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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41  

 

______________№_______________ 

На №__________________________ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про перенесення захисту дисертації  
  

 

 Спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 повідомляє, що захист дисертації 

Чернухи Ірини Семенівни «Вплив тестостерону на жовчносекреторну 

функцію печінки щурів» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, у 

зв’язку з карантином та іншими обмежувальними заходами запровадженими 

Кабінетом Міністрів України. 

Про дату захисту буде повідомлено додатково. 

 

 

 

 

 

Голова спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.38                              В.С.Мартинюк  
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41  

 

______________№_______________ 

На №__________________________ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про перенесення захисту дисертації  
  

 

 Спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 повідомляє, що захист дисертації 

Чернухи Ірини Семенівни «Вплив тестостерону на жовчносекреторну 

функцію печінки щурів» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 

переноситься та відбудеться 22 квітня 2020 р. о 14 годині, ауд.434 ННЦ 

«Інститут біології та медицини» у зв’язку з карантином та іншими 

обмежувальними заходами запровадженими Кабінетом Міністрів України. 

 

 

 

 

Голова спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.38                              В.С.Мартинюк  

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

ЧЕРНУХА ІРИНА СЕМЕНІВНА 

 

УДК 612.612.616.31:612.357 

 

 

 

 

ВПЛИВ ТЕСТОСТЕРОНУ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ 

ПЕЧІНКИ ЩУРІВ 

 

 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020 
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Дисертацією є рукопис  

 

Робота виконана на кафедрі фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка          

МОН України. 

 

Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник 

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Станіслав Павлович, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка МОН України, 

Інститут високих технологій 

старший науковий співробітник 

    

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України 

ЯНЧІЙ Роман Іванович,  

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, 

завідувач відділу імунофізіології 

 

доктор медичних наук, професор  

АНОХІНА Галина Анатоліївна, 

Національна медична академія післядипломної освіти  

імені П.Л. Шупика МОЗ України, 

професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії 

 
Захист відбудеться «25» березня 2020 року о 1400 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2, 
ННЦ «Інститут біології та медицини», ауд. 434. 
 
Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та 
медицини», спеціалізована вчена рада Д 26.001.38. 
 
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

 
Автореферат розісланий  «        »_                               2020 р.  

 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38,                         К.О. Дворщенко 
доктор біологічних наук 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні відомо, що існує тісний взаємозв’язок у 

функціонуванні гепатобіліарної та репродуктивної систем [Камінський В.В., 2016; 

Бойчук О.Г., 2017]. Печінка відіграє роль посередника в ряді системних впливів 

статевих гормонів на організм і є ключовим органом їх обміну [Тронько М.Д., 

2008; Єлоєва З.В., 2011; Задніпряна О.І., 2016]. Регуляторна дія андрогенів і 

естрогенів є результатом їх безпосереднього впливу на гепатоцити [Розен В.Б., 

1991]. Експериментально показано, що тестостерон є регулятором клітинного 

циклу гепатоцитів [Pok S. et al., 2016], який підвищує їх мітогенну активність і 

бере участь у регуляції мобілізації глікогену в клітинах печінки [Nucci R.A. et al., 

2017]. Тому, ефекти андрогенів на гепатобіліарну систему умовно поділяють на 

дві групи: вплив на проліферацію і ріст різних клітинних популяцій цієї системи 

[Jensen K. et al., 2012] та регуляція метаболізму в клітинах печінки [Cai Z. et al., 

2015; Rato L. et al., 2015]. 

Варто зазначити, що нині велика увага приділяється дослідженню  ролі 

андрогенів у розвитку патологій гепатобіліарної системи, які належать до 

поширених захворювань [Тяжка О.В., 2015; Штробля А.Л., 2015; Анохіна Г.А., 

2016; Фейса С.В., 2016; Гербіна Н.А., 2017].  

Згідно даних медичної статистики відомо, що неалкогольна жирова  хвороба 

печінки частіше зустрічається в чоловіків, ніж у жінок [Mintziori G. et al., 2017]. 

Ймовірно,  що статеві стероїди відіграють певну роль у її розвитку, оскільки 

поширеність цього захворювання є високою у чоловіків з гіпогонадизмом, а також 

у жінок після менопаузи. Загальновідомо, що естрогени відіграють ключову роль у 

ліпідному обміні в клітинах печінки, а оскільки андрогени є попередниками 

естрогенів, то порушення андроген/естрогенового співвідношення веде до 

патологічних наслідків [Mintziori G. et al., 2017].  До того ж, встановлено зв’язок 

між низьким рівнем тестостерону з підвищенням вмісту холестеролу та 

ліпопротеїнів низької щільності в крові й зменшенням у ній вмісту тригліцеридів 

та різними захворюваннями, серед яких відзначаються ожиріння та метаболічний 

синдром [Senmaru Т. et al., 2013; Саі Z. et al., 2015; Журавльова Л.В., 2016]. 

Низький рівень тестостерону є сукупним та незалежним провісником 

розвитку цукрового діабету другого типу в чоловіків середнього віку. За наявності 

ожиріння у хворих на цукровий діабет практично завжди  відбувається зменшення 

вмісту в крові як загального, так і вільного тестостерону. Разом з тим, ожиріння є 

істотним (хоча і не обов’язковим) фактором ризику виникнення і розвитку 

жовчнокам’яної хвороби [Kharga B. et al., 2016; Загайко А.Л., Литкін Д.В., 2017]. 

З'ясовано також,  що статеві стероїдні гормони позитивно впливають на печінку, 

зокрема на метаболізм у ній жирних кислот, перешкоджаючи розвитку 
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неалкогольного жирового гепатозу при  використанні високожирової дієти 

[Задніпряна О.І., 2016; Боровець O., 2016]. 

Відомо, що в організмах самців і самиць щурів співвідношення статевих 

гормонів та рецепторів до їх суттєво відрізняється, зокрема і за рівнем 

ендогенного тестостерону. Це обумовлює в цілому певну специфіку в перебігу 

фізіолого-біохімічних процесів у їх організмах, включаючи відтворення функцій 

шлунково-кишкового тракту. У зв’язку з цим необхідним є експериментальне 

дослідження впливу зміни рівня тестостерону за рахунок його екзогенного 

введення на одну з провідних функцій печінки в системі травлення, зокрема 

зовнішньосекреторну, як безпосередньо на холерез, так і на хід фізіолого-

біохімічних процесів, які забезпечують цю функцію в даному органі при різних 

шляхах нарощування рівня досліджуваного гормону в організмі піддослідних 

тварин. До того ж слід зазначити, що майже повністю відсутня інформація в 

доступних джерелах відносно впливу даного гормону на динаміку холерезу і, 

особливо, на якісні та кількісні характеристики продукованої жовчі при 

навантаженні організму тестостероном. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України у рамках науково-дослідної теми: № 11БФ036-01 «Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій» 

(2011-2015 рр., № держреєстрації 0111U004648) та науково-дослідної теми кафедри 

фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» № 16КФ036-04 

«Механізми функціонування мозку та вісцеральних систем за умов гострого і 

хронічного стресу» (2016-2018 рр., № держреєстрації 0116U006379). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчення ролі 

тестостерону в регуляції жовчносекреторної функції печінки. Для досягнення мети 

було поставлено такі завдання: 

1. Дослідити вплив тестостерону на холесекрецію у самців і самиць щурів. 

2. Вивчити вплив тестостерону на обмін жовчних кислот у щурів обох 

статей. 

3. Визначити ефекти тестостерону на ліпідний склад жовчі самців і самиць 

щурів при дії тестостерону.  

4. Дослідити жовчоутворення у щурів за умов блокади андрогенових 

рецепторів. 

5. Проаналізувати жовчнокислотний склад печінкового секрету щурів при 

блокаді андрогенових рецепторів. 

6. З'ясувати особливості ліпідного складу жовчі щурів за умов блокади 

андрогенових рецепторів. 
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Об’єкт дослідження: гуморальна регуляція жовчносекреторної функції 

печінки. 

Предмет дослідження: роль тестостерону в регуляції секреції жовчі та її 

жовчнокислотного і ліпідного складу. 

Методи дослідження: (фізіологічні  ̶ оперативне втручання в організм 

тварин, канюлювання жовчних проток, реєстрація динаміки виділення жовчі; 

біохімічні  ̶ розділення за допомогою тонкошарової хроматографії основних 

органічних складових жовчі (жовчних кислот і ліпідів) з попередньою 

диференціальною їх екстракцією та подальшою кількісною денсітометричною 

оцінкою окремих компонентів цієї біорідини безпосередньо на хроматограмах; 

статистичні (використання пакету програм Statistica 5.0 (Stat Soft, США))  ̶  оцінка 

статистичної значущості результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне 

порівняльне дослідження ключових жовчносекреторних процесів при дії 

тестостерону та за умов блокади андрогенових рецепторів. Виявлено статистично 

достовірні відмінності у співвідношенні кон'югованих жовчних кислот у 

печінковому секреті самців і самиць щурів. Показано регуляторний ефект 

тестостерону на холерез і жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі в самців 

щурів при блокаді андрогенових рецепторів флутамідом. Проаналізовано зміни 

показників коефіцієнтів кон'югації, гідроксилювання, холато-холестеринового та 

інших співвідношень компонентів жовчі під впливом тестостерону й флутаміду, 

які більш повно охарактеризували властивості жовчі щурів, яку отримали під час 

серій експериментів. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукове значення 

дисертаційної роботи полягає в розширенні сучасних уявлень про роль андрогенів, 

зокрема тестостерону, в регуляції жовчносекреторної функції печінки. Якщо 

враховувати зростання кількості патологій гепатобіліарної системи за останні роки 

в світі та Україні, то дослідження різних механізмів регуляції 

зовнішньосекреторної функції печінки при дії статевих стероїдних гормонів є 

необхідним, зокрема, для медичної практики. Важливими в цьому аспекті є дані  

про вплив флутаміду на секрецію, склад і властивості жовчі, котрі  мають 

враховуватися при його застосуванні в якості лікарського препарата. Результати 

дослідження, їх узагальнення та висновки можуть бути використані спортсменами 

високої кваліфікації для розширення їх знань щодо впливу надлишку статевих 

стероїдів на функцію печінки і організм в цілому, а також при вивченні 

студентами дисциплін медико-біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено пошук та аналіз новітніх 

наукових літературних джерел за темою дисертаційної роботи, проведено серії 

експериментальних досліджень, статистичну обробку та теоретичне осмислення 
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одержаних результатів. За участю наукового керівника була проведена розробка 

методичних підходів, обговорення та аналіз отриманих даних.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на VІІ Міжнародній науковій конференції 

«Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (7-9 жовтня 2014 р., 

Київ, Україна); ХІІІ Міжнародній науковій конференції молодих науковців 

«Шевченківська весна 2015: Біологія» (1-3 квітня 2015 р., Київ, Україна); ХІV 

Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна 2016: Біологія» (6-8 квітня 2016 р., Київ, Україна); Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» (28-29 

жовтня 2016 р., Київ, Україна); ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини» (19-20 квітня 2017 р., Київ, Україна); Науково-

практичній конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної 

медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський  медичний 

університет» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії» (21 квітня 

2017 р., Київ, Україна);  ІІ інтернет-конференції з міжнародною участю «Системна 

організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні 

аспекти)» (11-12 травня 2017 р., Луцьк, Україна); VІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (17-20 

жовтня 2017 р., Київ, Україна). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 15 

наукових праць, з яких 7 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих 

Департаментом акредитації кадрів України, з них 1 стаття в науковому журналі, 

який включений до наукометричної Web of Science; 8 тез наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень, 

узагальнень результатів, висновків, списку використаної літератури, який 

складається з 170 найменувань, у тому числі 89 англомовних. Робота викладена на 

153 сторінках, ілюстрована 33 рисунками і містить 23 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи досліджень 

Експерименти на тваринах проведені з дотриманням вимог Хельсінської 

декларації (Всесвітня медична асамблея, 1964), у відповідності до Міжнародних 

принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей [Страсбург, 1986], 

Закону України № 3447 ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження». 
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Дослідження жовчносекреторної функції печінки були проведені в умовах 

гострого експерименту на 117 білих нелінійних щурах самцях і самицях одного 

віку. У дослідженнях використовувались препарати: тестостерон пропіонат (фірма 

«Фармак», Україна) і флутамід (розробка Інституту ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка (м. Київ), лабораторії під керівництвом професора 

О. Г. Резнікова).  

Упродовж доби, перед хірургічним втручанням, щурів обох статей піддавали 

харчовій депривації із вільним доступом до води. Перед операцією тварин 

наркотизували тіопенталом натрію (ВАТ «Київмедпрепарат», Україна) у дозі        

60 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно. Далі проводили оперативне втручання, 

канюлювали жовчну протоку та збирали жовч. Упродовж досліду збирали 6 

півгодинних проб жовчі, вимірюючи динаміку її секреції та загальний об'єм.  

У кожній відібраній півгодинній пробі жовчі методом тонкошарової 

хроматографії [розробленим та удосконаленим Весельським С. П. та співавторами 

у відділі загальної фізіології, 1991] визначали концентрацію жовчних кислот: 

вільних – холевої, хенодезоксихолевої, дезоксихолевої та кон'югованих – 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої, тауродезоксихолевої, глікохолевої, 

глікохенодезоксихолевої, глікодезоксихолевої. За допомогою тонкошарової 

хроматографії визначали в цій біорідині також концентрацію основних фракцій 

ліпідів – фосфоліпідів, холестеролу та його етерів, вільних жирних кислот і 

тригліцеридів [Весельський С. П. і співавтори, 2001]. 

У першій серії експериментів досліджували вплив тестостерону на 

жовчносекреторну функцію печінки, який вводили внутрішньопортально самцям і 

самицям щурів, у дозі 700 мкг/кг маси тіла тварини [Сухова Л.Л. та ін., 2013]. 

Контролем слугували тварини з внутрішньопортальним введенням відповідного 

об'єму фізіологічного розчину. Друга серія дослідів була присвячена впливу на 

жовчносекреторну функцію печінки щурів обох статей тестостерону, який 

вводили внутрішньом'язово протягом 5 діб у дозі 700 мкг/кг маси тіла тварини 

[Сухова Л.Л. та ін., 2013]. Контролем для цих досліджень слугували тварини з 

внутрішньом'язовим введенням відповідного об'єму фізіологічного розчину. У 

третій серії експериментів з'ясовували участь блокатора андрогенових рецепторів 

флутаміду в жовчносекреторній функції печінки щурів, який вводили 

інтрагастрально, впродовж 3 діб у дозі 25 мг/кг маси тіла тварини [Резніков О.Г. та 

ін., 2009]. Контролем для цих досліджень слугували тварини з інтрагастральним 

введенням відповідного об'єму пропіленгліколя. 

Статистичну обробку результатів здійснювали з використанням пакету 

програм Statistica 5.0 (Stat Soft, США) з використанням критеріїв t-Стьюдента при 

нормальному розподілі, який оцінювали за допомогою тесту Шапіро-Вілка. 

Результати представлені у вигляді М±m (середнє значення ± середньоквадратичне 

відхилення). Статистично значущими вважали відмінності при р≤0,05.  
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Результати досліджень та їх обговорення 

 

Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки самців і 

самиць щурів. Механізми дії гормонів на жовчносекреторні процеси складні, 

оскільки часто опосередковані впливом на інші метаболічні процеси в печінці. І 

тому, з'ясування їх є безперечно важливим як у теоретичному, так і в практичному 

плані – в цілях встановлення етіології патологій гепатобіліарної системи і корекції 

жовчовидільної функції. Порівнюючи динаміку холерезу в самців і самиць щурів 

за умов контрольного досліду, тобто при введенні лише розчинника, слід 

зазначити, що рівень холесекреції у самців був значно вищим на всіх етапах 

гострого експерименту порівняно з самицями (рис. 1 Б).  

  

 

                  
Рис. 1. Швидкість секреції жовчі в самців і самиць щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об’єм продукованої жовчі в контролі (Б) (n=16) та після 
внутрішньопортального введення тестостерону пропіонат (700 мкг/кг) (n=17). 
Примітка: М±m, * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з контролем 

  

Це обумовлювало достовірну різницю в кількості продукованої жовчі 

печінкою самців за час знаходження тварин у досліді, яка перевищувала на 69% 

(р<0,05) порівняно з самицями (рис. 1 Б). Останнє не виключає певну кореляцію 

цього характерного моменту в зовнішньосекреторній функції печінки з різним 

співвідношенням статевих гормонів в організмі самців та самиць щурів і в першу 

чергу тестостерону. 

Одноразове внутрішньопортальне введення тестостерону в дозі 700 мкг/кг 

маси тіла тварини викликало різні секреторні відповіді печінки самців і самиць 

щурів. Холесекреція в самців щурів в останньому півгодинному проміжку досліду 

сягала достовірних відмінностей порівняно з контролем – знижувалась на 10% 

(р<0,05). Ця ж доза тестостерону в самиць щурів вже в першому півгодинному 

проміжку після введення гормону викликала підвищення холерезу, яке 

підтримувалось впродовж усього експерименту та забезпечувало підвищення 

рівня продукованої жовчі на 44% (р<0,05) порівняно з контролем  (рис. 1 А). 
Значні міжстатеві відмінності жовчоутворення в тканині печінки 

обумовлюють необхідність ґрунтовних експериментальних досліджень впливу 

А 

 

мкл/г маси тіла  
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тестостерону в різних апробаціях на склад жовчі та співвідношення холатів 
печінкового секрету осіб різної статі, що ми й вирішили відтворити за умов 
експерименту на піддослідних тваринах. 

Внутрішньом'язове курсове навантаження щурів обох статей тестостероном 
пропіонат (700 мкг/кг) впродовж 5-ти діб зумовило суттєві зміни в динаміці 
холерезу (рис. 2 А).  

 
 

                    
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Швидкість секреції жовчі в самців і самиць щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об’єм продукованої жовчі за весь експеримент (Б). У 
контролі (n=22) та після внутрішньом'язового введення тестостерону пропіонат 
(700 мкг/кг) (n=18). Примітка: М±m, * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з контролем 

 
В самців щурів статистично значуще підвищення швидкості холерезу 

відбувалося через годину від початку експерименту. Об'ємна швидкість секреції 

жовчі у самців зросла в середньому на 20% (p<0,01) порівняно з показниками 

контрольної групи тварин (рис. 2 А), а об'єм продукованої жовчі тваринами 

підвищився за весь час гострого досліду на 12% (p<0,05) (рис. 2 Б). 

Внутрішньом'язове введення тестостерону пропіонат (700 мкг/кг) самицям 

щурів протягом 5 діб підвищило рівень холерезу впродовж всього експерименту 

порівняно з контролем (рис. 2 А). Збільшення секреції жовчі відбулося на          

28% (p<0,01) – 73% (p<0,01) порівняно з контрольними показниками (рис. 2 А). 

Рівень продукованої жовчі за весь дослід у самиць щурів підвищився на            

47% (p<0,05) порівняно з контрольною групою тварин (рис. 2 Б).  

Враховуючи те, що в щурів відсутній жовчний міхур, а секреція жовчі 

відбувається безперервно і вона відразу надходить у дванадцятипалу кишку можна 

припустити, що об'єм жовчі, виділений печінкою є результатом секреторної 

активності гепатоцитів і, відповідно, участь холангіоцитів у синтезі цього секрету 

менш значна. Така видова особливість щурів дозволяє за динамікою холерезу 

оцінити регуляторні ефекти застосованого нами гормону на зовнішньосекреторну 

активність клітин печінки. 

Жовчні кислоти жовчі самців і самиць щурів при застосуванні 

тестостерону внутрішньопортально. Регуляторні речовини, що здатні 

впливати на утворення і секрецію жовчних кислот можуть впливати на різні ланки 
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жовчнокислотного обміну і транспорту органічних складових жовчі          

[Корпачев В.В. та ін., 2013; Cai Z. et. аl., 2015]. Вивчення впливу тестостерону на 

вміст холатів у жовчі дає змогу встановити основні ланки жовчоутворення на які 

цей гормон виявляє свою регуляторну дію. Тому, враховуючи різний рівень 

експресії андрогенових рецепторів та вміст ендогенного тестостерону в їх 

організмах доречно було дослідити відмінності в перебігу фізіолого-біохімічних 

процесів у печінці самців і самиць щурів при застосуванні гормону.  

При одноразовому внутрішньопортальному введенні тестостерону пропіонат 

(700 мкг/кг) самцям щурів у жовчі, зібраній впродовж півгодини після його 

введення, спостерігалося статистично значуще зменшення концентрації 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої, і тауродезоксихолевої кислот. Вміст 

таурохолевої кислоти істотно зменшився відразу після введення гормону на 4,6% 

(р<0,05) та наприкінці досліду на 19% (р<0,01) порівняно з показниками 

контролю. Рівень таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот теж 

статистично зменшився відразу після введення тестостерону та наприкінці 

експерименту на 7,8% (р<0,05), 18,9% (р<0,01) і 21% (р<0,01) порівняно з 

контролем. Концентрація глікохолевої кислоти зменшилась на 29,7% (р<0,01). 

Також спостерігалася зміна вмісту глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої 

кислот: від збільшення на 62,8% (р<0,01) в другій пробі жовчі до зниження на 

7,4% (р<0,05) наприкінці досліду. Після введення гормону рівень вільних 

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот істотно збільшився на 77% (р<0,01), 

але наприкінці експерименту концентрація їх зменшилася на 18,6% (р<0,05), 

порівняно з контролем. 

В дослідах на щурах-самицях із канюльованою жовчною протокою після 

внутрішньопортального введення тестостерону пропіонат (700 мкг/кг) 

статистично достовірні зміни відбулись у концентрації таурохолевої кислоти. Її 

рівень збільшився в четвертій і п'ятій пробах жовчі на 22,5% (p<0,05) і 21,9% 

(p<0,05) порівняно з контролем. Також збільшився вміст у четвертій пробі жовчі 

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот на 29% (p<0,05). 

Концентрація глікохолевої кислоти істотно підвищувалася після 1-1,5 годин як 

ввели досліджуваний гормон, а саме на 46% (p<0,01) і 37% (p<0,05) порівняно з 

контрольною групою тварин. Поряд з цим, вміст глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот статистично значимо зменшувався на 27% (р<0,05) 

відразу після введення тестостерону, тобто в другій півгодинній пробі жовчі. 

Кон’югація жовчних кислот у клітинах печінки є одним із етапів біологічної 

трансформації, яка використовується печінкою вимушено для детоксикації певних 

речовин ендогенного та екзогенного походження. За  умов нашого експерименту, 

під впливом екзогенного тестостерону в самиць щурів концентрація вільних 

жовчних кислот статистично достовірно збільшувалась відразу після введення 

гормону. З отриманих результатів видно, що застосована нами доза екзогенного 

тестостерону в самиць щурів стимулює утворення жовчних кислот, а враховуючи 
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підвищення швидкості секреції жовчі під впливом цього гормону, можна 

припустити про його доволі потужну гіперхолеретичну дію.  

Жовчні кислоти жовчі самців і самиць щурів при застосуванні 

тестостерону внутрішньом'язово. Слід зазначити, що застосування 

тестостерону в медичній практиці традиційно відбувається внутрішньом'язовим 

введенням [Кирилюк М.Л., 2013]. Тому, ми апробували саме таку схему 

експерименту, яка дозволила з’ясувати вплив гормону на жовчнокислотний склад 

печінкового секрету щурів обох статей при внутрішньом'язовому введенні. 

У самців щурів, яким вводили тестостерон пропіонат (700 мкг/кг) 

внутрішньом'язово, протягом 5-ти діб, статистично значуще збільшувалась 

концентрація таурохолевої кислоти. На початку досліду, вміст її збільшився на  

25,9% (р<0,001), а наступні 2,5 години експерименту на 24,3% – 25,2% (р<0,001) у 

порівнянні із значеннями контрольної групи тварин. Статистично значуще 

збільшувалася концентрація таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої 

кислот на 17% (р<0,05) в першій пробі жовчі, другій на 13,2% (р<0,05), а через 1,5 

години експерименту – 31,5% (р<0,05) порівняно з контролем (Табл. 1).  
 

Таблиця 1 
Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-самців 

при дії тестостерону (контроль n=8; тестостерон n=9, 700 мкг/кг, 
внутрішньом'язово, протягом 5-ти діб, M±m) 

Проби 
жовчі 

Групи щурів 
(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 
кислота 

Таурохенодезокси-
холева+Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 
кислота 

Глікохенодезокси-
холева+Глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 180,84,8 103,12,2 141,813,8 23,61,2 
Тестостерон 227,76,2*** 120,75,1* 153,012,4 43,23,1*** 

2 
Контроль 179,04,1 104,52,4 144,08,4 21,91,5 

Тестостерон 222,65,4*** 118,34,3* 154,110,2 44,63,6*** 

3 
Контроль 175,74,7 99,88,5 137,22,9 20,81,4 

Тестостерон 216,15,1*** 127,133,5 150,93,7* 43,63,5*** 

4 
Контроль 173,04,9 95,95,3 132,53,0 19,11,1 

Тестостерон 216,35,6*** 126,17,3* 146,03,6* 38,83,0*** 

5 
Контроль 166,04,0 92,79,6 122,716,1 20,41,4 

Тестостерон 206,94,5*** 118,931,0 136,57,8 41,93,2*** 

6 
Контроль 160,23,5 89,67,9 122,116,0 17,41,0 

Тестостерон 200,64,1*** 111,932,3 136,18,7 37,83,1*** 

Примітка: * р<0,05; *** р<0,001 – порівняно з контролем 
 

Концентрація  глікохолевої  кислоти  істотно  змінювалася  лише  в  третій 

та четвертій пробах жовчі на 10% (р<0,05) порівняно з контрольними величинами. 

Статистично достовірні зміни спостерігалися протягом усього експерименту в 

концентраціях глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот. Їх вміст у 

жовчі збільшувався хвилеподібно, а саме на 83,5% (р<0,001) на початку досліду та  

16,8% (р<0,001) наприкінці експерименту (Табл. 1).  

Вміст вільної холевої кислоти під впливом гормону статистично значимо 

знижувався протягом усього досліду. На початку експерименту на 38,6% (р<0,01), 

а наприкінці  ̶  48,5% (р<0,001), порівняно з  контрольною групою тварин. 
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У самиць щурів, яким протягом 5-ти діб вводили внутрішньом’язово 

тестостерон пропіонат (700 мкг/кг), статистично змінювалися концентрації 

жовчних кислот, порівняно з показниками контрольної групи тварин (Табл. 2).  
 

Таблиця 2 
Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-самиць 

при дії тестостерону (контроль n=8; n=9, 700 мкг/кг, внутрішньом'язово, протягом 
5-ти діб, M±m) 

Проби 
жовчі 

Групи щурів 
(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 
кислота 

Таурохенодезокси-
холева+Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 
кислота 

Глікохенодезокси-
холева+Глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 177,918,7 98,720,2 92,421,4 36,52,0 

Тестостерон 177,88,6 94,55,7 84,96,7 22,21,6*** 

2 
Контроль 177,614,5 98,217,4 91,517,8 36,22,1 

Тестостерон 179,15,3 93,27,5 81,47,6 20,41,4*** 

3 
Контроль 171,714,0 95,916,8 90,616,1 34,22,2 

Тестостерон 184,14,8 99,45,9 86,97,2 23,01,5** 

4 
Контроль 167,34,1 94,314,2 85,317,6 32,44,1 

Тестостерон 189,35,2* 106,48,1 91,96,0 26,52,8 

5 
Контроль 163,14,7 93,216,5 81,12,7 29,74,1 

Тестостерон 195,3 5,1** 113,68,2 106,64,4** 30,32,8 

6 
Контроль 159,73,5 90,43,1 77,83,3 27,24,1 

Тестостерон 203,66,7*** 118,15,8** 119,86,7*** 33,03,1 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 – порівняно з контролем 
 

Виявилося, що в пробах жовчі досліджуваної групи тварин, вміст 

таурохолевої кислоти статистично істотно збільшився наприкінці досліду на 

12,5% (р<0,05) – 27,5% (р<0,001) порівняно з контролем. Саме збільшення рівня 

таурохолевої кислоти знижує літогенність жовчі та ризик утворення жовчних 

каменів. Вміст таурохенодезокисхолевої і тауродезоксихолевої кислот підвищився 

лише в останній пробі жовчі на 30,7% (р<0,01). Що стосується глікокон’югатів 

жовчних кислот, то тут спостерігали наступне: концентрація глікохолевої кислоти 

статистично зросла в п'ятій пробі жовчі на 31,6% (р<0,01), а в шостій  ̶  53,9% 

(р<0,001). Вміст глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот на 

початку експерименту істотно зменшився на 39% (р<0,001), 43,5% (р<0,001) та 

32,6% (р<0,01), порівняно зі значеннями контрольної групи тварин (Табл. 2). 

Після курсового навантаження самиць щурів досліджуваним гормоном  

суттєвих змін зазнали і фракції вільних жовчних кислот. Так, концентрація холевої 

кислоти статистично значимо збільшилась у другій пробі печінкового секрету на 

48,2% (р<0,05), в третій – 45,1% (р<0,05) і четвертій – 37,5% (р<0,05), порівняно з 

контролем. А вміст хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот протягом всього 

досліду статистично збільшувався на 23,3% (р<0,05) – 69,2% (р<0,001) відносно 

значень контрольної групи тварин.  

Отже, курсове навантаження тестостероном самиць і самців щурів, зумовило 

різний ефект даного гормону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів, що 
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перш за все, пов'язано з різною густиною андрогенових рецепторів у них та 

відповідно біотрансформацією тестостерону при внутрішньом'язовому введенні. 

Ліпіди жовчі самців і самиць щурів при застосуванні тестостерону 

внутрішньопортально. Важливими компонентами жовчі є ліпіди, які відіграють 

основну роль у формуванні її колоїдної та міцелярної структури [Boyer J.L., 2013; 

Linton K.J., 2015]. Оскільки при застосуванні тестостерону нами було виявлено 

істотні зміни концентрації різних за своїми фізико-хімічними властивостями 

жовчних кислот, можна очікувати значних ефектів цього гормону і на секрецію 

ліпідів жовчі печінкою щурів. 

Внутрішньопортальне введення тестостерону пропіонат (700 мкг/кг) щурам 

самцям вносить істотні корективи в характер змін рівня метаболітів ліпідного 

обміну в жовчі. На заключних етапах досліду концентрація фосфоліпідів 

зменшувалась на 25,1% (р<0,01), порівняно з контролем. Що стосується 

холестеролу жовчі, то через 2-2,5 години після введення тестостерону 

відзначалося суттєве зниження його концентрації на 23,6% (р<0,001). Отже, 

досліджуваний гормон викликав істотне зменшення надходження вільного 

холестеролу в жовч щурів самців. Відразу після введення тестостерону 

етерифікована форма холестеролу інтенсивніше надходила у жовчні канальці. Але 

в шостій пробі жовчі кількість етерів холестеролу зменшилася на 35,6% (р<0,001), 

порівняно з контролем. Вміст вільних жирних кислот у жовчі зібраної через 2 год 

після введення тестостерону знизився на 28,9% (р<0,001). В останній пробі жовчі 

рівень тригліцеридів збільшився на 30,4% (р<0,01), порівняно із значеннями 

контрольної групи тварин.  

При внутрішньопортальному введенні тестостерону (700 мкг/кг) самицям 

щурів було виявлено статистично значущі зміни концентрації всіх фракцій ліпідів 

жовчі, окрім тригліцеридів. Спостерігалось підвищення вмісту фосфоліпідів жовчі 

на 22,4% (р<0,01)  ̶  43,9% (р<0,001), порівняно з показниками контролю. Секреція 

ліпідів у жовч є одним із засобів виведення надлишку холестеролу з організму. 

Тестостерон у самиць щурів підвищував концентрацію холестеролу в жовчі на 

33,9%  ̶  47,5% (р<0,001) порівняно з контролем. Ще одним компонентом жовчі є 

вільні жирні кислоти, частина яких має мембранне походження, а інша активно 

секретується з клітин печінки. Їх вміст статистично зменшувався в першій пробі 

жовчі на 24,3% (р<0,01), у другій  ̶ 31,8% (р<0,01), третій  ̶ 28,6% (р<0,01), 

четвертій  ̶ 18,4% (р<0,01) і наприкінці досліду  ̶  12,7% (р<0,05) порівняно з 

контрольними показниками. Рівень етерів холестеролу збільшувався на 25% 

(р<0,001) – 45% (р<0,001) порівняно з контрольною групою тварин. Таким чином, 

згідно наших результатів дослідження, тестостерон стимулює етерифікацію 

холестеролу в гепатоцитах, що веде до зростання концентрації його етерів у жовчі. 

Ліпіди жовчі самців і самиць щурів при застосуванні тестостерону 

внутрішньом'язово. Печінці належить провідна роль в обміні ліпідів. Зокрема, 

вільні жирні кислоти, які є найбільш доступні для організму, тут залучаються у 
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синтез більш складних ліпідів. Також печінка бере участь у процесах розщеплення 

та виведення ліпідів з організму [Ponziani F.R., et al., 2015; Jones J.G., 2016]. 

Зважаючи на це, ми дослідили вплив тестостерону на ліпідний склад жовчі.  

У жовчі самців щурів, яким вводили тестостерон внутрішньом'язово         

(700 мкг/кг) впродовж 5-ти діб, спостерігалися статистично достовірні зміни 

чотирьох з п’яти фракцій досліджуваних ліпідів. Зокрема, концентрація 

фосфоліпідів протягом 2,5 годин гострого експерименту збільшувалась на         

38,3  ̶ 57,8% (р<0,001) порівняно з контролем. Ключову роль у стабілізації колоїдів 

жовчі, запобіганні літогенезу шляхом утримання холестеролу в складі міцел та в 

підтриманні «холестеринового гомеостазу в печінці» відіграють фосфоліпіди.  

Вміст вільних жирних кислот в першій півгодинній пробі жовчі самців 

щурів підвищився на 36,6% (р<0,001), в другій – 55,1% (р<0,001), третій – 34,1% 

(р<0,001). Наприкінці досліду їх концентрація підвищилася на 19,1% (р<0,01) та  

22,8% (р<0,01) порівняно з контролем. Вміст тригліцеридів суттєво збільшився на 

заключних етапах досліду на 39,1% (р<0,05) і 48,5% (р<0,01) порівняно з 

контрольною групою тварин. Концентрація етерів холестеролу в жовчі самців 

збільшувалася на 30% (р<0,001) – 74,4% (р<0,001) порівняно з контролем. 

В результаті курсового навантаження самиць щурів тестостероном, який 

вводили внутрішньом'язово (700 мкг/кг) протягом 5-ти діб, змін зазнали 

фосфоліпіди, вільні жирні кислоти, тригліцериди та етери холестеролу. Вміст 

фосфоліпідів збільшувався на 12,9% (р<0,05) – 22,3% (р<0,01) порівняно з 

контрольними показниками. Рівень вільних жирних кислот статистично 

підвищився на 19,2% (р<0,05) – 21,8% (р<0,01) порівняно з контролем. Вміст 

тригліцеридів знижувався впродовж першої години досліду на 40,8% (р<0,01). 

Концентрація етерів холестеролу підвищувалася на початку експерименту до 

54,1% (р<0,001), далі хвилеподібно варіювала від 43,8 (р<0,01) до 84,1% (р<0,001), 

порівняно з контрольними значеннями. Отже, внутрішньом'язове введення  

тестостерону впливає на ліпідний склад жовчі самців і самиць щурів, що пов'язано 

з особливостями біотрансформації гормону в тканинах і в печінці в цілому. 

Жовчносекреторна функція печінки самців щурів за умов блокади 

тестостеронових рецепторів флутамідом. Враховуючи особливості дії 

флутаміду на транспорт холатів при його застосуванні, очікуваними можуть бути 

порушення численних функцій гепатобіліарної системи й перебігу процесів 

травлення [Al’Maruf A. et al., 2014; Legendre A. et al., 2014].  

У щурів, які протягом 3-х діб отримували інтрагастрально блокатор 

андрогенових рецепторів флутамід у дозі 25 мг/кг, знижувалася середня об’ємна 

швидкість секреції жовчі порівняно з контрольними значеннями (рис. 3 А). 

Кількість жовчі за весь час досліду виявилася на 27,5% (р<0,05) меншою 

порівняно з контрольними тваринами (рис. 3 Б). Блокада андрогенових рецепторів 

флутамідом зумовила зниження холерезу, порівняно з показниками контролю. 
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Рис. 3. Швидкість холерезу (А) та середній об'єм  продукованої за весь 
дослід (180 хв) жовчі печінкою самців щурів (Б) після 3-добового 
інтрагастрального введення флутаміду (25 мг/кг). Примітка: контроль (n=15), 
флутамід (n=14); * р<0,05 порівняно із контролем 

 

Вміст   таурокон’югатів   жовчних   кислот   при   блокаді   тестостеронових 

рецепторів флутамідом статистично істотно не змінювався, порівняно з 

контрольною групою тварин,  в той час як концентрація глікокон’югатів жовчних 

кислот у печінковому секреті суттєво зменшувалася (Табл. 3).  
Таблиця 3  

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-самців під 
впливом флутаміду (25 мг/кг, інтрагастрально, протягом 3-х діб, контроль n=15; 
флутамід n=14) 

Проби 
жовчі 

Групи 
щурів 
(серія) 

Таурохолева 
кислота 

Таурохенодезоксихолева 
і тауродезоксихолева 

кислоти 

Глікохолева 
кислота 

Глікохенодезоксихолева 
і глікодезоксихолева 

кислоти 

1 
Контроль 203,841,0 112,315,7 137,29,5 37,815,3 
Флутамід 200,335,8 110,914,5 137,36,9 30,16,7 

2 
Контроль 199,838,6 115,014,8 134,52,8 34,811,5 

Флутамід 198,134,2 110,715,9 112,61,9*** 24,18,4 

3 
Контроль 194,638,1 113,314,0 134,77,3 33,713,9 

Флутамід 195,129,4 111,512,2 106,15,4* 21,76,1 

4 
Контроль 190,035,8 107,813,8 124,36,5 31,73,1 

Флутамід 195,728,8 108,411,4 92,22,7** 16,91,4** 

5 
Контроль 185,838,2 103,313,2 122,16,3 28,52,5 

Флутамід 195,928,1 109,48,5 84,22,9*** 16,31,4** 

6 
Контроль 179,536,2 96,912,9 114,94,4 26,19,8 

Флутамід 191,826,4 106,410,4 75,23,1*** 17,03,9 

Примітка: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 – порівняно з контролем 

 

Вміст тригідроксихоланової глікохолевої кислоти в жовчі самців щурів був 

на 16,3 (р<0,05) – 34,5% (р<0,001) нижчим, ніж у контрольних тварин. При дії 

флутаміду концентрація в жовчі самців щурів глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот у четвертій і п’ятій пробах нижча від контрольних 

значень на 46,7 та 42,6% (р<0,01) відповідно (Табл. 3). В результаті аналізу проб 

жовчі самців щурів з'ясовано, що флутамід викликав зміну динаміки секреції 

Б 

 

* 

А 

 

Б 
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фосфоліпідів до жовчних канальців. Їх концентрація в останній пробі жовчі була 

на 20,2% (p<0,05) меншою ніж у контролі. Концентрація тригліцеридів наприкінці 

досліду була вищою від контролю на 46,8–84,9% (p<0,01). Сумарний дебіт кожної 

з п’яти визначених нами фракцій ліпідів жовчі характеризувався тенденцією до 

зниження у тварин, які зазнали впливу флутаміду від показників контрольної 

групи. Застосування флутаміду за умов експерименту викликало зменшення 

концентрації фосфоліпідів та зниження фосфоліпід-холестеролового 

співвідношення у жовчі самців щурів. Можливо це пов’язано зі збільшенням 

вмісту ендогенних андрогенів та продуктів їх подальшого метаболічного 

перетворення в умовах застосування нестероїдного блокатора тестостеронових 

рецепторів у наших дослідженнях.  

Матеріали власних досліджень дозволяють нам побудувати схему впливу 

тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки щурів обох статей (рис. 4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Збільшується утворення таурохолатів і 
глікохолевої кислоти. 
– Посилюється біосинтез вільних жовчних 
кислот. 
– Збільшується надходження в жовч 
фосфоліпідів, холестеролу та його етерів. 
– Зменшується вміст у жовчі вільних жирних 
кислот. 
– Знижується коефіцієнт етерифікації 
холестеролу та холато-холестериновий 
коефіцієнт. 
– Співвідношення фосфоліпідів до загального 
холестеролу жовчі зменшується. 

 

– Послаблюються процеси у клітинах 
печінки, які забезпечують кон'югацію 
жовчних кислот з таурином та 
надходження їх до жовчних канальців. 
– Посилюється біосинтез вільних 
жовчних кислот – хенодезоксихолевої і 
дезоксихолевої. 
– Зменшується вміст ліпідів у жовчі. 
– Зростає холато-холестериновий 
коефіцієнт. 

Внутрішньопортальне 
введення (700 мкг/кг) 

Внутрішньопортальне 
введення (700 мкг/кг) 

– Збільшується утворення таурохолатів. Зростає 
синтез глікохолевої кислоти. 
– Посилюється синтез вільних жовчних кислот. 
– Збільшується надходження в жовч 
фосфоліпідів, вільних жирних кислот і етерів 
холестеролу. 
– Концентрація тригліцеридів зменшується. 
– Знижується коефіцієнт етерифікації 
холестеролу. 
– Зростає холато-холестериновий коефіцієнт. 
 

 

 

 

– Процеси кон'югації жовчних кислот 
посилюються. 
– Збільшується утворення таурохолатів. 
Зростає синтез глікохолевої кислоти. 
– Знижується рівень холевої кислоти. 
– Збільшується вміст ліпідів у жовчі. 
– Знижується коефіцієнт етерифікації 
холестеролу. 
– Зростає холато-холестериновий 
коефіцієнт. 
– Співвідношення фосфоліпідів до 
загального холестеролу жовчі 
збільшується. 
 

 

 

 

ТЕСТОСТЕРОН 

Внутрішньом'язове 
введення (700 мкг/кг) 

Внутрішньом'язове 
введення (700 мкг/кг) 

– Зменшується ефективність роботи процесів, 
які забезпечують кон'югацію жовчних кислот.  
– Знижується синтез глікохолевої кислоти та 
дигідроксихоланових кислот. 
– Зменшується секреція фосфоліпідів. 
– Збільшується концентрація тригліцеридів. 
– Зменшується співвідношення гліко- до 
таурокон'югатів. 
 

 

Блокування рецепторів 
(флутамід, 25 мг/кг, інтрагастрально), 

тобто тотальне виключення  
регулюючої дії  

ендогенного тестостерону 

Рис. 4. Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки  
самців і самиць щурів 
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Отже, жовчоутворювальна функція печінки чутлива до зміни рівня 

тестостерону в організмі та функціонального стану відповідних рецепторів, і в 

залежності від цього змінюється ефективність процесів метаболізму у клітинах 

печінки, які забезпечують відтворення її зовнішньосекреторної функції, що в 

цілому відображається як на динаміці холерезу, так і на співвідношенні 

метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обміну в жовчі щурів. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертації відповідно до мети, вирішено актуальне наукове завдання, яке 

стосується впливу тестостерону на зовнішньосекреторну функцію печінки за 

різних умов екзогенного навантаження організму в порівняльному аспекті на 

самцях та самицях щурів і зроблені відповідні висновки: 

1. Порівняльний аналіз динаміки холерезу в самців і самиць щурів виявив 

достовірно вищу об’ємну швидкість секреції на 28,1% (р<0,05) та більш високі 

концентрації кон’югованих жовчних кислот в жовчі самців. Внутрішньопортальне 

введення тестостерону самицям щурів сприяло підвищенню холесекреції на 44,3% 

(р<0,05), а застосування цього гормону аналогічним чином у самців обумовлювало 

гальмування даного процесу. 

2. Гальмування холерезу при внутрішньопортальному введенні тестостерону 

супроводжувалося зниженням концентрації таурохолату, глікохолату, 

дигідроксихоланових тауро- і глікокон'югатів жовчних кислот у печінковому 

секреті самців. У жовчі самиць вміст таурохолату і глікохолату  збільшувався, що 

свідчить про зростання ефективності процесів, які забезпечують кон’югацію і 

трансформацію жовчних кислот в печінці цих тварин. 

3. При курсовому внутрішньом’язовому введенні тестостерону, як у самиць 

(47,4% (р<0,05)), так і самців (20,6% (р<0,05)) зростала інтенсивність холерезу. 

Холеретичний ефект тестостерону пов'язаний з його стимулюючою дією на 

біотрансформацію і транслокацію більшості кон’югованих жовчних кислот, що 

веде до зростання їх концентрації у жовчі піддослідних тварин обох статей.  

4. Тестостерон підвищував рівень фосфоліпідів та вільних жирних кислот у 

жовчі самців та самиць при внутрішньом’язовому введенні, стимулюючи 

біосинтез окремих фракцій ліпідів, зокрема  ̶  етерифікацію холестеролу в печінці 

щурів. 

5. Блокада тестостеронових рецепторів шляхом інтрагастрального курсового 

введення флутаміду знижувала швидкість секреції жовчі  печінкою самців щурів 

на 27,5% (р<0,05) і пригнічувала утворення та надходження у жовчні канальці 

глікокон’югатів жовчних кислот, що вказує на гальмуючу дію флутаміду на 

біосинтез і транспорт глікохолатів у печінці. З іншого боку підкреслює важливість 

регулюючої дії ендогенних андрогенів в перебігу процесів у відмічених ланках 

жовчнокислотного обміну в тканині печінки. 
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6. Застосування флутаміду в самців щурів викликало зменшення 

концентрації фосфоліпідів та зниження фосфоліпід-холестеролового 

співвідношення в їх жовчі, тобто блокування можливої регулюючої дії 

тестостерону через відповідні рецептори веде до вагомих порушень в окремих 

ланках ліпідного обміну в тканині печінки. 
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АНОТАЦІЯ 

Чернуха І.С. Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки 

щурів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Тестостерон при внутрішньопортальному введенні викликав зменшення 

об’ємної швидкості секреції жовчі в самців щурів, а у самиць збільшення 

жовчотоку через дві години після введення гормону. Гальмування холерезу при 

внутрішньопортальному введенні тестостерону супроводжується зниженням 

концентрації таурохолату, глікохолату, дигідроксихоланових тауро- і 

глікокон’югатів жовчних кислот у печінковому секреті самців. У самиць вміст 

таурохолату і глікохолату в жовчі збільшувався, що свідчить про посилення 

кон'югації жовчних кислот із таурином і гліцином. При курсовому 

внутрішньом'язовому введенні тестостерону як у самців, так і у самиць 

інтенсифікувався холерез. У жовчі самців зростала концентрація всіх таурохолатів 

і глікохолату, а у самиць збільшувався вміст кон’югованих жовчних кислот під 

впливом тестостерону. Блокада тестостеронових рецепторів флутамідом знижує 

швидкість секреції жовчі печінкою самців щурів і пригнічує утворення та 

надходження у жовчні канальці глікокон’югатів жовчних кислот, що вказує на 

гальмуючу дію флутаміду на біосинтез і транспорт глікохолатів у печінці. 

Ключові слова: тестостерон, флутамід, печінка, жовч, жовчні кислоти, 

ліпіди, холестерол, фосфоліпіди, тригліцериди, рецептори. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Чернуха И.С. Влияние тестостерона на желчносекреторную функцию 

печени крыс.  ̶   Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.13 «Физиология человека и животных». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

 Тестостерон при внутрипортальном введении вызывал уменьшение 

объемной скорости секреции желчи у самцов крыс, а у самок увеличение 

желчетока через два часа после его введения. Торможение холереза при 

внутрипортальном введении тестостерона сопровождается снижением 

концентрации таурохолату, гликохолату, дигидроксихолановых тауро- и 

гликоконьюгатов желчных кислот в печеночном секрете самцов. У самок 

содержание таурохолату и гликохолату в желчи увеличивается, что 

свидетельствует об усилении конъюгации желчных кислот с таурином и 
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глицином. При курсовом введении тестостерона как у самцов, так и у самок 

интенсифицируется холерез. У самцов возрастала концентрация всех 

таурохолатов и гликохолату, а у самок увеличивалось содержание 

конъюгированных желчных кислот под влиянием тестостерона. Блокада 

тестостероновых рецепторов флутамидом снижает скорость секреции желчи 

печенью самцов крыс и подавляет образование и поступление в желчные 

канальцы гликоконьюгатов желчных кислот, что указывает на тормозящее 

действие флутамида на биосинтез и транспорт гликохолатов в печени. 

 Ключевые слова: тестостерон, флутамид, печень, желчь, желчные 

кислоты, липиды, холестерол, фосфолипиды, триглицериды, рецепторы. 

 

 

ABSTRACT 

Chernuha I.S. Effect of testosterone on the bile secretory function of rat liver. 

– Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

 Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences, speciality 

03.00.13 “Physiology of man and animals”. – Taras Shevchenko National University of 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 The study of sex differences in the regulation of bile secretory function is 

considered to be one of the current trends in hepatology. This is because there is a 

functional relationship between the hepatobiliary and reproductive systems. The liver 

acts as a intermediator in a number of systemic effects of sex hormones on the body and 

is a key organ for their metabolism. Significant inter-sex differences of bile formation in 

liver tissue necessitate thorough experimental studies of the effect of testosterone in 

various tests on the composition of bile and the ratio of the cholates of the liver secretion 

of different sex species. And, since sex steroids are capable of regulating the bile 

secretory function of the liver, their deficiency or excess may play a key role in the 

appearance of cholesterol gallstones. Therefore, considerable attention is now being paid 

to the study of the role of androgens in the development of pathologies of the 

hepatobiliary system. Since hormones of a steroidal nature are considered to be one of 

the chains of effector mechanisms by which homeostasis is provided and processes of 

tissue proliferation, differentiation and growth occur, the relationship between the 

concentration of steroid hormones can determine the direction of physiological 

processes and their possible disorders. The purpose of the study was to research the role 

of testosterone in the regulation of bile secretory liver function. In the acute experiments 

testosterone was singly injected into the portal vein of the liver at a rate of 700 mcg kg 

of the animal body weight, or intramuscularly daily for 5 days. To determine the role of 

androgen receptors in the regulation of chole-secretion, animals were intragastrally 

injected an androgen inhibitor flutamide receptor at a dose of 25 mg  kg of the animal 

body weight. The results of the study indicate a corrective effect of testosterone on the 
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bile secretory function of rat liver in both sexes. The changes in the composition of bile 

after intra-portal and intramuscular administration of testosterone are different in male 

and female rats. Testosterone in intra-portal administration caused a decrease in the 

volume rate of bile secretion in male rats, and increasing of female bile flow two hours 

after hormone administration.  Inhibition of choleresis by intra-portal administration of 

testosterone is accompanied by decrease of concentration of taurocholate, glycocholate, 

dihydroxycholane tauro- and glycoconjugates of bile acids in the hepatic secretion of the 

rat males. On the other hand, the content of taurocholate and glycocholate increased in 

female bile indicating increasing of the conjugation of bile acids with taurine and 

glycine and biotransformation of bile acids. Moreover hormone reduced the 

concentration of free fatty acids, phospholipids and free cholesterol in bile, indicating 

the changing of metabolism in the liver cells. The revealed differences in the bile 

secretory function of the liver in male and male rats for the same dose of the hormone 

preparation is largely due to the significant difference in animals of different sex, both 

testosterone level and expression of the corresponding receptors in different tissues, 

including the liver. During the course of intramuscular administration of testosterone, 

both males and females intensified choleresis. In males bile concentration of all 

taurocholates and glycocholates was increased, but in females the content of the 

conjugated bile acids increased, which generally indicates increasing of the efficiency of 

enzymes involved in the exchange of the bile acids in liver cells under the influence of 

the hormone dose tested. Blockade of the testosterone receptors by intragastric 

administration of flutamide decreases the bile secretion rate of male rats and inhibits the 

formation and flow of the bile acid glycoconjugates into the bile ducts, indicating the 

inhibitory effect of flutamide on the biosynthesis and transport  of glycocholates in the 

liver. The influence of flutamide decreased the ratio of phospholipids to cholesterol, 

which may be associated with an increase in the content of endogenous androgens and 

products of their subsequent metabolic transformation  ̶ estrogens in the use of a 

nonsteroidal testosterone receptor inhabitor in the study scheme.  

The results of the study show that testosterone influences the processes that 

provide the transformation and transhepatocellular movement of bile specific 

components, intensifies the energy metabolism in the liver of rats of both sexes. 

Key words: testosterone, flutamide, liver, bile, bile acids, lipids, cholesterol, 

phospholipids, triglycerides, receptors. 
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