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Розвиток остеодистрофії при захворюван-

нях гепатобіліарної системи відомий факт, але 
механізм формування метаболічних порушень в 
кістковій тканині при патології печінки до кінця не 
зʼясований. 

Тому метою роботи стало дослідження мор-
фологічних та біохімічних змін у кістковій тканині 
самок та самців щурів при моделюванні хронічного 
токсичного гепатиту.

Матеріал та методи. Моделювання токсич-
ного гепатиту проводили на 1 місячних самцях і 
самках щурів лінії Вістар шляхом внутрішньоче-
ревного введення гідразин сульфату 50 мг/кг два 
рази на тиждень протягом 3-х місяців. Морфоме-
тричні виміри (щільність, вміст мінерально-орга-
нічного, мінерального та органічного компонента) 
проводили на стегнових кістках та останньому по-
перековому хребці. У гомогенатах кісткової ткани-
ни щелеп та стегнової кістки визначали активність 
еластази, активність кислої і лужної фосфатази, 
та вміст кальцію. По співвідношенню активностей 
кислої і лужної фосфатази розраховували мінера-
лізуючий індекс.

Результати. Встановлено зниження органіч-
ного матриксу при збереженій інтенсивності міне-
ралізації кісткової тканини у самок та зниження мі-
нералізації кісткової тканини у самців під впливом 
токсичного гепатиту. Біохімічні дослідження кістко-
вої тканини показали активацію руйнування білко-
вої матриці кістки, інтенсифікацію мінералізації у 
самок, а також активацію гідролізу гідроксиапатиту 
поряд зі зниженням рівня кальцію у кісткової тка-
нині тварин обоє статті на тлі моделювання хро-
нічного токсичного гепатиту. 

Висновки. Проведені дослідження встановили 
різноспрямовані порушення метаболізму та струк-
тури кісткової тканини у самців і самок, індуковані 
тривалим введенням гідразин сульфату: у самок 
пригнічення формування органічного матриксу 
при збереженій інтенсивності мінералізації кіст-
кової тканини, а у самців зниження мінералізації 
кісткової тканини на тлі декілька збільшеної інтен-
сивності синтезу органічного компоненту.

Ключові слова: щури, кісткова тканина, хро-
нічний токсичний гепатит.

Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження проведені в 
рамках наукової теми кафедри фізіології людини 
та тварин Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова «Дослідження лікувально-профі-
лактичних властивостей раковин молюсків Чорно-
го моря» (№ держ. реєстрації 0119U000499), та ДУ 
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України» «Експериментальне дослідження 
змін тканин ротової порожнини у щурів під впли-
вом ксенобіотиків та гіпоксії» (№ держ. реєстрації 
0120U105477). 

Вступ. Хронічні захворювання печінки супро-
воджуються порушенням стану кісткової тканини, 
яке прийнято називати «печінковою остеодистро-
фією» і виявляється у 40–75 % [1]. Як правило, 
цироз печінки, вірусні гепатити HCV і HBV супро-
воджуються збільшенням концентрації паратгор-
мону і формуванням синдрому вторинного гіпер-
паратиреозу, що визначає особливості процесу 
ремоделювання кісткової тканини. Синтез віта-
міну D на 90 % здійснюється в печінці [2, 3]. При 
виникненні постхолецистектомічного синдрому та 
жовчнокамʼяної хвороби біліарна недостатність 
виявляється більш ніж в 87 % випадків, що при-
зводить до недостатнього або несвоєчасного над-
ходження жовчі в дванадцятипалу кишку і порушує 
всмоктування не тільки ліпідів, але і жиророзчин-
них вітамінів. Тому, порушення всмоктування 
кальцію і вітаміну D може бути обумовлено білі-
арною недостатністю та призводити до зниження 
мінеральної щільності кісткової тканини [4]. 

Незважаючи на відомі факти розвитку остео-
дистрофії при захворюваннях гепатобіліарної сис-
теми, механізм формування метаболічних пору-
шень в кістковій тканині при патології печінки до 
кінця не з’ясований. У той же час це питання вима-
гає обов’язкового уточнення для розробки патоге-
нетичної схеми профілактики остеодистрофії при 
патології гепатобіліарної системи. 

Метою роботи було дослідити морфологічні 
та біохімічні зміни у кістковій тканині самок та сам-
ців щурів в умовах хронічного токсичного гепатиту.

Матеріал та методи дослідження. Експери-
ментальні дослідження були проведені в віварії 
біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова та 
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на базі лабораторії біохімії ДУ «Інституту стомато-
логії та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 
на 1 місячних самцях і самках щурів лінії Вістар 
стадного розведення, які були розподілені на ін-
тактну та експериментальну групи. Токсичний ге-
патит в експериментальній групі відтворювали 
шляхом внутрішньочеревного введення гідразин 
сульфату у дозі 50 мг/кг два рази на тиждень про-
тягом 3-х місяців. Тварин виводили з експеримен-
ту шляхом тотального кровопускання з серця під 
тіопенталовим наркозом. 

Для проведення морфометричних досліджень 
у щурів виділяли стегнові кістки та останній по-
перековий хребець перед куприковим відділом. 
Визначали щільність і ваговий вміст мінерально-
органічного (МОК), мінерального (МК) та органіч-
ного компонента (ОК) в діафізі стегнової кістки та 
хребцях [5]. 

У гомогенатах кісткової тканини щелеп та 
стегнової кістки (75 мг/мл 0,1 М цитратного буфе-
ру pH 6,1) визначали активність еластази, актив-
ність кислої (КФ) і лужної фосфатази (ЛФ) та вміст 
кальцію. По співвідношенню активностей КФ і ЛФ 
розраховували мінералізуючий індекс [5].

При проведенні експериментальних дослі-
джень тварини знаходились в стандартних умовах 
віварію згідно з нормами і принципами Директиви 
Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що 
використовуються для наукових цілей [6]. При 
роботі з тваринами керувалися Законом України 
«Про захист тварин від жорстокого поводження» 
(№ 1759-VI від 15.12.2009 р.) з урахуванням пра-
вил Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, які використовуються в експерименталь-
них та інших наукових цілях. 

Статистичну обробку отриманих даних у сері-
ях дослідів проводили за методом Ст’юдента–Фі-
шера. Достовірними відхиленнями вважали ті, що 
знаходились в межах вірогідності за таблицями 
Ст’юдента, р ≤ 0,05.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Дані щодо результатів морфометричних дослі-
джень кісток щурів з токсичним хронічним гепати-
том наведені у таблиці 1. 

У ході морфометричного дослідження було 
встановлено достовірне підвищення щільності 
хребців у самок при розвитку гепатиту у порівнян-
ні з показниками інтактних груп на 5,3 % (р <0,05). 
Ріст щільності кісток у самок з гепатитом супрово-
джувався збільшенням вмісту мінерально-органіч-
ного комплексу у хребцях на 5,5 % (р <0,05). Збіль-
шення вмісту мінерально-органічного комплексу 
при гепатиті відбулося за рахунок збільшення маси 
мінерального компоненту в хребцях, якій зріс на 
25,8 %, а також за рахунок зниження вмісту орга-
нічного компоненту в хребцях на 10,8 % (р <0,05). 

У самців з гепатитом спостерігалась тенден-
ція до збільшення щільності кісток за рахунок зни-
ження маси мінерального компоненту і збільшення 
органічного (р >0,05) у порівнянні з показниками ін-
тактної групи. Це поєднувалося з достовірним зни-
женням щільності стінки діафізу їх стегнових кісток 
на 4,1 % (р <0,05). Необхідно звернути увагу на те, 
що, незважаючи на невисокий відсоток зміни до-
сліджуваних показників, різниця між значеннями у 
інтактній і дослідній групах достовірна за рахунок 
дуже низькою помилки (±m).

Таким чином, хронічний токсичний гепатит, 
спричинений гідразин сульфатом, у зростаючих 
самок пригнічував формування органічного ма-
триксу при збереженій інтенсивності мінералізації 
кісткової тканини. У самців токсичний гепатит при-
зводив до протилежної тенденції: деяке збільшен-
ня інтенсивності синтезу органічного компоненту 
на тлі зниження мінералізації кісткової тканини. 

Таблиця 1 – Щільність та вміст мінерально-органіч-
них компонентів у кістках щурів з хронічним токсич-
ним гепатитом 

Показники
хребці

Діафіз 
стегнової 

кістки
♂♂

Щільність, 
г/см3

Контроль 1,435±0,024 2,062±0,020

Гепатит 1,426±0,006
р >0,05

1,977±0,013
р <0,05

Вміст МОК,  
%

Контроль 61,19±1,59 91,97±0,60

Гепатит 61,86±0,19
р >0,05

90,00±0,59
р <0,05

Вміст МК,  
%

Контроль 32,44±1,94 63,72±0,99

Гепатит 31,08±0,73
р >0,05

59,94±0,58
р <0,01

Вміст ОК,  
%

Контроль 28,74±1,31 28,25±0,99

Гепатит 30,78±0,73
р >0,02

30,06±0,67
р >0,02

♀♀

Щільність, 
г/см3

Контроль 1,387±0,015 2,035±0,015

Гепатит 1,461±0,009
р <0,05

2,006±0,035
р >0,05

Вміст МОК,  
%

Контроль 60,62±0,98 91,03±0,47

Гепатит 63,94±0,55
р <0,05

89,38±1,48
р >0,05

Вміст МК,  
%

Контроль 26,87±2,98 62,84±0,59

Гепатит 33,81±0,82
р <0,05

62,07±1,41
р >0,05

Вміст ОК,  
%

Контроль 33,76±2,34 28,19±0,39

Гепатит 30,12±0,30
р <0,05

27,31±1,13
р <0,05

Примітка: p – достовірність розбіжності показників по-
рівняно з інтактною групою.
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Встановлені закономірності до-
зволили приспустити негатив-
ний вплив гідразин сульфату 
на білковий метаболізм кістко-
вої тканини щурів, опосередко-
вано через метаболізм естро-
генів, які, як відомо, пригнічу-
ють швидкість ремоделювання 
кісткової тканини [7].

В таблиці 2 наведені дані 
біохімічних досліджень у кіст-
кової тканини альвеолярної та 
стегнової кісток щурів з гепати-
том. Моделювання гепатиту ви-
кликало підвищення активності 
еластази в кістковій тканині 
альвеолярного відростка ще-
лепи самок на 39,8 % (р <0,02). 
У стегновій кістці самок розви-
ток гепатиту також призвів до 
зростання 31,2 % цього фер-
менту (р <0,1).

Оскільки еластаза є фер-
ментом, що бере участь в гід-
ролізі не тільки еластину, але 
і колагену органічної матриці 
кісткової тканини, збільшення 
її активності при хронічному 
гепатиті свідчить про інтенси-
фікацію гідролізу білків альве-
олярного відростка і стегнової 
кістки. Цим фактом можна по-
яснити зниження частки орга-
нічного компонента в кістковій тканині самок, що 
було встановлено морфометричними досліджен-
нями (табл. 1). 

Активність еластази в тканині альвеолярного 
відростка і стегнової кістки при моделюванні хро-
нічного гепатиту у самців істотно не змінилася (р 
>0,05 для альвеолярної кістки, р >0,05 для стегно-
вої кістки). Маса органічної частини кісткової тка-
нини самців, які тривалий час отримували гідра-
зин, за результатами морфометричного аналізу 
кісток також не зазнала значних змін.

Хронічне введення гідразину сприяло збіль-
шенню іншого маркера остеорезорбції – активнос-
ті кислої фосфатази, що бере участь у резорбції 
гідроксиапатиту кісткової тканини. Так активність 
цього ферменту при гепатиті у самок підвищилася 
на 36,9 % в альвеолярному відростку (р <0,05) і 
на 45,5% в стегнової кістки (р <0,01). У самців при 
гепатиті відзначені більш істотні зміни: активність 
кислої фосфатази в альвеолярній кістці збільши-
лася на 93,7 % (р <0,02) і в стегновій кістці – на 
88,3 % (р <0,01). Отримані дані вказують на інтен-
сивне руйнування гідроксиапатиту кісткової тка-

нини під впливом хронічного введення гідразину, 
більш виражене у самців.

Маркер кісткоутворення (активність лужної 
фосфатази) достовірно збільшився при моделю-
ванні гепатиту у самок, як в альвеолярній кістці – 
на 67,3 % (р <0,001 ), так і в стегновій кістці – на 
61,7 % (р <0,02). Цей факт говорить про активацію 
процесів мінералізації і його можна пояснити ком-
пенсаторною відповіддю на посилення резорбцій-
них процесів в кістковій тканині самок під впливом 
хронічного введення гідразину. Крім того, підви-
щення щільності хребців є наслідком встановле-
ного збільшення при гепатиті активності кісткової 
ЛФ у самок [8].

У щурів самців істотних змін активності лужної 
фосфатази в кістковій тканині двох типів при хро-
нічному гепатиті не виявлено (р >0,05). 

Ступінь ремоделювання кісткової тканини 
більш чітко відображає співвідношення активності 
лужної до активності кислої фосфатази (ЛФ/ КФ). 
Цей індекс вказує на переважання одного зі скла-
дових процесу ремоделювання: остеогенезу або 
резорбції кісткової тканини. Як видно з наведених 

Таблиця 2 – Біохімічні показники кісткової тканини альвеолярної та стег-
нової кістки щурів з токсичним гепатитом

Показники
Альвеолярна кістка стегнова кістка

Контроль Гепатит Контроль Гепатит
♀♀

Активність еластази, 
мк-кат/кг 17,87±1,46 24,98±2,15

р <0,02 13,07±0,94 17,15±1,63
р <0,1

Активність кислої 
фосфатази,
мк-кат/кг

2,95±0,15 4,04±0,39
р <0,05 1,23±0,14 1,79±0,21

р <0,1

Активність лужної 
фосфатази,
мк-кат/кг

34,79±1,20 58,22±3,41
р <0,001 9,97±0,81 16,12±1,34

р <0,02

ЛФ/КФ 11,80±0,93 14,40±1,09
р >0,2 8,74±0,79 9,01±0,83

р >0,5
Вміст кальцію,
ммоль/кг 3,07±0,26 2,69±0,18

р >0,2 3,32±0,24 2,89±0,16
р >0,2

♂♂
Активність еластази, 
мк-кат/кг 22,14±2,05 21,07±1,83

р >0,5 18,04±1,53 17,16±1,12
р >0,5

Активність кислої 
фосфатази,
мк-кат/кг

2,54±0,18 4,92±0,67
р <0,02 1,03±0,14 1,94±0,17

р <0,01

Активність лужної 
фосфатази,
мк-кат/кг

39,12±3,01 46,74±4,72
р >0,5 12,86±1,59 11,74±1,08

р >0,5

ЛФ/КФ 15,40±1,48 9,50±0,87
р <0,02 12,48±1,15 6,05±0,72

р <0,01
Вміст кальцію,
ммоль/кг 3,39±0,25 2,77±0,19

р <0,01 3,32±0,31 2,70±0,22
р <0,02

Примітка: p – достовірність розбіжності показників порівняно з інтактною гру-
пою.
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результатів, коефіцієнт ЛФ/КФ в альвеолярному 
відростку у самок при гепатиті збільшується на 
22,1 % (р >0,2), що свідчить про переважання кіст-
коутворення над резорбцією. У стегновій кістці са-
мок з гепатитом відзначена лише тенденція до під-
вищення ЛФ/КФ, чим можна пояснити підвищення 
щільності хребців самок з гепатитом. 

У самців з гепатитом коефіцієнт ЛФ/КФ, навпа-
ки, зменшився на 38,3 % у альвеолярному відрост-
ку (р <0,02) більш ніж у 2 рази у стегновій кістці 
(р <0,01, табл. 2).

Вміст кальцію в кістковій тканині альвеолярно-
го відростка самок з гепатитом знизився на 12,4 % 
(р >0,2), а в стегновій кістці – на 13,0 % (р >0,2). Мо-
делювання хронічного гепатиту у самців призвело 
до більш вираженого зменшення рівня кальцію в 
альвеолярному відростку – на 18,3 % (р <0,01), а 
в стегновій кістці – на 16,9 % (р <0,02), що узго-
джується і з більш високою активністю кісткової КФ 
у самців. Встановлене зниження рівня кальцію в 
кістковій тканині тварин з гепатитом говорить про 
зменшення вмісту основного мінералу кісткової 
тканини гідроксиапатиту. 

Отримані результати дозволяють припустити, 
що підвищення щільності хребців у самок на тлі гі-
дразинового гепатиту, ймовірно, є наслідком фор-
мування мінерального компонента, відмінного від 
фосфату кальцію, або накопичення в кістках самок 
гідразину або його метаболітів. У літературі є відо-
мості про заміщення іонів кальцію в гідроксиапа-
титі на інші іони, що призводить до зміни форми і 
розмірів кристалів і відбивається на властивостях 
гідроксиапатитів [9, 10,11]. 

Таким чином, проведені дослідження встано-
вили різноспрямовані порушення метаболізму та 
структури кісткової тканини у самців і самок, інду-
ковані тривалим введенням гідразин сульфату: у 
самок пригнічував формування органічного ма-
триксу при збереженій інтенсивності мінералізації 

кісткової тканини, а у самців декілька збільшував 
інтенсивність синтезу органічного компоненту на 
тлі зниження мінералізації кісткової тканини. Цю 
різницю можна пояснити участю у метаболізмі кіс-
ток естрогенів, які пригнічують швидкість ремоде-
лювання кісткової тканини, особливо в умовах дії 
токсинів [7, 12,13].

Висновки
1. Моделювання хронічного токсичного гепатиту 

у самок пригнічувало формування органічного 
матриксу при збереженій інтенсивності мінера-
лізації кісткової тканини, навпаки у самців: де-
яке збільшення інтенсивності синтезу органіч-
ного компоненту на тлі зниження мінералізації 
кісткової тканини.

2. У тканині альвеолярного відростку та стегнової 
кістки самок з гепатитом спостерігали актива-
цію еластази у середньому на 35,5 %, кислої 
фосфатази – на 41,2 %, лужної фосфатази – 
на 64,5 %, деяке збільшення ЛФ/КФ на тлі не-
значного зменшення рівня кальцію.

3. У кісткової тканині обох типів самців з ге-
патитом відмічено лише суттєва активація кислої 
фосфатази у середньому на 91,0 %, зниження ЛФ/
КФ та зменшення рівня кальцію на 17,6 %.

Перспективи подальших досліджень. Ре-
зультати проведеного дослідження є експери-
ментальним обґрунтуванням для розробки схеми 
профілактики остеодістрофічних станів в умовах 
хронічного впливу токсинів або порушення функ-
ції печінки. Зважаючи на різноспрямовані зміни 
активності ферментів кісткового ремоделювання у 
тварин різної статі, жінкам з гепатобіліарною пато-
логією для попередження остеодістрофії доцільно 
призначати стимулятори колагеноутворення, а чо-
ловікам – стимулятори мінералізації. З огляду на 
поширеність шкідливої дії ксенобіотиків та гепато-
біліарної патології в сучасних умовах, ця пробле-
ма дуже актуальна і її часткове рішення заплано-
вано нами в подальших дослідженнях. 
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УДК 577.1+616.71-003.93+611.36
МОРФОМЕТРИЧЕсКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕсКИЕ НАРУШЕНИЯ В КОсТНОЙ ТКАНИ
ЛАБОРАТОРНЫх КРЫс с хРОНИЧЕсКИМ ТОКсИЧЕсКИМ ГЕПАТИТОМ
Могилевская Т. В., Макаренко О. А., Гладкий Т. В. 
Резюме. Развитие остеодистрофии при заболеваниях гепатобилиарной системы известный факт, 

но механизм формирования метаболических нарушений в костной ткани при патологии печени до кон-
ца не выяснен. 

Поэтому целью работы стало исследование морфологических и биохимических изменений в кост-
ной ткани самок и самцов крыс при моделировании хронического токсического гепатита. 

Материал и методы. Моделирование токсического гепатита проводили на 1-месячных самцах и 
самках крыс линии Вистар путем внутрибрюшинного введения гидразин сульфата 50 мг/кг два раза в 
неделю в течение 3-х месяцев. Морфометрические измерения (плотность, содержание минерально-
органического, минерального и органического компонента) проводили на бедренных костях и послед-
нем поясничном позвонке. В гомогенатах костной ткани челюстей и бедренной кости определяли актив-
ность эластазы, активность кислой и щелочной фосфатазы, и содержание кальция. По соотношению 
активностей кислой и щелочной фосфатазы рассчитывали минерализующий индекс.

Результаты. Установлено снижение органического матрикса при сохраненной интенсивности ми-
нерализации костной ткани у самок и снижение минерализации костной ткани у самцов под влиянием 
токсического гепатита. Биохимические исследования костной ткани показали активацию разрушения 
белковой матрицы кости, интенсификацию минерализации у самок, а также активацию гидролиза ги-
дроксиапатита наряду со снижением уровня кальция в костной ткани животных обеих полов на фоне 
моделирования хронического токсического гепатита.

Выводы. Проведенные исследования установили разнонаправленные нарушения метаболизма и 
структуры костной ткани у самцов и самок, индуцированные длительным введением гидразин сульфа-
та: у самок подавления формирования органического матрикса при сохраненной интенсивности ми-
нерализации костной ткани, а у самцов снижение минерализации костной ткани на фоне несколько 
возросшей интенсивности синтеза органического компонента. 

Ключевые слова: крысы, костная ткань, хронический токсический гепатит.
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Morphometric and Metabolic Disorders in the Bone Tissue 
of Laboratory Rats with Chronic Toxic Hepatitis
Mogilevskaya T. V., Makarenko O. A., Gladkiy T. V.
Abstract. The development of osteodystrophy in diseases of the hepatobiliary system is a known fact, but 

the mechanism of the formation of metabolic disorders in bone tissue in liver pathology is not fully understood.
The purpose of the study was to study morphological and biochemical changes in the bone tissue of fe-

male and male rats during the modeling of chronic toxic hepatitis. 
Materials and methods. Modeling of toxic hepatitis was carried out on 1 month old male and female Wistar 

rats by intraperitoneal injection of hydrazine sulfate 50 mg / kg twice a week for 3 months. The experiment was 
conducted in accordance with the norms and principles of the EU Council Directive on the protection of verte-
brates used for scientific purposes. Morphometric measurements (density, content of mineral-organic, mineral 
and organic components) were carried out on the femurs and the last lumbar vertebra. Elastase activity, acidic 
phosphatase (indicators of bone resorption); alkaline phosphatase activity and calcium content (indicators of 
the synthesis of new bone tissue) were determined in homogenates of the bone tissue of the jaws and femur. 
The mineralizing index was calculated from the ratio of the activities of acidic phosphatase and alkaline phos-
phatase.

Results and discussion. A decrease in the quantities organic matrix with a preserved intensity savings of 
bone tissue mineral parts in females and a decrease intensity in bone tissue mineralization in males under 
the influence of toxic hepatitis were found. Biochemical studies of bone tissue showed the activation of the 
destruction of the protein matrix of the bone, the intensification of mineralization in females, as well as the 
activation of hydrolysis of hydroxyapatite, along with a decrease in the level of calcium in the bone tissue of 
animals of both sexes against the background of modeling of chronic toxic hepatitis.

Conclusion. The studies carried out have established multidirectional disorders of the metabolism and 
structure of bone tissue in males and females, induced by prolonged administration of hydrazine sulfate: in 
females, suppression of the formation of an organic matrix with a preserved intensity of bone mineralization, 
and in males, a decrease in bone mineralization against the background of a slightly increased intensity of 
synthesis of the organic component. The established patterns made it possible to reduce the negative effect of 
Hydrazine Sulfate on the protein metabolism of rat bone tissue, indirectly through the metabolism of estrogens. 
The results of our study provided experimental justification for the development of a scheme for the Prevention 
of osteodystrophic conditions in conditions of chronic exposure to toxins or impaired liver function. 

Keywords: rats, bone tissue, chronic toxic hepatitis.
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