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Проаналізовано дані літератури, які свідчать про важливу роль центрального пейсмекера циркадіанного ритму,
яким виступає супрахіазматичне ядро переднього гіпоталамуса і інтраренального водія ритму, що забезпечує підтримку
гломеруло-тубулярного балансу і тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку в денні та нічні години добового циклу.
Обговорюється виняткова роль мелатоніну, серотоніну, дофаміну, аргінін-вазопресину та оксиду азоту в регуляції
біологічної ритмічної активності як центрального, так і інтраренального пейсмекера .
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Серед стандартних універсальних характеристик всіх живих об’єктів на Землі характерним є
властивість їх реагувати і синхронізувати свою життєдіяльність з ритмічними змінами
навколишнього середовища. Обертання Землі навколо своєї вісі породжує ритмічну зміну дня і ночі,
що зумовлює різну інтенсивність інсоляції, коливання температури. Рух Землі довкола Сонця
забезпечує в середніх широтах чітку сезонну ритмічність.
Ці та інші зовнішні чинники виступають для біологічних об’єктів своєрідними пейсмекерами
(водіями) різних хроноритмів. Можна з високою ймовірністю стверджувати, що за 4,5 млрд. років,
впродовж яких на Землі з’явились і еволюціонують живі об’єкти, вплив зовнішніх ритмозадавачів
через свою стабільність привів до появи на певних етапах еволюції своїх внутрішніх водіїв ритму,
структура яких інтегрувалась в біологічні регуляторні системи. За таких умов зовнішнім ритмічним
стимулам достатньо проявити вплив на ендогенні водії ритму, завдяки яким в організмі реалізуються
ритмічні зміни в діяльності всіх органів і систем [26].
Серед претендентів на роль ендогенного водія біологічних ритмів тривалий час провідна роль
відводилась епіфізу, особливо в дослідах на птахах. В ґрунтовній оглядовій роботі Simoneaux V. et
Ribelayga C.H. [63] підведені підсумки дослідження ролі епіфіза і його головного гормону мелатоніну
в механізмах регуляції циркадіанних (навколодобових) ритмів. За останні 50 років було чітко
встановлено, що секреторні, гормонпродукуючі процеси в епіфізі мають стабільний циркадіанний
характер: в темнову фазу добового циклу синтез мелатоніну із серотоніну різко збільшувався [67].
Циркадіанний характер секреції мелатоніну в пінеальній залозі має ендогенний характер,
зберігаючись і при утриманні тварин за умов постійної темряви [29].
Беручи до уваги той факт, що зміна дня і ночі реалізує свій вплив через фоторецепторні
клітини сітківки ока, імпульси від яких по ретино-гіпоталамічному тракту направляються в першу
чергу в нейрони супрахіазматичних ядер переднього гіпоталамусу, цілком очевидно постала
проблема з’ясування ролі нейронів СХЯ в пейсмекерному забезпеченні циркадіанного ритму [35]. В
ряді робіт показана виключна роль нейронів СХЯ в регуляції циркадіанного ритму: руйнування СХЯ
приводило до втрати твариною здатності контролювати циркадіанний ритм сну і неспання,
локомоторної активності, режиму харчування [29]. Введення на цьому фоні мелатоніну практично не
відновлювало втрачений ритм. Такі результати дають підстави стверджувати про виключну роль
СХЯ в регуляції циркадіанного ритму.
В літературі є достатня кількість досліджень, в яких стверджується, що СХЯ представлені
гетерогенною популяцією нейронів як чутливих, так і нечутливих до дії світла [62, 32].
Наявність різних нейронів в структурі СХЯ, як чутливих, так і нечутливих до дії світла
поставила перед науковцями питання, яким чином взаємодіють між собою різні групи нейронів в
процесі регуляції біологічних ритмів. Було чітко встановлено, що в механізмах міжнейрональної
взаємодії в СХЯ важлива роль відводиться різним нейромедіаторам: серотоніну, дофаміну,
норадреналіну, ГАМК, мелатоніну [33]. В серії експериментальних досліджень в хронобіологічній
лабораторії Г.І. Кокощука констатовано, що активація ретино-гіпоталамічного тракту в
експериментах на щурах лінії Вістар приводить до підвищення рівня і біологічної дії серотоніну,
дофаміну, норадреналіну [2]. Зміна нейротрансмітерної констеляції в нейронах СХЯ реалізує свою
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дію на ГАМК-ергічні системи мозку, синтез мелатоніну і аргінін-вазопресину, важливих еферентних
механізмів впливу на циркадіанний ритм функціонального стану периферійних органів, зокрема
нирок [4]. Ефекторні впливи біоритму нейронів СХЯ на діяльність внутрішніх органів реалізуються
не тільки через ритм секреції мелатоніну та аргінін-вазопресину, а і через зміни секреції
кортикостероїдів [10].
Концепція синхронізації циркадіанного ритму нейронів СХЯ із біоритмом периферійних
водіїв ритму впродовж останніх 10 років досліджувалась нідерландськими вченими R.M. Buijs, A.
Kalsbeek [41, 76]. Автори аналізували можливу ефекторну роль симпатичної нервової системи та
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової вертикалі. Певні труднощі у виясненні ролі даної проблеми
були пов’язані з тим, що експериментальні дослідження проводять переважно на «нічних» тваринах,
що не дозволяє однозначно «зв’язати» ритм секреції мелатоніну і активність гіпоталамо-гіпофізарноїадреналової системи [16].
Питання про еферентні шляхи впливу біоритму нейронів СХЯ на хроноритм функції
внутрішніх органів знайшло своє подальше вирішення в оригінальних експериментальних
дослідженнях Guo H. et al. [34]. На моделі парабіонтів показано, що при пошкодженні СХЯ одного із
парабіонтів біоритм у нього зберігався лише в печінці і нирці, засвідчуючи виключну роль
гуморальних ефекторних впливів СХЯ на діяльність вказаних органів. В той же час, біоритмічні
зміни у парабіонта із інтактними СХЯ зберігались також і в серці, скелетному м’язі та селезінці,
вказуючи на важливу роль нейральних еферентних впливів СХЯ на вказані органи. Ці дані добре
узгоджуються і з даними Кушнір І.Г. [3] про модулючу роль симпато-адреналової системи в регуляції
циркадіанного ритму функції нирок.
В основі фізіологічних реакцій клітин периферійних органів до біоритмічних впливів СХЯ
лежать зміни роботи генетичного апарату цих клітин: активація генів ритмічності (Per-1 і Per-2) до
синтезу м-РНК, підвищенню чутливості рецепторів як на мембрані клітин, так і на її субклітинних
структурах [54].
В процесі проведення подібного роду досліджень були отримані факти, які дозволили
сформулювати гіпотезу, згідно з якою в периферійних органах є свої ендогенні водії ритму, із якими
вступають у взаємодію ефекторні стимули центрального пейсмекера, яким є СХЯ [34, 76]. Практично
у всіх органах свої водії ритму ієрархічно підпорядковані центральному пейсмекеру (СХЯ, хоча
механізми демпінгу (підпорядкування) практично не досліджені. Периферійні пейсмекери мало
чутливі до світлових стимулів, а залежать переважно від харчування і рівня цукру в крові,
температури тіла та локомоторної активності, дії гормонів та біологічно-активних речовин [21, 66].
Периферійні ритмозадавачі виявлені в окремих клітинах-фібробластах [18], наднирниках [13], печінці
[53], міокарді [44], судинах [58].
Аналізуючи характер і механізми регуляції біологічних ритмів, ролі центрального і
периферійного пейсмекерів, окремо необхідно зупинитись на регуляції хроноритму функціонального
стану нирок. Справа в тому, що нирка є тим інтегративним органом, який постійно контролює і
підтримує стабільність цілого ряду гомеостатичних параметрів (об’єм водних секторів:
внутрішньосудинний, міжклітинний та внутрішньоклітинний, осмолярність та кислотно-лужний
гомеостаз, іонну концентрацію) [30]. Циркадіанні зміни функціонального стану нирок можуть у
цьому зв’язку носити різноплановий характер: по-перше, це може бути відповідна реакція на
нейроендокринні впливи центрального пейсмекера, по-друге, в літературі є данні, які доводять, що в
нирці є і ритмічно функціонує свій периферійний водій ритму. Ще в 1975 р. K. Nagai et al. [69]
показали, що окремі біохімічні процеси в нирці, наприклад активність фосфоенолпіруваткінази має
чіткий циркадіанний ритм з піком активності 200-800 і мінімумом активності з 1400 до 2000. Активність
ферменту корелювала з ритмом глюконеогенезу. В нирці виявлений чіткий добовий ритм екскреції
електролітів, який не залежав від секреції альдостерону. Експериментальна інверсія ритму освітлення
впродовж 5 днів приводила до інверсії і ритму екскреції електролітів. В останні роки, зважаючи на
морфологічне і функціональне різноманіття епітеліоцитів нефрону, проведено дослідження
циркадіанного ритму окремих структур в нефроні [49]. Показано, що між реабсорбцією в
проксимальних і дистальних канальцях встановлюється генетично детермінований ритм
функціональної активності [12]. Втрата генів ритму веде до ознак нецукрового діабету, дизрегуляції
екскреції натрію, падіння артеріального тиску, що в кінцевому результаті може привести до патології
серцево-судинної системи та нирок [20].
Беручи до уваги той факт, що моноаміни: серотонін, норадреналін, дофамін, виступають
важливою складовою міжнейрональної інтеграції в супрахіазматичних ядрах в процесі регуляції
циркадіанного ритму, зважаючи на те, що активність симпато-адреналової системи має чіткий
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добовий ритм, ґрунтуючись на чисельних даних літератури про здатність ниркової паренхіми як
синтезувати, так і окислювати норадреналін, серотонін, дофамін, можна допустити, що саме
моноамінергічна система нирки становить головну складову внутрішньониркового периферійного
водія ритму [24].
В дослідах Luke D. et al. [46] показано, що швидкість клубочкової фільтрації та екскреції
сечовини у щурів мали чітку добову залежність із розвитком акрофази діурезу, екскреції іонів натрію
і калію в нічні години. Вивчаючи роль гемодинамічних факторів в розвитку циркадіанного ритму
функціонального стану нирок, Pons M. et al. [22] констатував наявність добового ритму функції нирок
і за умов 24 годинного стабільного підтримання гемодинамічних параметрів. Циркадіанний ритм
екскреторної функції нирок у щурів носить настільки чіткий і стабільний характер, що це дозволяє
використовувати його у хронофармакологічних, хронотоксикологічних дослідженнях та для оцінки
стану хроноритму нейронів в СХЯ [5].
В літературі останніх десятиліть обґрунтовано стверджується, що важливою еферентною
ланкою впливу центрального пейсмекера (СХЯ) на біоритм функції нирок виступає мелатонін [47]. В
морфологічних дослідженнях Song Y. et al. встановлено, що в корковому шарі нирок є висока
щільність мелатонінових рецепторів, зокрема в базолатеральній мембрані епітеліоцитів
проксимальних канальців [68]. Здатність мелатоніну підвищувати діурез і екскрецію іонів натрію, не
впливаючи на швидкість клубочкової фільтрації і нирковий кровотік, додатково засвідчує переважну
дію на канальцевий апарат нефрону [27]. Нефротропна дія мелатоніну на функцію нирок
супроводжувалась паралельним зниженням рівня антидіуретичного гормону в плазмі крові
пригніченням секреції кортикостероїдів у відповідь на АКТГ [59]. Серед гормонів, які мають чітку
циркадіанну секреторну залежність чільне місце відводиться аргінін-вазопресину. Між секрецією
аргінін-вазопресину і мелатоніну встановлюються реципрокні взаємини [54].
В експериментах на щурах Кушнір І.Г. [6] показана важлива роль аргінін-вазопресину в
підтриманні циркадіанного ритму функції нирок. Рівень аргінін-вазопресину в крові досягав
акрофази в середині світлової фази добового циклу. Цікаво, що аргінін-вазопресин, який синтезується
нейронами СХЯ в циркадіанному режимі проявляє вплив на добовий ритм функціонального стану
нефрону, в той час, коли аргінін-вазопресин, що синтезується в супраоптичних ядрах у відповідь на
стимуляцію осморецепторів каротидного клубочка та сонних артерій, хоча і має виражену
нефротропну дію, тим не менше не бере участі у регуляції циркадіанного ритму функції нирок.
На роль гуморальних факторів, які синхронізують циркадіанний ритм біоелектричної
активності нейронів СХЯ із добовим ритмом функції нирок могли би претендувати ряд моноамінів:
серотонін, дофамін, норадреналін [56]. Підставою для постановки такого питання є те, що вказані
аміни мають чіткі добові коливання своєї концентрації в структурах СХЯ [70]. Такий підхід добре
аргументується даними про те, що як центральний пейсмекер (нейрони СХЯ), так і периферійні водії
ритму мають однакову біохімічну і генетичну природу [42].
Хоча серотонін, дофамін, норадреналін в СХЯ і в нирці мають однонаправлену флуктуацію
концентрації, циркадіанна зміна їх рівня може мати різні механізми підвищення [28, 57].
У цьому зв’язку серотоніну, дофаміну, норадреналіну логічно відвести роль факторів в
регуляції біологічного ритму в периферійних пейсмекерах. Показано, що нирковий кровотік,
екскреція електролітів мають чітку залежність від рівня дофаміну і серотоніну [17]. Дофамін, що
продукується в епітелії проксимальних канальців – ключ до розуміння функції нефрону [25]. Дофамін
виступає антагоністом ангіотензину ІІ, α-адреноміметиків, стимулює ДОФА-рецептори і блокує
роботу Na+/K+ АТФ-ази, що реалізується в натріурезі [40]. Крім того, показано, що дофамін в нирці
блокує ефекти аргінін-вазопресину впливає на метаболізм простагландинів, а також виступає
антагоністом серотоніну у впливах останнього на функціональний стан нефрону [60].
Як показали дослідження, підвищення рівня серотоніну в СХЯ під впливом циталопраму,
ципрамілу потенціює батіфазу екскреторної функції нирок в середині світлової фази добового циклу,
і знижує вираженість акрофази в середині темнової фази. Екзогенно введений серотонін викликав
фазні зміни екскреторної функції нирок як в денні, так і в нічні години. Перша фаза ефекту
серотоніну супроводжувалась різким зниженням діурезу аж до анурії, впродовж наступних після
введення 3 годин. В подальшому розвивалась поліурична фаза. Фазні ефекти серотоніну на функцію
нирок пояснюють послідовною активацією спочатку 5-НТ-1 рецепторів, стимуляція яких викликає
вазоконстрикцію, а в подальшому взаємодія серотоніну з 5-НТ-2 рецепторами зумовлює
вазодилятацію і поліурію. Здатність серотоніну викликати ішемію нирок добре відома, як і те, що
така ішемія може виступити причиною розвитку морфологічних ушкоджень нирок [75].
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В ґрунтовній роботі Tao Wu et al. [55] досліджено роль ритмічності зміни світлової і темнової
фаз добового циклу і режиму харчування в порушенні активності генетичного апарату в нирці.
Констатовано, що інверсія світлового режиму з 12 с : 12 т на 12 т : 12 с приводить як до зміни
акрофази, так і батіфази активності геномів Bmal, Clock, Cry, Per-1, Per-2 в епітелії ниркових
канальців, але дані експерименти скоріше свідчать про ієрархічну залежність біоритму нирки від
циркадіанних змін в СХЯ. Тим не менше, L.P. Stow and M.L. Gumz [65], аналізуючи результати
проведеного в 2011 році дослідження, схиляються до думки, що в нирці є свій периферійний водій
ритму, який забезпечує добовий біоритм екскреції іонів натрію і контроль артеріального тиску.
Природа цього водія ритму, на думку авторів, пояснюється активністю генів циркадіанної
ритмічності Per-1, Per-2, Cry1, Cry2, але в даній роботі не досліджена і не проаналізована можлива
роль інтраренальних механізмів регуляції біологічного ритму активності відповідних генів [78].
Далеким від вирішення залишається і питання пpo структурно-функціональну організацію
периферійних інтраорганних водіїв циркадіанного ритму. Як за даними літератури [37], так і за
результатами наших досліджень [8, 9] периферійний внутрішньонирковий пейсмекер циркадіанного
ритму, хоча і не в повному обсязі, контролює біоритмічні добові коливання функціонального стану
нирок і за умов блокади центрального пейсмекера тривалим постійним освітленням. Однак, в літературі
немає чітко усталеної точки зору про структурно-функціональну природу периферійного
внутрішньониркового пейсмекера. Своєрідним аргументом на користь присутності ритмічної
діяльності периферійних пейсмекерів є дослідження біоритму активності генетичного апарату в
окремих клітинах [11]. Оскільки ряд авторів вважає, що і в СХЯ, і в периферійних органах циркадіанна
активність генів Per-1, Per-2 (Lucipherase), Cry-1, Bmal-1 та інших ідентичні, то це є свідченням того, що
периферійний пейсмекер локалізується в генетичному апараті [54, 42]. Відкритим залишається питання
про природу стимулів, які активують гени циркадіанної активності [45].
Питання про хімічну природу факторів, що стимулюють циркадіанну активність генетичного
апарату сформульоване лише в останні 2-3 роки, а наявні окремі факти не дозволяють чітко
окреслити ані коло окремих претендентів, ні механізми їх активності [28, 48].
На основі результатів наших досліджень [1, 7, 8] та даних літератури сформульовано
узагальнений висновок про механізми підтримання гломеруло-тубулярного, тубуло-тубулярного
балансів і тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку та їх ролі в реалізації ниркою циркадіанного
ритму функціональної активності нефрону. Як справедливо стверджують S.C. Thompson and R. Blantz
[77] гломеруло-тубулярні взаємини в нирці є «динамічними, таємничими і придатними до
математичного аналізу». В той же час «біологічна основа цієї взаємодії – фрагментарна і часто не
переконлива». Підвищення фільтраційного завантаження проксимального канальця диктує
необхідність активації проксимального транспорту електролітів, підвищення реабсорбції електролітів
і в дистальному сегменті нефрону з наступною активацією рецепторного апарату клітин macula densa,
що забезпечить вплив на тонус a. afferens, зміну швидкості гломерулярної фільтрації в режимі
тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку [64]. Клітини macula densa, реагуючи на хімічний склад
сечі, синтезують ряд хімічних месенджерів, які впливають на клітини юкста-гломерулярного апарату
(ЮГА), зокрема NO та ПГЕ-2 [14].
В експериментах Vіlla E. et al. [23] показано, що простагландини Е2, регулюючи циркадіанний
ритм, проявляють вазодилататорну дію, збільшують нирковий кровотік, підвищують екскрецію
натрію із сечею. Схожим нефротропним ефектом володіє і оксид азоту (NO) [7, 14, 74]. Показано, що
натріуретична дія оксиду азоту може залежати від його здатності блокувати синтез Na+/K+ АТФ-ази
[43], та нейтралізувати ефекти серотоніну [50]. Підвищений синтез оксиду азоту та простагландинів
приводить до стимуляції пуринових (Р2) рецепторів в клітинах ЮГА і синтезу реніну [61]. При
блокаді синтезу NO та ПГЕ2 – рівень реніну в плазмі знижувався. Роль ренін-ангіотензинової системи
в регуляції гломеруло-тубулярного і тубуло-гломерулярного балансу є предметом самостійних
детальних досліджень останніх років [51, 52]. При дослідженні активності ренін-ангіотензинової
системи і рівня альдостерону в крові була виявлена також чітка циркадіанна ритмічність [36].
Циркадіанна ритмічність функціональної активності окремих відділів нефрону має в своїй основі
ритмічні добові коливання активності генетичного апарату клітин macula densa, епітелію
проксимального та дистального сегменту нефрону, що інтерпретується в останні 5 років як свідчення
наявності інтраренального пейсмекера циркадіанного ритму [49, 72].
Висока чутливість міоепітеліальних клітин ЮГА до серотоніну, дофаміну, норадреналіну і
оксиду азоту робить їх природною зв’язуючою ланкою між центральним та периферійним
пейсмекерами. В той же час, інтенсивність трансепітеліального транспорту іонів натрію в
проксимальному відділі нефрону диктує необхідність участі дистального відділу нефрону (широка
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частина петлі Генле і дистальний звивистий каналець) критерієм ефективності реабсорбції іонів
натрію в цьому відділі є стан клітин щільної плями (macula densa) і їх вплив на клітини ЮГА. В
наших дослідженнях констатовано, що при заблокованому центральному пейсмекері тубулотубулярний баланс втрачався як після підвищення, так і зниження рівня дофаміну в нирці,
засвідчуючи важливу роль дофаміну в якості функціонального антагоністу ефектів серотоніну в
нефроні [15].
Підсумок
Встановлені факти дозволяють з високим ступенем ймовірності стверджувати, що структури,
які забезпечують в нефроні гломеруло-тубулярний та тубуло-тубулярний баланси (клітини ЮГА і
macula densa) виступають структурними одиницями внутрішньониркового циркадіанного водія
ритму, а серотонін, дофамін і оксиду азоту, впливаючи на ці морфологічні утворення, забезпечують
стабільність роботи периферійного ниркового пейсмекера навіть за відсутності ритмічних впливів
центрального пейсмекера, яким є СХЯ.
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Реферати
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ИНТРАРЕНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛЯЦИИ ЦИРКАДИАННОГО РИТМА ФУНКЦИИ
ПОЧЕК
Доцюк Л.Г.
Проанализированы данные литературы, свидетельствующие
о
важной
роли
центрального
пейсмекера
циркадианного ритма, которым выступает супрахиазматическое
ядро переднего гипоталамуса и интраренального водителя ритма,
обеспечивающего поддержание гломеруло-тубулярного баланса и
тубуло-гломерулярной обратной связи в дневные и ночные часы
суточного цикла. Обсуждается исключительная роль мелатонина,
серотонина, дофамина, аргинин-вазопреcсина и оксида азота в
регуляции биологической ритмической активности как
центрального, так и интраренального пейсмекера.
Ключевые слова: центральный и интраренальный
пейсмекеры биоритма, серотонин, мелатонин, дофамин, аргининвазопресин, оксид азота.
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CENTRAL AND INTRARENAL MECHANISMS OF
CIRCADIAN RHYTHMS RENAL FUNCTIONSʼ
REGULATION
Dotsyuk L.G.
Analysed data of literature indicating the
important role of the central pacemaker of circadian
rhythm, which is the suprachiasmatic nucleus of anterior
hypothalamus and intrarenal pacemaker that preserves
glomerulotubular balance and tubuloglomerular feedback
in the day and night hours of day's cycle. Discussed the
particular role of melatonin, serotonin, dopamine,
arginin-vasopressin and nitric oxide in the regulation of
biological rhythmic activity of both central and intrarenal
pacemakers.
Key words: central and intrarenal pacemakers
of biorhythm, serotonin, melatonin, dopamine, argininvasopressin, nitric oxide.

