатального введення
глутамату натрію на тлі
1,249+0,092#
0,334
4,33+0,42#
періодичного введення
мультипробіотика (n=10)
*- p<0,05 у порівнянні з контролем; # - p<0,05 у порівнянні з групою щурів
після неонатального введення глутамату натрію.

229

5.11. Вплив мультипробіотика на жовчосекреторна функція печінки у
щурів з глутамат-індукованим ожирінням
Даний розділ дисертаційного дослідження присвячений визначенню об’ємної
швидкості секреції жовчі та спектру холатів жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований.
В результаті проведених досліджень виявлено, що об’ємна швидкість
секреції жовчі у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію

на

тлі

періодичного

введення

мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний» концентрований була на рівні контролю (1,21+0,02 мкл/г
печінки·хв проти 1,18+0,02 мкл/г печінки·хв в контролі), в той час як у 4-х
місячних щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію, об’ємна
швидкість секреції жовчі зменшувалась на 33,1% (p<0,05).
Як нами було показано в розділі 4, у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрія концентрація таурохолевої кислоти в
жовчі зменшувалась статистично достовірно зменшувалась упродовж всього
експерименту. В групі 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика концентрація
таурохолевої кислоти в жовчі зростала до рівня контролю (табл. 5.9).
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію сума
концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот в перших
3-х пробах експерименту не зазнавала статистично достовірних змін, а 4-й, 5-й і
6-й пробах вона зменшувалась у порівнянні з контролем (див. розділ 4). В групі
4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного

введення

мультипробіотика

сума

концентрацій

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот в 4-й, 5-й і 6-й пробах
зростала до рівня контролю(табл. 5.9).
Якщо концентрація глікохолевої кислоти в жовчі щурів після неонатального
введення глутамату натрію з 1-ї по 6-у проби експерименту була меншою у
порівнянні з відповідною пробою в контролі, то в групі 4-х місячних щурів після
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неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика концентрація глікохолевої кислоти зростала до рівня контролю.
Концентрація суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої
кислот у щурів віком 4 місяці після неонатального введення глутамату натрію не
зазнавала статистично достовірних змін у порівнянні з контролем (табл. 5.9).
Періодичне введення мультипробіотика щурам після неонатального введення
глутамату натрію не змінювало концентрацію суміші глікохенодезоксихолевої та
глікодезоксихолевої кислот.
Таблиця 5.9
Зміни концентрації жовчних кислот у жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m)
Жовчні
Порядковий Концентрація жовчних кислот в мг%
кислоти
номер
Контроль глутамат-індукоГІО + мультипроби
n=6
ване ожиріння n=6 пробіотик n=6
1
2
3
4
5
Таурохо1
201,2+8,4
180,4+6,3*
204,6+10,7#
лева
2
200,3+6,8
170,1+8,6*
210,5+12,8#
кислота
3
199,7+7,1
169,7+7,2*
206,5+13,6#
4
198,5+8,6
168,9+5,2*
201,1+9,8#
5
195,9+9,1
175,2+4,2*
200,0+9,1#
6
193,8+7,0
168,2+4,2*
195,8+11,2#
Суміш
1
105,2+9,3
105,8+8,6
110,9+9,9
таурохено2
108,3+9,5
112,6+9,5
108,5+7,8
дезокси3
108,4+8,6
98,3+6,0
110,1+8,6
холевої і
4
103,9+7,5
84,1+5,6*
110,6+10,2#
тауродезок5
99,2+8,0
72,1+5,1*
106,5+9,2#
сихолевої
6
96,6+7,3
66,8+4,0*
100,7+9,3#
Глікохолева
1
154,0+13,8 106,4+9,7*
162,0+14,1#
кислота
2
153,8+11,9 105,6+8,8*
160,6+15,4#
3
153,6+8,6
100,1+6,9*
155,5+13,3#
4
149,7+10,0 100,8+7,1*
152,4+10,6#
5
146,4+9,9
98,2+6,2*
150,2+9,8#
6
140,3+10,3 83,7+7,1*
146,6+9,7#
Суміш
1
38,5+3,8
36,4+3,3
37,6+2,9
глікохено2
37,5+3,7
37,6+3,5
38,1+3,0
дезокси3
37,1+3,5
35,5+3,2
36,2+3,1
холевої та
4
35,9+2,9
33,6+3,4
34,4+2,8
глікодезок5
34,9+3,0
33,8+3,4
34,7+2,9
сихолевої
6
33,3+2,8
31,2+3,4
30,9+2,6
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Продовження табл. 5.9
1
Холева
кислота

2
3
4
5
1
24,0+1,4
27,6+1,2*
23,3+2,1#
2
23,9+0,9
27,9+1,2*
24,8+1,8
3
22,8+1,9
28,1+1,5*
22,9+2,1#
4
22,2+1,0
28,7+1,2*
24,1+2,0#
5
21,2+0,8
25,8+1,6*
22,8+1,6
6
20,4+1,1
24,6+1,4*
23,0+1,7
Суміш
1
12,9+0,9
13,5+0,9
13,0+2,1
хенодезок2
12,9+0,8
12,8+0,8
13,0+1,8
сихолевої і
3
13,6+0,9
14,4+0,8
13,5+0,9
дезокси4
13,5+1,0
14,5+0,9
14,1+1,2
холевої
5
13,6+1,1
14,4+1,0
14,3+0,8
6
13,0+0,9
14,0+0,8
13,7+1,0
Примітка: * - р<0,05 у порівнянні з інтактним контролем; # - р<0,05 у порівнянні з групою 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутумату натрію
концентрація холевої кислоти в жовчі з 1-ї по 6-у концентрація холевої кислоти в
жовчі проби експерименту зростала у порівнянні з контролем, а у 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення глутамату натрію вона падала до рівня контролю (табл. 5.9).
Не

зазнавала

статистично

достовірних

змін

концентрація

суміші

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот в жовчі як у щурів з глутаматіндукованим ожирінням у порівнянні з конольними щурами, так і у 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення глутамату натрію (табл. 5.9).
В жовчі 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
на тлі періодичного введення глутамату натрію концентрація кон’югованих
жирних кислот зростала, а концентрація вільних жирних кислот зменшувалась
до рівня контролю, що проявлялось у відновленні коефіцієнта кон’югації до
контрольних значень.
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Таблиця 5.10.
Коефіцієнт кон'югації та концентрації жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика (М+m)
Серія досліду

Контроль
(n=6)

4-х місячні щури
після
неонатального
введення
глутамату натрію
(n=6)

Порядковий
номер проби
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Жовчні кислоти в мг%
кон’юговані
вільні
498,9+8,8
36,9+1,2
499,7+8,0
36,8+0,9
498,8+7,0
36,4+1,4
488,0+7,3
35,7+1,0
477,4+7,5
34,8+1,0
464,0+6,9
33,4+1,0
429,0+7,0*
41,1+1,1
425,9+7,6*
40,7+1,0
403,6+5,4*
42,5+1,2
387,4+5,3**
43,2+1,1
379,3+4,4*
40,2+1,3
349,9+4,7**
38,6+1,1
515,1+19,7
36,3+3,1
517,7+22,6
37,8+2,8
508,3+35,4
36,4+2,6

4-х місячні щури
після неонатального введення
глутамату натрію
4
498,5+13,8
на тлі періодич5
491,4+15,6
ного введення
6
474,0+17,2
мультипробіотика
(n=6)
*- p<0,05, ** - p<0,01 у порівнянні з контролем.

Коефіцієнт
кон’югації
13,5
13,6
13,7
13,7
13,7
13,9
10,4
10,4
9,5
8,9
9,4
9,1
14,2
13,7
14,0

38,2+3,0
37,1+2,9

13,0
13,2

36,7+3,2

12,9

Як видно з таблиці 5.11, концентрація тригідроксихоланових жовчних
кислот у жовчі 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію була статистично достовірною меншою у всіх пробах експерименту у
порівнянні з контролем, а концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот
була меншою в 3-6 пробах. У 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію, яким періодично вводили мультипробіотик, концентрація

233

тригідроксихоланових жовчних кислот та концентрація дигідроксихоланових
жовчних кислот відновлювались до рівня контролю.
Коефіцієнт гідроксилювання також повертався до контрольних значень.
Таблиця 5.11.
Коефіцієнт гідроксилювання та концентрація жовчних кислот у жовчі 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика (М+m)
№
проби

Тригідроксихоланові
Дигідроксихоланові
Коефіцієнт
жовчні кислоти
жовчні кислоти
гідроксилювання
Контрольна група (n=6)
1
379,2+6,9
156,6+3,3
2,4
2
378,0+5,8
158,7+4,0
2,4
3
376,1+5,5
159,1+3,6
2,4
4
370,4+5,9
153,3+3,8
2,4
5
363,5+6,3
147,7+3,3
2,5
6
354,5+6,5
142,9+3,4
2,5
Група 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
(n=6)
1
314,4+4,3*
155,7+3,2
2,0
2
303,8+4,0*
163,0+3,6
1,9
3
297,9+4,4*
148,2+3,2*
2,0
4
298,4+3,8*
132,2+3,3*
2,3
5
299,2+3,3*
120,3+3,2*
2,5
6
276,5+3,4*
112,4+2,6*
2,5
Група 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
на тлі періодичного введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»
концентрований (n=6)
1
389,9+11,7
161,5+8,6
2,4
2
395,9+12,6
159,6+6,5
2,5
3
384,9+10,5
159,8+8,0
2,4
4
377,6+12,8
159,1+4,4
2,4
5
373,0+13,1
155,5+7,8
2,4
6
365,4+9,8
145,3+5,2
2,5
*- р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі.
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5.12.

Вплив

мультипробіотика

“Симбітер

ацидофільний”

концентрований на рівень експресії мРНК генів Ptgs2 і Tgfb1 у печінці
щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом
В результаті проведених досліджень встановлено, що рівень експресії мРНК
гену Ptgs2 у групі контрольних тварин дорівнював 1,000+0,155 відносно βактину (рис. 5.29). В групі тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом він
зростав у 8,2 раза (p=0,001) в порівнянні з контролем (рис. 5.29). Одержані
результати узгоджуються з численними роботами, в яких показано збільшення
експресії мРНК генів прозапальних цитокінів при запальних процесах в печінці,
в тому числі гену Ptgs2 [558,559]. У щурів із глутамат-індукованим
стеатогепатозом,

яким

періодично

вводили

мультипробіотик

«Симбітер

ацидофільний» концентрований, рівень експресії мРНК гену Ptgs2 був у 9,1 раза
(р<0,001) нижчим, ніж у тварин із стеатогепатозом і статистично достовірно не
відрізнявся від контролю.
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Рисунок 5.29. Рівень експресії мРНК гену Ptgs2 у печінці шурів з глутаматіндукованим стеатогепатозом та при введенні мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» концентрований M+SD (n=10): 1– контроль; 2 – стеатогепатоз; 3
– стеатогепатоз + мультипробіотик;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю);
### – p<0,001 відносно тварин із стеатогепатозом.
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Відомо, що однією з ланок патогенезу стеатозу печінки є порушення
β-окислення жирних кислот та активація перекисного окислення ліпідів [69], що
призводить до підвищеного утворення вільних радикалів (активні форми кисню
та ін.), оксидативного стресу і, як наслідок, цитотоксичності [84]. В результаті
відбувається пошкодження гепатоцитів, які наряду з іншими клітинами печінки
продукують прозапальні цитокіни, в т.ч. простагландини Е2.
На сьогодні не викликає сумніву протизапальна дія пробіотичних препаратів.
Так, показано значне підвищення концентрації ейкозаноїдів у слизовій оболонці
шлунка та у сироватці крові щурів за умов тривалого гіпоацидного стану.
Одночасне ж введення омепразолу та мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»
концентрований призводило до наближення вмісту ейкозаноїдів до контрольних
значень [602]. Один з механізмів встановленого авторами феномену полягає у
відомій властивості ряду пробіотичних бактерій, в т.ч. Lactobacillus acidophilus and
Bifidobacterium longum, що входять до складу мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований, гальмувати перекисне окиснення ліпідів [603].
Вважається, що TGFß є центральним цитокіном, що відповідає за численні
аспекти фіброзу печінки [604], що було підтверджено нашими подальшими
дослідженнями. Експресія мРНК гену Tgfb1 в печінці щурів із стеатогепатозом
зазнавала суттєвих змін. В контролі вона дорівнювала 1,000+0,127 відносно βактину, а у щурів із стеатогепатозом експресія мРНК гену Tgfb зростала в 1,7
раза (р<0,001) і дорівнювала 1,700+0,237 (рис. 5.30). За даними літератури
надмірна експресія

мРНК гену Tgfb призводить до інгібування реплікації й

синтезу ДНК [605]. Виявлене збільшення експресії мРНК гену Tgfb може бути
пов’язано з розвитком фіброзу в тканині печінки, так як встановлено, що однією
з ланок механізму трансформації гепатоцитів та епітеліальних клітин жовчних
проток є зростання кількості матрикссинтезуючих фібробластів в печінці із
стеатогепатозом під впливом ряду медіаторів, які, включаючи TGF-β1 та активні
форми кисню, сприяють зростанню кількості цих фібробластів [604,606]. Дійсно,
вважають, що TGF-β1 є головним

компонентом системи росту гепатоцитів,

формування фіброзу та контролю апоптозу [607].
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Cтеатогепатоз – це захворювання, що може приводити до прогресування
фіброзу печінки, цирозу, раку печінки і смерті [361]. В зв’язку з цим важливим є
не лише виявлення механізмів, відповідальних за розвиток фіброзу при
неалкогольній жировій хворобі печінки, але і розробка методів профілактики і
реверсії фіброзу [608]. Зважаючи на те, що мультипробіотик «Симбітер
ацидофільний» концентрований проявляє виражену профілактично-лікувальну
дію щодо запалення печінки, ми перевірили чи він може бути ефективним у
профілактиці розвитку фіброзу в печінці, індукованого введенням глутамату
натрію в ранньому неонатальному періоді.
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Рисунок 5.30. Рівень експресії мРНК гену Tgfb1 у печінці шурів з глутаматіндукованим стеатогепатозом та при введенні мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» концентрований M+SD (n=10): 1– контроль; 2 – стеатогепатоз;
3 – стеатогепатоз + мультипробіотик;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю);
### – p<0,001 відносно тварин із стеатогепатозом.
Після введення ГН в ранньому неонатальному періоді і періодичного
введення

мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований

експресія Tgfb1 зменшувалась у 1,55 раза (p<0,001) відносно щурів із
стеатогепатозом та статистично достовірно не відрізнялася від контролю, що
узгоджується з раніше одержаними нами даними про профілактичний вплив
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мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований на розвиток
стеатогепатозу у дорослих щурів за умов введення ГН в ранньому
неонатальному періоді [562].
Так як зростання експресії Ptgs2 веде до підсилення профібріотичного TGFβ1-сигнального шляху [609], то зниження рівня експресії мРНК гену Ptgs2 в
печінці за дії мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований у
щурів з введенням глутамату натрію в ранньому неонатальному періоді дозволяє
логічно пояснити зменешення рівня експресії мРНК гену Tgfb1 за цих умов.
Іншим важливим мультифункціональним цитокіном, що діє як мітоген, є
фактор росту гепатоцитів (hepatocyte growth factor – HGF) [610]. HGF є
глікопротеїном, який складається з альфа- і бета-субодиниць, зв’язаних
дисульфідними зв’язками, і кодується геном Hgf. За даними літератури, HGF є
важливим фактором, залученим у регенерацію печінки [610 Borowiak,2004], який
стимулює регенерацію тканини печінки, захищає гепатоцити та інші клітини від
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###
рази

Відносна експресія Hgf/Actb,

апоптозу, має антифіброзну дію, сприяє формуванню судин [566].

Рисунок 5.31. Рівень експресії мРНК гену Нgf у печінці шурів з глутаматіндукованим стеатогепатозом та при введенні мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» концентрований M+SD (n=10): 1– контроль; 2 – стеатогепатоз; 3
– стеатогепатоз + мультипробіотик;
*** – p<0,001 у порівнянні з інтактними тваринами (група контролю);
### – p<0,001 відносно тварин із стеатогепатозом.
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Рівень експресії гена Hgf в групі тварин з ожирінням був вищим в 4,2 раза (p
≤ 0,001) в порівнянні з інтактними щурами (рис. 5.31). У щурів, яким періодично
вводили мультипробіотик ―Симбітер ацидофільний‖ концентрований, цей
показник повертався до контрольних значень.
У зв’язку з вищезазначеним цей ген також може бути задіяним у
молекулярні механізми формування відповіді клітин печінки на негативні
впливи. Тому для аналізу рівня експресії цього гена за умов тривалої
гіпохлоргідрії шлунка, а також для з’ясування ролі бактерій мультипробіотика у
запуску біохімічних регенеративних каскадів в умовах хронічного лужного
дисбактеріозу та гіпергастринемії нами і було досліджено його експресію у
печінці щурів.
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Висновки до п’ятого розділу
1. Мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований за умов
періодичного введення (2 тижні введення, 2 тижні перерва) щурам, яким в
неонатальному періоді вводили глутамат натрію, справляв суттєвий
профілактичний вплив на розвиток ожиріння та стеатогепатозу, що було
підтверджено різними методами.
2. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію на тлі
періодичного застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»
концентрований суттєво покращило показники ліпідного обміну порівняно із
щурами з глутамат-індукованим ожирінням.
3. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію періодичне
застосування

мультипробіотика

призвело

до

підвищення

вмісту

високомолекулярних білків і зниження вмісту низькомолекулярних білків,
що свідчить про зменшення швидкості деградації високомолекулярних білків
і покращення білок-синтезуючої функції печінки.
4. Серотоніновий обмін у головному мозку, сироватці крові та дванадцятипалій
кишці у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення мультипробіотика наближався до рівня контролю.
5. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію періодичне
застосування мультипробіотика призвело до зменшення вмісту загальних
ліпідів, загальних фосфоліпідів та холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів зменшувалися на 21,6% (p<0,05), 20,2% (p<0,05) та
64,6% (p<0,01), відповідно, у порівнянні з щурами, яким в неонатальному
періоди вводили глутамат натрію. При цьому вміст загальних ліпідів
залишався більшим за даний показник в контрольній групі щурів на 15,2%
(p<0,05), вміст загальних фосфоліпідів – на 18,4% (p<0,05) та холестеролу –
на 22,4% (p<0,05). Вміст ефірів холестеролу відновлювався до рівня
контролю.
6. Мультипробіотик

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований

суттєво

знижував вміст окислених форм фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну
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на тлі нормалізації вмісту кардіоліпіну у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом, що свідчить
про антиоксидантну дію мультипробіотика і можливість його застосування
для профілактики та лікування стеатогепатозу.
7. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію періодичне
застосування мультипробіотика призвело до зростання активності НАДН КоQ-оксидоредуктази на 77,6% (p<0,01), сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна
активність не змінювалась та зростання активності КоQ-цитохром соксидоредуктази і цитохромоксидази на 62,1% (p<0,01) та 145,8% (p<0,001),
відповідно, у порівнянні із щурами після неонатального введення глутамату
натрію.
8. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію періодичне
застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований
призвело до зниження вмісту IL-1
4 і TGF-

IL-12 р40 і IL-10 та зростання вмісту IL-

до рівня контролю. Цитоморфологічний стан селезінки у щурів

після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика був таким же, як у щурів контрольної групи.
9. У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію на тлі
періодичного

застосування

мультипробіотика

відновлюється

об’ємна

швидкість секреції жовчі, концентрація тригідроксихоланових жовчних
кислот, концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот, коефіцієнт
гідроксилювання жовчних кислот до рівня контролю.
10. Періодичне введення мультипробіотика щурам після неонатального введення
глутамату натрію відновлювало рівень експресії мРНК генів Ptgs2, Tgfb1 і
Нgf у гепатоцитах до рівня контролю.
Матеріали даного розділу опубліковані у статтях [10, 14, 15, 18, 22] та
апробовано на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах [40, 45, 46, 52]
(див. Додаток А).
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РОЗДІЛ 6
НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ДІОКСИД ЦЕРІЮ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ
СТЕАТОГЕПАТОЗУ, ІНДУКОВАНОГО ГЛУТАМАТОМ НАТРІЮ
6.1. Антропометричні показники у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
В даній серії досліджень показано, що у щурів після неонатального
введення глутамату натрію маса тіла в 4 місяці була на 35,2% (p=0,001) більшою,
ніж у інтактних щурів контрольної групи (табл. 6.1). [379].
В розділі 4 ми писали про те, що було проведено чимало повторів даної
серії. Результати відносно маси тіла були різними в кожній серії. В одній – ми
спостерігали у 4-х місячних щурів зменшення маси тіла, в другій – відсутність
впливу неонатального введення глутамату натрію на масу тіла дорослих щурів, а
в третій - збільшення маси тіла. Ми порівнювали наші результати з даними
літератури і бачили в літературі також різний спектр ефектів. Ми намагалися
пояснити це сезонністю проведення експериментів, хоча могли бути і інші
фактори. Різниця у масі тіла щурів була єдиною різницею в результатах,
одержаних в різних серіях експериментів. Маса вісцерального жиру також в
різних серіях була різною, хоча вона завжди була суттєво більшою у щурів із
глутамат-інтукованим ожирінням. Всі інші результати були схожими між собою.
У 4-х місячних щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат
натрію та періодично упродовж життя вводили нанокристалічний діоксид церію,
маса тіла була такою ж, як у інтактних щурів 4-х місяців віком (табл. 6.1).
Назо-анальна довжина у щурів віком 16 тижнів після неонатального
введення глутамату натрію зменшувалась на 18,1% (p<0,001) у порівнянні з
інтактним контролем (табл. 6.1). Періодичне введення нанокристалічного
діоксиду церію щурам, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію,
не впливало на назо-анальну довжину у щурів віком 16 тижнів.
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Таблиця 6.1
Антропометричні показники у щурів віком 16 тижнів після введення
глутамату натрію в ранньому ненонатальному періоді та на тлі періодичного
введення нанокристалічного діоксиду церію, (M+m)
Контроль
n=10
Показники

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
n=10

Щури після
неонатального
введення
глутамату натрію
та періодичного
введення
нанокристалічного
діоксиду церію
n=10

Маса щурів, г
250,20±16,00 338,3±26,2***
Назо-анальна
23,20±1,40
19,0+1,2***
довжина, см
Індекс Лі, г1/3/см
0,29±0,03
0,35±0,03***
Маса вісцерального
2,50+0,40
17,8+1,6***
жиру, г
*** - p<0,001 у порівнянні з інтактним контролем;
порівнянні з контролем (група щурів після неонатального
натрію).

210,80+40,40###
19,00+1,11###
0,30+0,003###
7,01+0,81***/###
### - p<0,001 – у
введення глутамату

Індекс Лі, який був суттєво більшим за 0,30 і складав 0,35+0,03,
підтверджував розвиток ожиріння в групі дорослих щурів після неонатального
введення глутамату натрію (табл. 6.1). Періодичне введення нанокристалічного
діоксиду церію щурам після неонатального введення глутамату натрію
повертало індекс Лі до контрольних значень.
Маса вісцерального жиру у 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію зростала на 612,0% (p<0,001) (табл. 6.1).
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Рисунок 6.1. Оригінальні фотографії вісцерального жиру у 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію (А) та у 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення нанокристалічного діоксиду церію (Б).
Періодичне введення нанокристалічного діоксиду церію щурам після
неонатального введення глутамату натрію зменшувало масу вісцерального жиру
на 60,6% (p<0,001) у порівнянні з щурами після неонатального введення
глутамату натрію. У порівнянні з інтактним контролем маса жиру залишалася
більшою на 180,4% (p<0,001) (табл. 6.1).
Отже, періодичне введення нанокристалічного діоксиду церію щурам після
неонатального введення глутамату натрію попереджувало розвиток ожиріння у
дорослих щурів.
В пошуковій системі PubMed за ключовими словами «ожиріння, лікування,
антибіотики» (obesity treatment antioxidants) наведено 3616 статей, в яких
доведена ефективність антиоксидантів у лікуванні ожиріння. Наведемо деякі з
них. Насамперед, це роботи, що стосуються антиоксидантів з пребіотичною
дією, адже нанокристалічний діоксид церію і є антиоксидантом з пребіотичною
дією. Так, в ряді робіт показано, що антоціаніни справляють позитивний вплив
при ожирінн завдяки їх антиоксидантним властивостям та здатністю модулювати
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кишкову мікробіоту, залучену в патогенез ожиріння [611-616]. За ключовими
словами «глутамат-індуковане ожиріння, лікування, антиоксиданти» (glutamateinduced obesity, treatment, antioxidants) в пошуковій системі PubMed наведено
лише 24 роботи, серед яких лише 3 статті присвячені впливу антиоксидантів на
морфо-функціональний стан печінки у щурів з глутамат-індукованим ожирінням
[379,617,618]. Серед цих статей одна наша, в яких описано позитивний вплив
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію на щурів за умов
глутамат-індукованого ожиріння.
6.2. Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів за умов
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію та їх підтвердження ультразвуковим
методом оцінки жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву
Наступним важливим кроком було дослідження морфологічного стану
печінки у щурів за умов неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію.
Раніше (див. підрозділ 4.2) ми показали, що розвиток НЖХП у щурів є
результатом глутамат-індукованого ожиріння у щурів віком 4 місяці з типовою
гістологічною картиною: мікровезикулярним стеатозом (рис. 6.1А), лобулярним
запаленням (рис. 6.1В) і балонною дегенерацією (рис. 6.1С). Періодичне курсове
введення наночастинок діоксиду церію щурам після неонатального введення
глутамату натрію приводило до менш виражених змін в печінці, а саме: до
меншого стеатозу в печінці та меншого лобулярного запалення (рис. 6D, 6E, 6F).

245

Рис. 6.2. Мікрофотографії тканини печінки у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію: світлова мікроскопія, забарвлення
гематоксиліном і еозином, х400.
А – виражений мікровезикулярний стеатоз;
В – мікровезикулярний стеатоз з периваскулярною лейкоцитарною
інфільтрацією в зоні 3 (лобулярне запалення помірного ступеня);
С – фокальний некроз як результат балонної дегенерації (відсутність ядра в
центрі клітини);
D – поодинока периваскулярна лобулярна інфільтрація лейкоцитами;
Е – вогнищевий мікровезикулярний стеатоз легкого ступеня;
F – головним чином нормальна гістологічна структура гепатоцитів.
Загальна оцінка морфологічних змін в печінці за гістологічною шкалою NAS
наведена в таблиці 6.2. Якщо у щурів після неонатального введення глутамату
натрію вираженість стеатозу в балах дорівнювала 1,80+0,17, то у щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію вираженість стеатозу зменшувалась до 0,65+0,13,
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або на 63,9% (p<0,001). Показник лобулярного запалення зменшувався на 87,5%
(p<0,001), тобто ми бачили лише залишкові ознаки запального процесу. А балонна
дистрофія у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію взагалі була відсутня.
Таблиця 6.2
Морфологічні зміни в тканині печінки у щурів віком 16 тижнів після
введення глутамату натрію в ранньому ненонатальному періоді та на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію, (M+m
Параметри

Контрольна
група
(n=15)

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
(n=15)

Щури після
неонатального
введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію
(n=15)

Cтеатоз, вираженість у
балах (0-3)
0,20+0,13 1,80+0,17***
0,65+0,13***/###
Лобулярне запалення,
0,0+0,0
,20+0,17***
0,15+0,01***/###
вираженість у балах (0-2)
Балонна дистрофія (0-2)
0,0+0,0
0,27+0,11***
0,0+0,0###
Загальна оцінка за
гістологічною шкалою NAS 0,20+0,13 2,33+0,81***
0,75+0,15**/###
у балах (0-8)
Відсоток тварин з НЖХП, %
6,6
###
*** - p<0,001 у порівнянні з інтактним контролем; - p<0,001 у порівнянні
з щурами після неонатального введення глутамату натрію.
Загальна оцінка за гістологічною шкалою NAS у балах у цих тварин
зменшувалась на 67,8% (p<0,001), що свідчило про виражену профілактичну дію
нанокристалічного діоксиду церію щодо розвитку стеатозу печінки після
неонатального введення глутамату натрію.
В підрозділі 4.2 ми навели дані про те, що морфологічні зміни в тканині
печінки у щурів за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння були
підтверджено ультразвуковим методом оцінки жорсткості печінки – еластографією
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хвилі зсуву [440]. Показано, що жорсткість печінки у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням зростала на 63,6% (p<0,001). У 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію, яким періодично вводили нанокристалічний діоксид
церію, жорсткість печінки була зменшеною на 50,1% (p<0,05) у порівнянні з
жорсткістю печінки у щурів з глутамат-індукованим ожирінням. При цьому вона
залишалася на 33,5% (p<0,05) більшою у порівнянні з інтактними щурами.
Позитивний профілактичний вплив нанокристалічного діоксиду церію на
розвиток глутамат-індукованого стеатогепатозу,

очевидно,

пов’язаний

із

зменшенням патологічного надмірного перекисного окислення ліпідів в печінці
та відновленням активності антиоксидантних ліпідів [619].
6.3. Метаболічний профіль у щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію
Як видно з таблиці 6.3, як у щурів з глутамат-індукованим ожирінням, так і
у щурів з глутамат-індукованим ожирінням на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію активність АЛТ і АСТ не зазнавала
статистично достовірних змін у порівнянні з контролем. Також глутаматіндуковане ожиріння не впливало на параметри пігментного метаболізму у
щурів, на що вказували концентрації загального, непрямого і прямого білірубіну
в сироватці крові, які статистично достовірно не відрізнялися від контролю.
У щурів з глутамат-індукованим ожирінням на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію біохімічні індикатори в сироватці крові, що
характеризують функції печінки, були значно кращими, ніж у щурів після
неонатального введення глутамату натрію (табл. 6.3).
Відмічено покращення білок-синтезуючої функції печінки: загальний білок
в сироватці крові підвищувався до рівня контролю.
Вміст загальних ліпідів в печінці щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію зменшувався на 19,0% (p<0,05) у порівнянні з щурами після
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неонатального введення глутамату натрію (табл. 6.3). При цьому даний показник
залишався більшим за даний показник у інтактних щурів на 12,0% (p<0,05).
Таблиця 6.3.
Біохімічні індикатори в сироватці крові та печінці у щурів з глутаматіндукованим ожирінням та на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію (M+SD)
Показники

Контроль
n=10

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
n=10
0,231+0,011

Щури після
неонатального
введення глутамату
натрію на тлі
періодичного
введення НДЦ n=10
0,222+0,012

Аланінаміно0,197+0,011
трансфераза, мккат/л
Аспартатаміно0,386±0,007 0,413±0,014
0,375+0,014
трансфераза, мккат/л
Білок загальний, г/л
82,48±7,10
71,18±5,60*
79,40+6,32#
Загальний білірубін,
13,50±0,63
13,50±0,26
13,3+0,73
µмолль/л
Непрямий білірубін,
8,50±0,52
8,70+0,21
8,30+0,53
µмолль/л
Прямий білірубін,
5,00+0,29
4,80+0,24
5,00+0,29
µмолль/л
Загальні ліпіди,
15,20+1,65
21,01+2,81**
17,02+1,22*/#
мг/г сирої печінки
Тригліцериди,
7,02+0,61
8,53+0,66*
7,88+0,44*/#
мг/г сирої печінки
Тригліцериди,
1,15+0,27
3,53+0,57***
2,28+0,31*/#
ммоль/л
Загальний холестерол,
4,53+0,34
7,04+0,26***
5,65+0,48*/#
ммоль/л
Ліпопротеїди високої
1,63+0,14
1,09+0,19**
1,59+0,17###
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди низької
2,37+0,22
4,35+0,29***
2,46+0,44###
щільності, ммоль/л
Ліпопротеїди дуже
0,51+0,12
1,58+0,26***
0,59+0,18###
низької щільності,
ммоль/л
Тимолова проба,
1,09±0,05
2,39±0,12***
1,48+0,16*/##
одиниці помутніння S-H
*- p<0,05, **- p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
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Вміст тригліцеридів в печінці та сироватці крові щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію зменшувався на 7,6% (p<0,05) і 35,4% (p<0,05), відповідно, у
порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату натрію (табл. 6.3).
Даний показник не відновлювався до рівня контролю.
Рівень загального холестеролу у сироватці крові щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію зменшувався на 19,7% (p<0,05) у порівнянні з щурами після
неонатального введення глутамату натрію (табл. 6.3). Даний показник також не
відновлювався до рівня контролю.
Що стосується вмісту ліпопротеїдів у сироватці крові щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію, то вміст ліпопротеїдів високої щільності,
низької щільності та дуже низької щільності відновлювався до рівня контролю
(табл. 6.3).
Показник тімолової проби у щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
зменшувався на 38,1% (p<0,05) у порівнянні з щурами після неонатального
введення глутамату натрію (табл. 6.3).
Таким чином, періодичне введення нанокристалічного діоксиду церію
щурам після неонатального введення глутамату натрію суттєво покращувало
біохімічні індикатори в сироватці крові та печінці, що характеризують функції
печінки.
6.4. Вуглеводний обмін у щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію
Аналіз НОМА-ІR і концентрації інсуліну в сироватці крові щурів після
неонатального введення глутамату натрію в даній серії досліджень підтвердив
наші

результати,

наведені

вище

(див.

підрозділ

4.5),

про

розвиток
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інсулінорезистентності. Встановлено, що індекс НОМА-ІR збільшився на 91,2%
(p<0,001), а концентрація інсуліну в сироватці крові зросла на 61,14% (p<0,01) у
порівнянні з інтактними щурами аналогічного віку (табл. 6.5).
У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію індекс НОМА-ІR та
концентрація інсуліну в сироватці крові були такими ж, як у інтактних щурів
аналогічного віку.
Концентрація глюкози в сироватці крові у всіх групах щурів в даній серії
досліджень знаходилась в межах референсних значень (табл. 6.5).
Отже,

періодичне

введення

нанокристалічного

діоксиду

церію

попереджувало розвиток інсулінорезистентності у щурів після неонатального
введення глутамату натрію.
Таблиця 6.5
Показники вуглеводного обміну у щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію, (М+m):
Показник

Контрольна
група
щурів
(n=6)

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію
(n=6)

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію на тлі
періодичного
введення НДЦ
(n=6)

Концентрація глюкози
сироватці крові,
4,39+0,57
5,55+0,84*
5,32+0,55*
ммоль/л
Індекс НОМА-ІR,
мкОд/мл
1,25+0,07
2,39+0,25***
1,23+0,12###
Концентрація інсуліну,
мкОд/мл
6,64+0,40
10,70+2,62**
6,75+0,72###
*- p<0,05; ** - p<0,01; ***- p<0,001 у порівнянні з контролем;
### - p<0,001 у порівнянні з щурами після неонатального введення
глутамату натрію.
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В доступній нам літературі знайшли 2 роботи, в яких показано, що
антиоксиданти зменшували інсулінорезистентність

у щурів з глутамат-

індукованим ожирінням [620,621]. У наведених роботах досліджувались
поліфеноли

з

різних

джерел.

Поліфеноли,

дійсно,

є

потужними

антиоксидантами. В нашій роботі мова йде про наночастинки неорганічного
походження. І в цьому випадку ми можемо сміливо говорити про те, що вперше
доведено позитивний вплив нанокристалічного діоксиду церію на вуглеводний
обмін.
6.5. Система метаболізму серотоніну у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
В розділі 1 описували про те, що серотонін – нейромедіатор, який
включений в регуляцію настрою, апетиту і відповіді на стрес в мозку та виступає
в ролі регулятора системного гомеостазу енергії [Berger,2009]. Так як серотонін
не проходить через гемато-енцефалічний бар’єр [Watanabe,2011], в даній серії
досліджень ми визначали вміст серотоніну та показники його обміну в мозку,
дванадцятипалій кишці та в сироватці крові.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що у щурів із
глутамат-індукованим ожирінням вміст серотоніну в мозку зменшувався на
72,9% (p<0,001) у порівнянні з контрольними (табл. 6.6). У щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію вміст серотоніну в мозку зростав на 171,6%
(p<0,001) у порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату
натрію. При цьому він залишався на 26,3% (p<0,05) по відношенню до інтактних
щурів аналогічного віку.
Так триптофан є попередником у синтезі серотоніну [622], продовженням
наших досліджень було встановлення вмісту триптофану в мозку дослідних
тварин. Вміст триптофану в тканині мозку у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію був на 93,3% (p<0,001) меншим у
порівнянні з інтактним контролем (табл. 6.6). У 4-х місячних щурів після
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неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію вміст триптофану в мозку зростав на 72,7%
(p<0,001) у порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату
натрію, але залишався на 88,4% (p<0,001) у порівнянні з інтактним контролем.
Триптофан-гідроксилазна

активність

в

мозку

щурів

не

зазнавала

статистично достовірних змін в усіх групах тварин (табл. 6.6).
Таблиця 6.6
Серотонінова система в мозку щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію, M+SD
Показник

Контроль

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію

Щури після
неонатального
введення глутамату
натрію на тлі
періодичного введення
нанокристалічного
діоксиду церію

Серотонін,
мкг/г тканини
27,26 ± 2,76
7,40±1,63*** 20,10 ± 3,21*/###
Триптофан,
мкг/г тканини
99,20 ± 8,53
6,66 ± 1,08*** 11,50±2,14***/###
Триптофангідроксилазна
281,00 ±27,00
245,00 ±18,00 286,00±17,00
активність,
у.од./мг білка
Триптофандекарбоксилазна
1,32 ± 0,43
2,19 ± 0,67* 1,86 ± 0,37*/#
активність,
у.од./мг білка
Активність МАО
у.од./мг білка
0,84 ±0,08
1,19 ±0,07* 1,35 ±0,08*/#
Індоламін 2, 3дигідрогеназна
1097,00 ±285,00 2438 ± 290*** 2007,00 ± 175,00***/#
активність,
мкМ/мг білка
*- p<0,005; ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем;
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Триптофан-декарбоксилазна активність в мозку 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію збільшувалась на 65,9% (p<0,05) у
порівнянні

з

інтактним

контролем

(табл.

6.6).

Періодичне

введення

нанокристалічного діоксиду церію щурам після неонатального введення
глутамату натрію приводило до зменшення триптофан-декарбоксилазної
активності в мозку 4-х місячних щурів на 15,1% (p<0,05) порівняно з щурами
після неонатального введення глутамату натрію. У порівнянні з інтактним
контролем досліджуваний показник був більшим на 40,9% (p<0,05).
Активність МАО в мозку щурів після неонатального введення глутамату
натрію збільшувалась на 41,7% (p<0,05) у порівнянні з інтакним контролем. У 4х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію активність МАО
продовжувала зростати і перевищувала дане значення у інтактних щурів на
60,7% (p<0,05).
Індоламін 2, 3-дигідрогеназна активність в мозку щурів з глутаматіндукованим ожирінням зростала на 122,2% (p<0,001) у порівнянні з контролем.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію індоламін 2, 3дигідрогеназна активність в мозку знижувалась на 17,7% (p<0,05) та
перевищувала дане значення в інтактному контролі на 83,0% (p<0,05).
Так як нами було показано, що глутамат-індуковане вісцеральне ожиріння
супроводжується гіперінсулінемією, предсталяло інтерес дослідити вміст
циркулюючого серотоніну і триптофану за наших умов експерименту. Нами
було показано, що концентрація серотоніну в сироватці крові щурів з глутаматіндукованим вісцеральним ожирінням зменшувалась на 58,3% (p<0,001) у
порівнянні з інтактним контролем (табл. 6.7). У щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нано-кристалічного
діоксиду церію концентрація серотоніну в сироватці крові зростала на 63,1%
(p<0,01) у порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату натрію.
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Проте, вона не досягала рівня контролю і залишалася на 33,6% (p<0,05) меншою
по відношенню до останнього.
Таблиця 6.7
Серотонінова система в сироватці крові щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію, M+SD
Показник

Контроль

Щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію

Щури після неонатального введення
глутамату натрію на
тлі періодичного
введення
нанокристалічного
діоксиду церію

Серотонін,
мкг/мл
9,53 ±0,72
3,88 ±0,34***
6,33+0,51*/##
Триптофан, мкг/мл
57,38 ±5,73
38,33 ±6,72**
66,65 ±9,62*/##
Активність МАО
у.од./мг білка
2,60 ±0,06
3,90 ±0,04**
3,10 ±0,08*/#
** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем; # - p<0,05; ## - p<0,01
В результаті досліджень показано зменшення концентрації триптофану в
сироватці крові 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на 33,2% (p<0,01) (табл. 6.7). У щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нано-кристалічного діоксиду
церію концентрація триптофану в сироватці крові не тільки відновлювалася до
рівня контролю, але і перевищувала останній на 16,2% (p<0,05).
Активність МАО, за участю якого відбувається деградація серотоніну, у
щурів із глутамат-індукованим вісцеральним ожирінням зростала на 50,0%
(p<0,01) у порівнянні з контролем (табл. 6.7). У щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нано-кристалічного
діоксиду церію активність МАО зменшувалась на 20,5% (p<0,05) та
перевищувала даний показник у щурів групи контролю на 19,2% (p<0,05).
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На відміну від мозку та сироватки крові у щурів із глутамат-індукованим
ожирінням, вміст серотоніну в гомогенаті дванадцятипалої кишки зростав на
122,6% (p<0,001) порівняно з контролем (табл. 6.8).
Таблиця 6.8
Серотонінова система в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів після
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію, M+SD
Показник

Контроль

Щури після
неонатального
введення глутамату натрію

Щури після
неонатального
введення глутамату натрію на тлі
періодичного
введення НДЦ

Серотонін,
мкг/г тканини
6,56 ± 0,98
14,60± 1,64*** 11,70±0,82**/#
Триптофан,
мкг/г тканини
169,20 ±12,60
76,30± 9,74**
89,40± 8,99***
Активність МАО
у.од./мг білка
3,33 ±0,04
1,55 ±0,07**
1,72 ±0,03**/#
Триптофангідроксилазна
398,00±78,00
210,00±69,00* 253,00±58,00
активність,
у.од./мг білка
Триптофандекарбоксилазна
0,81±0,25
0,65±0,23
0,78 ± 0,19
активність,
у.од./мг білка
Індоламін 2, 3дигідрогеназна
2348,00±301,00 1378,00±305,00* 1768 ± 274
активність, мкм/мг
білка
*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 у порівнянні з контролем.
# - p<0,05, у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
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При цьому вміст триптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки
зменшувався на 54,9% (p<0,01) порівняно з контролем (табл. 6.8). Зменшення
вмісту триптофану в гомогенаті дванадцятипалої кишки може бути результатом
виснаження його запасів за рахунок посиленого синтезу серотоніну. Іншою
причиною зростання вмісту серотоніну в дванадцятипалій кишці щурів із
глутамат-індукованим ожирінням може бути зниження активності МАО, яка
зменшувалась на 53,5% (p<0,01) у порівнянні з інтактним контролем (табл. 6.8),
що врешті і було причиною зменшеної деградації серотоніну.
Триптофан-гідроксилазна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки
щурів із глутамат-індукованим ожирінням зменшувалась на 47,2% (p<0,05)
порівняно з контролем (табл. 6.8).
Триптофан-декарбоксилазна активність в гомогенаті дванадцятипалої
кишки щурів із глутамат-індукованим ожирінням не зазнавала статистично
достовірних змін у порівнянні з контролем (табл. 6.8).
Індоламін 2, 3-дигідрогеназна активність в гомогенаті дванадцятипалої
кишки щурів із глутамат-індукованим ожирінням зменшувалась на 41,3%
(p<0,05) порівняно з контролем (табл. 6.8).
6.6. Білковий профіль в цитоплазмі гепатоцитів щурів за умов
неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію
Раніше нами було показано, що у 4-х місячних щурів, яким в неонатальному
періоді вводили глутамат натрію, відносний вміст високомолекулярних білків
м.м. 100-235 кДа і білків із середньомолекулярною масою 65-96 кДа зменшився
на 64,5% та 85,9%, відповідно, у порівнянні з контролем (див. підрозділ 4.7). Це
супроводжувалось значним зростанням відносного вмісту низькомолекулярних
білків, а саме з молекулярною масою 5-29 кДа на 96,5% та білків з
молекулярною

масою

30-59

кДа

на

124,1%

порівняно

з

контролем.

Спостерігалась поява білків з м.м. 113, 118, 135, 141, 147 і 175 кДа, яких не було
в контролі.
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У щурів, яким після неонатального введення глутамату натрію періодично
вводили нанокристалічний діоксид церію, розподіл білкових фракцій у
гепатоцитах змінювався (табл. 6.9).
Таблиця 6.9
Розподіл білкових фракцій у гепатоцитах щурів із глутамат-індукованим
стеатогепатозом тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
(М+m)
Щури з
Щури з глутамат-індукоМолекулярна
глутаматваним стеатогепатозом на
Контроль
маса білків,
індукованим
тлі періодичного введе(n=10)
кДа
стеатогепатозом ння нанокристалічного
(n=10)
діоксиду церію (n=10)
100-235
54,4±2,7
19,3±1,1*
10,84±0,54***/#
65-96
14,2±0,8
2,0±0,1***
10,31±0,51*/###
30-59
24,9±2,1
55,8±3,1***
71,07±3,55***/#
5-29
6,5±0,5
22,9±1,3***
7,71±0,38*/#
* - р<0,05, *** - р<0,001 - у порівнянні з контрольною групою щурів;
# - p<0,05, ### - p<0,001 у порівнянні з групою щурів із глутаматіндукованим стеатогепатозом.
У порівнянні з групою щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом
відсоток білків з молекулярною масою 100-235 кДа зменшувався на 43,8%
(p<0,05), відсоток білків з молекулярною масою 65-96 кДа збільшувався на
415,5% (p<0,001), відсоток білків із масою 30-59 кДа зростав на 27,40% (p<0,05) і
відсоток білків з молекулярною масою 5-29 кДа знижувався на 66,3% (p<0,05).
Отже, ми спостерігали достовірні зміни в напрямку контролю, хоча відсоток
білків з різною молекуулярною масою не відновлювався до рівня контролю.
Якщо

у

щурів

після

неонатального

введення

глутамату

натрію

спостерігалось пригнічення білок-синтезуючої функції печінки та зростання
швидкості деградації високомолекулярних білків, то у щурів, яким після
неонатального

введення

глутамату

натрію

періодично

вводили

нанокристалічний діоксид церію, спостерігалось значне відновлення білоксинтезуючої

функції

печінки

та

зменшення

швидкості

деградації
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високомолекулярних білків, що проявлялося у зростанні відсотку середньо
молекулярних білків з молекулярною масою 65-96 кДа та низько молекулярних
білків з молекулярною масою 5-29 кДа.
6.7. Ліпідний склад внутрішньої мембрани мембрани мітохондрій
гепатоцітив у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
Дослідження впливу глутамат-індукованого ожиріння на мітохондрії
гепатоцитів у щурів показали суттєві зміни в ліпідному складі внутрішньої
мітохондріальної мембрани. Так, загальний вміст ліпідів зростав на 53,4%
(p<0,01) у порівнянні з інтактним контролем. Під впливом періодичного
введення НДЦ щурам з глутамат-індукованим ожирінням загальний вміст ліпідів
у внутрішній мембрані мітохондрій зменшувався на 14,4% (p<0,05) у порівнянні
з щурами з глутамат-індукованим ожирінням, проте він залишався більшим на
31,3% (p<0,05) у порівнянні з інтактним контролем (рис.6.3).
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Рисунок 6.3 Загальний вміст ліпідів у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів щурів через 4 місяці після неонатального введення глутамату натрію
та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (М+m, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
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Відомо, що загальний вміст ліпідів є сумішшю фосфоліпідів, холестеролу,
ефірів холестеролу та мінорних ліпідних форм. Отже, виникає питання: за
рахунок

яких

форм

зростає

загальний

вміст

ліпідів

у

внутрішньомітохондріальній мембрані гепатоцитів.
В результаті проведених експериментів встановлено, що у порівнянні з
інтактним контролем у щурів з глутамат-індукованим ожирінням загальний
вміст фосфоліпідів у внутрішньомітохондріальній мембрані гепатоцитів зростав
на 52,3% (p<0,01) (рис.6.4). За умов періодичного введення НДЦ щурам з
глутамат-індукованим

ожирінням

загальний

вміст

фосфоліпідів

у

внутрішньомітохондріальній мембрані гепатоцитів був на 19,1% (p<0,05)
меншим у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим ожирінням без
корекції. При цьому досліджуваний показник не повертався до рівня контролю і
залишався більшим по відношенню до нього на 23,1% (p<0,05) (рис. 6.4).
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Рисунок 6.4 Загальний вміст фосфоліпідів у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів через 4 місяці після неонатального введення
глутамату натрію та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (М+m, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
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Найбільш виражені зміни були виявлені нами при визначенні вмісту
холестеролу у внутрішньомітохондріальній мембрані гепатоцитів, який зростав
на 261,5% (p<0,001) на тлі зниження вмісту ефірів холестеролу на 18,9% (р<0,05)
(рис. 6.5).
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Рисунок 6.5 Загальний вміст
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холестеролу у внутрішній мембрані

мітохондрій гепатоцитів щурів через 4 місяці після неонатального введення
глутамату натрію та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (М+m, n=10):
**- p<0,01, ***- p<0,001 відносно контролю;
### - р<0,001 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
За даними літератури, такі зміни вмісту холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій ведуть до збільшення електронної складової електрохімічного
потенціалу. При такому стані дихальний ланцюг мітохондрій накопичує
проміжні електрон-транспортуючі сполуки, властивістю яких є передача
електронів на синтез активних форм кисню. Зроблено висновок, що збільшення
вмісту холестеролу у внутрішній мембрані мітохондрій може індукувати
розвиток окисного стресу у гепатоцитах та приводити до порушення механізму
антиоксидантного захисту [528,529].
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На тлі зростання вмісту холестеролу спостерігали одночасне зниження
вмісту ефірів холестеролу. Останні є транспортними молекулами і джерелом
холестеролу та жирних кислот. Тому зниження вмісту ефірів холестеролу може
бути результатом надлишку вмісту холестеролу у внутрішньомітохондріальній
мембрані мітохондрій, що веде до усунення необхідності його транспорту.
Таким чином, підвищення рівня холестеролу супроводжується паралельним
зниженням рівня ефірів холестеролу [465,527,528].
НДЦ при періодичному введенні щурам з глутамат-індукованим ожирінням
суттєво впливав на вміст холестеролу та його ефірів у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів. Ми спостерігали зниження вмісту холестеролу на 51,8%
(р<0,001) при одночасному зростанні вмісту ефірів холестеролу на 101,4% (р<0,001)
(рис. 6.6). При цьому вміст холестеролу не досягав рівня контролю і залишався
більшим по відношенню до нього на 74,4% (р<0,01), а вміст ефірів холестеролу
навіть перевищував аналогічни й показник у інтактних щурів на 63,3% (р<0,01).
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Рисунок 6.6. Загальний вміст ефірів холестеролу у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів через 4 місяці після неонатального введення
глутамату натрію та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (М+m, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно контролю;
### - р<0,001 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
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Співставлення одержаних результатів з даними літератури та нашими
раніше одержаними даними [466,623,624] відносно складу ліпідів у внутрішній
мембрані мітохондрій гепатоцитів у щурів із стеатогепатозом, викликаним
різними

видами

жирнокислотний

висококалорійної
склад

внутрішньої

дієти,
мембрани

дозволяє

заключити,

гепатоцитів

що

у щурів

із

стеатогепатозом порушується незалежно від його ґенезу. Ці зміни вказують на
мітохондріальну дисфункцію, яка проявляється у зміні роботи дихального
ланцюга, при якому генерується не АТФ, а активні форми кисню, що в свою
чергу веде до розвитку окисного стресу як у мітохондріях, так і гепатоцитах
[466].

Позитивна

дія

діоксиду

церію

очевидно

пов’язана

з

його

антиоксидантними властивостями.
Глутамат-індукований стеатогепатоз у щурів супроводжується зміною
ліпідного складу внутрішньої мембрани гепатоцитів: загальний вміст ліпідів,
загальний вміст фосфоліпідів та вміст холестеролу зростали на тлі зниження
вмісту

ефірів

холестеролу.

Застосування

наночастинок

діоксиду церію

позитивно впливає на ліпідний склад внутрішньої мембрани гепатоцитів у щурів
з глутумат-індукованим стеатогепатозом, хоча і не повертає досліджувані
показники до нормальних значень.
6.8. Фосфоліпідний склад внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів щурів за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу
на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію
При дослідженні основних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної
мембрани гепатоцитів нами було показано, що вміст кардіоліпіну у щурів із
глутамат-індукованим стеатогепатозом був збільшеним на 51,3% (р<0,01) у
порівнянні з контролем, а у щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію вміст
кардіоліпіну зменшувався до рівня контролю (рис. 6.7).
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Рисунок 6.7 Відсотковий вміст кардіоліпіну у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом та на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10)
**- p<0,01 відносно відповідного контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
Відсотковий вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній
мембрані

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

Фосфатидилхолін, %%

зменшувався на 41,5% (р<0,01) у порівнянні з контролем (рис. 6.8).
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Рисунок 6.8 Відсотковий вміст фосфатидилхоліну у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом та на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10):
*- p<0,05, **- p<0,01 відносно відповідного контролю;
# - р<0,05 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
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Періодичне введення щурам нанокристалічного діоксиду церію після
неонатального введення глутамату натрію приводило до зростання вмісту
фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній мембрані гепатоцитів на 34,2
(р<0,05), проте він не досягав рівня контролю.
Зменшення відсоткового фосфатидилхоліну у внутрішній мітохондріальній
мембрані

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

супроводжувалось дуже значним підвищенням відсоткового вмісту його
окисленої форми – лізофосфатидилхоліну (на 845,5%, р<0,001), який у здорових
щурів у мітохондріальній мембрані гепатоцитів міститься в дуже низьких
кількостях (рис. 6.9).
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Рисунок 6.9 Відсотковий вміст лізофосфатидилхоліну у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
***- p<0,001 відносно контролю;
###-р<0,001 у порівнянні з групою щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції.
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У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію відсотковий вміст
лізофосфатидилхоліну зменшувався на 51% (р<0,001) та залишався суттєво
більшим за дане значення у контрольної групи щурів.
Схожу картину спостерігали і при визначенні відсоткового вмісту
фосфатидилетаноламіну і його окисленої форми – лізофосфатидилетаноламіну у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом: відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну зменшувався у
порівнянні з контролем на 27,5% (р<0,05) (рис. 6.10) при одночасному зростанні
відсоткового вмісту лізофосфатидилетаноламіну на 400,0% (р<0,001) (рис. 6.11 ).
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Рисунок 6.10 Відсотковий вміст фосфатидилетаноламіну у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
*- p<0,05 відносно контролю.
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Рисунок 6.11 Відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
*- p<0,05 відносно контролю.
У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію відсотковий вміст
фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів не
змінювався, а відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну зменшувався на
60,0% (р<0,001).
Значне зниження вмісту окисленої форми фосфатидилхоліну у внутрішній
мембрані мітохондрій, якої в нормі спостерігається невелика кількість, на тлі
зменшення вмісту кардіоліпіну у внутрішній мембрані мітохондрій дозволяє
зробити висновок про те, що нанокристалічний діоксидцерію суттєво зменшував
прояви окисного стресу, хоча і не усував його до кінця.
Що стосується вмісту мінорних компонентів внутрішньої мембрани
мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом, то
відсотковий вміст суміші фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину не зазнавав
статистично достовірних змін (рис. 6.12). При цьому вміст сфінгомієліну не
змінювався (р>0,05) (рис. 6.13).
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Відсотковий

вміст
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фосфатидилінозитолу

і

фосфатидилсерину у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів щурів з
глутамат-індукованим стеатогепатозом та на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10):
*- p<0,05 відносно контролю;
#-р<0,05

у

порівнянні

з

групою

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом без корекції.
У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію відсотковий вміст
фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів не
змінювався, а відсотковий вміст лізофосфатидилетаноламіну зменшувався на
60,0% (р<0,001). Одержані дані свідчать, що в даній групі щурів відсотковий
вміст лізофосфатидилетаноламіну відновлювався до рівня контролю.
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Сфінгомієлін

**

Рисунок 6.13 Відсотковий вміст сфінгомієліну у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом та на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю.
Отже, позитивний вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний
склад внутрішньої мембрани гепатоцитів очевидний, хоча і 100%-го відновлення
не відбувалось.
6.9. Ферментативна активність комплексів електрон-транспортного
ланцюга внутрішньої мітохондріальної мембрани за умов розвитку
глутамат-індукованого стеатогепатозу
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
НАДН-КоQ-оксидоредуктазна

активність

у

мітохондріях

гепатоцитів

зменшувалась на 56,0% (p<0,01) у порівнянні з інтактними щурами. У порівнянні
з цією групою щурів у 4-х місячних щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію НАДН-КоQ-оксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів
зростала на 36,4% (p<0,05). Проте рівня контролю вона не досягала (рис. 6.14 ).
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Рисунок 6.14 НАДН-КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю;
#-р<0,05

у

порівнянні

з

групою

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом без корекції.
Сукцинат - КоQ-оксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів
щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 17,4%
(p<0,05) у порівнянні з інтактним контролем. У щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію сукцинат-КоQ-оксидоредуктазна активність у мітохондріях
гепатоцитів продовжувала знижуватись. У порівнянні з інтактним контролем
вона була меншою на 33,9% (p<0,01) (рис. 6.15).
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Рисунок 6.15 Сукцинат-КоQ-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю;
#-р<0,05

у

порівнянні

з

групою

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом без корекції.
КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів
щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 56,0%
(p<0,01) у порівнянні з інтактними тваринами. У порівнянні з даною групою
щурів, у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію КоQ-цитохром соксидоредуктазна активність у мітохондріях гепатоцитів зростала на 36,3%
(p<0,01). (рис. 6.16).
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Рисунок 6.16 КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна активність у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом та на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію (M+SD, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю;
#-р<0,05

у

порівнянні

з

групою

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом без корекції.
Цитохромоксидазна активність у мітохондріях гепатоцитів 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 70,0%
(p<0,001) у порівнянні з інтактними тваринами. Напроти, цитохромоксидазна
активність у мітохондріях гепатоцитів 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію зростала на 120,8% (p<0,001) (рис.6.17)
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Рисунок 6.17 Цитохромоксидазна активність у внутрішній мембрані
мітохондрій гепатоцитів щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом та на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10):
**- p<0,01 відносно контролю;
#-р<0,05

у

порівнянні

з

групою

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом без корекції.
Н+ - АТФазна активність у мітохондріях гепатоцитів 4-х місячних щурів
після неонатального введення глутамату натрію зменшувалась на 69,3%
(p<0,001). У порівнянні з даною групою щурів, у щурів після неонатального
введення глутамату натрію, яким періодично вводили нанокристалічний діоксид
церію, Н+ - АТФазна активність у мітохондріях гепатоцитів не зазнавала
статистично достовірних змін (рис.6.18).
Отже,

за

розвитку

глутамат-індукованого

ожиріння

спостерігалось

зменшення ферментативної активності, про що описано в розділі 4. За дії
періодично введеного нанокристалічного діоксиду церію

функціональна

активність мембрани мітохондрій гепатоцитів суттєво відновлювалась, хоча до
рівня контролю вона так і не поверталась.
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Рисунок 6.18 Н+ - АТФазна активність у внутрішній мембрані мітохондрій
гепатоцитів

щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

та

на

тлі

періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD, n=10):
***- p<0,001 відносно контролю.
6.10. Рівень цитокінів в сироватці крові щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного курсового введення
наночастинок діоксиду церію
Раніше було показано, що у 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію змінюється цитокіновий профіль у сироватці крові
(див. розділ 4). У сироватці крові зростав вміст прозапальних цитокінів: IL1

23,7% (p<0,05) (рис. 6.20) та IL-12B p40 – на 61,2% (p<0,05) (рис. 6.19).

Напроти, ми не зареєстровали змін у вмісті IFN-

6.21). Також нами було

показано зменшення вмісту в сироватці крові протизапальних цитокінів IL-4
(рис. 6.22) і TGF-b на 30,6% (p<0,05) (рис. 6.24) та 14,9% (p<0,05), відповідно, у
порівнянні з інтактним контролем. Вміст IL-10 у сироватці крові щурів із
глутамат-індукованим ожирінням був на 26,7% (p<0,05) за даний показник у
інтактних щурів, що дозволяє припустити про компенсаторний механізм
протизапальної системи (рис. 6.23)
У щурів після неонатального глутамату натрію, яким періодично вводили
нанокристалічний діоксид церію (3 курса упродовж 4-х місяців життя), рівень
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IL-12B p40 був на 23,5% (p<0,05) меншим у порівнянні з групою щурів після
неонатального глутамату натрію. Проте, вміст IL-1

статистично достовірно не

відрізнявся від його рівня в групі інтактних щурів, що підтверджує часткове
зменшення запального процесу. Отже, досліджувана сполука дійсно ослабила
запалення, що проявилось у тому, що вміст протизапальних цитокінів IL-4 та
TGF-b досягнув контрольних значень.

Рисунок 6.19. Рівень IL-12 р40 в сироватці крові щурів з глутаматіндукованим ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Вперше продемонстрували, що нанокристалічний діоксид церію зменшує
вміст прозапальних цитокінів (IL-1

та IL-12B p40) в сиворотці крові і

відновлював до контрольних значень рівень протизапальних цитокінів IL-4, IL10 і TGF-

у тварин з моделлю НЖХП. Проте механізми, які лежать в основі

даного феномену зрозумілі не до кінця.
Цікавими є дослідження Rocca та співавт., в яких нанокристалічний
діоксид церію досліджувався in vitro та in vivo як нова фармацевтична рецептура
проти ожиріння [625]. Вони показали, що нанокристалічний діоксид церію
взаємодіє з адипогенним шляхом через зменшення транскрипції мРНК генів,
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включених в адипогенез, та через зменшення акумуляції тригліцеридів в 3Т3-L1
пре-адипоцитах. Інтраперитоніальне введення нанокристаличного діоксиду
церію в дозі 0,5 мг/кг щурам лінії Wistar не давало токсичних ефектів, але
викликало суттєве зниження маси тіла і рівнів інсуліну, лептину, глюкози і
тригліцеридів в сиворотці крові у порівнянні з контролем (щури після
неонатального введення глутамату натрію) [625].

Рисунок 6.20. Рівень IL-1 в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим
ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Одним з механізмів протизипальної дії нанокристаличного діоксиду церію
може бути покращення метаболізму, так як ми показали, що діоксид церію
суттєво зменшував вісцеральне ожиріння у щурів. Маса віцеральної жирової
тканини у щурів, яким періодично вводили нанокристалічний діоксид церію,
була майже вдвічі менша, ніж в контролі.
Іншим потенційним механізмом дії нанокристаличного діоксиду церію є
його сильні антиоксидантні властивості, які пов’язані з його стабілізацією в
цитратному золі [32]. Ця процедура дозволяє досягти мінімальних розмірів
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кристалів (1-5 нм). Такі нанокристали проявляють низьку токсичність і високу
біологічну активність, головним чином антиоксидантні властивості.

Рисунок 6.21. Рівень IFN- в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим
ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Здатність абсорбувати радикали кисню пов’язана з присутністю Се3+ в
кристалічній структурі нанокристаличного діоксиду церію і кисневих вакансій.
Внаслідок здатності Се3+ конвертуватися в Се4+ і вивільненню електронів,
нанокристалічний діоксид церію може нейтралізувати кисневі радикали.
Напроти,

Се3+

відсутній

в

макроскопічних

кристалах.

Таким

чином,

нанокристалічний діоксид церію ефективно нейтралізує пероксид водню і
гідроксильні радикали без утворення вільних радикалів.
Накопичення жиру в печінці, що є результатом збільшеного синтезу
тригліцеридів в гепатоцитах і збільшеного надходження жирних кислот в
печінку з жирової тканини, викликає переважно β-окислення, яке зазвичай
відбувається в мітохондріях при навантаженні жирними кислотами. Це збільшує
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навантаження на ендоплазматичний ретикулум, дисфункція якого приводить до
продукції реактивних форм кисню, індукції оксидативного стресу і активації
запального шляху [626].

Рисунок 6.22. Рівень IL-4 в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим
ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Далі,

ураження

жиром

тканини

печінки

спричиняє

інфільтрацію

нейтрофілами з послідуючим вивільненням реактивних форм кисню і
загострення запальних процесів [627,628].
Таким чином, здатність нанокристалічного діоксиду церію накопичувати
кисень стає високо корисною для видалення вільних радикалів як тільки вони
генеруються в ситуації дисбаланса реактивних форм кисню [626]. Крім того,
встановлено, що печінка показує набільш виражене поглинання і утримання
нанокристалічного діоксиду церію, що робить його задепонованим в печінці на
період по-крайній мірі 8 тижнів [626].
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Рисунок 6.23. Рівень IL-10 в сироватці крові щурів з глутамат-індукованим
ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Дійсно, ці виявлені факти дають можливість заключити про непотрібність
тривалого лікування наночастинками і пояснюють ефективність нашої схеми
короткотривалого курсового введення нанокристалічного діоксиду церію. Таке
ослаблення патологічного перекисного окислення ліпідів зменшує уражуючий
вплив реактивних форм кисню на тканину печінки, що підтверджено суттєвим
покращенням її гістологічного стану: зменшення дистрофії, запалення і некрозу і
зменшення випадків неалкогольного стеатогепатозу.
З іншої сторони, однією із ключових субстанцій в ліпідному метаболізмі є
протеїнкіназа (AMPK), що активується аденозинмонофосфатом [629]. Вона володіє
катаболічними властивостями і стимулює мітохондріальний біогенез через
індукцію експресії коактиватора 1 (PGC-1 ) рецепторів, що активуються проліфератором пероксисом, типу . Він разом з рецепторами, що активуються проліфератором пероксисом, типу

(PPAR- ) кооперативно викликають експресію PPAR-

таргетних генів, таких як ензими окислення жирних кислот [629].
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Рисунок 6.24. Рівень TGF-

в сироватці крові щурів з глутамат-

індукованим ожирінням та у щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі курсового введення нанокристалічного діоксиду церію (M+SD):
*- p<0,05 у порівнянні з інтактними щурами;
# - p<0,05 у порівнянні з контролем.
Недавні дослідження показали, що нанокристалічний діоксид церію володіє
здатністю стимулювати AMPK [630]. Наночастинки діоксиду церію сприяють
нейрогенезу і усувають порушення пам’яті, викликані гіпоксією через AMPK-PKCCBP сигнальний каскад. Це дає нам можливість постулювати про пряму дію
наночастинок діоксиду церію на зменшення жиру, що спостерігалось в наших
еспериментах. Крім того, активація PPARs веде до покращення інсулінової
резистентності і захвату глюкози, що також пов’язано з ослабленням запалення.
Таким чином, останні результати дають можливість припустити про наявність
двох шляхів механізмів дії наночастинок діоксиду церію. Перший пов’язаний з його
антиоксидантними властивостями так як інтенсифікація перекисного окислення
ліпідів в печінці є однією з причин розвитку запалення в умовах глутамат-індукованого ожиріння. Другий передається через AMPK- PPAR-

шлях.

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на цитокіновий профіль у щурів
після неонатального введення глутамату натрію є свідченням його позитивного
ефекту на імунологічний статус даної групи щурів, що було підтверджено нашими
подальшими експериментами, що стосуються цитоморфологічного стану селезінки.
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За результатами нашого дослідження у 4-х місячних щурів після
неонатального введення глутамату натрію маса селезінки знижувалась на 21,0%
(p<0,05), кількість спленоцитів зменшувалась на 30,7% (p<0,05) у порівнянні з
інтактними щурами контрольної групи аналогічного віку (табл. 6.14). Органний
індекс селезінки у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію був на 12,8% меншим у порівнянні з контролем.
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на
тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію маса селезінки і
кількість спленоцитів зростали на 19,0% (p<0,05) та 23,7% (p<0,05), відповідно
(табл. 6.10). Органний індекс селезінки в даній групі щурів зростав на 8,5% у
порівнянні з щурами після неонатального введення глутамату натрію.
Таблиця 6.10
Цитоморфологічний

стан

селезінки

у

4-х

місячних

щурів

після

неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного застосування
нанокристалічного діоксиду церію, (М+m)
Показники

Абсолютна
маса
селезінки, г

Органний Кількість
індекс лімфоцитів
(107)

Контроль
(щурі 4-х місячного віку) (n=10)
1,278+0,023
0,336
4,50+0,17
Група щурів після неонатального
введення глутамату натрію (n=10)
1,009+0,098*
0,293
3,12+0,16*
Група щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі
періодичного застосування нано1,201+0,036*/#
0,318
3,86+0,22*
кристалічного діоксиду церію (n=10)
/#
*- p<0,05 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05 у порівнянні з групою щурів після неонатального введення
глутамату натрію.
Одержані дані свидчать про стимулюючий вплив нанокристалічного
діоксиду церію на стан імунної системи у щурів, що, безумовно, буде
проявлятись у позитивній його дії на морфо-функціональний стан печінки.
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6.11.

Жовчосекреторна

індукованим

ожирінням

на

функція
тлі

печінки

у

періодичного

щурів

з

глутамат-

курсового

введення

наночастинок діоксиду церію
В огляді літератури наголошували на тому, що патогенез неалкогольної
жирової хвороби печінки є багатофакторним і відображає зміни в метаболізмі в
печінці і жировій тканині. Суттєвий внесок у функціонування печінки справляє
жовч і жовчні кислоти. Проте дані про жовчосекреторну функцію печінки за
умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння в доступній нам літературі не
були знайдені. Тому на даному етапі роботи ми досліджували об’ємну швидкість
секреції жовчі та спектр холатів жовчних кислот у жовчі 4-х місячних щурів
після неонатального введення глутамату натрію. В результаті проведених
досліджень виявлено, що об’ємна швидкість секреції жовчі у щурів контрольної
групи становила 1,18+0,02 мкл/г печінки·хв. У 4-х місячних щурів, яким в
неонатальному періоді вводили глутамат натрію, об’ємна швидкість секреції
жовчі зменшувалась до 0,79+0,04 мкл/г печінки•хв., або на 33,1% (p<0,05).
У щурів контрольної групи концентрація таурохолевої кислоти, як і інших
жовчних кислот, упродовж 3-х годинного експерименту практично не
змінювалась (табл. 6.11.). У щурів з глутамат-індукованим ожирінням
концентрація таурохолевої кислоти була статистично достовірно меншою
упродовж всього досліду. В 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й і 6-й пробах концентрація
таурохолевої кислоти зменшувалась на 10,3% (p<0,05), 15,1% (p<0,05), 15,2%
(p<0,05), 14,9% (p<0,05), 10,6% (p<0,05) та 13,2% (p<0,05), віповідно.
Концентрація таурохолевої кислоти у щурів з глутамат-індукованим ожирінням
на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію мала тенденцію
до зростання, проте статистично достовірних змін у порівнянні з щурами після
неонатального введення глутамату натрію не було.
Сума концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот
в перших 3-х пробах експерименту не зазнавала статистично достовірних змін, а
4-й, 5-й і 6-й пробах вона зменшувалась на 19,1% (p<0,05), 27,3% (p<0,05), та
30,8% (p<0,05), відповідно, у порівнянні з контролем (табл.6.11). Сума
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концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот у щурів з
глутамат-індукованим

ожирінням

на

тлі

періодичного

введення

нанокристалічного діоксиду церію в 4-й, 5-й і 6-й пробах жовчі зростала, а в 5-й
пробі вона відновлювалась до рівня контролю.
Концентрація глікохолевої кислоти в жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням з 1-ї по 6-у проби експерименту була меншою у порівнянні з
відповідною пробою в контролі на 30,9% (p<0,05), 31,3% (p<0,05), 34,8%
(p<0,05), 32,7% (p<0,05), 32,9% (p<0,05) та 40,3% (p<0,05) (табл. 6.11).
Концентрація глікохолевої кислоти в жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію з 1-ї
по 6-у проби експерименту зростала на 20,8% (p<0,05), 23,8% (p<0,05), 25,7%
(p<0,05), 22,4% (p<0,05), 22,8% (p<0,05) та 33,9% (p<0,05), відповідно. Проте
рівня контролю концентрація глікохолевої кислоти в жовчі не досягала.
Таблиця 6.11
Зміни концентрації жовчних кислот у жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням на тлі періодичного курсового введення наночастинок діоксиду церію
(М+m)
Жовчні
Порядко- Концентрація жовчних кислот в мг%
кислоти
вий номер Контроль (n=6) ГІО (n=6)
ГІО + НДЦ (n=6)
1
2
3
4
5
Таурохолева
1
201,2+8,4
180,4+6,3*
185,6+4,8*
кислота
2
200,3+6,8
170,1+8,6*
183,3+6,5*
3
199,7+7,1
169,7+7,2*
178,7+8,1*
4
198,5+8,6
168,9+5,2*
177,2+7,7*
5
195,9+9,1
175,2+4,2*
174,3+6,4*
6
193,8+7,0
168,2+4,2*
170,0+9,2*
Суміш тау1
105,2+9,3
105,8+8,6
107,8+10,1
рохенодез2
108,3+9,5
112,6+9,5
105,8+6,9
оксихолевої і
3
108,4+8,6
98,3+6,0
100,4+5,6
тауродез4
103,9+7,5
84,1+5,6*
90,2+5,4*
оксихолевої
5
99,2+8,0
72,1+5,1*
82,3+8,8
6
96,6+7,3
66,8+4,0*
78,6+5,2*/#
Глікохолева
1
154,0+13,8
106,4+9,7*
128,5+6,5*/#
кислота
2
153,8+11,9
105,6+8,8*
130,7+9,3*/#
3
153,6+8,6
100,1+6,9*
125,8+8,4*/#
4
149,7+10,0
100,8+7,1*
123,4+7,8*/#
5
146,4+9,9
98,2+6,2*
120,6+9,8*/#
6
140,3+10,3
83,7+7,1*
112,1+10,4*/#

283

Продовження табл. 6.11
1
2
3
4
5
Суміш
1
38,5+3,8
36,4+3,3
37,5+3,2
глікохено2
37,5+3,7
37,6+3,5
36,3+2,8
дезоксихо3
37,1+3,5
35,5+3,2
36,2+4,0
левої та глі4
35,9+2,9
33,6+3,4
33,5+2,4
кодезоксихо5
34,9+3,0
33,8+3,4
34,6+4,1
левої кислот
6
33,3+2,8
31,2+3,4
32,3+2,9
Холева
1
24,0+1,4
27,6+1,2*
26,2+2,2
кислота
2
23,9+0,9
27,9+1,2*
25,9+3,1
3
22,8+1,9
28,1+1,5*
24,8+2,3
4
22,2+1,0
28,7+1,2*
24,9+2,8
5
21,2+0,8
25,8+1,6*
23,4+3,4
6
20,4+1,1
24,6+1,4*
23,0+1,8
Суміш хено1
12,9+0,9
13,5+0,9
13,7+1,4
дезоксихо2
12,9+0,8
12,8+0,8
13,0+1,3
левої і дезок3
13,6+0,9
14,4+0,8
12,8+1,1
сихолевої
4
13,5+1,0
14,5+0,9
12,6+1,2
5
13,6+1,1
14,4+1,0
12,6+1,1
6
13,0+0,9
14,0+0,8
12,4+0,8
Примітка: * - р<0,05 у порівнянні з контролем.
Концентрація суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої
кислот як у щурів віком 4 місяці після неонатального введення глутамату
натрію, так у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутумату натрію
на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію не зазнавала
статистично достовірних змін у порівнянні з контролем (табл. 6.11).
У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутумату натрію
концентрація холевої кислоти з 1-ї по 6-у проби експерименту зростала у
порівнянні з контролем на 15,0% (p<0,05), 16,7% (p<0,05), 23,2% (p<0,05), 29,3%
(p<0,05), 21,7% (p<0,05) та 20,6% (p<0,05) відповідно. У 4-х місячних щурів
після неонатального введення глутумату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію концентрація холевої кислоти в усіх пробах
експерименту знижувалась до рівня контролю.
Не

зазнавала

статистично

достовірних

змін

концентрація

суміші

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот в жовчі щурів як у щурів віком 4
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місяці після неонатального введення глутамату натрію, так у 4-х місячних щурів
після неонатального введення глутумату натрію на тлі періодичного введення
нанокристалічного діоксиду церію у порівнянні з інтактними щурами (табл. 6.11).
Одержані нами результати свідчать про те, що у щурів з глутаматіндукованим

ожирінням,

результатом

якого є

розвиток

стеатогепатозу,

зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в жовчі. Зростання
концентрації вільної жовчної кислоти, холевої кислоти, приводить до токсичних
впливів як на печінку, так і організм в цілому. Нанокристалічний діоксид церію
збільшував холерез та покращував спект холатів в жовчі.
Підтвердженням збільшення концентрації вільних жовчних кислот і
зменшення кон’югованих жирних кислот є суттєве зменшення коефіцієнта
кон’югації жовчних кислот у всіх пробах експерименту на 4-місячних щурах
після неонатального введення глутамату натрію (табл. 6.12). Якщо у інтактних
щурів контрольної групи коефіцієнт кон’югації жовчних кислот знаходився в
діапазоні 13,5 - 13,9, то у щурів аналогічного віку після неонатального введення
глутамату натрію він коливався в межах 8,9 – 9,4.
Таблиця 6.12
Коефіцієнт кон'югації та концентрації жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію та на тлі періодичного
курсового введення наночастинок діоксиду церію (М+m)
Серія досліду

1

Контроль
(n=6)

Порядковий
Жовчні кислоти в мг%
номер
кон’юговані
вільні
проби
2
3
4

Коефіцієнт
кон’югації
5

1

498,9+8,8

36,9+1,2

13,5

2

499,7+8,0

36,8+0,9

13,6

3

498,8+7,0

36,4+1,4

13,7

4

488,0+7,3

35,7+1,0

13,7

5

477,4+7,5

34,8+1,0

13,7

6

464,0+6,9

33,4+1,0

13,9
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3

Продовження табл. 6.12
4
5

1

2

4-х місячні
щури після
неонатального
введення
глутамату
натрію (n=6)

1

429,0+7,0*

41,1+1,1*

10,4

2

425,9+7,6*

40,7+1,0*

10,4

3

403,6+5,4*

42,5+1,2*

9,5

4

387,4+5,3**

43,2+1,1*

8,9

5

379,3+4,4*

40,2+1,3*

9,4

6

349,9+4,7**

38,6+1,1*

9,1

4-х місячні
1
459,4+6,2*/#
39,9+1,8
щури після
*/#
2
456,1+6,4
38,9+2,2
неонатального
введення
3
441,1+6,5*/#
37,6+1,7
глутамату
4
424,3+5,8*/#
37,5+2,0#
натрію на тлі
періодичного
5
411,8+7,3**/#
36,0+2,3
введення
діоксиду церію
6
393,0+6,9**/#
35,4+1,3
(n=6)
*- p<0,05, ** - p<0,01 у порівнянні з контролем;
# - p<0,05 у порівнянні з групою 4-х місячних щурів після
введення глутамату натрію.

11,5
11,7
11,7
11,3
11,4
11,1
неонатального

У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення НДЦ коефіцієнт кон'югації зростав і упродовж
експерименту коливався від 11,1 до 11,7. Одержані дані свідчать, що хоча
коефіцієнт кон'югації і не сягав рівня контролю, він був більшим за аналогічний
показник у щурів після неонатального введення глутамату натрію.
Одержані результати свідчать про зростання активності холестерол-7αгідроксилази, за участі якої відбувається синтез холевої кислоти класичним,
тобто нейтральним шляхом.
Як видно з таблиці 6.13, концентрація тригідроксихоланових жовчних
кислот у жовчі 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію була статистично достовірною меншою у всіх пробах експерименту у
порівнянні з контролем. Вона зменшувалась на 17,1% (p<0,05), 19,6% (p<0,05),
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20,8% (p<0,05), 19,4% (p<0,05), 17,7% (p<0,05) та 22,0% (p<0,05) з 1-ї по 6-у
проби, відповідно.
Концентрація тригідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення нанокристалічного діоксиду церію зростала на 8,2% (p<0,05), 12,0%
(p<0,05), 11,0% (p<0,05), 9,0% (p<0,05), 6,4% (p<0,05) та 11,5% (p<0,05),
відповідно, у порівнянні з групою щурів аналогічного віку після неонатального
введення глутамату натрію. При цьому концентрація тригідроксихоланових
жовчних кислот у жовчі не відновлювалась до рівня контролю.
Таблиця 6.13
Коефіцієнт гідроксилювання та концентрація жовчних кислот у жовчі 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного курсового введення наночастинок діоксиду церію (М+m)
№
проби
1

Тригідроксихоланові
Дигідроксихоланові
жовчні кислоти
жовчні кислоти
2
3
Контрольна група (n=6)

Коефіцієнт
гідроксилювання
4

1

379,2+7,9

156,6+4,7

2,4

2

378,0+6,5

158,7+4,7

2,4

3

376,1+5,9

159,1+4,3

2,4

4

370,4+6,5

153,3+3,8

2,4

5

363,5+6,6

147,7+4,0

2,5

6

354,5+6,1

142,9+3,7

2,5

Група 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
(n=6)
1
314,4+5,7*
155,7+4,3
2,0
2

303,8+6,2*

163,0+4,6

1,9

3

297,9+5,2*

148,2+3,3*

2,0

4

298,4+4,5*

132,2+3,3*

2,3

5

299,2+4,0*

120,3+4,7*

2,5

6

276,5+4,2*

112,4+2,7*

2,5
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Продовження табл. 6.13
Група 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію (n=6)
1
2
3
4
*/#
1
340,3+4,5
159,0+4,9
2,1
2

340,2+6,3*/#

155,1+3,7

2,2

3

330,7+6,2*/#

149,4+3,6

2,2

4

325,5+6,1*/#

136,3+3,0*

2,4

5

318,3+6,5*/#

129,5+4,7*

2,5

6

308,3+7,1*/#

123,3+3,0*/#

2,5

*- р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі;
# - p<0,05 у порівнянні з групою 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію.
Концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 4-х місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію в перші дві проби
експерименту не зазнавала статистично достовірних змін. З 3-ї по 6-у пробу вона
зменшувалась на 6,9% (p<0,05), 13,8% (p<0,05), 18,6% (p<0,05) та 21,3% (p<0,05),
відповідно. У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію концентрація
дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі в перші три проби була на рівні
контролю. В трьох останніх пробах вона була меншою за даний показник в
контролі на 11,1% (p<0,05), 12,3% (p<0,05) та 13,7% (p<0,05). Тільки в останній
шостій пробі концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот була на 9,7%
(p<0,05) більшою за даний показник в групі щурів після неонатального введення
глутамату натрію. У 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію коефіцієнт гідроксилювання знижувався в перші 4 проби, а потім
повертався до контрольних значень. У 4-х місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення нанокристалічного
діоксиду церію коефіцієнт гідроксилювання жовчі в перші 4 проби зростав і був
більшим у порівнянні з щурами аналогічного віку після неонатального введення
глутамату натрію. Рівня контролю коефіцієнт гідроксилювання досягав в четвертій
пробі, а в перших трьох він залишався меншим.
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6.12. Експресія генів Tgfb1, Ptgs2 та у щурів з глутамат-індукованим
стеатогепатозом на тлі періодичного введення нанокристалічного діоксиду
церію
Рівень експресії гена Tgfb1 у групі контрольних тварин дорівнював
1,000+0,127 відносно β-актину (рис. 1). В групі тварин з глутамат-індукованим
стеатогепатозом він зростав у 1,7 раза (p ≤ 0,001) в порівнянні з контролем.
Відомо, що лептин, гормон, який регулює апетит, активує JAK/STAT3 і
PI3K/AKT шляхи і викликає надекспресію Tgfb1 у рибок Danio [561]. Також
встановлено,

що

акумуляція

тригціцеридів

в

гепатоцитах,

індукована

фруктозною дієтою або холесторолом, є тригером збільшення рівня лептину в
крові [547]. Раніше нами було показано, що через 4 місяці після неонатального
введення щурам глутамату натрію у щурів розвивалося вісцеральне ожиріння,
яке супроводжувалось розвитком стеатогепатозу [562]. При цьому рівень
лептину в жировій тканині зростав на 45,9% і 61,2% відповідно у самців і самок
у порівнянні з інтактними тваринами. Порівняння наведених даних з
одержаними нами результатами дозволяє заключити, що збільшення рівня
лептину в організмі індукує надекспресію мРНК гену Tgfb1, що приводить до
подальшого накопичення ліпідів в гепатоцитах, прогресуванню НЖХП та за
відсутності лікування до фіброзу і навіть раку печінки [547]. При цьому
зростання секреції лептину не залежить від природи ожиріння: чи було воно
індуковане тією чи іншою дієтою, чи введенням глутамату натрію щурятам в
ранньому неонатальному періоді (рис. 6.25).
У щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом на тлі періодичного
введення НДЦ, рівень експресії мРНК гену Tgfb1 був в 1,3 раза (р<0,01) нижчим,
ніж у тварин з глутамат-індукованим стеатогепатозом за умов періодичного
введення води. При цьому він залишався підвищеним в 1,4 раза (р<0,01)
відносно контролю.
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Рисунок 6.25 Рівень експресії мРНК гена Tgfb1 у печінці шурів із глутаматіндукованим

стеатогепатозом

та

за

умов

періодичного

введення

нанокристалічного діоксиду церія, M+SD (n=10):
1 – контроль; 2 – щури з глутамат-індукованим стеатогепатозом; 3 – щури з
глутамат-індукованим

стеатогепатозом,

яким

періодично

вводили

нанокристалічний діоксид церію;
** – p ≤ 0,01, *** – p ≤ 0,001 відносно тварин;
## - p ≤ 0,01 відносно тварин із глутамат-індукованим стеатогепатозом.
Результати даних досліджень узгоджуються з раніше одержаними нами
даними про зменшення рівня стеатогепатозу, індукованого неонатальним
введенням глутамату натрію за періодичного введення НДЦ [631]. Так як при
цьому акумуляція тригціцеридів в гепатоцитах зменшується, відповідно
зменшується виділення лептину, який є індуктором надекспресії мРНК гену
Tgfb1 в печінці [632].
Далі нами було показано, що рівень експресії мРНК гену Ptgs2 в групі
тварин із стеатогепатозом був вищим у 8,2 разів (p<0,001) у порівнянні з
інтактними щурами. (рис. 6.26).
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Рисунок 6.26. Рівень експресії мРНК гена Ptgs2 у печінці шурів із глутаматіндукованим

стеатогепатозом

та

за

умов

періодичного

введення

нанокристалічного діоксиду церію, M+SD (n=10):
1 – контроль; 2 – щури з глутамат-індукованим стеатогепатозом; 3 – щури з
глутамат-індукованим

стеатогепатозом,

яким

періодично

вводили

нанокристалічний діоксид церію;
* - p<0,05, *** – p<0,001 у порівнянні з тваринами (група контролю);
### – p<0,001 відносно тварин із стеатогепатозом.
Одержані результати узгоджуються з численною низкою наукових
повідомлень про збільшення експресії мРНК генів, прозапальних цитокінів при
запальних процесах в печінці, в тому числі гену Ptgs2 [558,559].
У щурів із стеатогепатозом, яким періодично вводили НДЦ, рівень експресії
мРНК гену Ptgs2 був у 4,8 разів (р<0,001) нижчим, ніж у тварин із
стеатогепатозом. Відносно інтактних тварин контрольної групи він був більшим
у 1,7 разів (р<0,05). Отже, НДЦ частково знижував рівень експресії мРНК гену
Ptgs2 до рівня контрольних значень. Ці дані не викликали подиву з погляду на
потужні антиоксидантні властивості НДЦ [379], а, як відомо, реактивні форми
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кисню, які продукуються за умов запалення, є потужними стимуляторами
експресії мРНК гену Ptgs2 [560,633].
Вище (див. підрозділ) ми описували значення фактора росту гепатоцитів,
що кодується геном Hgf, як такого, що протидіє розвитку фіброзу, володіє

Відносна експресія Hgf / Actb, рази

регенеруючою та ангіогенною дією, захищає гепатоцити від апоптозу.
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Рисунок 6.27. Рівень експресії мРНК гена Hgf у печінці шурів при глутаматіндукованому ожирінні та при глутамат-індукованому ожирінні на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію M+SD (n=10):
к – контроль; гн – глутамат-індуковане ожиріння; гн+ндц – глутаматіндуковане ожиріння + нанокристалічний діоксид церію;
*** – p ≤ 0,001, ** – p ≤ 0,01 відносно інтактних тварин;
### - p ≤ 0,001 відносно тварин із глутамат-індукованим ожирінням.
Нами було показано, що рівень експресії гену Hgf в групі тварин з глутаматіндукованим ожирінням ожирінням був у 4,2 рази (p<0,001) вищим у порівнянні
з інтактними щурами (рис. 6.27)
У щурів після неонатального введення глутамату натрію, яким періодично
вводили нанокристалічний діоксид церія, цей показник був у 2,8 рази (р<0,001)
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нижчим, ніж у тварин контрольної групи та залишався підвищеним відносно
контролю в 1,5 рази (р< 0,01).
Одержані результати узгоджуються з численною низкою наукових
повідомлень про збільшення експресії мРНК генів, прозапальних цитокінів при
запальних процесах в печінці, в тому числі гену Hgf [558,559].
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Висновки до шостого розділу
1. Періодичне введення нанокристалічного діоксиду церію щурам після
неонатального введення глутамату натрію зменшувало масу вісцерального
жиру на 60,6% (p<0,001) у порівнянні з щурами після неонатального
введення глутамату натрію, хоча інші показники, що характеризують
ліпідний обмін зазнавали більш суттєвих змін.
2. Періодичне введення нанокристалічного діоксиду церію щурам після
неонатального введення глутамату натрію суттєво покращувало біохімічні
індикатори в сироватці крові та печінці, що характеризують функції печінки.
3. У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення

нанокристалічного

діоксиду

церію

індекс

НОМА-ІR

та

концентрація інсуліну в сироватці крові були такими ж, як у інтактних щурів
аналогічного віку.
4. Нанокристалічний діоксид церію у щурів після неонатального введення
глутамату натрію суттєво покращував показники серотонінового обміну.
5. У щурів, яким після неонатального введення глутамату натрію періодично
вводили нанокристалічний діоксид церію, спостерігалось значне відновлення
білок- синтезуючої функції печінки та зменшення швидкості деградації
високомолекулярних білків, що проявлялося у зростанні відсотку середньо
молекулярних білків з молекулярною масою 65-96 кДа та низько
молекулярних білків з молекулярною масою 5-29 кДа.
6. Доведено позитивний вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний
склад внутрішньої мембрани гепатоцитів у щурів після неонатального
введення глутамату натрію, хоча і 100%-го відновлення його не відбувалось.
7. За

дії

періодично

введеного

нанокристалічного

діоксиду

церію

функціональна активність мембрани мітохондрій гепатоцитів суттєво
відновлювалась, хоча до рівня контролю вона так і не поверталась.
8. Вперше показано, що нанокристалічний діоксид церію зменшував вміст
прозапальних цитокінів (IL-1

та IL-12B p40) в сиворотці крові і

відновлював до контрольних значень рівень протизапальних цитокінів IL-4,
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IL-10

і

TGF-

у

щурів

із

моделлю

стеатогепатозу,

викликаного

неонатальним введенням глутамату натрію.
9. Нанокристалічний діоксид жовчі збільшував холерез та покращував спектр
холатів в жовчі щурів після неонатального введення глутамату натрію. У 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію коефіцієнт
кон'югації

жовчних

кислот

зростав

у порівнянні

з

щурами

після

неонатального введення глутамату натрію.
10. У щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення нанокристалічного діоксиду церію, рівні експресії мРНК генів
Tgfb1, Ptgs2 та Hgf були відповідно в 1,3 рази (р<0,01), 4,8 рази (р<0,001) та
2,8 рази (р<0,001) меншими, ніж у тварин з глутамат-індукованим
стеатогепатозом, що свідчить про зменшення рівня фіброзу та запальних
процесів за дії нанокристалічного діоксиду церію.
Матеріали даного розділу опубліковані у статтях [11, 12, 21, 23] та
апробовано на міжнародному науковому форумі [53] (див. Додаток А).
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РОЗДІЛ 7
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Згідно

уніфікованого

(спеціалізованої)
«Неалкогольна

клінічного

медичної
жирова

протоколу

допомоги

хвороба

первинної,

(неалкогольний

печінки

(НЖХП)

є

вторинної

стеатогепатит)
найпоширенішим

хронічним захворюванням. НЖХП об’єднує спектр клініко-морфологічних
змін

печінки,

що

представлені

неалкогольним

жировим

гепатозом,

неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), фіброзом, цирозом печінки та
гепатоцелюлярною карциномою, що розвиваються у пацієнтів, які не
вживають алкоголь в гепатотоксичних дозах». Часто замість неалкогольного
жирового гепатозу вживають синонім стеатогепатоз, який і ми використали в
своїй роботі. За даними літератури, цироз печінки невірусного походження у
40% випадків є наслідком прогресування НЖХП. Зважаючи на те, що НЖХП
діагностується у 10-40% популяції [634], проблема діагностики, профілактики
та

лікування

стеатогепатозу

з

метою

запобігання

його

подальшого

поглиблення та переходу на нові фази НЖХП є безумовно актуальною
проблемою

сучасної

медицини.

Адже

існуючі

методи

діагностики,

профілактики та лікування стеатогепатозу не вирішують дану проблему, що в
значній мірі пов’язано з нез’ясованими питаннями патогенезу стеатогепатозу.
Одна з причин такого стану полягає у використанні в експериментальних
дослідженнях різних моделей ожиріння. В результаті автори часто отримували
протилежні результати, що не дозволяло створити єдину картину механізму
розвитку стеатогепатозу.
В своїх дослідженнях на щурах обрали різні моделі ожиріння: висококалорійну дієту (ВКД) з високим вмістом жирів, вуглеводів та зменшеним
вмістом білків (ВКД #C 11024 (Research Dietes, New Brunswick, NJ)) і модель,
за якою у 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
реєструвалось вісцеральне ожиріння без прояву гіперфагії.
Перед

узагальненням

обов’язковою

умовою

одержаних
профілактики

результатів
та

слід

лікування

зазначити,

що

неалкогольного

296

стеатогепатозу є зміна способу життя, тобто усунення факторів ризику його
розвитку [635,636]. До них належать переїдання, вживання їжі багатої на
легко доступні вуглеводи, ожиріння, малорухомий спосіб життя, цукровий
діабет 2 типу [634]. У випадку експериментального дієт-індукованого
стеатогепатозу зміна корму на звичайний збалансований з часом дає позитивні
результати. Це ж стосується і людей: зменшення об’єму і калорійності їжі, а
також фізичні навантаження приводять до позитивного результату. Коли
розглядаємо ожиріння гіпоталамічного генезу (в експериментальних умовах –
це модель ожиріння після неонатального введення глутамату натрію [637] або
тривале додавання до корму [638]), зміна способу життя кардинально не
вирішує проблему, адже таке ожиріння виникає за умов споживання звичайної
їжі, до якої виробники додають глутамат натрію - мононатрієву сіль
глутамінової кислоти. Це популярна харчова добавка Е621, яка посилює смак
їжі, поліпшує її запах і вигляд [639, 640]. Високий вміст глутамату натрію
виявляється в ковбасних виробах, де він маскує смак сої і посилює смакові
відчуття м’яса, цей смак названо умамі [640]. Доведено, що глутамат натрію
на тлі їжі з високим вмістом насичених жирів і/або трансжирів провокує
метаболічні зміни та системні аномалії [641]. Крім того, глутамат натрію
застосовують у вакцинах як консервант і стабілізатор, який робить вакцини
ефективними при різних температурних умовах та подовжує термін зберігання
[642]. Тому дослідження ефективності засобів лікувально-профілактичної дії
проводили саме на моделі глутамат-індукованого стеатогепатозу.
У щурів після тривалого перебування на ВКД (15-18 тижнів) та у 4-х
місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію різними
методами (морфологічними, морфометричними, еластографією хвилі зсуву)
доведено наявність стеатогепатозу. Порівняння фізіологічних і біохімічних
параметрів

функціонування

печінки

у

щурів

з

різними

моделями

стеатогепатозу будемо проводити лише за тими показниками, які не описані в
дисертації Воєйкової Д.О. [363]. При дослідженні засобів лікувальнопрофілактичної дії також визначали ліпідний склад, активність ферментів
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електрон-транспортного ланцюга, білковий склад внутрішньої мембрани
мітохондрій гепатоцитів.
Зміни в печінці, що передують розвитку стеатогепатозу, залишаються
недостатньо з’ясованими. Очевидно, що підвищений вміст вісцерального
жиру впливає на метаболізм глюкози і ліпідів, в результаті чого розвивається
стеатоз, а потім запалення печінки. Результати численних експериментальних
та клінічних досліджень патогенезу стеатогепатозу, отримані протягом
останніх років, досить суперечливі. Деякі дослідження свідчать, що на
початкових етапах жирової інфільтрації гепатоцитів порушується склад і
цілісність мітохондріальних мембран, в результаті чого виникає оксидативний
стрес, значно підвищуються процеси окислення ліпідів, які потенціюють
механізми апоптозу [643]. Негативні зміни в мітохондріях поширюються на
гепатоцити в цілому: посилюються процеси запалення, апоптичні і некротичні
явища. Все це веде до порушення функціонування печінки в цілому.
Результатом порушення процесів β-окиснення вільних жирних кислот є
мікровезикулярний стеатогепатоз - накопичення у цитоплазмі гепатоцитів
тригліцеридів, які знаходяться у ліпідних везикулах. В печінці активуються
зіркові клітини, яким належить головна роль у фіброгенезі та розвитку цирозу
печінки [644, 645].
Інші автори наголошують на протилежному ефекті від надмірного
надходження ліпідів і вуглеводів, а саме посилення синтезу тригліцеридів у
цитоплазмі,

що

сприяє

посиленню

акумуляційних

процесів.

Таку

неоднозначність експериментальних даних пов’язують з досить поганим
діагностуванням ранніх стадій, які у хворих протікають безсимптомно, що
ускладнює

встановлення

чіткої

послідовності

подій

при

розвитоку

стеатогепатозу. Єдине на чому сходяться погляди більшості вчених – це
центральна роль розвитку мітохондріальної дисфункції у патогенезі цього
захворювання, адже порушення нормального функціонування мітохондрій
спостерігались в більшості експериментальних моделей та у багатьох хворих
зі стеатогепатозом [646].
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Так звана мітохондріальна дисфункція розвивається у декілька етапів,
хоча на сьогодні це гіпотетичні припущення на основі аналізу вже отриманих
експериментальних даних. В першу чергу, ряд досліджень вказують на
накопичення окислених хінонових сполук, як наслідок розвитку порушення
передачі електронів між комплексами дихального ланцюга. У нормі
функціонування мітохондріального електрон-транспортного ланцюга (ЕТЛ)
пов’язано з утворенням деякої кількості АФК, але досить ефективна
антиоксидантна система мітохондрій нейтралізує їх шкідливий вплив. За умов
мітохондріальної дисфункції, як встановлено рядом досліджень, може
спостерігатись значне підвищення активності компонентів ЕТЛ, яке вважають
першою реакцією на посилене окислення ліпідів за цих умов. Інші
дослідження показують структурно-функціональні порушення мітохондрій
гепатоцитів, коли підвищуюється активність одних компонентів ЕТЛ на фоні
зниження активності інших. Обидва встановлені варіанти змін функціональної
активності дихального ланцюга вказують на розвиток окисного стресу.
Різнонаправленість

встановлених

даних

спричинена

поліетіологічним

характером стеатогепатозу та, на думку деяких дослідників, вказує на досить
складний та багатоетапний механізм розвитку патології [465, 647].
Крім вищезазначеної неоднозначності даних щодо механізмів розвитку
стеатогепатозу, досить цікавим є поліетіологічний характер розвитку цієї
патології. Встановлено, що незалежно від природи етіологічного чинника,
який викликав розвиток НЖХП, діагностичні параметри у більшості хворих
змінюються однаковим чином, хоча перебіг захворювання і симптоми можуть
варіювати. Важливим є те, що перші етапи розвитку захворювання протікають
у більшості випадків безсимптомно, що не тільки ускладнює встановлення
механізмів, але і не дозволяє вчасно і ефективно розпочати лікування. Так,
більшість вчених наголошують, що розвиток стеатогепатозу супроводжується
ожирінням, інсулінорезистентністю та проблемами з серцево-судинною
системою [648]. Проте існують дані, що у деяких хворих може не
спостерігатись надлишкової ваги і інсулінорезистентності, але діагностується
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важка форма НЖХП, що супроводжується фіброзом та частковою або повною
втратою функціональної активності органу [555, 556, 557]. Все вище назване
актуалізує проблему визначення особливостей патогенезу стеатогепатозу та
мітохондріальної дисфункції при різних за етіологією типах НЖХП. Саме
тому наші дослідження були спрямовані на порівняння структурнофункціональних змін мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов
розвитку стеатогепатозу, викликаного різними етіологічними факторами.
В пошуковій системі ―NCBI PubMed‖ за пошуковими словами «глутаматіндуковане ожиріння та мітохондрії» знайдено лише 55 робіт, більшість з яких
це роботи 2011-2019 років. Крім того, безпосередньо функціональній
активності компонентів ЕТЛ присвячено не більше 10 робіт. В роботі J. Garcia
[649] наголошується, що дослідження на тваринах з використанням різних
експериментальних

моделей

дали

різнонаправлені

результати

щодо

мітохондріальної біоенергетичної активності в печінці [650; 652; 653]. Але
навіть одна модель ожиріння давала протилежні результати. Так за даними
одних

авторів,

у

нокаутних

ob/ob

мишей

зменшувалась

активність

респіраторних комплексів [654; 655], за даними інших - активність
респіраторних комплексів зростала [652; 656].
Нами показано, що після тривалого перебування на ВКД у внутрішній
мембрані

мітохондрій

гепатоцитів

сукцинат

-

КоQ-оксидоредуктазна

активність зменшувалась. Напроти, зростали НАДН - КоQ-оксидоредуктазна,
КоQ-цитохром с-оксидоредуктазна і цитохромоксидазна активність. Найбільш
виразні зміни у відсотковому відношенні були у Н +-АТФазній активності.
Вона зменшувалась на 43,0% (р<0,05). Одержані дані свідчать про синтез
супероксид аніону, а не АТФ. Схожі зміни реєстрували у мишей, які
перебували на кафетерійній дієті [650]. За даними літератури, зменшення Н+АТФазної активності у внутрішній мембрані мітохондрій спостерігалось у
мишей [664] та у гризунів підродини Муріне [658]. Остання робота є особливо
важливою, так як показує, що жирова дієта у тварин викликає розвиток
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стеатогепатозу незалежно від надлишку енергії. Підтвердження даного
висновку отримали в іншій роботі [659].
Подальші дослідження ферментативної активності комплексів ЕТЛ у
мітохондріях гепатоцитів щурів із глутамат-індукованим ожирінням показали
виражені зміни у функціональній активності всіх комплексів ЕТЛ. Сукцинат КоQ-оксидоредуктазна, НАДН - КоQ-оксидоредуктазна, КоQ-цитохром соксидоредуктазна, цитохромоксидазна і Н +-АТФазна активності були суттєво
зниженими. Не будемо зупинятися на роботі дихального ланцюга мітохондрій
за

фізіологічних

умов.

Цій

проблемі

присвячена

велика

кількість

фундаментальних робіт [660; 661; 662]. За умов розвитку патологічних станів,
в даному випадку стеатогепатозу, розвивається мітохондріальна дисфункція,
що веде до зменшення синтезу АТФ, що є результатом надмірного
надходження ліпідів у гепатоцити. Якщо для щурів, які перебували на ВКД, це
не є дивним, адже вони споживали корм з високим вмістом жиру, то у щурів
після неонатального введення глутамату натрію порушувалися механізми
нейро-гуморальної регуляції ліпідного обміну. Це проявлялося у дисліпідемії:
зростанням у сиворотці крові вмісту ліпопротеїдів низької щільності,
ліпопротеїдів

дуже

низької

щільності

та

тригліцеридів

і

загального

холестеролу. В печінці зростав вміст загальних ліпідів і загального
холестеролу. У щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом у внутрішній
мембрані

мітохондрій

зростали

вміст

загальних

ліпідів,

загальних

фосфоліпідів та вмісту холестеролу, що може бути причиною окисного стресу
у гепатоцитах та порушення механізму антиоксидантного захисту [528; 529].
Дисліпідемія у щурів після неонатального введення глутамату натрію була
більш вираженою, ніж у щурів, які перебували на ВКД. Отже, можна
припустити про розвиток більш потужного окисного стресу та більшого
ураження гепатоцитів, що і спостерігали.
Порушення ферментативної активності комплексів ЕТЛ внутрішньої
мембрани мітохондрій пов’язано із її структурними змінами, змінами у
білково-ліпідному складі, які детально описані у розділах 3 і 4. У щурів із
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ожирінням різного генезу звертає на себе увагу, по-перше, факт зростання у
внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів вмісту кардіоліпіну, який
регулює функціональну активність комплексів ЕТЛ. По-друге, факт зростання
окислених форм фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну, вміст яких в
нормі незначний, що свідчить про розвиток оксидативного стрeсу [107; 212;
464; 466].
Співставлення

результатів

наших

досліджень

по

визначенню

концентрації цитокінів у сироватці крові та дослідженню цитоморфологічного
стану селезінки у щурів за умов тривалого перебування на ВКД та після
неонатального введення глутамату натрію дозволяють стверджувати про
розвиток змін у Т-клітинному імунітеті [484; 485; 486] та загальної запальної
реакції незалежно від природи ожиріння [663; 664; 665; 666; 667].
Значна частина досліджень присвячена біологічному аміну, що відіграє
інтегральну роль у підтриманні гомеостазу енергії протягом багатьох років серотоніну [117; 123]. У ссавців серотонін, який виробляється в центральній
нервовій системі регулює поведінку, пригнічує апетит і сприяє витраті енергії
через збільшення симпатичних впливів на коричневу жирову тканину. Крім
того, серотонін центрального походження залучений до нервового контролю
моторної активності кишечника та секреції рідини в ньому [668]. Проте дія
серотоніну поширюється за межі нейрональної мережі в центральній та в
ентеральній

нервовій

системі

медіатором

багаточисленних

на

периферичні

ненейрональних

тканини.
процесів,

Серотонін

є

таких

як

функціонування жовчного міхура, дихальні рухи, гемостаз, тонус судин,
імунітет,

запалення

в

кишечнику

[210].

Порушення

функціонування

cеротонінергічної cиcтеми лежить в основі розвитку ряду патологічних cтанів
організму та пcихічних розладів, серед яких слід зазначити: деменцію,
шизофренію, різноманітні психози, депреcію та тривожні cтани [669]. На фоні
депреcії чаcто збільшуєтьcя вживання їжі, що є фундаментальною причиною
розвитку ожиріння [670]. Тому, нами доcліджено біохімічні механізми, що
cупроводжують розвиток ожиріння різної етіології.
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В результаті проведених досліджень було показано, що у щурів за
розвитку глутамат-індукованого ожиріння порушується функціонування
серотонінергічної системи. Це проявлялося у зменшенні вмісту серотоніну та
триптофану, субстрату для синтезу серотоніну, в головному мозку щурів, що
узгоджується з даними інших авторів, одержаних на інших моделях ожиріння
[159]. Також показано, що в головному мозку одночасно знижується
активність

ферментів

синтезу

серотоніну

-

триптофангідрокcилази

і

триптофан декарбокcилази та збільшується активніcть моноаміноокcидази –
ензиму, що катаболізує cеротонін [159]. Авторами зроблено висновок, що за
умов ожиріння cинтез cеротоніну в головному мозку щурів пригнічується. В
наших дослідженнях у щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом синтез
серотоніну в головному мозку не пригнічувався, так як триптофангідроксилазна активність не зазнавала статистично достовірних змін, а
триптофан-декарбоксилазна
збільшення

активність

навіть

триптофан-декарбоксилазної

глутамат-індукованим

стеатогепатозом

зростала .

активності
є

в

Вважаємо,
мозку

компенсаторною

щурів

що
із

реакцією

гомеостазу в організмі. Зменшення вмісту серотоніну нижче контрольних
значень стимулює реакції, які протидіють подальшому падінню його вмісту. В
наших експериментах зростала активність моноаміноксидази (МАО), що
свідчить про посилену деградацію серотоніну. Ще однією з причин зниженого
вмісту серотоніну в головному мозку щурів із глутамат-індукованим
стеатогепатозом може бути збільшення в сироватці крові вмісту великих
нейтральних амінокислот (lаrgе nеutrаl аmіnоаcіds, LNАА), які здатні
конкурувати з триптофаном за єдиний шлях надходження в мозок через
гемато-енцефалічний

бар’єр.

Таким

шляхом

є

транcпортер

великих

нейтральних амінокиcлот 1-го типу (LАT1-4F2). А збільшення в сироватці
крові вмісту великих нейтральних амінокислот у щурів показано на 3-х інших
моделях ожиріння [159]. Нарешті, нами було показано, що індоламін 2, 3диокcигеназна

активність

в

мозку

щурів

із

глутамат-індукованим

стеатогепатозом суттєво зростала у порівнянні з контролем, що є доказом
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активації альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану в
мозку. Це також може бути однією із причин зниженого вмісту серотоніну в
мозку щурів даної групи.
Зміни концентрацї серотоніну та триптофану, а також активності МАО в
сироватці крові у щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом були
односпрямованими зі змінами цих показників в мозку та, очевидно, є
результатом зменшення концентрації субстрату для синтезу серотоніну –
триптофану та збільшенням активності МАО, що веде до більш швидкої
деградації серотоніну.
Показано, що, на відміну від мозку та сироватки крові, в гомогенаті
дванадцятипалої кишки у щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом
вміст серотоніну зростав, а триптофану зменшувався, що може бути
результатом виснаження його запасів за рахунок посиленого синтезу
серотоніну. Іншою причиною зростання вмісту серотоніну в дванадцятипалій
кишці щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом може бути зниження
активності МАО та зменшення внаслідок цього деградації серотоніну.
Триптофан-гідроксилазна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки
зменшувалась на тлі незміненої триптофан-декарбоксилазної активності у
щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом. Тобто, перша та друга стадії
біосинтезу серотоніну не були причиною зростання вмісту серотоніну в
дванадцятипалій

кишці

дослідних

щурів.

Наступною

відмінністю

функціонування системи серотоніну в мозку та дванадцятипалій кишці у
щурів

з

глутамат-індукованим

ожирінням

були

шляхи

метаболізму

триптофану. Так, якщо індоламін 2, 3-диокcигеназна активність в мозку щурів
з глутамат-індукованим ожирінням зростала, то показано зниження індоламін
2, 3-диоксигеназна активність в гомогенаті дванадцятипалої кишки, що
свідчить про переважання серотонінового шляху метаболізму серотоніну в
дванадцятипалій кишці.
Пошук нових нетоксичних засобів профілактики і лікування ожиріння та
стеатогепатозу є однією з головних проблем сучасної науки. Так як ожиріння
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супроводжується дисліпідемію, пацієнтам призначають фібрати. Але тривале
лікування фібратами порушує функцію бета-клітин, і порушує секрецію
інсуліну,

стимульовану

глюкозою

у

щурів

із

глутамат-індукованим

стеатогепатозом [671]. Тому почали пошук інших можливих засобів з
лікувально-профілактичною дією проти стеатогепатозу.
Аналіз літератури показав, що інгібітор ліпопротеїнліпази (fasting-induced
adipose factor (FIAF)), який виробляється в кишечнику, печінці і жировій
тканині захищає germ-free тварини від дієт-індукованого ожиріння [672]. На
сьогодні роль кишкової мікрофлори у гомеостазі метаболізму енергії більше
не викликає сумніву [673]. З широкого арсеналу можливих представників на
роль засобів корекції стеатогепатозу обрали мультипробіотик «Сімбітер
ацидофільний» концентрований та субстанцію з пребіотичною дією –
нанокристалічний діоксид церію. Такі різні препарати об’єднує властивість
покращувати кількісний і якісний склад мікрофлори кишечника. Їх періодичне
введення щурам на тлі ВКД та після неонатального введення глутамату
натрію суттєво покращувало всі досліджувані показники, також суттєво
покращувало гістологічну картину печінки, що підтверджено зменшенням
стеатозу і лобулярного запалення в групі тварин після неонатального введення
глутамату натрію. При цьому дія мультипробіотика була більш вираженою у
порівнянні з НДЦ. Які ж можливі механізми мультипробіотика?
Показано, що у germ-free мишей збільшені рівні фосфорильованої АМРактивованої протеїнкінази (АМРК) в м’язах і печінці. АМРК – ключовий
фермент, який контролює енергетичний статус клітин і активує ключові
ферменти окиснення жирних кислот в мітохондріях, включаючи ацетил-СоАкарбоксилазу і карнітин-пальміто трансферазу I, що є показником збільшених
витрат енергії. Точний шлях, через який мікробіота сигналізує до АМРК
печінки або скелетних м’язів, невідомий, але, очевидно, незалежний від
ангіопоетин-подібного білка FIAF (fasting-induced adipose factor) [672]. Інший
механізм пов’язаний з отриманням енергії з неперетравлюваних компонентів
їжі. Кишкова мікробіота, що розщеплює складні вуглеводи (харчові волокна)
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продукує велику кількість моносахаридів і коротколанцюгових жирних
кислот, таких як ацетат, пропіонат, бутират, які являють собою важливе
джерело енергії [279; 674; 675]. В кишечнику вони діють як сигнальні
молекули і є специфічними лігандами, принаймні, для двох G-протеїн
зв’язаних рецепторів, GPR41 і GPR43, які експресуються головним чином
епітеліальними клітинами кишечника [676; 677]. Gpr41, який виробляється
ендокринними клітинами кишечника, може бути регулятором енергетичного
балансу хазяїна через ефекти, які залежать від кишкової мікробіоти. Активація
Gpr41 збільшує продукцію пептиду YY, гормону ендокринних клітин
кишечника, який за нормальних умов гальмує моторику кишечника, збільшує
швидкість евакуації вмісту кишечника і зменшує естракцію енергії з їжі,
таким чином впливаючи на периферичну утилізацію глюкози [678; 679].
Встановлено, що Gpr43-/- миші є резистентними до дієт-індукованого
ожиріння, що, принаймні, частково є наслідком регульованих Gpr43 витрат
енергії.
Вперше вивчено вплив пробіотика на чутливість до інсуліну у щурів на
моделі глутамат-індукованого ожиріння. Nagata M. і співр. виявили, що у щурів
після неонатального введення глутамату натрію у віці 29 тижнів розвивалось
ожиріння без поліфагії і реєструвалась глюкозурія. Морфологічні дослідження
показали

гіпертрофію

острівців

підшлункової

залози

із

збільшенням

концентрації глюкози і інсуліну в сироватці крові у мишей віком 29 і 54 тижні у
порівнянні з контрольними мишами [502]. З іншої сторони, на ранній фазі
ожиріння рівень глюкози в плазмі може бути нормальним, але асоційованим з
гіперінсулінемією, що вказує на наявність резистентності до інсуліну, а високі
рівні інсуліну можуть мати компенсаторний характер внаслідок прямої
гіперсекреції β-клітинами підшлункової залози.
У проведених дослідженнях показано, що на додаток до зменшення
загальної маси тіла введення мультипробіотика короткими курсами приводило
до покращення чутливості до інсуліну, що було підтверджено суттєвим
зменшенням гіперінсулінемії і індексом НОМА в групі щурів після
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неонатального

введення

глутамату

натрію

з

періодичним

введенням

мультипробіотика порівняно щурами, яким в неонатальному періоді вводили
глутамат натрію та не вводили мультипробіотик.
Дослідження впливу мультипробіотика на ліпідний обмін у щурів із
глутамат-індукованим стеатогепатозом показало його гіпохолестеринемічний
ефект. Деякі механізми даного ефекту описані нами при наведенні власних
досліджень (див. підрозділ 5.2). Проте, існують і інші механізми. Гідролаза
солей жовчних кислот, яка синтезується рядом пробіотичних бактерій,
відповідальна за декон’югацію жовчних солей в порожнині кишечника і за
обмеження

абсорбції

холестеролу

через

ентероцити.

Завдяки

цьому

відбувається посилення декон’югації жовчі, що може приводити до посилення
катаболізму холестеролу, зниження його абсорбції і зменшення рівня в
сироватці крові [575; 680]. Бактеріальний штам, який володіє гідролазою
жовчних солей, відщеплює гліцинову або тауринову групу від кон’югованих
жовчних солей, завдяки чому останні стають менш бактеріостатичними. Ця
властивість має особливе значення для підтримання життєздатності штаму в
процесі кишкового транзиту [681]. Одержані дані щодо позитивної дії
мультипробіотика при ожирінні та стеатогепатозі були підтверджені в інших
роботах [292, 293, 296].

Схема 3. Формування жирового гепатозу та його корекція.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова проблема у галузі
фізіології травлення, що стосується обгрунтування механізмів розвитку
стеатогепатозу за умов дієт- та глутамат-індукованого ожиріння та корекції
мультипробіотиком

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований

або

нанокристалічним діоксидом церію.
1.

У щурів, які упродовж 18 тижнів перебували на висококалорійній дієті

з високим вмістом жирів, вуглеводів та зменшеним вмістом білків, та у 4-х
місячних щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію,
розвивається вісцеральне ожиріння без прояву гіперфагії, що характеризується
дисліпідемією, порушенням чутливості периферичних тканин до інсуліну та
розвитком стеатогепатозу, підтвердженого ультразвуковим методом оцінки
жорсткості печінки – еластографією хвилі зсуву. Періодичне введення щурам з
глутамат-індукованим

стеатогепатозом

мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний» концентрований або нанокристалічного діоксиду церію суттєво
відновлює

морфофункціональний

стан

печінки

та

запобігає

розвитку

стеатогепатозу.
2.

Вміст серотоніну та показники його обміну в мозку у 4-х місячних

щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію, змінювались
наступним чином:
-

у мозку щурів вміст серотоніну зменшується на 72,9% (p<0,001)

внаслідок зменшення на 93,3% (p<0,001) рівня субстрату для синтезу серотоніну
триптофану порівняно з контролем;
зміною

зменшення вмісту серотоніну в мозку дослідних тварин не пов’язано зі
активності

триптофан-гідроксилази

та

триптофан-декарбоксилази.

Зменшення вмісту серотоніну в мозку нижче контрольних значень стимулює
реакції, які протидіють подальшому падінню вмісту серотоніну;
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-

на тлі суттєвого падіння вмісту триптофану в мозку підвищення

триптофан-декарбоксилазної активності на 65,9% (p<0,05) не впливає на вміст
серотоніну;
-

однією із причин зниженого вмісту серотоніну є підвищення активності

моноамінооксидази на 41,7% (p<0,05) у тканині мозку;
-

в мозку щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом зростає

індоламін 2, 3-диоксигеназна активність на 122,2% (p<0,001), що свідчить про
активацію альтернативного кінуренінового шляху метаболізму триптофану в
мозку, яка може розглядатись як одна із причин зниженого вмісту серотоніну в
мозку щурів даної групи.
3.

Встановлено односпрямованість змін концентрації серотоніну та

триптофану, а також моноамінооксидазної активності в мозку і сироватці крові у
щурів

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом.

Доведено

активацію

серотонінового шляху метаболізму серотоніну в дванадцятипалій кишці, що
свідчить про зменшення індоламін 2,3-диоксигеназної активності та зменшення
триптофан-гідроксилазної

активності

на

тлі

незміненої

триптофан-

декарбоксилазної активності в гомогенаті дванадцятипалої кишки щурів із
глутамат-індукованим стеатогепатозом.
4.

Періодичне введення мультипробіотика призводить до відновлення

показників серотонінового обміну у головному мозку, сироватці крові та
дванадцятипалій кишці у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом. Після
періодичного введення нанокристалічного діоксиду церію у дослідних щурів
показники серотонінового обміну також суттєво покращуються до рівня
контролю.
5.

У

щурів,

з

глутамат-індукованим

стеатогепатозом,

періодичне

застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований або
нанокристалічного

діоксиду

церію

сприяє

зростанню

вмісту

високомолекулярних білків і зниженню вмісту низькомолекулярних білків, що
свідчить про зменшення швидкості деградації високомолекулярних білків і
покращення білок-синтезуючої функції печінки.
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6.

Особливістю розвитку дієт- та глутамат-індукованого стеатогепатозу є

мітохондріальна дисфункція, що характеризується змінами ліпідного складу
внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів, підвищенням окиснених
продуктів, змінами ферментативної активності всіх компонентів електроннотранспортного ланцюга. Періодичне застосування мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» концентрований або нанокристалічного діоксиду церію, суттєво
відновлює ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів та
ферментативну активність всіх компонентів електронно-транспортного ланцюга
у щурів, яким в неонатальному періоді вводили глутамат натрію.
7.

У щурів із стеатогепатозом, викликаним висококалорійною дієтою або

введенням глутамату натрію змінюється фосфоліпідний склад внутрішньої
мембрани мітохондрій та відбуваються не лише структурні зміни у мембрані, але
й дисфункціональні зміни у мітохондрії в цілому, які проявляються, що в
дихальному ланцюгу замість АТФ генерується АФК і це спричинює розвиток
окисного стресу як у мітохондрії, так і у всьому гепатоциті. Застосування
мультипробіотика

«Симбітер

ацидофільний»

концентрований

або

нанокристалічного діоксиду церію суттєво зменшує прояви оксидативного
стресу,

знижує

вміст

окислених

форм

фосфатидилхоліну

і

фосфатидилетаноламіну у внутрішній мембрані мітохондрій гепатоцитів на тлі
нормалізації вмісту кардіоліпіну, що свідчить про антиоксидантну дію даних
препаратів та можливість їх застосування для профілактики стеатогепатозу.
8.

У щурів, яким у неонатальному періоді вводили глутамат натрію або

які тривало перебували на висококалорійній дієті, розвиток стеатогепатозу
характеризується зменшенням маси селезінки та кількості спленоцитів,
наслідком є дисфункція імунної системи, зокрема, дисбаланс вмісту про- та
протизапальних цитокінів у сироватці крові. Зміни цитоморфологічного стану
селезінки більш значні у щурів після неонатального введення глутамату натрію у
порівнянні з щурами, що тривало перебували на висококалорійній дієті.
Періодичне застосування мультипробіотика або нанокристалічного діоксиду
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церію суттєво покращує досліджувані показники у тварин з глутаматіндукованими змінами.
9.

У щурів із стеатогепатозом, індукованим тривалим перебуванням на

висококалорійній дієті, зростає холерез та суттєво змінюється жовчокислотний
склад жовчі. Зокрема, зростає концентрація таурокон’югатів жовчних кислот,
що, очевидно, лежить в основі механізму посилення об'ємної секреції жовчі. При
цьому коефіцієнт кон'югації не змінюється, а коефіцієнт гідроксилювання
зменшується, що свідчить про активацію альтернативного шляху біосинтезу
жовчних кислот. У щурів із глутамат-індукованим стеатогепатозом, холерез,
навпаки, зменшується, проте суттєво змінюється спектр холатів в жовчі:
концентрація вільних жовчних кислот зростає, а концентрація кон’югованих
жовчних кислот зменшується, що зумовлює суттєве зменшення коефіцієнта
кон’югації та гідроксилювання. Періодичне застосування мультипробіотика або
нанокристалічного діоксиду церію після неонатального введення глутамату
натрію суттєво відновлює жовчосекреторну функцію печінки та склад холатів.
10. В гепатоцитах щурів за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння
суттєво зростають рівні експресії мРНК генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf, що є свідчить
про розвиток фіброзу та запального процесу в печінці. Періодичне застосування
введення нанокристалічного діоксиду церію у тварин знижує рівні експресії
мРНК генів Tgfb1, Ptgs2 та Hgf порівняно з тваринами з глутамат-індукованим
стеатогепатозом без корекції. Періодичне введення мультипробіотика щурам з
глутамат-індукованими змінами також відновлює рівень експресії мРНК генів
Ptgs2, Tgfb1 і Нgf у гепатоцитах до рівня контролю.
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2. Кондро ММ, Гжегоцький МР, Галенова ТІ, Кузнецова МЮ, Савчук ОМ.
Функціональний стан печінки за умов впливу висококалорійної дієти.
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. 2013;1:39–47. (Здобувачу
належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних
джерел та узагальнення результатів, здобувачем особисто виконані лабораторні
дослідження по моделюванню неалкогольної жирової хвороби печінки, індукованої
висококалорійною дієтою; дослідження функціонального стану печінки, написання та
оформлення публікації виконано у співавторстві).

3. Кондро ММ, Галенова ТІ, Кузнецова МЮ, Савчук ОМ. Експресія
інсулінового рецептора у субклітинних фракціях м’язової та жирової тканин
як фактор розвитку тканинної інсулінорезистентності у щурів за умов
висококалорійної дієти. Фізіологічний журнал. 2013;2(59):59–64. (Sсopus).
(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, аналіз літературних джерел та
узагальнення результатів, здобувачем особисто виконані лабораторні дослідження по
моделюванню неалкогольної жирової хвороби печінки; дослідження експресії інсулінового
рецептора в тканинах, написання та оформлення публікації виконано у співавторстві).

4. Кобиляк НМ, Кондро ММ, Вірченко ОВ, Фалалєєва ТМ. Патофізіологічна
роль лептину у розвитку ожиріння та супутніх захворювань.
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. 2013;63(3):55–63.
(Здобувач провела аналіз літературних джерел; написання та оформлення публікації
виконано у співавторстві).

5. Воєйкова Д,
Любас Г, Степанов Л,
Остапченко Л,
Кондро М.
Характеристика ліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани
гепатоцитів експериментальних тварин за умов утримання на
висококалорійній дієті. ВІСНИК Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2015;
2(19): 37–40 (ІSSN 1728-3817; ІSSN 1728-2748). (Здобувачу належить ідея
проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних джерел та
узагальнення результатів; у співавторстві виконано лабораторні дослідження та
оформлення публікації).

6. Воєйкова Д, Степанова Л, Савчук О, Остапченко Л, Кондро М. Склад білків
гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння та його корекція.
ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Біологія. 2015; 2(70): 81–84 (ІSSN 1728-3817; ІSSN 1728-2748). (Здобувачу
належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних
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джерел та узагальнення результатів;
дослідження та оформлення публікації).

у

співавторстві

виконано

лабораторні

7. Voіeіkova D, Stepanova L, Beregova T, Ostapсhenko L, Kondro M. Phospholіpіd
сomposіtіon іn the іnner mіtoсhondrіal membrane of rat hepatoсytes under the
developіng of dіfferent types of steatohepatosіs. ВІСНИК Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції
фізіологічних функцій. 2016, 1(20): 30–33 (ІSSN 1728-3817; ІSSN 1728-2624).
(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз
літературних джерел та узагальнення результатів; у співавторстві виконано
лабораторні дослідження та оформлення публікації).

8. Кондро ММ, Воєйкова ДО, Степанова ЛІ, Фалалєєва ТМ, Берегова ТВ,
Остапченко ЛІ. Вплив висококалорійного харчування на ферментативну
активність основних комплексів електронно-транспортного ланцюга
мітохондрій гепатоцитів за умов розвитку стеатогепатозу різної етіологіі.
Гепатологія. 2016;1(31):33–41. (Здобувачу належить ідея проведення досліджень,
здобувачем проведено аналіз літературних джерел та узагальнення результатів;
виконання лабораторних досліджень, аналіз одержаних даних, написання та оформлення
публікації виконано у співавторстві).

9. Воєйкова ДО, Кондро ММ, Савчук ОМ, Остапченко ЛІ. Аналіз вмісту
білкових фракцій гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого
стеатогепатозу у щурів. Вісник проблем біології і медицини.
2016;4;1(133):73–76. (Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем
проведено аналіз літературних джерел та узагальнення результатів; виконання
лабораторних досліджень, аналіз одержаних даних, написання та оформлення публікації
виконано у співавторстві).

10. Кондро ММ, Воєйкова ДО, Степанова ЛІ. Вплив мультипробіотика на склад
білків гепатоцитів за умов глутамат-індукованого ожиріння. Гепатологія.
2017;4(38):14–20. (Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем
проведено аналіз літературних джерел та узагальнення результатів, написання та
оформлення публікації; виконання лабораторних досліджень виконано у співавторств).

11. Кондро ММ, Воєйкова ДО, Степанова ЛІ, Співак МЯ. Вплив
нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний склад внутрішньої мембрани
мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутамат-індукованим стеатогепатозом.
Гепатологія. 2018;3(41):22–29. (Здобувачу належить ідея проведення досліджень,
здобувачем проведено аналіз літературних джерел та узагальнення результатів,
написання та оформлення публікації; виконання лабораторних досліджень виконано у
співавторстві).

12. Драніцина АС, Кондро ММ, Степанова ЛІ, Співак МЯ, Остапченко ЛІ.
Експресія генів Tgfb1, Ptgs2 в гепатоцитах щурів за умов розвитку глутаматіндукованого стеатогепатозу та при використанні нанокристалічного
діоксиду церію. Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.
2019;1(85):26–31. (Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем
проведено аналіз літературних джерел та узагальнення результатів, написання та
оформлення публікації; виконання лабораторних досліджень виконано у співавторстві).

13. Kondro MM, Veselskyі SP, Dovbynсhuk TV, Prybytko ІYu. Range of bіle aсіd
сholates іn bіle of rats wіth steatohepatosіs, іnduсed by hіgh-сalorіe dіet.
Experіmental and сlіnісal physіology and bіoсhemіstry, EСPB. 2019;2(86):24–30.
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(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз
літературних джерел та узагальнення результатів, написання та оформлення публікації;
виконання лабораторних досліджень виконано у співавторстві).

14. Koндро
MM.
Вплив
глутамат-індукованого
ожиріння
на
жовчосекреторну функцію печінки та профілактика мультипробіотиком
«Симбітер ацидофільний» концентрований. Гепатологія. 2019;46(4):40–51.
15. Кондро М.М. Модуляція параметрів імунної системи за розвитку глутаматіндукованого стеатогепатозу та його корекція мультипробіотиком «Симбітер
ацидофільний» концентрований. Експериментальна та клінічна фізіологія
та біохімія. 2021;1/2(92):16–28.
– Статті в наукових періодичних виданнях інших держав, в т.ч., що
входять до міжнародних наукометричних баз:
16. Bodnar P, Dynnyk O, Myhalсhyshyn G, Beregova T, Kobylіak N, Prybytko І,
Кondro М. Dіagnosіs of experіmental steаtohepatosіs usіng ultrasound shear wave
elastography. Wydawсa Unіwersytet Medyсzny w Lublіnіe Сurrent Іssues іn
Pharmaсy and Medісal Sсіenсes. 2013;1(26):109–113. (Sсopus) (Здобувачем
виконані дослідження по моделюванню розвитку стеатогепатозу у щурів, проведено
аналіз літературних джерел, оформлення публікації до друку; виконання лабораторних
досліджень, аналіз та обговорення результатів, формулювання висновків виконано у
співавторстві).

17. Kondro М, Mykhalсhyshyn G, Bodnar P, Kobylіak N, Falalyeyeva T., Metabolіс
profіle and morfo-funсtіonal state of the lіver іn rats wіth glutamate-іnduсed
obesіty. Wydawсa Unіwersytet Medyсzny w Lublіnіe Сurrent Іssues іn Pharmaсy
and Medісal Sсіenсes. 2013;4(26):379–381. (Sсopus) (Здобувачу належить ідея
проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних джерел та
узагальнення результатів, виконання лабораторних досліджень; написання та
оформлення публікації виконано у співавторстві).

18. Kondro М, Kobylіak N, Vіrсhenko O, Falalyeyeva T, Beregova T, Bodnar P.
Multіprobіotіс therapy from сhіldhood prevents the development of nonalсoholіс
fatty lіver dіsease іn adult monosodіum glutamate-іnduсed obese rats. Wydawсa
Unіwersytet Medyсzny w Lublіnіe Сurrent Іssues іn Pharmaсy and Medісal
Sсіenсes. 2014;4(27):243–245. (Sсopus) (Здобувачу належить ідея проведення
досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних джерел та виконання
лабораторних досліджень; узагальнення результатів, написання та оформлення
публікації виконано у співавторстві).

19. Kondro М, Kobylіak N, Falalyeyeva T, Vіrсhenko O, Konopelyuk V, Halenova T,
Savсhuk O. Serum Serotonіn And Other Bіoсhemісal Parameters Іn Сondіtіons Of
Hіgh Сalorіe Dіet Іn Rats. Researсh Journal of Pharmaсeutісal, Bіologісal and
Сhemісal Sсіenсes. 2015;6(1):127–135. ІSSN: 0975-8585 (Sсopus) (Здобувачу
належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних
джерел та узагальнення результатів; виконання лабораторних досліджень, написання
та оформлення публікації виконано у співавторстві).

20. Voіeіkova DO, Kondro MM, Falaleyeva TM, Ostapсhenko LІ. Aсtіvіty of
Enzymes of Mіtoсhondrіal Eleсtron Transport Сhaіn of Rat Hepatoсytes under
Dіfferent Steatosіs. Researсh Journal of Pharmaсeutісal, Bіologісal and Сhemісal
Sсіenсes. 2016;7(4):752–755. ІSSN: 0975-8585. (Sсopus) (Здобувачу належить ідея
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проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних джерел та
узагальнення результатів; виконання лабораторних досліджень, написання та
оформлення публікації виконано у співавторстві).

21. Kobylіak N, Vіrсhernko O, Falalyeyeva T, Kondro M, Beregova T, Bodnar P,
Shсherbakov O, Bubnov R, Сaprnda M, Devel D, Sabo J, Kruzlіak P, Rodrіgo L,
Opatrіlova R, Spіvak M. Сerіum dіoxіde nanopartісles possess antі-іnflammatory
propertіes іn the сondіtіons of the obesіty-assoсіated NAFLD іn rats. Bіomedісіne
and Pharmaсotherapy. 2017;90:608-614. (Sсopus, ІF=3,457. Medісіne- Q1).
(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз
літературних джерел та узагальнення результатів; виконання лабораторних
досліджень, написання та оформлення публікації виконано у співавторстві).

22. Kondro MM, Dranіtsіna AS, Stepanova LІ, Nіkіtіna N, Ostapсhenko LІ, Beregova
TV. An effeсt of the multіprobіotіс symbіter aсіdophіlіс сonсentrated on the lever
of expressіon of mRNA gene Ptgs2 and Tgfb1 іn rats lіver wіth monosodіum
glutamate-іnduсed steatohepatosіs. Іnternatіonal Journal of Сurrent Advanсed
Researсh ІSSN: O: 2319-6475, ІSSN: P: 2319-6505, Avaіlable Onlіne at
www.journalіjсar.org. Aprіl 2019; 8(Іssue 04 (E)): 18373-18377. (Іndex
Сopernісus, PubMed, Thompson Reuters Researсher ІD:V-3274-2017 et a.l).
(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз
літературних джерел та узагальнення результатів; виконання лабораторних
досліджень, написання та оформлення публікації виконано у співавторстві).

23. Kondro ММ, Voіeіkova О, Stepanova LІ, Antonenko АV, Spіvak MYa, Beregova
ТV. The phospholіpіd сomposіtіon of іnternal membrane of hepatoсytes іn rats
wіth glutamat-іnduсed steatohepatіtіs and іts сorreсtіon by сerіum dіoxіde
nanopartісles Researсh Journal of Pharmaсeutісal, Bіologісal and Сhemісal
Sсіenсes ІSSN: 0975-8585 Marсh–Aprіl 2019;10(2):411–417. (Сross Ref et al.)
(Здобувачу належить ідея проведення досліджень, здобувачем проведено аналіз
літературних джерел та узагальнення результатів, написання та оформлення публікації;
виконання лабораторних досліджень виконано у співавторстві).

– Статті в інших наукових виданнях:
24. Боднар ПМ, Динник ОБ, Михальчишин ГП, Кондро ММ, Берегова ТВ,
Кухарський ВМ, Прибитько ІЮ.
Оцінка еластографії хвилі зсуву в
діагностиці експериментальної неалкогольної жирової хвороби печінки.
Журнал Національної академії медичних наук України: наук. журн. Президії
НАМН України. 2011;17(4):422–430. (Здобувачем виконані дослідження по
моделюванню розвитку стеатогепатозу у щурів, аналіз літературних джерел,
підготовлена публікація до друку; проведення досліджень по оцінці еластографії хвилі
зсуву, аналіз одержаних даних, формулювання висновків та написання статті виконано у
співавторстві).

25. Кондро ММ. Вплив висококалорійної дієти на розвиток переддіабетичного
стану. Практична медицина. 2012;3(18):111–117.
26. Боднар ПМ, Динник ОБ, Михальчишин ГА, Берегова ТВ, Кобиляк НМ,
Фалалєєва ТМ, Кондро ММ.
Діагностична ефективність нового
ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки – еластографії хвилі
зсуву у тварин з експериментальним ожирінням. Доповіді НАН України.
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2013;4:159–166. (Здобувачем виконані лабораторні дослідження по моделювання
неалкогольної жирової хвороби печінки, особисто оформлена стаття; аналіз
літературних джерел, проведення досліджень по оцінці еластографії хвилі зсуву, аналіз
одержаних даних та написання статті виконано у співавторстві).

27. Шелест ДА, Савчук АН, Остапченко ЛИ, Кондро ММ. Характеристика
белковых фракций цитозоля гепатоцитов крыс в условиях развития
экспериментального метаболического синдрома. Unіversum: Химия и
биология: электрон. научн. журн. 2015. 3–4 (12): URL: http: //
7unіversum.сom/ru/nature/arсhіve/іtem/2043. (Ulrісh's Perіodісals Dіreсtory,
GoogleSсholar, Іndex Сopernісus та ін.). (Здобувачу належить ідея проведення
досліджень, здобувачем проведено аналіз літературних джерел та узагальнення
результатів; виконання лабораторних досліджень, написання та оформлення публікації
виконано у співавторстві).
– Патенти та свідоцтва

28. Пат № 145809 Україна, МПК (2021.01) G09B 23/28 (2006.01) A61K 33/00
A61K 35/00 A61P 1/16 (2006.01). Спосіб профілактики глутамат-індукованого
стеатогепатозу за умов експериментального вісцерального ожиріння.
М.М. Кондро. Заявник та патентовласник – Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького. u 2020 04099; заявл.
06.07.2020; опубл. 06.01.2021, Бюл. №1.
29. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 1927. Нанокристалічний
діоксид церію як засіб профілактики стеатогепатозу, індукованого
глутаматом натрію. Львів. 17.02.2020.
30. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 1928. Експериментальні та
доклінічні дослідження використання вітчизняного мультипробіотика
«Симбітер ацидофільний» концентрований за умов розвитку вісцерального
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