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РОЛЬ ВАЗОПРЕСИНУ І ОКСИТОЦИНУ В АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЯХ

ОРГАНІЗМУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ

СТРЕСОРНИХ ПОРУШЕНЬ

Т.О. Дев’яткіна, О.М. Важнича, Р.В. Луценко

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Відомо,  що  ендогенні  регуляторні  пептиди  беруть  участь  у

функціонуванні  стрес-реалізуючих  і  стрес-лімітуючих  систем  [1].  Вони

демонструють  високу  пластичність  ефектів,  синергічні  та  антагоністичні

стосунки, каскадний характер реакцій [2]. 

Створення  препаратів  на  основі  регуляторних  пептидів  є  одним  із

магістральних  напрямків  фармакології.  Воно  стосується  вдосконалення

шляхів введення (наприклад, інтраназальний шлях); створення синтетичних

аналогів;  застосування  інгібіторів  протеаз,  які  зменшують  ферментативне

розщеплення  регуляторних  пептидів,  а  також  імунорегуляції  рівня

пептидів [3].

Для обмеження стресорних порушень можуть бути застосовані опіоїдні

пептиди [4], дельта-сон-індукуючий пептид [5], субстанція Р [6], мелатонін

[7],  тироліберин  [8].  Увагу  вчених  привертають  пептиди,  котрі  задіяні  в

формуванні гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі,  зокрема вазопресин та

окситоцин, відомі як препарати для потреб ендокринології та акушерства. 

Мета представленої роботи – проаналізувати дані літератури стосовно

участі  вазопресину і  окситоцину в  адаптаційних  реакціях  і  можливості  їх

застосування для фармакокорекції стресу.

Окситоцин  і  вазопресин  –  еволюційно  старі  пептиди  гіпофізарно-

гіпоталамічної  групи.  Вони  синтезуються  переважно  в  гіпоталамусі.

Розрізняють  дві  вазопресин-секретуючі  системи  гіпоталамусу:  перша

(класична)  система  представлена  нейронами  паравентрикулярного  і

супраоптичного ядер, реагує на осмолярність і не чутлива до кортизолу; друга –



починається  в  паравентрикулярному  ядрі  і  закінчується  в  серединному

підвищенні,  містить  у  нейронах  кортикотропін-релізінг-гормон  (КРГ)  і

регулюється кортизолом [9, 10]. 

Окситоцин  і  вазопресин  надходять  не  тільки  в  гіпофіз,  але  й  в  інші

структури  ЦНС,  де  беруть  участь  у  обробці  та  передачі  інформації.  Ці

пептиди ідентифіковано в тканинах надниркових залоз, тимусі, селезінці  та

інших тканинах [11]. Вони діють через мембранні рецептори. Вазопресинові

рецептори  бувають  кількох  типів  і  асоційовані  з  фосфоліпазою  С  або  з

мобілізацією  Са2+ [12].  Окситоцинові  рецептори  близькі  за  будовою  до

вазопресинових  і  також  неоднорідні  [13].  Детально  досліджено

взаємовідносини  між  вазопресином  і  окситоцином  та  нейротрансмітерами

[14, 15]. 

В  літературі  широко  висвітлено  регуляторні  властивості  вазопресину.

Цей пептид стимулює питтєву поведінку, знижує об’єм і осмолярність сечі,

стимулює  викид  у  кров  Na-уретичного  фактору  [16].  Він  потенціює

гіпертензивний ефект ангіотензину ІІ,  викликає вазоконстрикцію,  посилює

агрегацію тромбоцитів і зсідання крові [17]. Під його впливом  спостерігають

прискорення  формування  умовних  рефлексів  і  процесів  навчання  [18].

Ноотропні властивості притаманні також синтетичним аналогам вазопресину

з  низькою  гормональною  активністю  [19].  Вазопресин  може  збільшувати

викид  кортикотропіну  і  пролактину,  секрецію  інсуліну,  контролювати

секрецію  гонадотропінів  і  зменшувати  стимульовану  продукцію

тестостерону клітинами гонад [20].

Окситоцин  стимулює  скорочення  міометрію,  а  також  бере  участь  у

регуляції  харчової  поведінки,  грумінгу,  соціальної  поведінки,  пов’язаної  з

репродукцією [21,  22,  23,  24]. Окситоцин здатний індукувати  вивільнення

пролактину,  регулювати  продукцію  тестостерону  [25].  Цей  петид  може

прискорювати проліферацію хромафінних клітин надниркових залоз [26]. Він

стимулює церебральний кровоток за участю механізмів, залежних від оксиду

азоту [27]. 



Ефекти  вазопресину  і  окситоцину  можуть  збігатися  або  бути

протилежними  [28,  29].  Вважають,  що  динамічна  взаємодія  між  цими

пептидами  є  компонентом  системи,  яка  інтегрує  нейроендокринні  і

вегетативні  зміни,  пов’язані  з  соціальною  поведінкою  і  конкурентною

регуляцією "стресорної осі" [30].

Існує чимало досліджень, де проаналізовано зміни секреції ендогенних

гормонів  вазопресину  і  окситоцину  за  умов  стресу,  а  також  їхню  роль  в

обмеженні  ушкоджуючого  впливу  на  організм  гострих  або  повторюваних

стресорних ситуацій [31, 32].

При  стресі  (водна  депривація)  спостерігають  підвищення  рівня

вазопресину в лікворі, збільшення площі ядер нейронів супраоптичного ядра

гіпоталамусу  [33].  Повідомляють,  що  стрес  у  вигляді  20-хвилинної

іммобілізації викликає зниження вмісту вазопресин -позитивної речовини у

відповідних  нейронах,  посилене  виділення  пептиду  в  кров.  Хронічний

зоосоціальний або іммобілізаційний стрес у щурів супроводжується значним

збільшенням вазопресин-реагуючих (КРГ)-містких нейронів у гіпоталамусі,

яке  корелює  з  субординаційним  статусом  тварин   [34].  Синтез  пептиду

підвищується  при  хронічному  ізоляційному  стресі,  холодовому  стресі  та

їхній комбінації [35], а також при хронічному стресі на фоні гіпоглікемії [36].

Рівень  вазопресину  в  плазмі  зростає  при  тепловому  стресі,  що  тісно

пов’язане з осмолярністю, а також при короткому стресі новизни в людини

[37,  38].  Водночас  існують  і  протилежні  дані.  Зокрема,  при  холодовому

стресі, відбувається інгібування секреції пептиду за участю барорецепторів

[39]. 

Вважають, що вазопресин при стресі відіграє більш динамічну роль у

формуванні "стресорної осі", ніж КРГ [40, 41]. Саме вазопресин є головним

стимулятором кортикотрофів гіпофізу при гіпоглікемічному стресі в молодих

щурів  [42].  Порівняння  вмісту  адренокортікотропного  гормону  (АКТГ)  і

кортизолу в інтактних та імунізованих проти вазопресину овець демонструє

редукований відгук гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи (ГГНС) на



стрес при незмінному базальному рівні секреції вказаних гормонів [43]. При

цьому відомо, що сам стрес (зоосоціальний) порушує контроль вазопресину

над ГГНС [44]. За умов стресу вазопресин здатний координувати супресію

гонадотропінів  і  зростання  глюкокортикоїдів  [45],  справляти  прямий

тиростимулюючий ефект [46]. 

Вважають,  що  багатогранність  ефектів  і  неоднозначність  змін  рівня

вазопресину при стресі залежить від початкового стану організму, зокрема

від віку тварин [47]. З іншого боку, різноманітність одержаних результатів

зумовлена різницею   в  моделях  стресу,  модулюючим  впливом  численних

гуморальних факторів [48].

За  сучасними  даними,  важливу  роль  у  механізмах  розвитку  стресу

відіграє  окситоцин.  При  дослідженні  короткого  впливу  різних  стресорів

показано,  що  новизна,  іммобілізація  та  інгаляція  парів  ефіру  викликають

підвищення  рівня  окситоцину  в  лікворі  відразу  після  стресу  [49].  Стрес

супроводжується зростанням концентрації  пептиду в плазмі [50]. Описано,

що хронічний осмотичний стрес протягом 12 діб зменшує рівень АКТГ, але

не  порушує  змін  секреції  окситоцину  у  відгук  на  стрес  [51].  Водночас

повідомляють,  що  короткий  іммобілізаційний  стрес  не  викликає  змін

інтенсивності синтезу окситоцину, але гальмує його транспорт по волокнах

[52]. Аналізуючи роль окситоцину в розвитку стресу, припускають, що цей

пептид  сприяє  релаксації  і  седації,  протидіє  центральним  стресогенним

ефектам  КРГ  і  вазопресину  [53].  Окситоцин  інгібує  базальну  та  стрес-

індуковану  активність  ГГНС  за   участю  паравентрикулярних  ядер

гіпоталамусу в залежності від статі і фізіологічного стану організму тварин

[54]. Він опосередковує стрес-індуковану анальгезію в дорослих тварин [55].

Значення вазопресину і окситоцину як компонентів стрес-реалізуючих і

стрес-лімітуючих  систем  є  підгрунтям  для  їхнього  застосування  з  метою

фармакокорекції  стресу.  В  дослідах  на  щурах  продемонстровано,  що

екзогенний вазопресин (на відміну від окситоцину) підтримує гіпофізарно-

адреналовий   відгук  на  стрес  за  умов  блокованої  секреції  КРГ  [56].



Застосування вазопресину в неонатальному періоді викликає довгострокові

ефекти щодо поведінки і пам’яті в ситуаціях, пов’язаних зі стресом [57]. У

спостереженнях на людях відмічено, що інтраназальне введення вазопресину

сприяє адаптації до умов високогір’я [58]. Описано, що за умов стресорної

ситуації  вазопресин  і  окситоцин  підвищують  розумову  активність  і

зменшують  гнів  та  роздратування  у  чоловіків-добровольців  [59].

Антистресорну  активність  виявлено  також  у  синтетичних  аналогів

вазопресину.  Їхнє  профілактичне  введення  нормалізує  адренергічні  та

серотонінергічні процеси в ЦНС при акустичному та емоційному стресі [60].

Стреспротективний  ефект  спостерігається  при  введенні  окситоцину

щурам  під  шкіру  або  в  шлуночки  мозку  і  полягає  в  седації,  зниженні

артеріального тиску, зменшенні рівня кортикостерону, збільшенні маси тіла

[53].  Пептид  впливає  на  активність  клітин  переднього  гіпоталамусу  при

експериментальному  стресі  [61].  Вважають,  що  стреспротективна  дія

окситоцину  в  ЦНС  пов’язана  з  активацією  вторинних  процесів,  зокрема

опіатергічних  та  адренергічних  за  участю  альфа-2-рецепторів  [53,  62].

Повідомляють,  що  в  людей  вдихання  окситоцину  знижує  біль  і  реакцію

серцево-судинної  системи  на  дію  слабкого  стресору  –  проколу  шкіри

пальця [63]. 

Таким  чином,  інтенсивно  вивчається  роль  вазопресину  і  окситоцину  в

нейроендокринних  стосунках, зокрема в розвитку адаптаційних реакцій. Аналіз

літератури  вказує,  що  зазначені  пептиди  або  їх  синтетичні  аналоги,  крім

традиційного застосування в експериментальній і  клінічній медицині, можуть

бути використані з метою зменшення негативних наслідків стресу. Недостатня

кількість  інформації  стосовно  доз,  схем  лікування  і  шляхів  введення

окситоцину і вазопресину при гострому і хронічному стресі робить необхідним

подальший розвиток досліджень у цьому напрямку.  
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