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Загальний результат проведеного комплексного дослідження 

патогенетичних особливостей морфо-функціонального стану нейронів 

аркуатного ядра гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії в залежності від 

етіології та патогенезу її розвитку показав, що формування стійкого 

підвищення артеріального тиску, не залежно від етіологічного чиннику та 

механізмів розвитку, призводить до однотипних змін вмісту нейропептидів, 

експресії мРНК ізоформ NOS, її ізоформного профілю та концентрації 

кінцевих метаболітів NO, але показує етіозалежні особливості морфо-

денситометричних параметрів ядер нейронів та їх структурно-популяційних 

взаємин в вентромедіальному, вентролатеральному та дорсомедіальному 

суб’ядрах аркуатного ядра гіпоталамуса. 

В роботі, проведеній на 32 статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar та на 

16 статевозрілих щурах-самцях лінії SHR, були використані сучасні 

патофізіологічні (моделювання первинної (тварини лінії SHR) та вторинної (у 

тварин лінії Wistar ендокринно-сольова) артеріальної гіпертензії), 

інструментальні (неінвазивне вимірювання артеріального тиску, внутрішньо 

церебральне введення колхіцину), молекулярно-генетичні (дослідження 

експресії мРНК ізоформ ферменту NOS – nNOS, iNOS та eNOS), 



імуногістохімічні (визначення вмісту, концентрації та питомої площі 

імунореактивного матеріалу до ізоформ ферменту NOS – nNOS, iNOS та 

eNOS; нейротензину, ангіотензину II, β-ендорфіну та мозкового 

натрійуретичного пептиду), біохімічні (концентрація нітротирозину в плазмі 

крові, вміст нітритів в гомогенатах медіобазального гіпоталамусу та плазмі 

крові), морфо-денситометричні (вміст та концентрація гетерогенної РНК в 

ядрах нейронів, площа ядер нейронів окремих суб’ядер аркуатного ядра 

гіпоталамусу – вентромедіального, вентролатерального та дорсомедіального) 

за умов експериментальної артеріальної гіпертензії; результати дослідження 

статистично проаналізовано. 

Проведене дослідження стану локальної системи монооксиду азоту 

дозволило встановити, що у медіобазальному гіпоталамусі відбувається 

стимуляція відповідних генів конститутивних ізоформ NOS. При цьому 

трансляція їхніх білків-ферментів у структурі аркуатного ядра при 

змодельованих ендокринно-сольовій та есенціальній артеріальних 

гіпертензіях знижується, незважаючи на підвищений рівень експресії мРНК 

nNOS, але знижений еNOS. Підвищений вміст імунореактивного матеріалу 

до nNOS в обох групах більш ніж на третину значень контролю може бути 

обумовлено підвищеною експресією мРНК даної ізоформи у інших 

структурах медіобазального гіпоталамусу. Експресія іNOS у структурі 

аркуатного ядра гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії характеризується 

суттєвим підвищенням як концентрації імунореактивного матеріалу, так і 

його вмісту в обох моделях. При цьому, якщо у щурів із ессенціальною 

артеріальною гіпертензією встановлене підвищення пояснюється збільшеним 

синтезом через підвищену нормовану кількість мРНК ферменту на 50 %, то 

при ендокринно-сольовій артеріальній гіпертензії вона була нижчою на 30 %. 

Встановлене в групах щурів із артеріальною гіпертензією зниження вмісту 

нітритів як у гомогенатах медіобазального гіпоталамусу, так і у плазмі крові, 

на тлі підвищення концентрації нітротирозину характеризує зсув вектору 

метаболізму системи монооксиду азоту з фізіологічного у бік формування 



активних форм кисню – пероксинітриту із прогресуванням оксидативного 

стресу. 

За результатами паралельних імуногістохімічних досліджень експресії 

пресорних та депресорних нейропептидів у структурі аркуатного ядра 

гіпоталамусу при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях встановлені 

суттєві відмінності від показників щурів із нормальним артеріальним тиском. 

Виявлено підвищення вмісту та концентрації пресорного гормону 

нейротензину; при цьому ступінь виразності змін залежала від типу моделі 

артеріальної гіпертензії. Так, в моделі есенціальної первинної артеріальної 

гіпертензії, яка розвивалась у щурів лінії SHR (модель есенціальної 

артеріальної гіпертензії) зазначені показники виявлялися найвищими та 

перевищували показники контролю більш ніж на 50 %, а в групі тварин з 

артеріальною гіпертензією, вторинно асоційованою з ендокринною 

патологією (модель ендокринно-сольової артеріальної гіпертензії), 

перевищення контрольних значень вмісту та концентрації імунореактивного 

матеріалу до нейротензину становило не більше 11 %.  

Визначено, що експресія другого досліджуваного пресорного 

нейрогормону ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамусу у щурів із 

експериментальними артеріальними гіпертензіями, навпаки, знижується; при 

цьому його вміст і концентрація у тварин із моделлю есенціальної 

артеріальної гіпертензії (щури лінії SHR) нижче контролю на 72 % та 70 %, у 

тварин з ендокринно-соловою моделлю артеріальної гіпертензії – на 53 % та 

59 %, відповідно.  

Вперше встановлено, що артеріальна гіпертензія призводить до 

зниження експресії обох досліджуваних депресорних нейропептидів в 

аркуатному ядрі гіпоталамусу. При цьому у щурів із моделлю есенціальної 

артеріальної гіпертензії вміст, концентрація та питома площа 

імунореактивного матеріалу до мозкового натрійуретичного пептиду стають 

вірогідно менше показників контролю на 19 %, 16 % та 11 %, відповідно; 

тимчасом як імунореактивний матеріал до β-ендорфіну показує зниження 



вмісту на 39 %, концентрації на 17 %, питомої площі на 22 %. Окремо 

необхідно зазначити, що більш суттєві відмінності як підвищення рівня 

нейротензину, так і зниження ангіотензину ІІ, мозкового натрійуретичного 

пептиду та β-ендорфіну відмічаються у щурів із моделлю есенціальної 

артеріальної гіпертензії. 

Важливою особливістю було визначення відмінностей морфо-

денситометричних характеристик ядер нейронів в окремих суб’ядрах 

аркуатного ядра гіпоталамуса у щурів експериментальних груп з 

артеріальною гіпертензією. При цьому морфометричні та денситометричні 

характеристики ядер нейронів окремих суб’ядер аркуатного ядра 

гіпоталамуса при артеріальній гіпертензії характеризувалися протилежними 

показниками при різних моделях. У щурів із моделлю ендокринно-сольової 

артеріальної гіпертензії відмічено менші значення площі ядер та вмісту 

гетерогенної РНК на 8 % та 24 %, відповідно, при моделі есенціальної 

артеріальної гіпертензії – обидва показника перевищують значення контролю 

на 5 %. У вентромедіальному суб’ядрі аркуатного ядра гіпоталамуса в групі 

щурів із моделлю есенціальної артеріальної гіпертензії всі досліджувані 

показники нижче значень контролю, тимчасом як при моделі ендокринно-

сольової артеріальної гіпертензії тільки вміст гетерогенної РНК переважає 

значення контролю на 5 %. Морфо-денситометричні характеристики ядер 

нейронів вентролатерального суб’ядра аркуатного ядра гіпоталамусу у щурів 

із ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією перевищують значення 

контролю: площу ядер нейронів на 19 % та на 10 % вміст у них гетерогенної 

РНК, тимчасом як у щурів із ессенціальною артеріальною гіпертензією 

встановлена зворотна картина – площа ядер нейронів менше показника 

контролю на 15 %, вміст у них гетерогенної РНК – на 27 %. У 

дорсомедіальному суб’ядрі аркуатного ядра гіпоталамуса при есенціальній 

артеріальній гіпертензії площа ядер нейронів та вміст у них гетерогенної 

РНК перевищували значення групи контролю в середньому на 5 %, тимчасом 

як при ендокринно-сольовій моделі спостерігалася зворотна динаміка – 



площа ядер нейронів зменшилась на 8 %, а вміст у них гетерогенної РНК на 

24 %. 

Міжмодельний порівняльний аналіз морфо-денситометричних 

характеристик нейронів суб’ядер аркуатного ядра гіпоталамуса показав, що у 

дорсомедіальному суб’ядрі аркуатного ядра гіпоталамуса при есенціальній 

артеріальній гіпертензії площа ядер нейронів та вміст у них гетерогенної 

РНК перевищують значення групи з ендокронно-сольовою артеріальною 

гіпертензією на 12 % та 37 %, проте, у вентромедіальному та 

вентролатеральному суб’ядрах аркуатного ядра гіпоталамусу в групі з 

ессенціальною артеріальною гіпертензією, навпаки, площа ядер нейронів та 

вміст у них гетерогенної РНК були нижче показників групи з моделлю 

ендокринно-сольової артеріальної гіпертензії.  

Проведений у контрольній групі щурів каріометричний аналіз 

популяцій нейронів суб’ядер аркуатного ядра гіпоталамусу за площею їхніх 

ядер показав в усіх суб’ядрах переважання клітин із ядрами площею 51-

70 мкм2
 (74-78 %), але довів наявність і специфічних відмінностей, що 

залежали від функціональних особливостей суб’ядер. Каріометричний аналіз 

продемонстрував, що артеріальна гіпертензія сприяє структурно-

популяційній перебудові у суб’ядрах аркуатного ядра гіпоталамусу щурів 

експериментальних груп. За результатами було визначено загальні 

особливості, що притаманні обом експериментальним моделям артеріальної 

гіпертензії, та доведені патогенетичні відмінності, які залежали від етіології 

формування патології. Визначені загальні особливості перебудови популяції 

нейронів при сформованій артеріальній гіпертензії показали, що як у щурів із 

ендокринно-сольовою, так і з есенціальною моделями, вони 

характеризуються зменшенням чисельності класично представлених за 

площею ядер нейронів, появою в окремих суб’ядрах нейронів із дуже 

дрібними або дуже великими ядрами, через це – розширенням 

каріометричного діапазону популяції нейронів за площею їх ядер. 

Етіопатогенетичні особливості показали різноспрямованість змін 



каріометричного показника у популяції нейронів суб’ядер аркуатного ядра 

гіпоталамусу. У дорсомедіальному суб’ядрі аркуатного ядра щурів з 

ендокринно-сольовою моделлю артеріальної гіпертензії характерним є 

розширення каріометричного діапазону за рахунок появи клітин із великими 

та дуже великими ядрами нейронів, а в групі з моделлю есенціальної 

артеріальної гіпертензії – за рахунок клітин із дрібними ядрами. 

Вентромедіальне суб’ядро аркуатного ядра гіпоталамуса в групі щурів із 

ендокринно-сольовою моделлю артеріальної гіпертензії показало зростання 

відсотку нейронів із дрібними ядрами, а у щурів із есенціальною 

артеріальною гіпертензією, навпаки, характерним було збільшення клітин із 

великими ядрами. У вентролатеральному суб’ядрі аркуатного ядра 

гіпоталамусу у щурів із ендокринно-сольовою моделлю артеріальної 

гіпертензії каріометричний діапазон зсувається в бік нейронів із дрібними та 

дуже дрібними ядрами, тимчасом як у групі щурів з ессенціальною 

артеріальною гіпертензією спостерігалися зворотні особливості – суттєво 

збільшена популяція нейронів із великими та дуже великими ядрами – 70 %. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на двох 

експериментальних моделях артеріальної гіпертензії, що є прототипами 

клінічних нозологічних форм гіпертонічної хвороби, а саме есенціальної 

(первинної) та вторинної, ендокринно-асоційованої, надана комплексна 

характеристика стану системи монооксиду азоту, пресорно-депресорного 

балансу нейропептидів та морфо-деситометричних параметрів ядер нейронів 

суб’ядер (вентромедіального, вентролатерального та дорсомедіального) 

аркуатного ядра гіпоталамусу та визначені ключові етіопатогенетичні 

особливості. 

Вперше встановлено, що формування артеріальної гіпертензії змінює 

стан системи монооксиду азоту у структурі аркуатного ядра гіпоталамусу. 

Доведено, що при артеріальній гіпертензії, незалежно від етіологічного 

чиннику та механізмів її формування, відбувається стимуляція відповідних 

генів конститутивних ізоформ NOS у медіобазальному гіпоталамусі, яка 



характеризується підвищеним рівнем експресії мРНК nNOS та еNOS, але 

зниженням мРНК іNOS. Визначено, що трансляція білків-ферментів nNOS та 

еNOS при ендокринно-сольовій та есенціальній моделях артеріальної 

гіпертензії знижується, що проявляється зниженням у них концентрації 

імунореактивного матеріалу до відповідних ізоформ на 7-10 %. При 

артеріальній гіпертензії доведена зворотна картина експресії іNOS, на яку 

вказує збільшений її вміст на 13-15 % та концентрація на 5-10 % в обох 

моделях. Встановлене зниження вмісту нітритів як у гомогенатах 

медіобазального гіпоталамусу, так і у плазмі крові тварин з артеріальною 

гіпертензією на фоні підвищення концентрації нітротирозину у плазмі крові, 

що свідчить про зсув вектору метаболізму системи монооксиду азоту з 

фізіологічного в бік формування активних форм кисню – пероксинітриту з 

прогресуванням оксидативного стресу. 

Вперше визначено, що у щурів зі сформованою артеріальною 

гіпертензією, незалежно від етіології та патогенезу її формування, 

спостерігаються однотипні зміни вмісту пресорних та депресорних 

нейропептидів в аркуатному ядрі гіпоталамусу, які характеризуються 

зменшенням рівнів мозкового натрійуретичного пептиду, β-ендорфіну та 

ангіотензину II із достовірним збільшення нейротензину. Доведено, що 

особливості їх вмісту та балансу мають залежність від етіопатогенетичних 

механізмів сформованої патології. Так, порівняно з контролем, при 

ендокринно-сольовій артеріальній гіпертензії спостерігається значне 

переважання вмісту депресорних нейропептидів над пресорними у 4,3 рази, 

тимчасом як при моделі есенціальної артеріальної гіпертензії – практично в 

три рази. 

Встановлено, що відмінними рисами морфо-денситометричних 

показників ядер нейронів суб’ядер аркуатного ядра гіпоталамусу у щурів із 

ендокринно-сольовою моделлю артеріальної гіпертензії, порівняно із 

есенціальною, є протилежні до контрольних значень характеристики, які при 

міжгруповому порівнянні мають зворотну залежність. Так, при ендокринно-



сольовій моделі артеріальної гіпертензії ядрам нейронів суб’ядер аркуатного 

ядра більшістю притаманна великоядерність, тимчасом як при есенціальній 

ядра нейронів переважно дрібні. Доведено, що артеріальна гіпертензія сприяє 

структурно-популяційній перебудові у суб’ядрах аркуатного ядра 

гіпоталамусу щурів із сформованою артеріальною гіпертензією, яка має 

загальні особливості та притаманна обом моделям. Визначено, що незалежно 

від етіології артеріальної гіпертензії клітинна популяція аркуатного ядра 

гіпоталамуса стає неоднорідною, з’являються нейрони із дуже дрібними (20-

50 мкм2) та дуже великими (71-100 мкм2) ядрами. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота є 

фундаментальним дослідженням. Її результати розширюють наукові 

уявлення про патогенетичні особливості морфо-функціонального стану 

нейронів аркуатного ядра гіпоталамусу при різних за етіологією та 

патогенезом артеріальних гіпертензіях есенціальної та ендокринно-сольової 

моделей, що є прототипами клінічних нозологічних форм гіпертонічної 

хвороби – первинної та вторинної, ендокринно-асоційованої. Отримані 

результати характеризують стан локальної системи монооксиду азоту, 

особливості пресорно-деперсорного балансу нейропептидів у структурі 

аркуатного ядра гіпоталамусу та морфо-денситометричні відмінності 

популяцій нейронів вентромедіального, вентролатерального та 

дорсомедіального його суб’ядер на фоні стійкого підвищення артеріального 

тиску.  

Нові теоретичні положення дисертації використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі загальної патофізіології ДВНЗ 

«Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України», кафедрі патофізіології Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України, кафедрі патологічної фізіології 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України, кафедрі 

патологічної фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України», кафедрі патологічної фізіології імені Д.О. Альперна Харківського 



національного медичного університету МОЗ України, кафедрі загальної та 

клінічної патофізіології ім. В.В. Підвисоцького Одеського національного 

медичного університету МОЗ України. 
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6 статей у наукових фахових виданнях України, серед яких 3 статті у 
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