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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. 

 

Вивчення статевих відмінностей у регуляції жовчносекреторної 

функції розглядається як один із актуальних напрямків у гепатології. Адже 

існує функціональний взаємозв’язок між гепатобіліарною та репродуктивною 

системами. Печінка відіграє роль посередника в ряді системних впливів 

статевих гормонів на організм і є ключовим органом їх обміну. А, оскільки 

статеві стероїди здатні регулювати жовчносекреторну функцію печінки, то їх 

недостатність чи надлишок можуть відігравати ключову роль у появі 

холестеринових жовчних каменів. Тому, нині значна увага приділяється 

дослідженню ролі андрогенів у розвитку патологій гепатобіліарної системи.  

Відомо, що в організмі чоловіка та жінки, співвідношення статевих 

гормонів та рецепторів до їх суттєво відрізняється, зокрема і по рівню 

ендогенного тестостерону. Це обумовлює вцілому певну специфіку в 

перебігу фізіолого-біохімічних процесів у їх організмах. Адже гормони 

стероїдної природи вважаються одними з ланцюгів тих ефекторних 

механізмів, за допомогою яких забезпечується гомеостаз та відбуваються 

процеси проліферації, диференціації та росту тканин. А співвідношення між 

концентрацією стероїдних гормонів може визначати направленість 

фізіологічних процесів та можливі їх порушення. 

Метою роботи було дослідження ролі тестостерону в регуляції 

жовчносекреторної функції печінки. 

Для реалізації поставленої мети в роботі були використані фізіологічні, 

біохімічні та методи математичної статистики. Тестостерон вводили у 
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гострих дослідах одноразово у ворітну вену печінки з розрахунку 700 мкг / кг 

маси тіла тварини. Або ж внутрішньом’язово щоденно впродовж 5 діб. Для 

визначення ролі андрогенових рецепторів у регуляції холесекреції тваринам 

інтрагастрально застосовували блокатор андрогенових рецепторів флутамід у 

дозі 25 мг / кг маси тіла тварини. Під час гострого досліду відбиралися 10-

хвилинні проби жовчі для визначення рівня холерезу. У шести 30-хвилинних 

пробах жовчі визначали вільні та кон’юговані жовчні кислоти і спектр 

основних фракцій ліпідів методом тонкошарової хроматографії у модифікації 

Весельського С.П. та співавторів. Отримані результати статистично 

обробляли за допомогою пакета програм STATISTICA 5.0 («Stat-Soft», USA). 

Отримані результати досліджень показали, що одноразове 

внутрішньопортальне введення екзогенного тестостерону щурам зумовлює 

статистично значиме зменшення об’ємної швидкості секреції жовчі в самців 

щурів, а у самиць збільшення холесекреції через дві години після введення 

гормону. Це може бути пов’язано з впливом гормону на процеси, які 

забезпечують перетворення й трансгепатоцелюлярне переміщення 

специфічних компонентів жовчі. Згідно результатів хроматографічного 

аналізу органічних компонентів печінкового секрету було виявлено, що в 

щурів обох статей досліджуваний препарат суттєво змінює склад основних 

фракцій жовчних кислот порівняно з тваринами контрольної групи. В самиць 

щурів тестостерон стимулював синтез вільних і кон'югованих холатів, 

виняток становлять дигідроксихоланові кислоти (глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот), оскільки концентрація їх зменшується в 

досліджуваних зразках жовчі. У щурів самців, введена доза екзогенного 

тестостерону пригнічувала синтез кон'югованих жовчних кислот. Але, 

спостерігається двофазна зміна вмісту дигідроксихоланових глікохолатів та 

хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот: від збільшення їх на початку 

гострого досліду та до зниження наприкінці. Виявлені відмінності з боку 

жовчносекреторної функції печінки в самиць та самців щурів на одну й ту ж 
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дозу гормонального препарату значною мірою обумовлені суттєвою 

відмінністю в тварин різної статі як рівня тестостерону, так і експресії 

відповідних рецепторів у різних тканинах, у тому числі й у печінці. 

Внутрішньопортальне введення тестостерону щурам уносить істотні 

корективи в характер змін рівня метаболітів ліпідного обміну в жовчі. 

Досліджуваний препарат веде до змін вмісту більшості визначених нами 

фракцій ліпідів печінкового секрету, що може свідчити про перерозподіл 

фосфоліпідів, холестеролу, його етерів та вільних жирних кислот і 

тригліцеридів як у тканині печінки, так і в організмі вцілому. В самиць щурів 

було виявлено статистично значимі збільшення концентрацій всіх фракцій 

ліпідів жовчі, окрім тригліцеридів та вільних жирних кислот. У самців 

тестостерон викликав протилежний ефект, адже зменшував концентрації 

фракцій ліпідів у жовчі, хоча вміст тригліцеридів збільшувався наприкінці 

гострого досліду. Зменшення основних фракцій ліпідів у щурів-самців є 

результатом зменшення секреції холатів. Саме холати через свої детергентні 

властивості сприяють виходу фосфоліпідів і вільних жирних кислот із 

плазматичних мембран та стимулюють опосередковане транспортними 

білками мембрани переміщення фосфоліпідів до жовчі.  

Вкрай важливе значення в патогенезі багатьох захворювань жовчного 

міхура і жовчновивідних проток, печінки, травного тракту є співвідношення 

різних компонентів жовчі, зокрема різних жовчних кислот. Відповідно, для 

підтримання оптимального фізіологічного співвідношення основних 

компонентів жовчі метаболічні та зовнішньосекреторні процеси у печінці 

підлягають складній нейрогуморальній регуляції із залученням широкого 

спектру гормонів як регуляторних чинників. При внутрішньопортальному 

введенні, в умовах гострого досліду, тестостерону пропіонат викликає 

поступове, хвилеподібне зростання холато-холестеринового коефіцієнту, а 

отже і зменшення літогенності та збільшення стабільності колоїдної системи 

жовчі як у самиць, так і у самців щурів. У останніх під впливом гормону 
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зростає інтенсивність реакцій кон’югації вільних холатів з гліцином. 

Натомість у самок при дії тестостерону посилюється етерифікація вільного 

холестеролу та збільшується відносно початкового вихідного рівня 

співвідношення фосфоліпідів до загального холестеролу жовчі.   

Значні міжстатеві відмінності жовчоутворення в тканині печінки 

обумовлюють необхідність ґрунтовних експериментальних досліджень 

впливу тестостерону в різних апробаціях на склад жовчі та співвідношення 

холатів печінкового секрету осіб різної статі.  Курсове введення тестостерону 

щурам обох статей зумовило статистично значимі зміни холерезу. При 

цьому, як у самців так і самиць, холерез збільшувався протягом 3-х годин 

гострого експерименту порівняно з показниками контрольної групи тварин. 

У самиць і самців щурів тестостерон, як і при внутрішньопортальному 

введенні, стимулював синтез кон'югованих холатів, виняток становлять 

тільки глікохенодезоксихолева і глікодезоксихолева кислоти, оскільки 

концентрація їх зменшується в досліджуваних пробах жовчі. Щодо 

некон'югованих жовчних кислот, то їх концентрація в самиць збільшується, а 

в самців вміст холевої кислоти зменшується, рівень диокисхоланових    

кислот – не змінюються 

Застосований нами в умовах експерименту тестостерон, значною мірою 

впливав на ліпідний склад жовчі, що вказує на здатність цього гормону 

втручатися в перебіг ліпідного обміну в гепатоцитах і відповідно в механізми 

транспорту ліпідних компонентів печінкового секрету. Зокрема, тестостерон 

підвищує рівень фосфоліпідів, вільних жирних кислот і етерів холестеролу в 

жовчі самців і самиць щурів, а на концентрацію вільного холестеролу – не 

впливає. І знову ж таки спостерігається протилежний ефект із рівнем 

тригліцеридів, у самців їх вміст зростає під впливом гормону, в самиць – 

знижується. В самиць і самців щурів зростає холато-холестериновий  

коефіцієнт, що може бути пов’язане з тестостерон-індукованою стимуляцією 

секреції жовчних кислот у жовч. 
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Надмірність андрогенових ефектів розвивається внаслідок підвищеної 

чутливості відповідних стероїдних рецепторів до андрогенів або зміненого 

метаболізму стероїдних гормонів і посиленого синтезу андрогенів та може 

стати причиною різних патологій. У таких випадках виникає необхідність 

застосування антиандрогенних препаратів. 

Застосування флутаміду обмежується його гепатотропними ефектами, 

зокрема, через його здатність пригнічувати певні синтетичні й окремі 

транспортні процеси у клітинах печінки. Серед численних функцій, що 

виконуються печінкою, важливе місце посідає жовчоутворення та обмін 

ліпідів. За умов наших експериментів, об’ємна швидкість секреції жовчі 

знижувалася в самців щурів під впливом флутаміду. Було виявлено суттєве 

зменшення вмісту глікокон’югатів жовчних кислот у печінковому секреті під 

впливом блокатора андрогенових рецепторів. З’ясовано, що флутамід виявив 

істотний пригнічуючий вплив на процеси кон’югації холатів із гліцином та 

транспорт глікокон’югатів у жовч. Відомо, що оптимальне фізіологічне 

співвідношення ліпідних компонентів у крові та жовчі порушується під 

впливом різноманітних факторів, що може викликати розлади 

жовчносекреторної і жовчновидільної функцій печінки. Флутамід зменшував 

концентрацію фосфоліпідів у жовчі самців щурів, але викликав зростання 

вмісту тригліцеридів у ній. Під впливом флутаміду знижувалося 

співвідношення фосфоліпідів до холестеролу, що може бути пов’язано зі 

збільшенням вмісту ендогенних андрогенів та продуктів їх подальшого 

метаболічного перетворення – естрогенів в умовах застосування 

нестероїдного блокатора тестостеронових рецепторів у нашій схемі 

дослідження. У зв’язку з широким застосуванням препарату в медичній 

практиці та з огляду на виявлені його ефекти на ліпідний склад жовчі при 

короткочасному навантаженні у самців щурів доцільно дослідити вплив 

тривалого застосування флутаміду на характеристики зовнішньосекреторної 

функції печінки в обох статей. 
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Результати дисертаційного дослідження вказують на те, що  

тестостерон впливає на процеси, які забезпечують перетворення й 

трансгепатоцелюлярне переміщення специфічних компонентів жовчі, 

інтенсифікує енергетичний обмін у печінці щурів обох статей. 

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

вільні жовчні кислоти, кон'юговані жовчні кислоти, ліпіди жовчі, холестерол, 

етери холестеролу, фосфоліпіди, тригліцериди, вільні жирні кислоти, 

рецептори андрогенів. 

 

ABSTRACT 

Effect of testosterone on the bile secretory function of rat liver 

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. 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. 

It is known that in the body of a man and a woman, the ratio of sex 

hormones and receptors to them differs significantly, in particular in the level of 

endogenous testosterone. This determines the overall specificity of the course of 

physiological and biochemical processes in their organisms. 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. 
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The purpose of the study was to research the role of testosterone in the 

regulation of bile secretory liver function. 

To achieve this goal, physiological, biochemical, and mathematical statistics 

methods were used. 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. 

During the acute experiment, 10-minute bile samples were taken to determine the 

level of choleresis. In six 30-minute bile samples, free and conjugated bile acids 

and the spectrum of major lipid fractions were determined by thin layer 

chromatography in the S.P. Weselski and co-authors modification. The results 

obtained were statistically processed using the STATISTICA 5.0 software package 

("Stat-Soft", USA). 

The results of studies have shown that a single intra-portal injection of 

exogenous testosterone to rats causes a statistically significant decrease in the 

volume of bile secretion rate in male rats, and in females an increase in chole-

secretion two hours after injection of the hormone. This may be due to the effect of 

the hormone on the enzymatic and transport systems, which provide the conversion 

and transhepatic cellular movement of bile specific components. According to the 

results of chromatographic analysis of the organic components of bile secretion, it 

was found that in rats of both sexes, the drug under study significantly changes the 

composition of the main fractions of bile acids compared with animals of the test 

group. In female rats, testosterone stimulated the synthesis of free and conjugated 

cholates, with the exception of dihydroxycholic acids (glycohendodeoxycholic and 

glycodeoxycholic acids), since their concentration decreased in the tested bile 

samples. In male rats, the injected dose of exogenous testosterone suppressed the 

synthesis of conjugated bile acids. However, there is a two-phase change in the 

content of dihydroxycholanoic glycocholates and henodeoxycholic and 
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deoxycholic acids: from their increase at the beginning of the acute test to their 

decrease at the end. 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.  

Intra-portal injection of testosterone to rats makes significant adjustments to 

changes in the level of metabolites of bile lipid metabolism. The hormone under 

study leads to changes in the content of most determined fractions of the liver lipid 

secretions, which may indicate the redistribution of phospholipids, cholesterol, its 

esters and free fatty acids and triglycerides both in the liver tissue and in the body 

as a whole.  

Statistically significant increases in concentrations of all bile lipid fractions 

except for triglycerides and free fatty acids were found in female rats. In males, 

testosterone caused the opposite effect because it decreased the concentrations of 

bile lipid fractions, although triglyceride content increased at the end of the acute 

test. The decrease in major lipid fractions in male rats is the result of a decrease in 

the secretion of cholates. Because of their detergent properties, the cholates 

contribute to the release of phospholipids and free fatty acids from plasma 

membranes and stimulate the transport of phospholipids to bile mediated by 

transport proteins of the membrane. 

Of significant importance in the pathogenesis of many diseases of the 

gallbladder and bile ducts, liver, digestive tract is the ratio of different components 

of bile, in particular different bile acids. Accordingly, in order to maintain the 

optimal physiological ratio of the major components, bile metabolic and 

extracellular processes in the liver are subject to complex neurohumoral regulation 

with the involvement of a wide range of hormones as regulatory factors. In intra-

portal injection, under the acute experience, testosterone propionate causes a 

gradual, whavelike growth of the cholate-cholesteric coefficient, and consequently 
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a decrease in lithogenicity and an increase in the stability of the bile colloid system 

in both male and male rats. The latter, under the influence of the hormone, 

increases the intensity of conjugation of free cholates with glycine. Instead, 

testosterone in female rats increases esterification of free cholesterol and increases 

relatively to the initial baseline the ratio of phospholipids to total bile cholesterol.  

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. The course injection of testosterone to rats of both sexes resulted in 

statistically significant changes in choleresis. At the same time, both in males and 

females, choleresis increased during 3 hours of acute experiment in comparison 

with the indicators of the test group of animals. In females and male rats, 

testosterone, as with intra-portal injection, stimulated the synthesis of conjugated 

cholate, with the exception of glycochendodeoxycholic and glycodeoxycholic 

acids, since their concentration decreased in the tested bile samples. In the case of 

unconjugated bile acids, their concentration in female rats increases, and in males 

the content of cholic acid decreases, the level of dioxycholic acids  ̶  do not change.  

Testosterone used in the experiment significantly influenced the bile lipid 

composition, which indicates the ability of this hormone to interfere with the 

course of lipid metabolism in hepatocytes and, accordingly, in the mechanisms of 

lipid components transport of liver secretion. In particular, testosterone increases 

the levels of phospholipids, free fatty acids and cholesterol esters in the bile of 

males and female rats, and does not affect the concentration of free cholesterol. 

Again, the opposite effect is observed with the level of triglycerides, in males their 

content increases under the influence of the hormone, in females  ̶  decreases. In 

male and female rats, there is an increase in the cholate-cholesterol ratio, which 

may be related to testosterone-induced stimulation of bile acid. 

The excess of androgenic effects develops due to the increased sensitivity of 

the appropriate steroid receptors to androgens or the altered metabolism of steroid 
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hormones and the increased synthesis of androgens and can cause various 

pathologies. In such cases, there is a need to use anti-androgenic drugs. 

The use of flutamide is limited by its hepatotropic effects, in particular 

because of its ability to inhibit certain synthetic and distinct transport processes in 

liver cells. Among the many functions performed by the liver, bile duct formation 

and lipid metabolism are important. In our experiments, the volume of bile 

secretion rate decreased in male rats under the influence of flutamide. A significant 

decrease in the content of bile glycoconjugates in liver secretion was found under 

the influence of the androgen receptor inhibitor. Flutamide has been found to have 

a significant inhibitory effect on glycine conjugate processes and the transport of 

glycoconjugates into bile. It is known that the optimal physiological ratio of lipid 

components in the blood and bile is impaired under the influence of various 

factors, which can cause disorders of the bile secretory functions of the liver. 

Flutamide decreased the concentration of phospholipids in the bile of male rats, but 

caused an increase in the content of triglycerides in it. 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. Due to the widespread use of 

the drug in medical practice, and considering its effects on the lipid composition of 

bile in short-term offloading in male rats, it is advisable to study the effect of long-

term use of flutamide on the characteristics of the external secretory function of the 

liver of both sexes.  

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. 

Keywords: testosterone, flutamide, liver, bile, bile acids, free bile acids, 

conjugated bile acids, bile lipids, cholesterol, cholesterol esters, phospholipids, 

triglycerides, free fatty acids, androgen receptors. 
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ВСТУП 

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

між гепатобіліарною та репродуктивною системами [6; 34]. Печінка відіграє 

роль посередника в ряді системних впливів статевих гормонів на організм 

[81] і є ключовим органом їх обміну [22; 71]. Регуляторна дія андрогенів і 

естрогенів є результатом їх прямого впливу на гепатоцити [61]. Зокрема, 

можна припустити, що андрогени беруть участь у зміні властивостей жовчі, 

що спостерігається при дифузних патологіях печінки [22]. Також 

експериментально показано, що тестостерон є регулятором клітинного циклу 

гепатоцитів [135], який збільшує їх мітогенну активність і бере участь у 

регуляції мобілізації глікогену в клітинах печінки [130]. Тому, ефекти 

андрогенів на гепатобіліарну систему умовно поділяють на дві групи: вплив 

на проліферацію і ріст різних клітинних популяцій цієї системи [111; 161] та 

регуляція метаболізму в клітинах печінки, біліарних протоків і жовчного 

міхура [89; 141]. 

Слід зазначити, що нині велика увага приділяється дослідженню  ролі 

андрогенів у розвитку патологій гепатобіліарної системи, які належать до 

поширених захворювань [2; 14; 51; 74; 80]. Оскільки статеві стероїди здатні 

регулювати жовчносекреторну функцію печінки [125; 132], то їх 

недостатність чи надлишок можуть відігравати ключову роль у появі 

холестеринових жовчних каменів [132].  

Згідно даних медичної статистики відомо, що неалкогольна жирова 

хвороба печінки частіше зустрічається в чоловіків, ніж у жінок [123], 

трапляється майже в усіх вікових групах із переважанням серед осіб старших 

45 років і є вагомим чинником зростання смертності населення у зв’язку із 

розвитком цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми [26]. 

 Імовірно,  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. Загально відомо, що 
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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 [110; 

123].  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 при різних захворюваннях, серед 

яких відзначаються ожиріння та метаболічний синдром [23; 24; 28; 89; 91; 

108; 149]. Низький рівень тестостерону є сукупним та незалежним 

провісником розвитку цукрового діабету другого типу в чоловіків середнього 

віку, а недостатність загального і вільного тестостерону часто зустрічається у 

хворих на цукровий діабет, особливо, за наявності ожиріння. Разом з тим, 

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

розвитку жовчокам’яної хвороби [91; 114]. Також з'ясовано, що статеві 

стероїдні гормони позитивно впливають на печінку, зокрема на метаболізм у 

ній жирних кислот, перешкоджають розвитку неалкогольного жирового 

гепатозу при використанні високожирової дієти [7; 138; 165]. 

Відзначається також, що екзогенний тестостерон та його синтетичні 

аналоги підвищують ризик виникнення патологій печінки, а саме – розвиток 

внутрішньопечінкового холестазу [84].  Вивчення статевих відмінностей у 

регуляції жовчносекреторної функції розглядається як один із актуальних 

напрямків у гепатології. Тому, в зв’язку з цим необхідне  експериментальне 

дослідження особливостей впливу андрогенів (зокрема тестостерону) в 

особин різної статі на процеси секреції жовчі та на її якісний склад.  

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 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-
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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. 

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 з попередньою диференціальною їх екстракцією 

та подальшою кількісною денсітометричною оцінкою окремих компонентів 

цієї біорідини безпосередньо на хроматограмах; статистичні (використання 
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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 в умовах блокади андрогенових рецепторів. Виявлено 

статистично достовірні відмінності в співвідношенні кон'югованих жовчних 

кислот у печінковому секреті самців і самиць. 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 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 зокрема, то дослідження аспектів і 

різних механізмів регуляції зовнішньосекреторної функції печінки при дії 

статевих стероїдних гормонів є необхідним для медичної практики, а також 

отримані дані про вплив флутаміду, який використовується як лікарський 

препарат, на секрецію, склад і властивості жовчі мають враховувати при його 

застосуванні. Результати роботи, їх узагальнення та висновки можуть бути 

використані спортсменами високої кваліфікації для розширення їх знань 

щодо впливу надлишку статевих стероїдів на печінку і вцілому на організм. 

Отримані результати роботи можуть використовуватися при вивченні 

студентами дисциплін медико-біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено пошук та аналіз 

новітніх наукових літературних джерел за темою дисертаційної роботи, 
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проведено серії експериментальних досліджень, статистичну обробку та 

теоретичне осмислення 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 статтей у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих Департаментом акредитації кадрів України, з них 1 стаття в 
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науковому журналі, який включений до наукометричної бази 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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

 

 

1.1. Регуляторна роль статевих стероїдних гормонів у функціонуванні 

гепатобіліарної системи 

 

До статевих стероїдів відносять естрогени (естрадіол-17β, естрон), 

андрогени (тестостерон, андростендіон) та прогестини (прогестерон,          

17α-гідроксипрогестерон). Їх роль у регуляції диференціювання, росту, 

розмноження відображає один із самих давніх механізмів біологічної 

еволюції [58]. Факторами, які первинно визначають диференційованість за 

статтю печінки, як і інших тканин організму, є статеві гормони. В більшості 

випадків стійке статеве диференціювання функцій печінки починає 

проявлятись у препубертатному і пубертатному періодах онтогенезу та 

досягає максимуму після статевого дозрівання. Поділ організмів за статтю 

потребує диференціювання системи метаболічного, вегетативного 

забезпечення репродуктивних і адаптаційних процесів у чоловічому та 

жіночому організмах. Серед ферментів стероїдного метаболізму печінки 

більш важливе фізіологічне значення для перетворення андрогенів мають 

17β-оксистероїддегідрогеназа, 5а і 5β-редуктази, 3а і 3β-

оксистероїддегідрогенази. Присутність цих ферментів у печінці призводить 

головним чином до інактивації тестостерону. Цікаво, що 5а-редуктаза 

підвищена в жіночому організмі. Цей фермент посилює деякі ефекти 

андрогенів, а також частково зберігає біологічну активність прогестинів і 

кортикостероїдів. За рахунок підвищення активності  5а-редуктази в печінці, 

жіночий організм і здатен, хоч частково, обмежувати можливість 

накопичування надлишку естрогенів [61]. 
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Гормони стероїдної природи шляхом відновлення дельта-4-подвійного 

зв’язку з 3-кетогрупами трансформуються на тетрагідропохідні, згодом 

кон’югуються в основному з глюкуроновою кислотою. Із тестостерону 

утворюються 17-кетостероїди андростерон і етіохоланолон, які кон’югуються 

з сульфатами і лише згодом екскретуються з сечею. Естрогени (естрадіол) 

трансформуються в естріол і естрон, які теж кон’югуються з глюкуроновою 

кислотою і сульфатами [69]. 

Механізм дії стероїдних гормонів пов’язаний з особливостями їх 

фізико-хімічних властивостей, що впливає на всмоктування, транспорт і 

розподіл стероїдів у тканинах організму, а також на асоціацію із 

специфічними рецепторними молекулами, ферментативну трансформацію і 

виведення з організму. Відомо, що тестостерон підлягає складним 

трансформаціям в організмі. Головним органом його метаболізму є печінка, 

хоча перетворення можливі в інших органах таких як: нирки, передміхурова 

та молочні залози, плацента [71]. Експериментами показано, що тестостерон 

є регулятором клітинного циклу гепатоцитів [135]. 

Печінка відіграє роль детоксикаційного центру в організмі [64]. Вона 

також бере участь в обміні багатьох гормонів, тому її захворювання, зазвичай 

хронічні можуть супроводжуватись гормональними порушеннями [69; 142]. 

Незважаючи на дані, які вказують на вплив статевих стероїдних гормонів на 

функції печінки, серця і м'язів, досі є суперечливі відомості, які стосуються 

наслідків андрогенів на біохімічні функції вище згаданих органів [99]. 

Зокрема, печінці властиві численні функції, які забезпечують гомеостаз та 

узгоджену діяльність органів і систем організму. Завдяки індивідуальній та 

кооперативній діяльності клітин печінки відбуваються обмінні процеси 

біосинтезу і розщеплення сполук, інтеграція яких забезпечується комплексом 

регуляторних механізмів [11]. 

Регуляторна дія андрогенів і естрогенів є результатом їх прямого 

впливу на гепатоцити [62]. Порушення процесів кон’югації естрогенів у 
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печінці веде до збільшення фракцій вільних естрогенів, які зв’язуючись з 

рецепторами активують гіперпластичні процеси в органах (молочних 

залозах, матці). Патологічна основа для цього – функціональна метаболічна 

система гіпоталамус–гіпофіз–яєчники–печінка. Естрони можуть порушувати 

секреторну функцію печінки, а естрогени вцілому стимулюють рецептори 

ліпопротеїдів у печінці, тим самим підвищують всмоктування холестерину з 

їжі, а також знижують секрецію жовчних кислот, зокрема пригнічують 

синтез хенодезоксихолевої кислоти та зменшують утворення ефірів 

холестерину. Таким чином, естрогени можуть стимулювати формування 

каменів у жовчному міхурі, тобто спричиняти біліарну недостатність. Слід 

зазначити, що глобулін, який зв’язує статеві гормони синтезується переважно 

в печінці. Тестостерон пригнічує його синтез, а естроген навпаки – 

стимулює. Відповідно, його рівень залежить від співвідношення 

естрадіол/тестостерон у сироватці крові. В чоловіків із цирозом печінки 

рівень його зростає, тому що відбувається зниження секреції тестостерону в 

яєчках. Але, надниркові залози синтезують андростендіол, який внаслідок 

портокавального шунтування метаболізується в печінці, а в периферійних 

тканинах, зокрема жировій, трансформується на естрадіол і естрон, що в 

результаті веде до гінекомастії [30; 69]. 

Обмінні зв’язки холестерину та статевих стероїдних гормонів, зокрема 

андрогенів, дають підставу вважати, що останні беруть участь у зміні 

властивостей жовчі, особливо це спостерігається при дифузних патологіях 

печінки, тому що саме печінка є основним органом обміну вище згаданих 

речовин [22]. Печінка, завдяки ферментативним комплексам і системам 

гепатоцитів, бере активну участь у трансформації ліпідів і відіграє головну 

роль у проміжному обміні та гомеостазі цих сполук в організмі [70]. 

Вважають, що статеві стероїдні гормони, такі як естроген і тестостерон, 

відіграють головну роль в обміні ліпідів [83]. З'ясування взаємозв’язку 

обміну ліпідів і стероїдних гормонів набуває значення при застосуванні з 
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лікувальною метою кортикостероїдів, які мають функціонально-структурну 

подібність із статевими гормонами [22].  

На сьогодні відомо, що існує взаємозв’язок між гепатобіліарною та 

репродуктивною системами. У пацієнтів із безпліддям спостерігаються 

захворювання печінки і жовчовивідних шляхів, які сприяють розвитку 

порушень обміну естрогенів, а надлишок у крові деяких статевих стероїдів 

негативно впливає на функції печінки [6; 30]. Також, печінка регулює 

діяльність жіночої репродуктивної системи, зокрема бере участь у обміні 

ліпідів, до класу яких відносяться статеві гормони, які по своїй хімічній 

структурі є стероїдами [63]. 

Регуляторна дія андрогенів і естрогенів на процеси в печінці 

характеризується загальною тенденцією до реципрокності, при цьому вплив 

кожного типу статевих стероїдів може бути як позитивним, так і негативним 

[62]. Є відомості про те, що запальні процеси в печінці впливають на 

метаболізм статевих стероїдів, а також можуть пригнічувати зв'язування 

статевих стероїдних гормонів із їх рецепторами у всьому тілі [117]. Також є 

літературні дані, які вказують на захисну роль 17β-естрадіолу в гепатоцитах, 

що пояснюється підвищеною кількістю мітохондрій та окислювальними 

процесами, зменшенням депонування ліпідів печінки та зниженням окисного 

стресу [104]. 

Сучасні дослідження показують, що статеві гормони відіграють 

вирішальну роль у патогенезі та розвитку вірусного гепатиту С, індукованого 

вірусним гепатитом В. Було виявлено, що шлях передачі сигналів естрогену 

та андрогену пов'язаний з зниженням/збільшенням транскрипції та реплікації 

генів вірусного гепатиту В [166].  
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1.1.1. Участь естрогенів і прогестинів у регуляції функцій печінки в 

нормі та при патології 

 

Стероїдні гормони – естрогени здатні викликати значні морфо-

функціональні зрушення в організмі, здійснюють виражений ефект на 

біохімічні метаболічні процеси, підсилюють анаболізм, впливають на функції 

органів і систем організму. Механізм дії естрогенів, ймовірно, заснований на 

стимуляції синтезу РНК у клітинах і тканинах репродуктивних органів, що 

призводить до змін швидкості та обсягу біосинтезу білків [39]. Існують дані, 

які вказують на те, що механізм дії естрогенів на метаболізм, транспорт, 

процеси секреції здійснюється через ядерні рецептори двох типів: ESR1 (а), 

ESR2 (β). Вони експресуються у тканині печінки [138; 139]. Циркулюють 

естрогени в крові у вигляді комплексів з білками, інактивуються в печінці, а 

виділяються з сечею [39]. 

Печінка чутлива до регуляторної дії статевих стероїдів, у першу чергу, 

естрогенів, які, як відомо, регулюють метаболічні процеси в її клітинах, 

впливають на проліферацію гепатоцитів і змінюють жовчносекреторну 

функцію [33; 34; 95; 145; 170].  

Вплив естрогенів на обмінні процеси в печінці, їх значення в розвитку 

патологій гепатобіліарної системи суттєво залежать від регуляторної функції 

гіпофізу. Відомо, що клітини печінки експресують як естрогенові рецептори, 

так і рецептори пролактину. Тому, естрогени, впливаючи на рівень 

пролактину в організмі та на механізми дії клітин-мішеней, можуть 

змінювати регуляторний ефект цього гіпофізарного фактору на функції 

печінки. Також, гормони гіпофізу та гонад, діючи кожен безпосередньо, 

можуть виявляти взаємний вплив на реалізацію відповідних ефектів у 

печінці. Враховуючи те, що пролактин впливає на функції печінки, зокрема 

на жовчносекреторну, можна припустити, що цей гіпофізарний пептид 

залучається до опосередкування ефектів естрону на холесекрецію [38; 133]. 
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Естрогени впливаючи на метаболізм виявляють регуляторну дію на 

обмінні ланки, які лежать в основі жовчоутворення [146]. Так, у 

оваректомованих тварин відбувається порушення виділення жовчі залежно 

від індивідуальних і видових особливостей, а також від проміжку часу, який 

пройшов після кастрації. Цікаво, що видалення статевих залоз у білих щурів 

обох статей призводить до тривалого підвищення утворення жовчі. 

Посткастраційна гіперсекреція жовчі максимального рівня досягає через 

місяць після оперативного втручання та супроводжується пониженням 

концентрації холатів і білірубіну в жовчі [27; 72]. 

У дослідах на щурах було виявлено, що естрогени знижують 

утворення жовчних кислот. Введення етинілестрадіолу щурам істотно 

збільшує естерифікацію холестеролу в гепатоцитах і це призводить до 

зниження синтезу жовчних кислот, зокрема при вагітності та введенні 

естрогенів [98; 150; 156; 157]. 

Холестатичні властивості естрогенів пов’язані, перш за все, з їх 

впливом на транспорт жовчних кислот [119]. Вони притаманні метаболітам 

естрогенів [94]. Естрадіол 17β-D-глюкуронід взаємодіє із ESR1 (α) і після 

чого активується cPKC (класична протеїнкіназа С), яка веде до 

патофізіологічних змін у клітинах. Вище вказаний продукт метаболічних 

перетворень естрогенів (естрадіол 17β-D-глюкуронід) викликає холестаз, 

порушуючи при цьому роботу каналікулярних транспортних систем [169; 

170]. Виявлено, що холестатичні ефекти метаболітів естрогенів здійснюються 

за участі численних внутрішньоклітинних сигнальних механізмів (кальцій-

залежна протеїнкіназа С, фосфоінозитид-3-кіназа, міоген-активована 

протеїнкіназа p38, Epα тощо) [170]. 

Гормональна дисрегуляція спричинює розвиток низки захворювань і 

патологій в жіночому організмі [56]. Медичні та фізіологічні дослідження 

показують, що жовчокам’яна хвороба частіше виникає в жінок ніж у 

чоловіків. Цікаво, що європейцям притаманне формування жовчних каменів 
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холестеролової природи. Основна патогенетична роль у виникненні 

холестеролових жовчних каменів належить ядерним естрогеновим 

рецепторам ESR1, що вказує про довготривалий транскрипційний механізм 

дії естрогенів на утворення й секрецію жовчі. Збільшує ризик виникнення 

холестеролових жовчних каменів у жінок фізіологічне підвищення 

концентрації естрогенів, яке можна спостерігати під час вагітності, 

застосування гормональних контрацептивів, гормон-замісної терапії в 

постменопаузі. Все це призводить до посиленого виділення холестеролу 

гепатоцитами, а в подальшому перенасичення ним жовчі. Проте, серед 

чоловіків теж зростає кількість захворювань гепатобіліарної системи, 

зокрема перші місця посідають порушення жовчосекреторної функції 

печінки та жовчнокам’яна хвороба. Причинами їх виникнення є особливості 

харчування та екзогенні фактори. Цікавим фактом є те, що вживання етанолу 

збільшує густину рецепторів естрогенів у гепатоцитах, що вважають як 

механізм фемінізації й розвитку захворювань печінки при алкоголізмі. 

Також, з'ясовано,  що естрогени (естрадіол) і андрогени (дигідротестостерон) 

позитивно впливають на печінку, зокрема на метаболізм у ній жирних 

кислот, перешкоджають розвитку неалкогольного жирового гепатозу під час 

високожирової дієти. Ефекти естрогенів можуть бути реалізовані шляхом 

активації естрогензалежних кіназ через сполучені з G-білками мембранні 

рецептори (GPR30) [7; 94; 138]. 

Відомо також, що статеві гормони впливають на секрецію та дію 

гормону росту. Зокрема, естрогени стимулюють секрецію вище згаданого 

гормону, але пригнічують його дію на печінку. На відміну від них, андрогени 

посилюють механізм дії гормону росту на периферії [85]. 

Слід зазначити, що естрогени стимулюють синтез статевих стероїдів 

у печінці. В умовах дефіциту естрогену можна спостерігати відносне 

підвищення рівня вільних андрогенів. Існують дані, які свідчать про 

взаємозв'язок функцій гепатобіліарної, нервової та репродуктивної систем. 
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Цікаво, що гастроінтестинальні пептиди (холецистокінін, вазоактивний 

інтестинальний поліпептид та ін.) синтезуються і в ЦНС, і в травному тракті. 

Це пояснює поєднання гіпоталамічних розладів і захворювань травного 

тракту. Хронічні запалення в печінці через прямі та зворотні гуморальні і 

нервові зв’язки можуть здійснювати розвиток гіпоталамічного синдрому. 

Гіпоталамічні порушення часто призводять до дистрофічних змін у печінці 

або дискінезії жовчовивідних шляхів. Запальні процеси генітальної і 

екстрагенітальної локалізації – причина функціональної гіперандрогенії [13]. 

 

 

1.1.2. Андрогени як регулятори функцій печінки 

 

Статеві гормони мають багатогранний вплив на ефекторні клітини і їх 

важко порівняти з іншими регуляторами в організмі. За допомогою них 

відбувається також коригування вісцеральних функцій організму. 

Співвідношення між концентраціями стероїдних гормонів може визначати 

перебіг фізіологічних процесів і можливі їх порушення. Гормони стероїдної 

природи вважаються одними з ланцюгів тих ефекторних механізмів, за 

допомогою яких забезпечується гомеостаз та відбуваються процеси росту і 

проліферації тканин. Співвідношення між концентрацією гормонів стероїдів 

може визначати направленість фізіологічних процесів та можливі їх 

порушення [50]. 

Поділ статевих гормонів на чоловічі та жіночі сформував у багатьох 

поколінь помилкову точку зору, що чоловічі гормони не потрібні жінкам, і 

відповідно й жіночі – зайві для чоловіків. В організмі людини гормони 

стероїдної природи не депонуються, вони швидко залишають клітину, в якій 

були синтезовані. Периферична дія андрогенів різнопланова. Вони відіграють 

роль білкових анаболіків, демонструють гепатотропні, нефротропні та 

міотропні ефекти [24]. 
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Андрогени відіграють важливу роль у метаболічному гомеостазі та 

репродуктивному здоров'ї як у чоловіків, так і у жінок. Андрогенна 

сигналізація залежить від активації андрогенного рецептора, переважно 

тестостероном і 5α-дигідротестостероном. Внутрішньоклітинний синтез 

андрогенів часто не відбивається циркулюючими андрогенами, а скоріше 

андрогенними метаболітами та кон'югатами. Печінка та нирки, як відомо, 

здатні інактивувати андрогени [147]. 

Ефекти андрогенів на печінку умовно поділяють на дві групи: зміни 

проліферації і росту різних клітинних популяцій цього органу [111; 161] та 

регуляція метаболізму [89; 141]. 

Андрогенам властива здатність регулювати жовчоутворювальну 

функцію печінки. Метилтестостерон – синтетичний андроген, який викликає 

зменшення секреції жовчі та жовчних кислот, а також підвищує секрецію 

холестеролу до жовчі. Ці дані пояснюють, як метилтестостерон інтенсифікує 

утворення холестеринових жовчних каменів [132]. Дегідроепіандростерон 

пригнічує перекисне окислення ліпідів у печінці щурів з дефіцитом вітаміну 

Е [125]. 

Деякими авторами було зазначено, що у морських свинок кастрація 

призводить до гальмування жовчоутворення, а нормалізація секреторної 

діяльності печінки настає після двох місяців як провели операцію [90; 148]. 

При видаленні яєчників, або при їх передчасному блокуванню 

гормональної функції призводить до порушень ліпідного обміну, яке 

супроводжуються збільшенням вмісту холестеролу в сиворотці крові та 

підвищенням коефіцієнта холестерол-фосфоліпіди, зміною співвідношення 

ліпопротеїнових комплексів різної щільності [107]. Оваректомія в щурів веде 

до депонуванню ліпідів (тригліцеридів і холестеролу) у печінці [129]. У 

чоловіків, які мають підвищений рівень холестеролу в крові виявлено 

нижчий рівень естрадіолу [126]. Введення естрогенів веде до змін ліпідного 
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обміну, запобігає раннім проявам атеросклерозу [97], виявляє зменшення 

секреції фосфоліпідів у жовчі [122]. 

Шляхи дії андрогенів на ліпідний обмін до кінця не вивчені. 

Передбачається, що тестостерон реалізує свої ефекти на метаболізм ліпідів 

через експресію 2 генів, які беруть участь у катаболізмі ліпопротеїдів високої 

щільності (печінкової ліпази) і скевенджер-рецептору SR-В1. Підвищення 

активності печінкової ліпопротеїнліпази та SR-В1є основним механізмом, 

який реалізує зниження загального холестерину тестостероном [78].  

Доведено, що при лікуванні тестостероном у похилому віці змінюється 

маса тіла і, відповідно, маса печінки. Крім того, тестостерон збільшує 

мітогенний ефект гепатоцитів і бере участь у мобілізації глікогену в печінці 

[130]. Існує зв'язок між рівнем сироваткового тестостерону та фіброзом 

печінки в пацієнтів з безалкогольним жировим захворюванням печінки, хоча 

він до кінця не з'ясований [124]. 

 

 

1.1.3. Андрогени і патологія печінки 

 

Хворобами цивілізації є ожиріння, гіпертонія, атеросклероз, цукровий 

діабет, патології печінки, кишківника та нирок [15; 54; 96]. Хвороби 

гепатобіліарної системи відносяться до найпоширеніших захворювань 

людини [1; 2; 51; 74; 80]. Дисфункціональні розлади біліарного тракту 

виявляють більше ніж у половини населення України, і кількість хворих 

неухильно зростає [14]. Жовчнокам'яна хвороба займає третє місце після 

патологій серцево-судиннної системи та цукрового діабету. Доведено, що в 

розвитку жовчнокам'яної хвороби головну роль відіграє функціональний стан 

печінки. Вагоме значення має холатотвірна функція печінки, а саме 

активність ферменту 7α-гідрооксилази, механізм дії якої залежить від 

генетичних факторів та функціонального стану печінки. Жовчні кислоти та 
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лецитин є основними інгредієнтами жовчних міцел, які сприяють тому, що 

холестерин знаходиться в розчинному стані та перешкоджають його 

кристалізації і утворенню конкрементів. Порушення холатоутворюючої 

функції печінки може бути причиною розвитку жовчнокам'яної хвороби, 

навіть за відсутності змін у ліпідному обміні. Утворення печінкою жовчі з 

недостатньою кількістю лецитину, жовчних кислот та перенасиченою 

холестерином надає їй літогенних властивостей, що вважається причиною 

розвитку холелітіазу. Підвищення концентрації холестерину при зниженому 

рівні жовчних кислот і фосфоліпідів руйнує міцелярну структуру жовчі, і як 

наслідок, призводить до її літогенності [2; 51; 74; 80]. 

Організм чоловіка і жінки відрізняються один від одного багатьма 

ознаками як на генетичному, так і на метаболічному та органному рівнях 

[12]. Отже, і концентрація статевих гормонів у них різна. Зміни концентрації 

тестостерону застосовуються при дослідженні етіології зниженої секреції 

андрогенів у чоловіків і гіперандрогенії у жінок [3]. Відомо, що андрогени, а 

саме тестостерон відіграють важливу роль у жіночій репродуктивній 

фізіології. Крім того, слід зазначити, що андрогени можуть перетворюватися 

в естрогени, які є необхідні для функціонування жіночого організму [155; 

162]. Ключовим ферментом перетворення андрогенів у естроген є ароматаза, 

яка регулює фізіологічні та поведінкові процеси [137]. 

Відхилення в метаболізмі андрогенів у жінок можуть призводити до 

розвитку діабету, серцевої недостатності, безпліддя, хронічної втоми та ін. 

[67; 121]. Репродуктивне здоров’я жінки обумовлене багатьма факторами, 

серед яких провідне місце займають соматичні захворювання, зокрема 

патологія гепатобіліарної системи, проте конкретні механізми мало вивчені і 

не до кінця з'ясовані. Ураження печінки патологією, при якій порушується 

інактивація таких гормонів, як тироксин, кортикостероїди, інсулін, 

андрогени, естрогени, веде до зміни їх вмісту в крові і розвитку в 

подальшому ендокринного захворювання [6]. 
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У чоловіків, після 40 років, знижується рівень тестостерону на 1 % у 

рік. Знижений рівень андрогенів може безпосередньо сприяти появі 

симптомів дисфункції сечового міхура, хоча механізми залишаються не 

зрозумілими [88; 158]. Результати багатьох досліджень показали, що низькі 

рівні ендогенного тестостерону пов'язані з підвищеним ризиком розвитку 

атеросклерозу в чоловіків. Дефіцит тестостерону, як вважають багато 

науковців, може сприяти розвитку атеросклерозу шляхом модуляції 

метаболізму ліпідів [31; 89; 103; 127; 153]. 

Зниження тестикулярної продукції андрогенів у процесі старіння може 

призвести до стану, який отримав назву «синдром пізнього чоловічого 

гіпогонадизму». Для нього притаманний низький рівень загального та 

вільного тестостерону в сироватці крові та низка змін – зменшення статевого 

потягу, дратівливість, депресія, атрофія м’язів, остеопороз, метаболічний 

синдром, анемія та ін. [42; 60; 101]. 

Низькі рівні загального та вільного тестостерону в сироватці крові, 

посилення процесів периферичної ароматизації тестостерону і, відповідно, 

утворення естрадіолу призводять до підвищення рівня естрогенів в організмі 

чоловіків. Естрогени сприяють активізації фібробластів, утворення 

фібропластичного фактору росту та проліферації сполучної тканини в 

передміхуровій залозі. Дигідротестостерон, у свою чергу, який утворюється 

під дією ферменту 5α-редуктази з тестостерону, контролює процес поділу 

клітин в тканині передміхурової залози. У зв’язку з цим збільшення 

концентрації дигідротестостерону призводить до розростання передміхурової 

залози. Таким чином, дисбаланс статевих гормонів призводить до 

розростання передміхурової залози [47]. 

Встановлено взаємозв’язок цукрового діабету другого типу та 

метаболічного синдрому в чоловіків з андрогенною недостатністю. Існують 

припущення, що у чоловіків середнього віку, в яких низький рівень 

загального та вільного тестостерону й сексстероїд-зв’язуючого глобуліну 
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ризик розвитку абдомінального ожиріння зростає в 2,7 раза, цукрового 

діабету 2-го типу – в 2,1 раза, артеріальної гіпертензії – в 1,8 раза, 

гіперліпідемії – в 1,5 раза порівняно з чоловіками з нормальними рівнями 

тестостерону в крові. Виявлено також вищу частоту патологій коронарних 

артерій у чоловіків із низькими рівнями тестостерону [36; 41; 43; 71; 78; 86; 

109; 147; 164]. 

При патологіях печінки, і як наслідок порушеного кровообігу в ній,  

знижується здатність клітин печінки поглинати жовчні кислоти з крові, 

відповідно змінюється утворення жовчі, її відтік та розвивається синдром 

холестазу. Він характеризується змінами секреції жовчі, починаючи з 

утворення її в мембрані жовчного канальця гепатоцитів і закінчуючи 

екскрецією жовчі в дванадцятипалу кишку. Результатом таких процесів є 

підвищена концентрація жовчних кислот у гепатоцитах з інактивацією по 

принципу зворотного зв’язку ферментів, які визначають інтенсивність  

біосинтезу жовчних кислот. Підвищений рівень жовчних кислот при 

холестазі може руйнувати гепатоцити [18], а хронічний холестаз може 

призвести до фіброзних змін тканин печінки [131]. Слід зазначити, що від 

ступеня ліпофільності та гідрофобності залежить токсичність жовчних 

кислот. До гепатотоксичних відносять: хенодезоксихолеву, літохолеву, 

дезоксихолеву кислоти [4]. 

Синдром внутрішньопечінкового холестазу може виникати і у 

дошкільному та шкільному віці. Фактори, що його зумовлюють різні. 

Зокрема, це перенесений вірусний гепатит, біліарний цироз печінки, що 

виник внаслідок лікарського ураження печінки – глюкокортикостероїдами, 

анаболічними стероїдами, андрогенами, естрогенами та ін. [37]. 

Аутоімунні процеси є етіологічними факторами при первинному 

біліарному цирозі, аутоімунному хронічному активному гепатиті, 

первинному склерозуючому холангіті [46, 154]. Порушення роботи печінки 

веде до зниження синтезу білків, які зв’язують гормони, і як наслідок, вільна 
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фракція гормонів у крові підвищується. Це позначається на інтенсивності 

обміну естрогенів. Руйнування естрогенів запізнюється, що призводить до 

гіперестрогенемії. Одночасне порушення роботи печінки та жовчного міхура 

спричинює недостатню емульгацію жирів, які надходять з їжею. Це обтяжує 

розщеплення й всмоктування жирів і веде до дефіциту джерел синтезу 

стероїдних гормонів і гіповітамінозу жиророзчинних вітамінів [68]. 

Дослідження показують, що низький рівень тестостерону в сироватці 

крові пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку стеатозу печінки. Але, 

механізми, що спричинюють це явище до кінця не з'ясовані [89]. 

Неалкогольна жирова хвороба печінки – патологічний стан, який може 

проявлятися від простого стеатозу до стеатогепатиту з можливим 

прогресуванням цирозу. Асоціюється з ожирінням, цукровим діабетом, 

резистентністю до інсуліну та метаболічним синдромом. Поширеність даного 

захворювання деякі дослідники пов'язують з коливаннями вмісту андрогенів 

у сироватці крові пацієнтів [144]. Неалкогольна жирова хвороба  в даний час 

є найбільш поширеним хронічним захворюванням у всьому світі [160]. 

Існують відомості, що неалкогольна жирова хвороба печінки частіше 

зустрічається в чоловіків, ніж у жінок. Таким чином, існує гіпотеза, що 

статеві стероїди відіграють певну роль у її розвитку. Поширеність даного 

захворювання є високим у чоловіків з гіпогонадизмом, у тому числі з 

ідіопатичним гіпогонадотропним гіпогонадизмом, а також у жінок після 

менопаузи. Загально відомо, що естрогени відіграють ключову роль у 

ліпідному гомеостазі печінки. Андрогени є попередниками естрогенів, а отже 

порушення їх співвідношення веде до патологічних наслідків [123].   

Лікування тестостероном тварин, у яких експериментально викликали 

цукровий діабет другого типу, показало зниження транспорту глюкози з 

печінки, тобто тестостерон знижує ефективну дію інсуліну в печінці, тим 

самим підвищує її чутливість [134].  
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1.1.4. Жовчоутворення при дії інших гормонів стероїдної природи 

 

Всі стероїдні гормони (естрогени, андрогени, прогестерон, 

глюкокортикоїди та мінералокортикоїди) утворюються в результаті 

послідовних ензимних фосфоліпідзалежних реакцій. Їх основними 

продуцентами є гонади, кора наднирників і плацента. Але і в жировій і 

нервовій тканинах, а також у печінці проходять біологічно значимі етапи 

перетворення стероїдів. Дія ароматази печінки в жировій тканині визначає 

величину системного рівня естрогенів. У всіх клітинах, які здійснюють 

стероїдогенез, проходить гідроліз ефірів холестерину [63]. 

Біохімічні механізми, які забезпечують процеси жовчоутворення та 

регуляцію фізико-хімічних властивостей печінкового секрету, залишаються 

мало дослідженими [49]. Але, завдяки дослідженню хімічного складу жовчі 

стало зрозуміло, що вона є продуктом діяльності печінки та визначається 

видовими, віковими та статевими особливостями організму, а також 

функціональним станом печінки, інших систем, в тому числі і регуляторних 

[11; 65]. Відомо, що жовч відіграє головну роль у розщепленні та 

всмоктуванні харчового жиру в шлунково-кишковому тракті, а саме через 

утворення міцел жовчних кислот із холестеролом і фосфоліпідами. Відомий 

цитопротекторний ефект біліарних ліпідів при ураженні клітин печінки та 

холангіоцитів жовчними кислотами. Слід зазначити, що основними 

компонентами жовчі є жовчні кислоти, які утворюються в печінці з 

холестеролу, екстрагованого з ліпопротеїдів високої щільності крові. 

Холестерол теж є складовою жовчі. Він секретується з печінки в жовч у 

формі везикул. Жовч містить також ефіри холестеролу, вільні жирні кислоти, 

тригліцериди, які транспортуються із крові, обмін яких пов’язаний із 

трансформацією жовчних кислот і холестеролу. Частина вільних жирних 

кислот має мембранне походження, а інша – активно секретується з 

гепатоцитів [19; 49]. 
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У системі регуляції зовнішньосекреторної функції печінки беруть 

участь і статеві гормони. Дослідження вказують на складні зв'язки статевих 

гормонів із печінкою, тому що вона відіграє роль посередника в ряді 

системних впливів їх на організм людини і тварини. В гепатоцитах виявлені 

білки як цитоплазматичні, так і  мембранні, яким притаманна висока 

спорідненність до окремих андрогенів і естрогенів, що вказує на можливість 

здійснення ними рецепторних функцій [33; 81].  

Всі гормони піддаються метаболізму в печінці [20]. Гормони статевої 

системи – естрогени, пролактин, фолітропін, прогестерон – здійснюють 

істотний вплив на холангіоцити, утворення та секрецію жовчі. 

Печінка також регулює вміст у організмі активних форм стероїдів. Так, 

ферментативна інактивація стероїдов в печінці, зокрема естрогенів і 

прогестерону, здійснюється завдяки їх кон'югації з глюкуроновою і сірчаною 

кислотами з наступним виведенням утворених водорозчинних з'єднань із 

сечею. Жовчна фракція надходить у кишківник, де піддається дії мікрофлори 

і частково реабсорбується у вигляді активних гормонів. Тому порушення 

функції печінки та дисбактеріоз кишківника можуть вносити певний вклад у 

механізми порушення менструального циклу. Фізіологічна активність 

стероїдов контролюється за допомогою їх оборотного зв'язування з 

транспортними білками крові [63]. Окрім вище згаданих гормонів, 

холесекреція регулюється наступними гуморальними чинниками, такими як: 

холецистокінін, субстанція Р, бомбезин, тахікініни, а також 

простагландинами. Простагландини є біологічними регуляторами, які 

вважаються посередниками в печінці між паренхіматозними і 

непаренхіматозними клітинами [48]. 

На печінку метаболічний ефект чиннить гідрокортизон, який є 

глюкокортикоїдом і синтезується наднирковими залозами. Він є метаболічно-

активною речовиною. За рахунок його дії в печінці затримуються 

амінокислоти, збільшується синтез РНК і протеосинтез ферментів. Але, 
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анаболічний вплив глюкокортикоїдів, зокрема гідрокортизону, обмежується 

лише тканиною печінки [79]. Печінка, а також стероїдні гормони, завдяки 

функціональному взаємозв'язку, забезпечують підтримку гомеостазу і 

правильну реакцію при стресовій ситуації [93]. 

Вітамін D проходить перший етап гідроксилювання, тобто 

перетворення на активну форму, в печінці [29]. За допомогою метаболічних 

процесів в організмі людини вітамін D трансформується на високоактивну 

форму. Рецептори до такої форми локалізовані в багатьох органах і тканинах 

організму – тонкий кишечник, нирки, печінка, серце, легені, головний мозок 

та ін. Активні метаболіти вітаміну D діють на спеціальні рецептори вітаміну 

D. Дані рецептори відносяться до ядерних рецепторів вітаміну, який включає 

в себе рецептори статевих гормонів, глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, 

гормонів щитоподібної залози та метаболітів вітаміну А [45]. 

Слід зазначити, що запальні процеси в гепатобіліарній системі 

призводять до порушення обміну вітаміну D і відповідно синтезу його 

активних метаболітів. При функціональних змінах жовчовивідних шляхів 

внаслідок застою жовчі зменшується вихід у просвіт тонкого відділу 

кишечника жовчних кислот, які потрібні для транспорту іонів Са2+ через 

кишкову стінку. Отже, будь-які захворювання гепатобіліарної системи ведуть 

до порушення кальцій-фосфорного гомеостазу та відповідно до порушення 

формування кісткової тканини [32; 40]. Дефіцит метаболітів вітаміну D 

зумовлює також розвиток цукрового діабету обох типів, патології серцево-

судинної системи, розсіяний склероз, псоріаз, порушення функцій нирок, 

печінки, дозрівання яєчників [29; 45; 116].  

Отже, таким чином стероїдні гормони можуть змінювати обмінні 

процеси, які лежать в основі жовчоутворення. 
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1.2. Механізми реалізації регуляторних ефектів статевих стероїдних 

гормонів  

 

У жінок зі спектру андрогенів переважає андростендіон. Щодо 

тестостерону, то приблизно по 25 % його кількості секретують яєчники і кора 

надниркових залоз, а решта 50 % утворюється в периферичних тканинах – 

печінка, шкіра, жирова тканина із циркулюючого в крові андростендіону. В 

цих тканинах, особливо в печінці, відбувається перетворення тестостерону на 

його активний метаболіт – дегідротестостерон [44]. Біологічна активність 

метаболітів тестостерону різна. Так, 5α-дигідротестостерон активніший, ніж 

тестостерон, а 5α-андростандіоли виявляють нижчу біологічну активність 

[13; 71].  

Багатостадійним є процес індукції андрогенів. Полегшено проникають 

всередину клітини стероїдні гормони завдяки малому розміру молекул та 

високій спорідненості ліпідів мембран. Після того як відбулося проникнення 

стероїду в клітину відбувається його зв’язування з рецептором і транспорт 

через цитоплазму до ядра клітини. Так, наприклад, рівень андрогензалежного 

та особливого естрогензвꞌязуючого білків в печінці самців щурів у результаті 

кастрації зменшується паралельно з падінням концентрації рецепторів 

андрогенів. Експресія особливого естрогензв'язуючого білка в 

овариектомірованих самиць щурів під дією навіть високих доз андрогенів не 

досягає рівня, характерного для самців щурів, що говорить про більш низьку 

концентрацію рецепторів цих гормонів у печінці самиць у порівнянні з 

такими у самців [62].  

Наведені вище дані, дозволяють вважати, що рецептори статевих 

гормонів у печінці є функціонально активними, тобто обумовлюють 

чутливість цього органу до прямої дії андрогенів і естрогенів, а також ці 

результати є фізіологічно значимими щодо механізмів і форм гормональної 

регуляції рецепторів статевих гормонів у печінці. Гомоспецифічна регуляція 
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рецепторів андрогенів у печінці є одною із причин статевої диференціації 

печінки, яка в свою чергу визначає, ймовірно, більш високу чутливість до 

андрогенів печінки самців у порівнянні з печінкою самиць [61].  

Лікування різних патологій, які викликані надмірною активністю 

андрогенів у організмі людини або їх підвищеною рецепцією тканинами, є 

актуальною проблемою медицини. Це спонукає до пошуку речовин, які 

здатні блокувати прояви специфічної дії андрогенів у організмі людини [5]. 

Оптимальним підходом до вивчення ролі ендогенного тестостерону в 

фізіологічних і патологічних процесах, зокрема, у діяльності печінки і 

жовчовивідних проток, слід вважати використання антиандрогенів – 

селективних блокаторів рецепторів андрогенів, зокрема, флутаміду. 

Препарати антиандрогенів поділяють на стероїдні (мегестролу ацетат, 

ципротерону ацетат, медроксипрогесторону ацетат) та нестероїдні (флутамід, 

нілутамід, бікалутамід). Ці класи препаратів конкурентно зв’язуються з 

андрогеновими рецепторами. Але, стероїдні антиандрогени мають 

центральну дію, яка пов’язана з їх прогестиновими властивостями [57; 60; 

143; 163]. 

Нестероїдні антиандрогени перешкоджають з'єднуванню  тестостерону 

і дигідротестостерону з андрогеновими рецепторами, при цьому не 

впливаючи на продукування андрогенів. Вони знижують внутрішньоклітинну 

концентрацію тестостерону і дигідротестостерону. Але, рівень сироваткового 

тестостерону підвищується за принципом зворотного негативного зв’язку. 

Певна його частина конвертується в естрогени в периферійних тканинах. 

Антиандрогенний ефект досягається завдяки інгібуванню біосинтезу 

чоловічих статевих гормонів у стероїдогенних залозах, прискоренням їх 

активації в печінці та підвищенням зв'язування з білками крові  [5; 17]. 

Флутамід був першим нестероїдним антиандрогеном, що 

застосовувався в монотерапії [17]. Він немає супутньої гормональної 

активності і не пригнічує секрецію гіпофізарних гонадотропінів [143; 163]. 
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Сьогодні він широко використовується для лікування раку передміхурової 

залози [105; 143], але і має побічні ефекти, в тому числі може викликати 

холестатичний і фульмінантний гепатити [82; 115]. Відомо, що флутамід 

метаболізується в клітинах печінки з утворенням активних проміжних 

продуктів [115], пригнічує транспорт таурохолевої кислоти в гепатоцитах. 

Блокатор і його основний метаболіт 2-гідроксифлутамід здійснюють 

гальмування транспорту екзогенного таурохолату в гепатоцитах. 

Антиандрогени стероїдної природи інгібують С21-9 декарбоксилазу шляхом 

пригнічення утворення андрогенів наднирниками і реалізують 

естрогенподібну блокувальну дію на вивільнення лютеїнізуючого рилізинг-

гормону. Вони також перешкоджають взаємодії андрогенів з їх рецепторами 

[17].  

Обмеженням для застосування флутаміду є його побічні гепатотропні 

ефекти, зокрема, пригнічення транспортних і синтетичних процесів у 

гепатоцитах [55; 82; 90; 115; 118]. Разом з тим обґрунтовується застосування 

флутаміду при печінкових травмах [152; 159]. 

 

 

1.2.1. Тестостеронові рецептори 

 

Рецептори андрогенів, як і інших стероїдних гормонів, належать до 

внутрішньоклітинних рецепторів [75]. Вплив тестостерону здійснюється 

високоафінним ядерним андрогеновим рецептором, який розташовується на 

клітинах-мішенях різних тканин. Стероїд-рецепторний комплекс регулює 

утворення специфічних протеїнів і змінює транскрипцію конкретних генів. 

Молекули тестостерону в клітинах-мішенях відокремлюються від протеїнів-

носіїв і входять у клітини за допомогою пасивної дифузії. У той час, коли 

гормон приєднується до внутрішньоклітинного андрогенового рецептора в 

цитоплазмі, відбувається видалення інгібіторних протеїнів та активація 
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рецептора і приєднання його до ДНК. Все це спричинює процес транскрипції 

чутливих до андрогенових рецепторів генів і відповідь клітин-мішеней. 

Значну роль відіграє регуляція транскрипції, яка обумовлена андрогеновим 

рецептором і має вирішальне значення щодо впливу андрогенів на обмінні 

процеси в організмі як чоловіків, так і жінок. Також  має значення в усі 

періоди життєдіяльності людини, тобто мається на увазі диференціація 

статевих органів у період ембріогенезу та статевого дозрівання аж до появи 

вторинних статевих ознак [35; 36].  

Експериментами доведено експресію андрогенового рецептора в 

багатьох тканинах організму, окрім статевої системи він локалізується в 

м'язах, передміхуровій залозі,  гіпофізі, гіпоталамусі, нирках, селезінці та 

слинних залозах. Цікаво, що в чоловіків фізіологічна активація 

андрогенового рецептора в центральній нервовій системі пригнічує 

споживання їжі та підвищує витрати енергії і знижує масу тіла, також 

стабілізує рівень глюкози, попереджує стеатоз печінки, підвищує чутливість 

скелетних м’язів до інсуліну, знижує ліпогенез білої жирової тканини та 

призводить до зменшення синтезу адипонектину і лептину [36; 151].  

Значення андрогенових рецепторів у енергетичному обміні в жінок 

докладно не охарактеризовано, хоча відомо, що в частини жінок із 

синдромом повної нечутливості до андрогенів загальна жирова маса 

організму підвищена порівняно як із чоловіками, так і з жінками контрольних 

груп із поправками на вік [36]. 

Андрогеновий рецептор може зв’язуватись як із тестостероном, так і з 

дигідротестостероном. Рецептор є одноланцюговим поліпептидом із 

доменами, які відрізняються один від одного. До його входять: 

амінокінцевий домен; домен, який приєднує ДНК; шарнірний домен і 

карбоксикінцевий домен, що здатний приєднувати стероїди. Амінокінцевий 

домен є великим і кодований екзоном 1 – найменш консервативна ділянка в 

стероїдних рецепторах, яка бере участь в активації транскрипції генів-
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мішеней. Ділянка, що кодована екзонами 2 і 3, має дві послідовності 

«цинкового пальця» – найконсервативніша ділянка, яка відповідає за 

специфічне приєднання розпізнавальної ДНК, іншими словами це елемент 

відповіді генів-мішеней на андроген [36]. Карбоксикінцевий домен рецептора 

має область, яка приєднує стероїди та кодується послідовністю нуклеотидів, 

починаючи з 3-кінця 4-го екзона та екзонами 5-8 гена андрогенового 

рецептора. Даний домен відповідає за зв’язування з лігандом. До його складу 

входять субдомени, які теж беруть участь в активації транскрипції [36; 168]. 

Одним із важливих відкриттів молекулярної ендокринології стало 

встановлення факту, що гормональну активність стероїдних гормонів 

реалізує не сам гормон, а його ядерний рецептор. Тому класична тріада 

механізму гормональної регуляції – «гормон – ген – фермент» стосовно 

стероїдів може виглядати як тетрада «гормон – рецептор – ген – фермент» 

[59]. 

По-різному андрогени виявляють свою тропність до рецепторів.  

Максимальна вона у дигідротестостерону, дещо слабша в тестостерону і 

мінімальна в андростендіону. Рецептори для андрогенів локалізуються в 

багатьох тканинах і органах, тобто, мішенями для андрогенів служать майже 

всі тканини та системи. Однак, в першу чергу важливі статеві органи, 

головний мозок, шкіра, нирки, а також тканини: жирова, кісткова, м'язова та 

хрящова [25]. В органах-мішенях андрогени у ряді випадків «делегують» 

багато із своїх функцій локальним паракринним ростовим факторам [59]. 

Порушення чутливості або густини рецепторів до андрогенів, а також 

процесу зв'язування транспортних білків із стероїдами зумовлює розвиток 

низки захворювань. 

 

Обмеження знань про вплив тестостерону на жовчносекреторну 

функцію печінки обумовило мету наших досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Особливості дослідження жовчносекреторної функції у гострих 

експериментах на щурах 

 

Дослідження жовчносекреторної функції щурів обох статей проведені в 

умовах гострого експерименту. Для дослідів використовували нелінійні щури 

самці та самиці одного віку. Тварини утримувались в умовах акредитованого 

віварію ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 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”. 

Для реалізації поставленої мети і завдань застосовували різноманітні 

методи дослідження, зокрема фізіологічні, хірургічні, фармакологічні, 

біохімічні, математичної статистики, наукового аналізу.  

В гострих експериментах на щурах обох статей реєстрували динаміку 

холерезу; кількісний і якісний склад печінкового секрету – жовчі, яка 

вироблялась у печінці в дослідах під впливом тестостерону, або при блокаді 

андрогенових рецепторів – флутамідом; визначали основні компоненти   

жовчі – жовчні кислоти та ліпіди методами тонкошарової хроматографії у 

модифікації Весельського С. П. та співавторів [9; 52]; статистичну обробку 

результатів здійснювали з використанням пакету програм STATISTICA 5.0 
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(Stat Soft, США) з використанням критеріїв t-Стьюдента при нормальному 

розподілі, який оцінювали за допомогою тесту Шапіро-Уілка [76; 77]. 

Жовчносекреторну функцію щурів самців і самок досліджували в 

декілька етапів. Досліджувані речовини вводили тваринам різними 

способами: внутрішньом'язово протягом 5 днів, інтрагастрально протягом 3 

днів, внутрішньопортально та внутрішноочеревно – безпосередньо під час 

гострого досліду.  

Для уникнення похибок в отриманих результатах, пов'язаних із 

впливом добового ритму на секрецію гормонів, спроби проводилися в один і 

той же час доби (1000-1500). Впродовж 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, яке дало змогу виміряти рівень 

холерезу та здійснити забір жовчі, в якій у подальшому визначали кількісні 

та якісні її показники за вмістом жовчних кислот і ліпідів. Згодом 

здійснювали якісний і кількісний аналіз вільних та кон'югованих жовчних 

кислот і ліпідів, які отримали з жовчі в гострих дослідах на щурах самцях і 

самицях із канюльованою жовчною протокою завдяки хроматографічним 

методикам. На заключному етапі дослідження проводили статистичну 

обробку отриманих значень вище згаданих показників із подальшим їх 

науковим аналізом. 

Щоб дослідити вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію 

печінки щурів використовували наступні речовини: тестостерон пропіонат 

(фірма «Фармак», Україна) у дозі 700 мкг на кг маси тіла тварини, блокатор 

андрогенових рецепторів флутамід (розробка Інституту ендокринології та 

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

професора О. Г. Резнікова) у дозі 25 мг на кг маси тіла щура розведений 
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пропіленгліколем. Тваринам контрольних груп вводили розчинник та воду з 

відповідним додаванням пропіленгліколю.   

 

 

2.2. Визначення об’ємної швидкості секреції жовчі печінкою щурів у 

гострому досліді 

 

Перед оперативним втручанням кожну тварину зважували та 

маркували. Далі розраховували наркоз для тварин враховуючи їхню масу 

тіла. В якості наркозу використовували тіопентал натрію в дозі 60 мг на кг 

тіла тварини. Ін'єкцію наркозу робили внутрішньоочеревно. Після 

наркотизування тварин здійснювали лапаротомію, розрізаючи пошарово по 

білій лінії шкіру, підшкірну клітковину та очеревину.  

В черевній порожнині знаходили гепато-дуоденальну зв'язку та 

підводили під відпрепаровану жовчну протоку три лігатури. Робили 

невеликий надріз стінки жовчної протоки і вводили металевий зонд – тупа 

зігнута металева голка. По цьому зонду вводили пластикову канюлю в 

порожнину жовчної протоки. Діаметр канюлі відповідав діаметру жовчної 

протоки. Завчасно підведеними лігатурами фіксували канюлю в жовчній 

протоці. Далі канюлю сполучали з мікропіпеткою для збору проб жовчі. 

Завдяки даному підходу ми змогли реєструвати об'єм жовчі за 10 хв, 30 хв та 

3 год гострого досліду. Здійснювали також під’єднання інфузійної системи 

до ворітної вени печінки. Ця система включала тонку ін'єкційну голку, яка 

з'єднувалась з пластиковою трубкою та шприцом для ін'єкцій.  

Для підтримання впродовж гострого досліду сталої температури тіла 

тварини та попередити пересихання розітнутої черевної порожнини двома 

лігатурами стягували протилежні стінки черевної порожнини і на поверхню 

оперативного поля поміщали марлеву серветку, змочену фізіологічним 

розчином. 
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Після завершення оперативного втручання, впродовж 20 хв відбувалася 

стабілізація стану тварини, тому ніяких вимірів не проводили. Лише через 20 

хв здійснювали виміри об'єму жовчі шляхом збору 10-ти хв проб впродовж 3-

х годин. Кожні три 10-ти хв проби зливали до однієї пробірки. Для 

визначення індивідуального рівня холесекреції (вихідний рівень) тварини 

робили відбір перших трьох 10-ти хв проби жовчі. Потім, за допомогою 

інфузійної системи, у ворітну вену печінки вводили тестостерон пропіонат у 

дозі 700 мкг на кг маси тіла тварини чи фізіологічний розчин у дозі 1мл на кг 

маси щура.  

Тестостерон пропіонат у дозі 700 мкг на кг маси тіла тварини та 

блокатор андрогенових рецепторів флутамід у дозі 25 мг на кг маси тіла щура 

вводили, як зазначалось вище, різними способами.  

За одиницю, яка характеризує жовчосекреторну функцію печінки, 

вважали середню об`ємну швидкість секреції жовчі, яку розраховували за 

об`ємом жовчі (мкл), що виділялась за 1 хв по відношенню до 1 г маси 

печінки, тобто мкл / хв на г печінки. 

 

 

2.3. Метод визначення жовчних кислот у жовчі 

 

Після того, як здійснили забір жовчі та виміряли рівень холерезу 

проводили аналіз якісного складу жовчі обох статей. Визначення 

концентрації жовчних кислот у жовчі проводили методом, розробленим та 

удосконаленим Весельським С.П. та співавторами [9] у відділі загальної 

фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Спочатку на хроматографічний папір наносили дозатором 20 мкл жовчі 

кожної проби тварини і чекали доки вона висохне. Жовч наносили на папір 
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так, щоб у сумі вийшло 60 мкл. Потім хроматографічний папір з нанесеними 

пробами жовчі розрізали ножицями на дрібні шматочки і поміщали в 

пробірки однакової висоти та щільно закривали.  

Для того, щоб відділити жовчокислотну фазу до жовчі додавали суміш 

етанол:ацетон (1:3), яку центрифугували при швидкості 3000-4000 об/хв 

протягом 10-15 хв після витримування в морозильному відділенні 

холодильника. Отриманий екстракт висушували за температури 37-40°С до 

сухого залишку, який розчиняли в 60 мкл суміші етанол:вода (6:4). Проби, 

які отримали наносили мікродозатором по 5 мкл у розмічені мітки, завчасно 

позначені на хроматограмі. 

Хроматографічний розподіл жовчних кислот вільних і кон'югованих 

проводили в суміші амілового ефіру оцтової 

кислоти:толуолу:бутанолу:оцтової кислоти:води (3:1:1:3:1) на тонкошарових 

пластинах "Silufol". Індифікували фракції жовчних кислот за допомогою 

стандартних препаратів та флуоресценції в ультрафіолетовому діапазоні при 

активації сірчаною кислотою.  

На хроматограмах жовчні кислоти розділялися  так: таурохолева 

кислота, суміш таурохенодезоксихолевої та тауродезоксихолевої кислот, 

глікохолева кислота, суміш глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої 

кислот, холева кислота, суміш хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот. 

Для кількісного визначення жовчних кислот, хроматограми за 

допомогою денситометра у відбитому світлі попередньо фарбували складним 

барвником до якого входили 15 мл льодяної оцтової кислоти, 1 г 

фосфорномолібденової кислоти, 1 мл сірчаної кислоти, 5 мл 50% розчину 

трихлороцтової кислоти. Далі хроматограми проявляли в термостаті  при 

температурі 60-70°С протягом 5 хв. На забарвлених хроматографічних 

платівках і визначали точний вміст жовчних кислот, використовуючи 

денситометр ДО–1М (=620нм) та калібрувальні криві по кожній жовчній 

кислоті. Чутливість даного методу становить 0,25-0,35 мкг холатів у пробі. 
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Концентрацію жовчних кислот у пробах розраховано в мг% (кількість мг 

жовчних кислот у розрахунку на 100 г жовчі). 

 

 

2.4. Метод визначення ліпідів у жовчі 

 

Визначали ліпіди жовчі щурів обох статей методом тонкошарової 

хроматографії, також запропонованим Весельським С. П. та співавторами 

[52]. 

Жовч, яку зібрали під час дослідів, наносили на хроматографічний 

папір по 40 мкл із кожної проби та давали висохнути. Потім пробу жовчі, яка 

мала вигляд жовтої плями на папері, подрібнювали ножицями на дрібні 

шматки і поміщали до пробірки, яку щільно закривали корком. 

Виділення ліпідів жовчі здійснювали однофазною системою 

органічних розчинників у наступному співвідношенні: 

хлороформ:ацетон:етанол (7:2:1). Кількість суміші розчинників екстрагуючої 

системи взяли у співвідношенні до проби (20:1). В пробірку до подрібненої 

проби жовчі наливали 1мл вказаного розчинника і на 15 хвилин поміщали в 

коливальний апарат. Отриману рідину зливали в точно зважений бюкс, а до 

залишку проби доливали ще два рази по 0,5 мл екстрагуючої суміші з 5-ти хв 

інтервалом перебування в коливальному апараті. Отриманий екстракт, який 

містить ліпіди жовчі, після випаровування розчинника піддавали аналізу. 

Хроматографічне розподілення ліпідів жовчі здійснювали на 

тонкошарових пластинах "Silufol" (15*15 см), завчасно активуючи їх 

протягом 1 год у термостаті при температурі 110°С. В цей час, у  

хроматографічну камеру вносили фільтрувальний папір для кращого 

насичення і наливали суміш розчинників: гексан:діетиловий ефір:оцтова 

кислота (7:23:1). Сухий залишок ліпідів розчиняли в 

хлороформно:бензольно:ацетоновій суміші (1:2:1) в 20-100 мкл (в залежності 



51 

 

від аналізованої біорідини) і наносили на завчасно розмічену хроматограму. 

Впродовж 11-14 хв на хроматографічній пластинці розподілялися ліпіди 

жовчі на фракції: фосфоліпіди, вільний холестерол, вільні жирні кислоти, 

тригліцериди, ефіри холестеролу. 

Використаний розчинник видаляли з хроматограм у витяжній шафі. 

Потім хроматограми  фарбували 10-ти % розчином фосфорномолібденової 

кислоти в етанолі скляним лабораторним обприскувачем. Вологі 

хроматограми поміщали в термостат, де підтримувалася температура 110°С, 

для проявлення фракцій ліпідів. Визначали кількісну оцінку ліпідів у пробах 

жовчі денситометром марки ДО–1М. Концентрацію ліпідів у пробах жовчі 

визначали у мг% (кількість мг ліпідів у розрахунку на 100 г жовчі). 

 

 

2.5. Розрахунки співвідношень органічних компонентів жовчі 

 

Визначивши концентрації основних фракцій жовчних кислот, таких як: 

таурохолева, таурохенодезоксихолева і тауродезоксихолева, глікохолева, 

глікохенодезоксихолева і глікодезоксихолева, холева, хенодезоксихолева і 

дезоксихолева в жовчі щурів обох статей розрахували співвідношення 

кон’югованих холатів до вільних – коефіцієнт кон’югації; співвідношення 

тригідроксихоланових кислот до дигідроксихоланових жовчних кислот – 

коефіцієнт гідроксилювання; співвідношення таурокон'югатів до 

глікокон'югатів жовчних кислот. 

Розраховували холато-холестериновий коефіцієнт сумуванням всіх 

холатів проби, а потім їх ділили на суму холестеролу і його етерів. За 

допомогою даного коефіцієнта визначається колоїдостійкість жовчі. 

Визначали коефіцієнт етерифікації діленням концентрації загального 

холестеролу жовчі на його етери. Він дає змогу оцінити властивості жовчі та 

ефективність процесів етерифікації. 
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Для розрахунку співвідношень органічних компонентів жовчі 

використовували, окрім вище згаданих коефіцієнтів, співвідношення 

фосфоліпідів до холестеролу, для його розрахунку брали концентрацію 

фосфоліпідів проби жовчі ділили на суму загального холестеролу і його 

етерів. 

 

 

2.6. Визначення продуктивності жовчосекреторного апарату печінки 

 

Продуктивні можливості печінки визначено за розрахунками 

концентрації визначених нами жовчних кислот і ліпідів у об'ємі жовчі, 

продукованої за певний проміжок гострого досліду, що відображає 

інтенсивність секреції цих органічних компонентів із жовчю. 

Формула розрахунку для жовчних кислот: [концентрація жовчної 

кислоти, мг%] × [об'єм жовчі за 30 хв, мкл] / 100 / маса печінки, г = мкг 

жовчної кислоти, продукованої за 0,5 год досліду печінкою або за 2,5 год 

після введення речовини. Таким чином, отримували показник інтенсивності 

секреції кожної з визначених жовчних кислот у шести пробах жовчі зібраних 

нами в щурів обох статей. Показник виражений у мкл холату виділеного за 

30 хв 1 г печінки. 

Формула розрахунку для ліпідів жовчі: [концентрація ліпіду, мг%] × 

[об'єм жовчі за 30 хв, мкл] / 100 / маса печінки, г = мкг ліпіду, продукованого 

за 0,5 год досліду печінкою або за 2,5 год після введення речовини. Так, 

отримували показник інтенсивності секреції кожного ліпіду в шести пробах 

жовчі зібраних нами в щурів самців і самиць. Показник виражений у мкл 

ліпіду виділеного за 30 хв 1 г печінки. 
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2.7. Статистична обробка отриманих результатів дослідження 

 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 

пакету Statistica 5.0 («Stat Soft», США) та критеріїв t-Стьюдента при 

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

Статистично значущими вважали відмінності при р≤0,05. Дані з нормальним 

розподілом представлені у вигляді М±m (середнє значення ± 

середньоквадратичне відхилення). Результати, значення яких мали 

ненормальний розподіл подані у вигляді медіани та верхнього і нижнього 

квартилів (Ме [Q25; Q75]) [76; 77]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

РОЗДІЛ 3 

 

 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Вплив тестостерону на холерез у самців і самиць щурів 

 

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 вцілому певну специфіку в 

перебігу фізіолого-біохімічних процесів у їх організмах, включаючи 

відтворення функцій шлунково-кишкового тракту. Слід підкреслити, що 

печінка відіграє одну з ключових ролей у перетворенні та в певній мірі 

регуляції рівня статевих гормонів у крові тварин та людини. Тому особливо 

цікаво було б дослідити вплив зміни рівня тестостерону за рахунок його 

екзогенного введення на одну з провідних функцій печінки в системі 

травлення, а саме зовнішньосекреторну, як безпосередньо на холерез, так і на 

хід фізіолого-біохімічних процесів, забезпечуючих 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. 

Порівнюючи динаміку холерезу в самців і самиць щурів за умов 

контрольного досліду, тобто при введенні лише розчинника тим чи іншим 

шляхом в організм,  слід зазначити, що зазвичай рівень холесекреції у самців 

був значно більш високим на всіх етапах гострого експерименту ніж у 

самиць (Рис. 3.1 А). Це обумовлювало достовірну різницю в кількості 

продукованої жовчі печінкою самців за час знаходження тварин у досліді, яка 
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перевищувала на 69 % (р<0,05) за таку в самиць (Рис. 3.1 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. 

 

 

                      

 

Рис. 3.1. Швидкість секреції жовчі в самців і самиць щурів у 

півгодинних проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) (М±m) 

Примітка: * р<0,05; 1 – контрольний дослід (самці) n=27; 2 – 

контрольний дослід (самиці) n=29 

  

Виходячи з вище приведеного та наявної інформації про характерний 

доволі низький рівень тестостерону, а також невисоку густину до його 

рецепторів у відповідних тканинах в організмі самиць щурів, то представляє 

особливий інтерес, як вплине нарощування досліджуваного гормону різними 

шляхами на зовнішньосекреторну функцію печінки в даних тварин. 

У самиць щурів, внутрішньопортальне введення тестостерону 

пропіонату (700 мкг / кг) зумовило суттєві зміни в динамиці секреції жовчі. 

Під впливом гормону в самиць спостерігалось посилення холесекреції, а саме 
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після 1,5 год як ввели досліджуваний гормон (Рис. 3.2 А). 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Швидкість секреції жовчі в самиць щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньопортального введення  

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), (M±m) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; 1 – контроль (розчинник) n=11; 2 – 

тестостерон n=9 

 

Стимулюючий ефект гормону підсилився в останніх півгодинних 

проміжках експерименту. В передостанньому півгодинному проміжку 

середня об'ємна швидкість секреції жовчі зросла до 0,8±0,1 мкл/хв·гпечінки, 

тобто на 67,3 % (p<0,05) порівняно з показниками контрольної групи тварин, 

а в останньому збільшилась на 77,1 % (p<0,01), тобто до 0,8±0,2 мкл/хв·гпечінки 

(Рис. 3.2 А).  

Внутрішньопортальне введення тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) 

самцям щурів зумовило наступне: середня об’ємна швидкість секреції жовчі 

поступово знижувалася впродовж всього гострого досліду, але в останні 2 

години після введення гормону цей показник не досягав статистично 
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значимої відмінності порівняно із вихідним рівнем секреції. Впродовж 

останнього півгодинного проміжку експерименту середня об’ємна швидкість 

секреції жовчі статистично значимо зменшувалася до 1,4±0,2 мкл/хв·гпечінки, 

тобто на 15,6 % (p<0,01) порівняно із вихідним рівнем секреції у першому 

півгодинному проміжку (1,7±0,4 мкл/хв·гпечінки) (Рис. 3.3 А).  

 

 

 

 

Рис. 3.3. Швидкість секреції жовчі в самців щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньопортального введення  

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), (M±m) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; 1 – контроль (розчинник) n=10; 2 – 

тестостерон n=8 

 

Але, таке зниження швидкості секреції жовчі статистично значимо не 

відзначилося на об’ємі виділеної за півгодини жовчі, який складав у останній 

півгодинній пробі 334,0±78,6 мкл, порівняно з 354,2±62,2 мкл (Рис. 3.3 А).  
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холесекреція в самців щурів поступово знижується, а в останній шостій 

півгодинній пробі досягає достовірних відмінностей від контролю. За весь 

дослід кількість продукованої жовчі печінкою піддослідних щурів була на     

10 % (р<0,05) нижчою ніж в контролі (Рис. 3.3 Б). Ця ж доза екзогенного 

тестостерону у самиць щурів вже в першому півгодинному проміжку, після 

введення препарату,  зумовила підвищення холерезу, котре підтримувалось 

впродовж усього експерименту та забезпечило підвищення рівня 

продукованої жовчі на 44 % (р<0,05) порівняно з контролем (Рис. 3.2 Б).  

При внутрішньоочеревному введенні тестостерону пропіонату           

(700 мкг / кг) самицям щурів,  спостерігали статистично значиме підвищення 

середньої об'ємної швидкості секреції жовчі впродовж всього експерименту 

порівняно з показниками контрольної групи тварин (Рис. 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Швидкість секреції жовчі в самиць щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньоочеревного введення  

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), (M±m) 

 Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; 1 – контроль (розчинник) n=8; 2 – 

тестостерон n=10 
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У другому та третьому півгодинних проміжках експерименту об'ємна 

швидкість холесекреції зросла на 57 % (р<0,05) і 91 % (р<0,01) порівняно з 

контролем. А вже в четвертому, п'ятому та шостому півгодинних проміжках 

досліду середня об'ємна швидкість секреції жовчі виявилася на 14 % (р<0,01), 

30 % (р<0,01) та 56 % (р<0,01) більшою ніж у контролі (Рис. 3.4). 

Слід зазначити, що при внутрішньоочеревному введенні тестостерону 

пропіонату (700 мкг / кг) самцям щурів, спостерігали статистично значиме 

підвищення середньої об'ємної швидкості секреції жовчі через 1,5 год 

гострого досліду, а саме на 8 % (р<0,05) порівняно з контролем. Наприкінці 

експерименту холерез досліджуваних тварин достовірно знизився на 7 % 

(р<0,05) від контролю (Рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Швидкість секреції жовчі в самців щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньоочеревного введення  

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), (M±m) 

 Примітка: * р<0,05; 1 – контроль (розчинник) n=11; 2 – 

тестостерон n=9 
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Таким чином, внутрішньоочеревне введення екзогенного тестостерону 

в дозі 700 мкг / кг маси тіла піддослідної тварини в гострому експерименті 

зумовило різну холесекрецію в самців і самиць щурів. За весь час 

експерименту, в самців щурів, кількість продукованої жовчі печінкою щурів 

була на 7 % (р<0,05) більшою ніж в контролі (Рис. 3.5 Б). У самиць щурів, 

така ж доза екзогенного тестостерону забезпечила підвищення рівня 

продукованої жовчі на 11 % (p<0,05) порівняно з контролем (Рис. 3.4 Б).  

 

 

3.2. Особливості динаміки холерезу при курсовому введенні тестостерону 

 

У медичній практиці при ряді захворювань (гіпогонадизм, безпліддя, 

остеопороз та ін.) тестостерон застосовують у курсовому режимі 

внутрішньом'язово, що ми вирішили відтворити за умов експерименту на 

піддослідних тваринах. 

При внутрішньом'язовому введенні тестостерону (700 мкг / кг) 

самицям щурів впродовж 5 діб спостерігали статистично значимі зміни 

досліджуваних характеристик жовчі протягом всього гострого експерименту 

(Рис. 3.6). 

У першому півгодинному проміжку, відбулось збільшення секреції 

жовчі до 1,3±0,3 мкл/хв·гпечінки, тобто на 28 % (p<0,01), в другому на  26 % 

(p<0,01) порівняно з показниками контрольної групи тварин. Наступні 

півгодинні проміжки гострого досліду характеризуються теж суттєво 

статистично значимим збільшенням швидкості холерезу, а саме в третьому 

на 37 % (p<0,01), у четвертому на 64 % (p<0,01), у п'ятому  на 71 % (p<0,01) і 

шостому на 73 % (p<0,01) порівняно з контрольними показниками (Рис. 3.6 

А).  
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Курсове навантаження тестостероном самиць щурів зумовило 

підвищення рівня продукованої жовчі на 47 % (p<0,05) порівняно з 

контролем (Рис. 3.6 Б).  

 

 

 

 

Рис. 3.6. Швидкість секреції жовчі в самиць щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньом'язового введення 

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), протягом 5 діб (M±m) 

 Примітка: *р<0,05; ** р<0,01; 1 – контроль (розчинник) n=11; 2 – 

тестостерон n=9 
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на 11 %  (p<0,05), 20 % (p<0,01), 21 % (p<0,01) та 20 % (p<0,01) порівняно з 

контрольною групою тварин (Рис. 3.7 А).  

Курсове навантаження екзогенним тестостероном самців щурів 

зумовило підвищення рівня продукованої жовчі за весь час гострого досліду  

на 12 % (p<0,05) порівняно з контролем (Рис. 3.7 Б).  

 

 

   

Рис. 3.7. Швидкість секреції жовчі в самців щурів у півгодинних 

проміжках (А) та середній об'єм продукованої жовчі за умов 

експерименту (Б) в контролі та після внутрішньом'язового введення 

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), протягом 5 діб (M±m) 

 Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; 1 – контроль (розчинник) n=11; 2 – 

тестостерон n=9 
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показниками контрольної групи тварин. 

Отже, враховуючи те, що в щурів секреція жовчі відбувається 
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мкл/хв·гпечінки 

хв 

2 

1 

2 

1 

* 

* 

** ** 
** 

А 

 

Б 

 

мкл/г маси тіла 

180 хв 



63 

 

дванадцятипалу кишку, то можна припустити, що об'єм виділеною печінкою 

жовчі є результатом секреторної активності гепатоцитів, відповідно участь 

холангіоцитів у синтезі цього секрету менш значна, порівняно з іншими 

видами. Така видова особливість щурів дозволяє за динамікою холерезу 

оцінити регуляторні ефекти застосованого нами гормону на 

зовнішньосекреторну активність клітин печінки. 

 

 

3.3. Жовчні кислоти жовчі самців і самиць щурів при дії тестостерону  

 

Секреція жовчі є результатом значної кількості обмінних реакцій, що, 

перш за все, відбуваються в гепатоцитах. Провідними обмінними процесами, 

які забезпечують жовчоутворення, є синтез та біотрансформація органічних 

компонентів жовчі, серед яких чільне місце займають жовчні кислоти та 

ліпіди. Слід зазначити, що для підтримання оптимального фізіологічного 

співвідношення основних компонентів жовчі метаболічні та 

зовнішньосекреторні процеси у печінці підлягають складній 

нейрогуморальній регуляції із залученням широкого спектру гормонів як 

регуляторних чинників  [35; 38; 89]. На підставі експериментальних та 

клінічних досліджень доведено, що біологічний вплив чоловічих стероїдних 

гормонів не обмежується органами репродуктивної системи [35; 38; 167]. 

Однак, досі немає ґрунтовних експериментальних досліджень 

безпосереднього впливу тестостерону на співвідношення жовчнокислотних 

та ліпідних компонентів печінкового секрету осіб різної статі. Відсутня 

також порівняльна характеристика впливу тестостерону на 

жовчносекреторну функцію самців і самиць.  

В останні роки вивчення ефектів жовчних кислот в організмі помітно 

збільшило уявлення про їхні функції, зокрема фізіологічні. Вкрай важливе 

значення у патогенезі багатьох захворювань жовчного міхура і 
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жовчновивідних проток, печінки, травного тракту є співвідношення різних 

компонентів жовчі, зокрема різних жовчних кислот. З огляду на значні 

міжстатеві відмінності в жовчоутворенні та жовчовиділенні, ми вирішили 

відтворити в умовах експерименту, ефект екзогенного тестостерону на 

жовчнокислотний склад жовчі самців і самиць щурів. Визначення вмісту 

жовчних кислот і ліпідів у жовчі отриманій від тварин, які перебували під 

впливом тестостерону, дозволяє з'ясувати ті метаболічні ланки на які гормон 

виявляє свій регуляторний вплив. Оскільки печінка має чи не найбільшу в 

організмі метаболічну активність, доцільним було подальше дослідження дії 

екзогенного тестостерону на її діяльність у особин різної статті. Важливо 

дослідити не лише кількість секретованої жовчі, але і процеси, які пов’язані з 

утворенням жовчних кислот і ліпідів жовчі. 

Порівнюючи концентрацію жовчних кислот у самців і самиць щурів за 

умов контрольного досліду, тобто при введенні лише розчинника тим чи 

іншим шляхом, зумовило достовірну різницю в концентрації жовчних кислот 

самців і самиць щурів. Концентрація жовчних кислот у жовчі самців щурів 

складала 455,1±16,1 мг%, тобто перевищила на 22,9 % (p<0,05) за такову в 

самиць (Рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Концентрація жовчних кислот у жовчі самців і самиць 

щурів за умов експерименту (М±m) 

Примітка: * р<0,05; самці n=27; самиці n=29 

мг% 
* 
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Якщо порівнювати співвідношення всіх досліджуваних фракцій 

жовчних кислот у жовчі самців і самиць щурів, зібраній протягом усього 

гострого досліду, то показники контрольної групи цілком узгоджуються з 

даними літератури [8] – у жовчі щурів обох статей більша частина жовчних 

кислот представлена таурокон’югатами.  

Регуляторні речовини, які здатні впливати на утворення і секрецію 

жовчних кислот можуть впливати на різні ланки жочнокислотного обміну і 

транспорту органічних складових жовчі. Вивчення впливу тестостерону на 

вміст холатів у жовчі надає змогу встановити основні ланки жовчоутворення, 

на які цей гормон виявляє свою регуляторну дію. Тому, доречно дослідити 

відмінності в перебігу фізіолого-біохімічних процесів у печінці самців та 

самиць щурів на одну і ту ж саму дозу гормону, що значною мірою 

обумовлено суттєвою відмінністю в тварин різної статі як рівня ендогенного 

тестостерону, так і експресії відповідних рецепторів у різних тканинах, у 

тому числі й у печінці. 

У гострих дослідах на щурах самицях із канюльованою жовчною 

протокою, після внутрішньопортально введення тестостерону пропіонату 

(700 мкг / кг) спостерігалося збільшення концентрацій трьох фракцій 

кон'югованих жовчних кислот із чотирьох порівняно з показниками 

контрольної групи тварин (Табл. 3.1).  

Слід зазначити, що статистично достовірні зміни відбулись у 

концентрації таурохолевої кислоти, після 1-1,5 год як ввели досліджуваний 

гормон, рівень її збільшився на 22,5 % (p<0,05) і 21,9 % (p<0,05) порівняно з 

контролем. Щодо суми таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої 

кислот, то тут спостерігаємо статистичне їх збільшення на 29 % (p<0,05) 

лише в четвертій пробі жовчі, тобто після 1 год як було введено тестостерон. 

Концентрація глікохолевої кислоти істотно збільшується теж після 1-1,5 год 

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

відповідно показників контрольної групи тварин. Поряд з цим, концентрація 
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суми глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот статистично 

значимо зменшується на 27 % (р<0,05) відразу після введення 

досліджуваного гормону, тобто в другій півгодинній пробі жовчі (Табл. 3.1). 

Слід підкреслити, що 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.  

Таблиця 3.1 

Концентрація кон’югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі самиць 

щурів у контролі (n=11) та після внутрішньопортального введення 

тестостерону пропіонату (n=9) (700 мкг / кг), M±m  

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 

кислота 

Таурохенодезокси-

холева+Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 

кислота 

Глікохенодезокси-

холева+Глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 177,017,6 97,819,3 91,320,6 35,45,3 

Тестостерон 169,88,3 97,15,7 79,99,9 30,41,4 

Внутрішньопортальне введення розчинника або тестостерону пропіонату  

2 
Контроль 175,513,5 98,117,2 91,416,8 35,15,1 

Тестостерон  180,510,3 102,66,5 94,512,7 25,70,9* 

3 
Контроль 170,714,0 96,015,9 89,315,6 33,25,0 

Тестостерон  190,011,7 113,310,0 105,915,9 33,11,4 

4 
Контроль 165,314,0 94,314,2 84,316,6 31,44,2 

Тестостерон  202,521,6* 121,414,6* 123,320,0** 33,35,0 

5 
Контроль 162,114,1 92,715,4 80,114,2 28,74,4 

Тестостерон  197,720,7* 113,911,7 109,417,8* 31,52,6 

6 
Контроль 158,713,5 89,514,5 76,712,6 26,24,1 

Тестостерон  179,817,3 100,67,5 89,514,5 26,71,4 

 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з контролем 
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Відомо, що холева і хенодезоксихолева кислоти належать до так званих 

первинних жовчних кислот. Зміни концентрації вище згаданих жовчних 

кислот у жовчі можуть вказувати на перебіг процесів їх синтезу із 

холестеролу.  

В умовах нашого експерименту, під впливом екзогенного тестостерону 

в самиць щурів,  концентрація вільних жовчних кислот статистично 

достовірно збільшувалась відразу після введення досліджуваного гормону 

(Табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі самиць 

щурів у контролі (n=11) та після внутрішньопортального введення 

тестостерону пропіонату (n=9) (700 мкг / кг), M±m 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції вільних жовчних кислот 

Холева кислота 
Хенодезоксихолева+ 

Дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 16,83,7 8,21,9 

Тестостерон 18,62,4 10,01,7 

Внутрішньопортальне введення розчинника або тестостерону пропіонату 

2 
Контроль 16,23,2 7,61,0 

Тестостерон 21,33,1* 11,22,1** 

3 
Контроль 15,13,0 7,81,1 

Тестостерон 23,14,0** 13,32,5** 

4 
Контроль 14,62,5 7,60,9 

Тестостерон 23,73,1*** 14,94,1** 

5 
Контроль 15,32,7 7,51,0 

Тестостерон 19,12,2* 12,92,2** 

6 
Контроль 15,32,6 7,91,3 

Тестостерон 17,32,2 12,92,7** 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001  – порівняно з контролем 
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Концентрація холевої кислоти збільшилась в другій півгодинній пробі 

на 31,7 % (р<0,05), в третій – 52,3 % (р<0,01), в четвертій – 62,6 % (р<0,001) і 

п'ятій – 24,7 % (р<0,05) порівняно з показниками контрольної групи тварин 

(Табл. 3.2). 

Щодо хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот, то їх рівень теж 

збільшується відразу після введення тестостерону, а саме на 47,8 % (р<0,01) у 

другій 30-ти хвилинній пробі жовчі, в третій – 69,7 (р<0,01), четвертій – 96 % 

(р<0,01), п'ятій – 73,5 % (р<0,01) і шостій – 63,4 % (р<0,01) відповідно 

контролю (Табл. 3.2). 

З отриманих результатів випливає, що застосована нами доза 

екзогенного тестостерону в самиць щурів стимулює утворення жовчних 

кислот, а враховуючи підвищення швидкості секреції під впливом цього 

гормону, можна припустити про його доволі потужну гіперхолеретичну дію.  

Слід зазначити, що при одноразовому внутрішньопортальному 

введенні тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) самцям щурів у жовчі 

зібраній впродовж півгодини після його введення спостерігаються 

статистично значимі зміни концентрацій таких кон’югованих холатів як: 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої, 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот (Табл. 3.3).  

Вміст таурохолевої кислоти суттєво зменшився відразу після введення 

гормону на 4,6 % (р<0,05). Але найбільше зменшується концентрація вище 

згаданої жовчної кислоти наприкінці гострого досліду, тобто в останній 

пробі жовчі на 19 % (р<0,01) порівняно з контрольними показниками. Рівень 

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот теж статистично 

значимо зменшується відразу після введення тестостерону та наприкінці 

експерименту, а саме на 7,8 % (р<0,05), 18,9 % (р<0,01) та 21 % (р<0,01) 

порівняно зі значеннями контрольної групи тварин. Концентрація 

глікохолевої кислоти під впливом тестостерону статистично значимо 
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зменшилась на 29,7 % (р<0,01) лише наприкінці гострого досліду, тобто 

через 2,5 год як ввели досліджуваний гормон (Табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

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

самців у контролі (n=10) та після внутрішньопортального введення 

тестостерону пропіонату (n=8) (700 мкг / кг), M±m 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 

кислота 

Таурохенодезокси-

холева+Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 

кислота 

Глікохенодезокси-

холева+Глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 180,811,9 103,18,3 141,813,8 23,66,2 

Тестостерон 163,420,7 91,28,1 143,116,3 23,04,3 

Внутрішньопортальне введення розчинника або тестостерону пропіонату  

2 
Контроль 179,010,2 104,58,5 144,08,4 21,94,5 

Тестостерон  170,721,9* 96,29,5* 147,010,5 35,74,1** 

3 
Контроль 175,79,7 99,88,5 137,29,2 20,85,0 

Тестостерон  169,418,7* 95,36,1 148,411,4 29,12,9* 

4 
Контроль 173,010,0 95,910,4 132,511,6 20,44,2 

Тестостерон  161,218,8 87,17,0 139,815,2 27,65,4 

5 
Контроль 166,010,8 92,89,6 122,716,1 19,14,1 

Тестостерон  154,412,4 75,211,1** 120,826,5 21,95,8 

6 
Контроль 161,911,4 89,78,0 122,116,1 17,43,7 

Тестостерон  131,012,2** 70,510,5** 85,820,0** 16,10,9* 

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

 

Слід зазначити, що після внутрішньопортального введення 

тестостерону пропіонату у ворітну вену печінки щурів самців, спостерігалася 

двофазна зміна вмісту дигідроксихоланових глікохолатів 

(глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот): від збільшення на 

62,8 % (р<0,01) в другій 30-ти хвилинній пробі печінкового секрету до 

зниження на 7,4 % (р<0,05) наприкінці досліду відносно контрольних 

показників у останній півгодинній пробі жовчі (Табл. 3.3). 
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Тестостерон у використаній нами дозі в щурів самців не викликав 

статистично значимих змін у концентрації холевої кислоти. Натомість, після 

введення гормону рівень хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот істотно 

збільшився на 77 % (р<0,01) порівняно з контролем. Але, наприкінці гострого 

досліду концентрація згаданих кислот знижується на 18,6 (р<0,05) відповідно 

значень контрольної групи тварин (Табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-самців 

у контролі (n=10) та після внутрішньопортального введення 

тестостерону пропіонату (n=8) (700 мкг / кг), M±m 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції вільних жовчних кислот 

Холева кислота 
Хенодезоксихолева+ 

Дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 19,94,8 8,32,0 

Тестостерон 21,94,8 10,31,5 

Внутрішньопортальне введення розчинника або тестостерону пропіонату 

2 
Контроль 19,84,3 7,91,3 

Тестостерон 29,73,7 14,01,6** 

3 
Контроль 18,94,4 7,51,2 

Тестостерон 23,23,2 10,71,9 

4 
Контроль 18,54,2 7,41,1 

Тестостерон 19,72,5 9,01,0 

5 
Контроль 18,73,8 7,40,8 

Тестостерон 17,02,6 7,70,6 

6 
Контроль 18,33,2 7,40,8 

Тестостерон 17,42,3 6,01,3* 

 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з контролем 
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Таким чином, у самиць щурів застосована нами доза екзогенного 

тестостерону  викликала збільшення концентрації таурохолевої, 

таурохенодезоксихолевої, тауродезоксихолевої, глікохолевої, холевої,  

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот. Натомість, рівень 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот під впливом гормону – 

зменшився.  В самців щурів,  введена доза тестостерону зумовила зменшення 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої, тауродезоксихолевої та глікохолевої 

кислот; гормон не вплинув на концентрацію холевої кислоти.  

Виявлені відмінності з боку жовчносекреторної функції печінки в 

самців та самиць щурів на одну дозу гормонального препарату значною 

мірою обумовлені суттєвою відмінністю в тварин різної статі як рівня 

тестостерону, так і експресії відповідних рецепторів у різних тканинах, у тому 

числі й у печінці. 

Окрім внутрішньопортального введення тестостерону щурам, ми 

вирішили апробувати ту ж саму дозу гормону внутрішньоочеревно і 

з'ясувати, як буде відрізнятись при цьому жовчнокислотний склад 

печінкового секрету. 

Таким чином, внутрішньоочеревне введення тестостерону самицям 

щурів, у дозі 700 мкг / кг маси тіла тварини, зумовило статистичне 

збільшення концентрації таурохолевої кислоти в третій, четвертій та п'ятій 

пробах жовчі на 12,1 % (р<0,05), 15,7 % (р<0,05), 22,8 % (р<0,01) порівняно з 

показниками контролю (Табл. 3.5). Досліджуваний гормон, наприкінці 

гострого досліду, істотно збільшив рівень таурохенодезоксихолевої і 

тауродезоксихолевої кислот на 35,4 % (р<0,01). Натомість, концентрація 

глікохолевої,  глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот відразу 

після введення гормону статистично значимо зменшується на 21,8 %   

(р<0,05) – глікохолева та на 44,3 % (р<0,01) –  глікохенодезоксихолева та 

глікодезоксихолева кислоти порівняно з контролем. Але, наприкінці 

експерименту, тобто в останній 30-ти хвилинній пробі жовчі вміст 
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глікохолевої кислоти істотно підвищується до 28,4 % (р<0,01) відповідно 

контролю (Табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Концентрація кон'югованих жовчних кислот (мг%) у жовчі самиць 

щурів у контролі (n=8) та після внутрішньоочеревного введення 

тестостерону пропіонату (n=10) (700 мкг / кг), M±m 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 

кислота 

Таурохенодезокси-

холева+Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 

кислота 

Глікохенодезокси-

холева+Глікодезокси-

холева кислоти 

1 
Контроль 177,017,6 97,719,5 91,320,2 36,45,3 

Тестостерон 178,09,1 86,84,3 80,812,5 29,83,7 

Внутрішньоочеревне введення розчиннику або тестостерону пропіонату  

2 
Контроль 176,613,9 98,616,3 91,417,8 36,15,2 

Тестостерон  191,510,6 92,18,1 71,57,0* 20,12,1** 

3 
Контроль 171,013,8 96,115,9 89,116,9 34,15,0 

Тестостерон  191,73,5* 88,82,0 72,36,7 23,26,6* 

4 
Контроль 167,214,0 95,214,1 84,617,8 32,34,5 

Тестостерон  193,512,4* 99,24,3 79,26,4 27,03,3 

5 
Контроль 162,114,1 93,915,2 80,115,3 29,74,4 

Тестостерон  199,118,0** 108,63,6 87,55,8 28,80,4 

6 
Контроль 158,313,6 90,214,4 77,714,0 27,14,2 

Тестостерон  173,313,1 122,25,1** 99,94,7** 31,00,4 

 

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

 

Згадуючи вище зазначені зміни холерезу, а саме збільшення сумарного 

об'єму секретованої жовчі в щурів самиць порівняно з контролем (Рис. 3.4), 

можна припустити, що паралельно зі збільшенням об'єму печінкового 

секрету збільшиться і концентрація в ньому жовчних кислот (Табл. 3.5.; табл. 

3.6). Під впливом тестостерону, який вводили внутрішньоочеревно самицям 
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щурів, збільшився рівень вільних жовчних кислот, а саме концентрація 

холевої кислоти зросла на 40,7 % (р<0,01) в третій півгодинній пробі жовчі, в 

четвертій – 71,3 % (р<0,001), п'ятій – 41,8 % (р<0,01) та шостій на 32,5 % 

(р<0,01) порівняно з показниками контрольної групи тварин (Табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі самиць 

щурів у контролі (n=8) та після внутрішньоочеревного введення 

тестостерону пропіонату (n=10) (700 мкг / кг), M±m  

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції вільних жовчних кислот 

Холева кислота 
Хенодезоксихолева+ 

Дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 16,83,7 8,21,9 

Тестостерон 19,33,0 9,01,0 

Внутрішньоочеревне введення розчиннику або тестостерону пропіонату 

2 
Контроль 16,23,1 7,71,0 

Тестостерон 17,52,7 10,81,8** 

3 
Контроль 15,23,0 7,81,1 

Тестостерон 21,32,9** 10,01,7* 

4 
Контроль 14,32,6 7,60,9 

Тестостерон 24,53,7*** 11,22,0** 

5 
Контроль 15,22,7 7,51,0 

Тестостерон 21,61,7** 13,12,5** 

6 
Контроль 15,32,7 7,91,3 

Тестостерон 20,31,8** 12,92,7** 

 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001  – порівняно з контролем 
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Після внутрішньоочеревного введення гормону зросла концентрація 

наступних некон'югованих жовчних кислот: хенодезоксихолевої та 

дезоксихолевої. Рівень їх збільшився на початку гострого досліду на 40,2 % 

(р<0,01), а наприкінці – 74,7 % (р<0,001) відносно контрольних значень (Табл. 

3.6). 

Отже, в жовчі щурів самиць, які опинились під дією екзогенного 

тестостерону, істотно зростає концентрація майже всіх фракцій жовчних 

кислот як вільних, так і кон'югованих (виняток: глікохенодезоксихолева та 

глікодезоксихолева кислоти).   

Описаний нами вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі 

щурів обох статей має велике значення, оскільки він змінює склад 

печінкового секрету. Адже відомо, що жовчні кислоти є високоактивними 

біологічними сполуками, які відіграють роль у функціонуванні травної 

системи і організму вцілому.  

 

 

3.4. Жовчні кислоти жовчі самиць і самців щурів при курсовому 

введенні тестостерону  

 

Зовнішньосекреторна функція печінки залежить від багатьох 

метаболічних процесів у її клітинах, перш за все в гепатоцитах і 

холангіоцитах. До таких метаболічних реакцій, передусім, належать синтез і 

біотрансформація органічних компонентів жовчі, таких як жовчні пігменти, 

жовчні кислоти та ліпіди, із наступним їх надходженням до жовчних 

канальців за участю відповідних транспортних систем. Але, слід зазначити, 

що утворення і біотрансформація та трансгепатоцелюлярне переміщення 

вказаних органічних компонентів жовчі можливе лише за наявності певних 

ферментів і транспортних систем у клітинах, тобто за умови їх постійної 

експресії гепатоцитами. Важливою особливістю жовчоутворення є провідне 
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значення основних органічних компонентів жовчі – жовчних кислот у 

регуляції зовнішньосекреторної функції печінки [87; 100].  

Міжстатеві відмінності жовчоутворення в тканині печінки 

обумовлюють необхідність ґрунтовних експериментальних досліджень 

впливу тестостерону в різних апробаціях на склад жовчі та співвідношення 

холатів печінкового секрету осіб різної статі. А, оскільки, тестостерон 

пропіонат застосовують зазвичай внутрішньом'язово для лікування низки 

захворювань [73], ми вирішили відтворити за умов експерименту, як саме 

впливає гормон на жовчнокислотний склад печінкового секрету щурів обох 

статей. 

У самиць щурів, яким протягом 5-ти діб вводили внутрішньом’язово 

тестостерон пропіонат у дозі 700 мкг / кг маси тіла тварини, статистично 

змінюються концентрації фракцій кон’югованих та вільних жовчних кислот 

порівняно з показниками контрольної групи тварин, яким по аналогічній 

схемі вводився лише розчинник (Табл. 3.7).  

Виявилося, що в зразках жовчі досліджуваної групи тварин вміст 

таурохолевої кислоти статистично значимо збільшився через 1,5 год гострого 

досліду на 12,5 % (р<0,05) в четвертій пробі жовчі, в п'ятій на 19,8 % 

(р<0,01), шостій – 27,5 % (р<0,001) порівняно з тваринами контрольної 

групи. Саме збільшення концентрації таурохолевої кислоти має знижувати 

літогенність жовчі та ризик утворення жовчних каменів. Вміст у печінковому 

секреті таурохенодезокисхолевої і тауродезоксихолевої кислот збільшився 

лише наприкінці досліду на 30,7 % (р<0,01) порівняно з контролем (Табл. 

3.7). 

Що стосується глікокон’югатів жовчних кислот, то тут спостерігаємо 

наступне: концентрація глікохолевої кислоти наприкінці гострого досліду 

статистично значимо підвищується в п'ятій пробі жовчі на 31,6 % (р<0,01), а 

в шостій – 53,9 % (р<0,001). Концентрація глікохенодезоксихолевої та 

глікодезоксихолевої кислот на початку експерименту статистично значимо 
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знизилась на 39 % (р<0,001) в першій пробі жовчі, в другій на 43,5 % 

(р<0,001) та в третій – 32,6 % (р<0,01) порівняно зі значеннями контрольної 

групи тварин (Табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

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

самиць при дії тестостерону (n=9, 700 мкг / кг, внутрішньом'язово, 

протягом 5-ти діб, M±m) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 

кислота 

Таурохено- 

дезокси-

холева+Тауроде-

зоксихолева кислоти 

Глікохолева 

кислота 

Глікохено- 

дезокси-

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 

 

Після курсового навантаження самиць щурів досліджуваним гормоном, 

значних змін зазнали і фракції вільних жовчних кислот. Так, концентрація 

холевої кислоти статистично суттєво збільшилась у другій пробі печінкового 

секрету на 48,2 % (р<0,05), в третій на 45,1 % (р<0,05) і четвертій на 37,5 % 

(р<0,05) порівняно з контролем. А вміст у зразках жовчі самиць щурів 
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хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот протягом всього гострого 

досліду статистично збільшувався на 45,9 % (р<0,05) у першій пробі жовчі, в 

другій на 39,5 % (р<0,05), в третій на 23,3 % (р<0,05), четвертій на  45,4 % 

(р<0,001), в п'ятій та шостій пробах печінкового секрету на 66,7 % (р<0,001) і 

69,2 % (р<0,001) відносно значень контрольної групи тварин (Табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8  

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-

самиць  під впливом тестостерону (n=9, 700 мкг / кг, внутрішньом'язово, 

протягом 5-ти діб, M±m) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції вільних жовчних кислот 

Холева кислота 
Хенодезоксихолева+ 

Дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 16,8  3,7 8,2  1,9 

Тестостерон 23,8  5,8 12,0  2,2* 

2 
Контроль 16,3  3,1 7,7  1,0 

Тестостерон 24,2  5,0* 10,7  1,7* 

3 
Контроль 15,3  3,1 7,9  1,1 

Тестостерон 22,1  4,5* 9,7  0,8* 

4 
Контроль 14,7  2,6 7,6  1,0 

Тестостерон 20,2  3,9* 11,0  1,1*** 

5 
Контроль 15,3  2,8 7,5  1,0 

Тестостерон 17,7  3,5 12,6  0,8*** 

6 
Контроль 15,7  2,7 7,9  1,4 

Тестостерон 15,8  3,5 13,4  2,0*** 

Примітка: * р<0,05; *** р<0,001 – порівняно з контролем 
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Отже, з отриманих результатів випливає, що курсове навантаження 

тестостероном самиць щурів зумовило підвищення концентрацій 

таурохолевої, таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої, глікохолевої, 

холевої та хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Знижуєтья лише концентрація 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот порівняно з 

контролем.  

У самців щурів, яким вводили тестостерон пропіонат у дозі                

700 мкг / кг маси тіла тварини, протягом 5-ти діб, теж статистично 

змінюються концентрації жовчних кислот, а саме: таурохолевої,  

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої, глікохолевої,  

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої (Табл. 3.9) та холевої (Табл. 

3.10). 

Концентрація таурохолевої кислоти при куровому навантаженні (кілька 

днів) тестостероном, у самців щурів статистично значимо збільшувалась 

протягом усього гострого досліду. На початку експерименту, тобто в першій 

півгодинній пробі жовчі, вміст її збільшився на  25,9 % (р<0,001) порівняно з 

контрольними величинами. Наступні 2,5 год експерименту, концентрація 

таурохолевої кислоти хвилеподібно зростала на 24,3 % (р<0,001),  23 % 

(р<0,001),  25 % (р<0,001),  24,6 % (р<0,001), 25,2 % (р<0,001) у порівнянні зі 

значеннями контрольної групи тварин (Табл. 3.9). 

Статистично достовірні зміни спостерігаються в концентрації 

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот. Суттєві зміни 

помітні на початку гострого досліду та через 1,5 год. Зокрема їх вміст при дії 

гормону збільшився на 17 % (р<0,05) в першій пробі досліджуваного зразку, 

а в другій пробі жовчі – 13,2 % (р<0,05) порівняно з контрольними 

показниками. Через 1,5 год експерименту, а саме в четвертій пробі 

печінкового секрету, вміст кислот збільшився на 31,5 % (р<0,05) в порівнянні 

з контрольною групою тварин (Табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

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

самців  при дії тестостерону (n=9, 700 мкг / кг, внутрішньом'язово, 

протягом 5-ти діб, M±m) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції кон’югованих жовчних кислот 

Таурохолева 

кислота 

Таурохено- 

дезокси-холева+ 

Тауродезокси-

холева кислоти 

Глікохолева 

кислота 

Глікохено- 

дезокси-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 

 

Щодо концентрації глікохолевої кислоти, то статистично значущі зміни 

спостерігались лише в третій та четвертій пробах жовчі, тобто через 1 год 

гострого експерименту. Вміст досліджуваної фракції у цих пробах 

збільшився на 10 % (р<0,05) порівняно з контрольними величинами. 

Статистично достовірні зміни були протягом усього експерименту в 

концентраціях глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот. Їх 

вміст у досліджуваних зразках жовчі збільшувався хвилеподібно, а саме на 
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83,5 % (р<0,001) на початку досліду та 16,8 % (р<0,001) наприкінці гострого 

експерименту (Табл. 3.9). Слід зазначити, що в самиць щурів курсове 

навантаження тестостероном зумовило зменшення концентрації 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот порівняно з контролем 

(Табл. 3.7). 

Щодо концентрації  вільних жовчних кислот у самців щурів при дії 

тестостерону, який вводили внутрішньом'язово протягом 5-ти діб, то слід 

зазначити, що істотних змін зазнала лише одна фракція з досліджених нами із 

двох (Табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Концентрація вільних жовчних кислот (мг%) у жовчі щурів-самців 

при дії тестостерону (n=9, 700 мкг / кг, внутрішньом'язово, протягом 5-

ти діб, M±m) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції вільних жовчних кислот 

Холева кислота 
Хенодезоксихолева+ 

Дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 19,94,8 8,32,0 

Тестостерон 12,21,8** 8,50,8 

2 
Контроль 19,84,3 7,91,3 

Тестостерон 11,62,6*** 8,60,7 

3 
Контроль 18,94,5 7,51,2 

Тестостерон 11,02,3** 8,51,2 

4 
Контроль 18,54,2 7,41,1 

Тестостерон 10,61,7*** 7,91,1 

5 
Контроль 18,73,8 7,40,8 

Тестостерон 9,71,2*** 7,70,8 

6 
Контроль 18,33,2 7,40,8 

Тестостерон 9,41,4*** 7,80,9 

 

Примітка: ** р<0,01; *** р<0,001  – порівняно з контролем 
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Концентрація холевої жовчної кислоти статистично суттєво змінюється 

протягом усього досліду. На початку експерименту, її вміст знизився на      

38,6 % (р<0,01), а в кінці гострого досліду – 48,5 % (р<0,001) порівняно з 

показниками контролю (Табл. 3.10). Хоча в самиць щурів, концентрація 

холевої кислоти істотно підвищувалась під впливом тестостерону (Табл. 3.8). 

Таким чином, курсове навантаження тестостероном самиць і самців 

щурів, зумовило різний ефект даного гормону на зовнішньосекреторну 

функцію печінки щурів.  Це перш за все, пов'язано з різною густиною 

андрогенових рецепторів у них та відповідно біотрансформацією 

тестостерону при внутрішньом'язовому введенні, адже, відомо, що ефекти 

стероїдних гормонів проявляються не тільки впродовж кількох годин, а й 

навіть днів, після їх введення.     

 

 

3.5. Ліпіди жовчі самиць і самців щурів при дії тестостерону   

 

Епідеміологічні та клінічні дослідження свідчать, що жовчокам’яна 

хвороба частіше проявляється в жінок, ніж у чоловіків. Фізіологічне 

збільшення концентрації естрогенів, а також вживання гормональних 

контрацептивів призводять до підвищення екскреції холестеролу 

гепатоцитами, перенасичення ним жовчі й тим самим збільшують ризик 

виникнення холестеролових жовчних каменів у жінок. Нині, серед чоловіків 

теж зростає кількість патологій гепатобіліарної системи. Це пов’язують, у 

першу чергу, з особливостями харчування та іншими екзогенними 

факторами. Доведено участь статевих гормонів, зокрема тестостерону, в 

розвитку різних порушень обміну речовин у людини. Біологічний вплив 

цього гормону виявляється в усіх тканинах організму [7; 94; 138; 167].  

Оскільки при застосуванні тестостерону нами було виявлено істотні 

зміни концентрацій різних за своїми фізико-хімічними властивостями 
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жовчних кислот, то слід очікувати значних ефектів цього гормону на 

секрецію ліпідів жовчі печінкою щурів. Але, в першу чергу, потрібно 

зазначити концентрації ліпідів жовчі самиць і самців щурів контрольної 

групи. В самиць щурів частка фосфоліпідів складає близько 57,8 %, 

холестеролу – 21,4 %, етери холестеролу – 2,3 %, вільних жирних кислот – 

15,5 % і тригліцеридів – 2,9 %. У жовчі отриманій нами в контрольних 

дослідах на самцях щурів було наступне співвідношення фракцій ліпідів: 

фосфоліпіди – 58,6 %, холестерол – 26,6 %, етери холестеролу – 2,4 %, вільні 

жирні кислоти – 10,2 % та тригліцериди – 2,1 %. 

При внутрішньопортальному введенні тестостерону (700 мкг / кг) 

самицям щурів, було виявлено статистично значущі зміни всіх фракцій 

ліпідів жовчі, окрім тригліцеридів. Спостерігалось підвищення фосфоліпідів 

жовчі відразу після введення гормону на 32,8 % (р<0,001), в наступних 

пробах жовчі на 41,8 % (р<0,001), 43,9 % (р<0,001), 25,8 % (р<0,01), 22,4 % 

(р<0,01) порівняно з показниками контрольної групи тварин (Рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Концентрація фосфоліпідів (мг%) у жовчі щурів самиць 

при дії тестостерону пропіонату внутрішньопортально (n=9) (700 мкг / 

кг), (M±m); ** р<0,01; *** р<0,001 – порівняно з контролем  
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Фізіологічна роль фосфоліпідів жовчі полягає в тому, що вони 

стабілізують колоїдну систему печінкового секрету, сприяючи утриманню 

холестеролу в складі змішаних жовчних міцел. Формування таких міцел у 

жовчі значно зменшує токсичні детергентні ефекти жовчних кислот щодо 

клітин печінки.  

Секреція ліпідів у жовч є одним із засобів виведення надлишку 

холестеролу з організму. Тестостерон у самиць щурів підвищував 

концентрацію холестеролу в першому півгодинному проміжку після 

введення гормону на 41,8 % (р<0,001), в наступній пробі жовчі на 47,5 % 

(р<0,001), а через годину після введення тестостерону на 33,9 % (р<0,001) і 

20,5 % (р<0,01) порівняно з показниками контрольної групи тварин (Рис. 

3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Концентрація холестеролу (мг%) у жовчі щурів самиць 

при дії тестостерону пропіонату внутрішньопортально (n=9) (700 мкг / 

кг), (M±m); ** р<0,01; *** 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. 

Концентрація вільних жирних кислот у досліджуваних зразках жовчі 
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статистично значимо зменшувалась після введення тестостерону. У першій 

пробі жовчі, після введення тестостерону, знизилась на 24,3 % (р<0,01), у 

другій на 31,8 % (р<0,01), третій на 28,6 % (р<0,01), четвертій на 18,4 % 

(р<0,01) і наприкінці досліду на 12,7 % (р<0,05) порівняно з показниками 

контрольної групи тварин (Рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Концентрація вільних жирних кислот (мг%) у жовчі щурів 

самиць при дії тестостерону пропіонату внутрішньопортально (n=9) (700 

мкг / кг), (M±m); * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з контролем  

 

Внутрішньопортальне введення тестостерону самицям щурів не 

вплинуло на концентрацію тригліцеридів у їх жовчі. 

Вміст етерів холестеролу під впливом гормону зазнали статистично 

значимих змін протягом всього гострого досліду в самиць щурів. 

Концентрація їх збільшувалась на 26 % (р<0,001), 33 % (р<0,001), 26 % 

(р<0,001), 25 % (р<0,001) та 45 % (р<0,001) порівняно з показниками 

контрольної групи тварин (Рис. 3.12).  

Таким чином, згідно наших результатів, тестостерон стимулює 

етерифікацію холестеролу в гепатоцитах, що веде до зростання концентрації 

його етерів у жовчі щурів самиць. 
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Рис. 3.12. Концентрація етерів холестеролу (мг%) у жовчі щурів 

самиць при дії тестостерону пропіонату внутрішньопортально (n=9) (700 

мкг / кг), (M±m); *** р<0,001 – порівняно з контролем  

 

Внутрішньопортальне введення тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) 

щурам самцям вносить істотні корективи в характер змін рівня метаболітів 

ліпідного обміну в жовчі. На різних етапах гострого тригодинного 

експерименту в контрольних щурів із канюльованою жовчною протокою 

характеристики ліпідного складу отриманої жовчі змінюються поступово й 

різноспрямовано, порівняно з їх рівнем у першій вихідній півгодинній пробі. 

Зокрема, на початковому етапі досліду коли, після розриву 

ентерогепатичної циркуляції цілої низки органічних речовин, ще має місце 

зворотне надходження жовчних кислот із кишківника, концентрація 

фосфоліпідів, холестеролу та його ефірів у жовчі щурів поступово помірно 

зростає (Табл. 3.11). 

На початку досліду динаміка змін у ліпідному складі жовчі 

піддослідних щурів майже повністю збігається з характером змін у жовчі 

контрольної групи тварин. Так, вміст фосфоліпідів та етерів холестеролу, 
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істотно зростає в другій півгодинній пробі жовчі, яка була зібрана після 

введення препарату, порівняно з вихідним рівнем (Табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів самців при дії 

тестостерону пропіонату (700 мкг / кг), (M±m, n=8) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції ліпідів жовчі 

Фосфоліпіди Холестерол Вільні жирні 

кислоти  

Тригліцериди Етери 

холестеролу 

1 
Контроль 69,07,7 23,92,5 13,52,9 2,50,5 3,00,5 

Тестостерон 68,88,7 25,83,0 16,53,4 2,20,4 2,60,5 

Внутрішньопортальне введення розчиннику або тестостерону пропіонату 

2 
Контроль 77,69,2 28,84,2 17,92,1 2,00,5 3,50,5 

Тестостерон  76,49,5* 28,42,3 18,12,8 1,80,4** 3,10,5** 

3 
Контроль 78,99,3 28,63,2 14,21,6 2,00,5 3,60,5 

Тестостерон  68,08,0 25,92,5 17,23,0 1,90,4** 3,10,5** 

4 
Контроль 77,98,5 28,02,7 13,31,2 2,20,5 3,50,4 

Тестостерон  70,36,1 27,02,0 15,83,3 1,70,4** 3,00,3 

5 
Контроль 74,99,4 26,92,5 14,71,2 2,30,4 3,50,6 

Тестостерон  57,26,4# 20,62,8*# 10,41,6**## 2,60,4 2,40,5## 

6 
Контроль 73,17,4 25,72,0 11,61,6 2,10,3 3,40,5 

Тестостерон  54,85,5**# 19,71,5**## 9,92,7** 2,70,3**# 2,20,4*## 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно із вихідним рівнем; # р<0,01;        

## р<0,001 порівняно з показниками контрольної групи тварин; 2 - 6 – 

півгодинні проби після введення тестостерону пропіонату 

 

На заключних етапах досліду, в п’ятій і особливо в шостій (останній) 

півгодинній пробах жовчі, концентрація фосфоліпідів знижується на 20,3 % 

(р<0,01) від вихідного рівня та на 25,0 % (р<0,01) порівняно з контрольними 

показниками. Що стосується холестеролу печінкового секрету, то через        

2-2,5 год після внутрішньопортального введення тестостерону самцям щурів 
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відзначається суттєве зниження його концентрації у жовчі як порівняно з 

вихідним рівнем (на 23,9 % (р<0,01) менша в останній шостій пробі жовчі), 

так і щодо контролю (на 23,6 % (р<0,001) менша в останній шостій пробі 

жовчі). Таким чином, використаний гормональний препарат викликає істотне 

зменшення надходження вільного холестеролу в жовч щурів самців (Табл. 

3.11). Щодо етерифікованої форми холестеролу, то відразу після введення 

гормону вона інтенсивніше надходить у жовчні канальці. Але в шостій пробі 

жовчі кількість етерів холестеролу знижується порівняно з вихідним рівнем 

на 14,6 % (р<0,05), а в порівнянні зі значеннями секрету тварин контрольної 

групи – на 35,6 % (р<0,001) (Табл. 3.11). 

Концентрація вільних жирних кислот у жовчі зібраної через 2 год після 

одноразового внутрішньопортального введення тестостерону пропіонату 

зменшується порівняно з вихідним рівнем на 36,9 % (р<0,01) і на 28,9 % 

(р<0,001) порівняно з показниками жовчі контрольної групи щурів. У 

останній півгодинній пробі печінкового секрету концентрація вільних 

жирних кислот знижується на 39,8 % (р<0,01) відносно вихідного рівня 

(Табл. 3.11., рис. 3.13., рис. 3.14). 

Відразу, після внутрішньопортального введення тестостерону  

концентрація тригліцеридів у жовчі істотно зменшується порівняно з 

вихідним рівнем (Табл. 3.11).  

Однак, у останній пробі жовчі (зібраній в останній півгодинний 

проміжок досліду, тобто через 2-2,5 години після введення гормону) 

концентрація тригліцеридів збільшується на 22,7 % (р<0,01) порівняно з 

вихідним рівнем і на 30,4 % (р<0,01) відносно значень контрольної групи 

досліджень (Табл. 3.11.,  рис. 3.15., рис. 3.16).  
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Рис. 3.13. Співвідношення ліпідів у 1-й пробі жовчі щурів самців у 

контролі (n=10); на діаграмі концентрації ліпідів виражені у M (мг%); 

вказано для кожної ліпідної фракції % від загального вмісту ліпідів 

 

 

Рис. 3.14. Співвідношення ліпідів у 1-й пробі жовчі щурів самців 

при дії тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) (n=8); на діаграмі 

концентрації ліпідів виражені у M (мг%); вказано для кожної ліпідної 

фракції % від загального вмісту ліпідів 

 

Можемо припустити, що посилене виведення тригліцеридів до жовчі 

під впливом тестостерону може запобігати їх накопиченню в гепатоцитах. 



89 

 

 

 

Рис. 3.15. Співвідношення ліпідів у 6-й пробі жовчі щурів самців у 

контролі (n=10); на діаграмі концентрації ліпідів виражені у M (мг%); 

вказано для кожної ліпідної фракції % від загального вмісту ліпідів 

 

 

 

Рис. 3.16. Співвідношення ліпідів у 6-й пробі жовчі щурів самців 

при дії тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) (n=8); на діаграмі 

концентрації ліпідів виражені у M (мг%); вказано для кожної ліпідної 

фракції % від загального вмісту ліпідів 
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Отже, одноразове введення тестостерону веде до змін вмісту більшості 

визначених нами фракцій ліпідів жовчі, що може свідчити про перерозподіл 

фосфоліпідів, холестеролу, його етерів та вільних жирних кислот і 

тригліцеридів під впливом гормону як у тканині печінки, так і в організмі 

вцілому.  

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

внутрішньоочеревно, спостерігалось найбільш істотне збільшення 

фосфоліпідів у четвертій (13,7 % (р<0,05) ), п'ятій (22,4 % (р<0,01) і шостій 

пробах (30,5 % (р<0,001)) жовчі порівняно з контролем, тобто після 2-2,5 год 

як ввели досліджуваний препарат (Рис. 3.17). Хоча при 

внутрішньопортальному введенні гормону, концентрація фосфоліпідів 

зростала відразу після введення тестостерону. 

 

 

Рис. 3.17. Концентрація фосфоліпідів (мг%) у жовчі щурів самиць 

при дії тестостерону внутрішньоочеревно (n=10) (700 мкг / кг), (M±m);          

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

 

Концентрація холестеролу статистично істотно змінюється наприкінці 

досліду, а саме збільшується в п'ятій пробі жовчі на 12,5 % (р<0,01), в шостій 

на 20,8 % (р<0,01) порівняно з контрольними значеннями (Рис. 3.18).  

мг% 

хв 

* 

** 

*** 

30 

введення розчинника та 

препарату 



91 

 

 

 

Рис. 3.18. Концентрація холестеролу (мг%) у жовчі щурів самиць 

при дії тестостерону внутрішньоочеревно (n=10) (700 мкг / кг), (M±m);        

** р<0,01  – порівняно з контролем  

При дії тестостерону в самиць статистично суттєво зменшується 

концентрація вільних жирних кислот в четвертій пробі жовчі на 14,8 % 

(р<0,05), в п'ятій – 15,9 % (р<0,01) і шостій – 27,6 % (р<0,001) відносно 

контролю (Рис. 3.19).  

 

 

Рис. 3.19. Концентрація вільних жирних кислот (мг%) у жовчі 

щурів самиць при дії тестостерону внутрішньоочеревно (n=10) (700 мкг / 

кг), (M±m); * р<0,05;  ** р<0,01;  *** р<0,001  – порівняно з контролем 

мг% 

хв 

** 
** 

* ** 
*** 

30 

введення розчинника та 

препарату 

мг% 

введення розчинника та 

препарату 

хв 30 



92 

 

Статистично значущих змін не спостерігається у фракції тригліцеридів 

при дії тестостерону внутрішньоочеревно порівняно з показниками 

контрольної групи тварин.   

Етерифікована форма холестеролу при дії тестостерону статистично 

суттєво збільшилась впродовж усього гострого досліду, порівняно з 

контрольними значеннями. Відразу після введення гормону, концентрація 

етерів холестеролу збільшилась на 9,5 % (р<0,001), в наступному 

півгодинному проміжку на 16 % (р<0,001), через годину на 21 % (р<0,001), в 

передостанній пробі жовчі на 20 % (р<0,001), і в останній на 38 % (р<0,001) 

порівняно з показниками контрольної групи тварин (Рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Концентрація етерів холестеролу (мг%) у жовчі щурів 

самиць при дії тестостерону внутрішньоочеревно (n=10) (700 мкг / кг), 

(M±m); *** р<0,001  – порівняно з контролем 

 

Таким чином, із отриманих результатів слідує, що тестостерон 

внутрішньоочеревно діє різноспрямовано на синтез ліпідів у самиць щурів. 

Це в свою чергу, більш за все, пов'язано з особливостями біотрансформації 

гормону в тканинах і в печінці в цілому. 
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3.6. Ліпіди жовчі самиць і самців щурів при курсовому введенні 

тестостерону   

 

Досі немає ґрунтовних експериментальних досліджень впливу 

тестостерону на ліпідний склад жовчі та співвідношення ліпідних 

компонентів печінкового секрету осіб різної статі. Враховуючи вище 

наведені аргументи щодо проблем у функціонуванні гепатобіліарної системи 

чоловіків і жінок, метою роботи стало дослідження впливу тестостерону на 

вміст ліпідів у жовчі щурів самців і самиць. Наше одне із завдань – 

розширення знань та дослідження етіопатогенезу хвороб печінки в аспекті 

порушення ліпідного метаболізму та його гормональної регуляції. 

У результаті курсового навантаження самиць щурів тестостероном, 

який вводили внутрішньом'язово протягом 5-ти діб, істотних змін зазнали 

фракції ліпідів: фосфоліпіди, вільні жирні кислоти, тригліцериди, етери 

холестеролу. Зокрема, вміст фосфоліпідів істотно збільшувався в другій – 

13,9 % (р<0,05), третій – 22,3 % (р<0,01) і четвертій – 12,9 % (р<0,05) пробах 

жовчі порівняно з контрольними показниками (Табл. 3.12). 

Щодо концентрації вільних жирних кислот, то спостерігаємо 

статистично достовірне їх збільшення через 1-1,5 та 2,5 год гострого досліду, 

тобто у другій, третій та п'ятій пробах жовчі. Концентрація вільних жирних 

кислот підвищилась у цих зразках жовчі на 19,2 % (р<0,05), 21,1 % (р<0,05), 

21,8 % (р<0,01) відповідно в порівнянні з показниками контрольної групи 

тварин (Табл. 3.12).  

Вміст тригліцеридів статистично значимо знижується на початку 

гострого досліду, тобто протягом 1 год на 40,8 % (р<0,01) і 41,1 % (р<0,05) 

порівняно з контролем. Статистично достовірні зміни спостерігаються і в 

наступній фракції ліпідів – етери холестеролу. Концентрація етерів 

холестеролу підвищується на початку гострого досліду до 54,1 % (р<0,001), 

далі хвилеподібно варіює від 43,8 (р<0,01) до 65,5 % (р<0,001) і в останній 
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пробі печінкового секрету цей показник збільшився на 84,1 % (р<0,001) 

порівняно з контрольними значеннями (Табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі самиць щурів при дії 

тестостерону (n=9) (700 мкг / кг, внутрішньом'язово, протягом 5-ти діб, 

(M±m)) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції ліпідів жовчі 

Фосфоліпіди Холестерол Вільні жирні 

кислоти 

Тригліце- 

риди 

Етери 

холестеролу 

1 
Контроль 70,67,7 24,32,8 18,71,9 3,40,7 2,90,3 

Тестостерон 76,55,3 24,91,9 18,91,5 2,00,3** 4,50,6*** 

2 
Контроль 71,25,5 23,53,1 19,42,8 3,40,9 3,10,4 

Тестостерон  81,06,2* 26,11,9 23,10,5* 2,00,3* 4,40,8** 

3 
Контроль 71,52,7 23,72,3 19,12,4 3,10,8 3,10,1 

Тестостерон  87,67,5** 27,02,1 23,12,1* 2,20,3 4,30,5** 

4 
Контроль 72,71,6 23,71,8 18,41,8 3,00,6 3,00,2 

Тестостерон  82,18,1* 25,52,4 20,23,6 2,40,3 4,50,4*** 

5 
Контроль 74,33,4 24,01,7 17,91,4 2,80,7 2,90,2 

Тестостерон  84,212,8 24,83,0 21,71,0** 2,60,2 4,80,5*** 

6 
Контроль 73,94,8 23,91,4 18,31,8 2,80,8 2,60,2 

Тестостерон  79,012,5 22,92,0 18,31,9 2,40,2 4,70,7*** 

 

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

контрольної групи тварин 

 

У жовчі самців щурів, яким вводили тестостерон внутрішньом'язово 

впродовж п’яти діб, спостерігаються статистично достовірні зміни чотирьох 

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

протягом 2,5 годин гострого експерименту збільшувалась на 41,4–57,8 % 

(р<0,001), а в кінці досліду зросла на 38,3 % (р<0,001) порівняно з контролем 
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(Табл. 3.13). Слід зазначити, що ключову роль у стабілізації колоїдів жовчі, 

запобіганні літогенезу шляхом утримання холестеролу в складі міцел та в 

підтриманні «холестеринового гомеостазу в печінці» відіграють фосфоліпіди.  

 

Таблиця 3.13 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі самців щурів при дії 

тестостерону (n=9) (700 мкг / кг, внутрішньом'язово, протягом 5-ти діб, 

(M±m)) 

Проби 

жовчі 

Група щурів 

(серія) 

Фракції ліпідів жовчі 

Фосфоліпіди Холестерол Вільні жирні 

кислоти 

Тригліце-

риди 

Етери 

холестеролу 

1 
Контроль 67,43,4 30,92,0 11,71,7 2,40,8 2,50,5 

Тестостерон 95,45,7*** 30,33,5 16,01,4*** 2,50,4 5,81,1*** 

2 
Контроль 65,72,7 29,31,4 11,50,8 2,51,0 2,70,5 

Тестостерон  102,86,1*** 31,82,7 17,91,6*** 2,60,4 5,51,0*** 

3 
Контроль 67,03,1 29,32,7 11,91,9 2,50,7 2,60,5 

Тестостерон 105,88,0*** 32,72,6 16,01,1*** 2,80,4 5,11,0*** 

4 
Контроль 66,13,4 27,92,8 13,21,4 2,30,7 2,70,4 

Тестостерон 97,65,9*** 30,53,0 14,71,5 2,90,4 4,91,0*** 

5 
Контроль 64,74,1 27,13,6 14,00,4 2,20,7 2,90,4 

Тестостерон  92,45,8*** 28,42,7 16,71,6** 3,10,5* 5,00,9*** 

6 
Контроль 62,55,4 23,26,5 12,21,7 2,00,7 2,10,4 

Тестостерон  86,56,0*** 26,82,4 15,01,2** 2,90,4** 5,10,9*** 

 

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

 

 Вміст вільних жирних кислот у жовчі самців щурів під час першого 

півгодинного проміжку підвищився на 36,6 % (р<0,001), другого на 55,1 % 

(р<0,001), третього на 34,1 % (р<0,001) порівняно зі значеннями контролю. 

Наприкінці досліду, концентрація вільних жирних кислот підвищується на 

19,1 % (р<0,01) та  22,8 % (р<0,01) порівняно з контролем (Табл. 3.13).  



96 

 

На заключних етапах гострого досліду, в п’ятій і особливо в останній 

(шостій) півгодинній пробі печінкового секрету концентрація тригліцеридів 

суттєво збільшується на 39,1 % (р<0,05) і відповідно на 48,5 % (р<0,01) 

порівняно з показниками контрольної групи тварин (Табл. 3.13). 

Результати дослідження показують, що етерифікована форма 

холестеролу інтенсивніше надходить у жовчні канальці. Так, на початку 

експерименту, концентрація етерів холестеролу в жовчі самців збільшується 

на 30 % (р<0,001), а через 1 годину – вміст її зростає на 40 % (р<0,001). 

Кількість етерів холестеролу підвищується в третій пробі на 99,2 % (р<0,001), 

у четвертій і п'ятій – 78,4 % (р<0,001) і 73,8 % (р<0,001) відповідно. Шоста 

проба печінкового секрету характеризується збільшенням концентрації 

етерів холестеролу, а саме на 74,4 % (р<0,001) порівняно зі значеннями 

контрольної групи тварин (Табл. 3.13). 

Курсове призначення тестостерону самцям щурів не викликало 

статистично значимих змін у концентрації холестеролу порівняно з 

контрольною групою тварин (Табл. 3.13). 

Отже, курсове навантаження тестостероном щурів обох статей 

дозволило побачити ефект тестостерону на системному рівні, зокрема він 

зумовив у самиць і самців щурів збільшення синтезу фосфоліпідів, етерів 

холестеролу та вільних жирних кислот. Ефект його був протилежним для 

тригліцеридів, у самців концентрація їх підвищилась, у самиць навпаки – 

знизилась.   
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3.7. Співвідношення жовчних кислот і ліпідів жовчі самців і самиць 

щурів при дії екзогеного тестостерону 

 

Важливе значення у патогенезі багатьох захворювань жовчного міхура 

і жовчновивідних проток, печінки, травного тракту є співвідношення різних 

компонентів жовчі, зокрема різних жовчних кислот. Відповідно, для 

підтримання оптимального фізіологічного співвідношення основних 

компонентів жовчі метаболічні та зовнішньосекреторні процеси у печінці 

підлягають складній нейрогуморальній регуляції із залученням широкого 

спектру гормонів як регуляторних чинників. Однак, досі немає ґрунтовних 

експериментальних досліджень безпосереднього впливу тестостерону на 

ліпідний склад жовчі та співвідношення жовчнокислотних та ліпідних 

компонентів печінкового секрету осіб різної статі. Відсутня також 

порівняльна характеристика впливу андрогенів на жовчносекреторну 

функцію самців і самиць. Тому, ми вирішили виявити ефект тестостерону 

пропіонату на співвідношення холатів і холестеролу та фосфоліпідів і 

холестеролу, інтенсивність етерифікації холестеролу й процеси кон’югації 

жовчних кислот з таурином або гліцином в гепатоцитах самиць і самців 

щурів. 

При внутрішньопортальному одноразовому введенні тестостерону 

пропіонату (700 мкг / кг) самицям щурів спостерігаються істотні зміни у всіх 

розрахованих співвідношеннях фракцій ліпідів жовчі (Табл. 3.14). 

Холато-холестериновий коефіцієнт жовчі самиць, які отримували 

гормон був помітно нижчим від контрольних значень і його показників у 

самців щурів. Але, порівняно з вихідним рівнем (значення показника в 

першій півгодинній пробі жовчі, до введення гормону) під впливом 

тестостерону цей коефіцієнт зростав, особливо в останній пробі печінкового 

секрету на 26,1 % (р<0,01). Це вказує на зменшення літогенності жовчі 

самиць так само, як і у самців щурів (Табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 

Вплив тестостерону на співвідношення ліпідів і холатів у жовчі 

самиць щурів (n=9) (M±m) 

№ 

проби 

Група щурів 

(серія) 

Холато-

холестериновий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

етерифікації 

холестеролу 

Співвідношення 

фосфоліпідів до 

загального 

холестеролу 

Внутрішньопортальне введення розчинника або препарату 

2 Контроль 16,4±2,9 7,8±1,3 2,7±0,2 

Тестостерон 10,9±0,5** 4,8±0,3** 2,3±0,1** 

3 Контроль 14,9±2,8 7,6±0,8 2,7±0,2 

Тестостерон 11,3±2,8* 4,8±0,3*** 2,4±0,1* 

4 Контроль 15,2±2,2 7,8±1,1 2,7±0,1 

Тестостерон 13,4±1,4# 4,6±0,3** 2,7±0,2## 

5 Контроль 14,6±2,0 8,3±1,1 2,7±0,1 

Тестостерон 13,7±1,3# 4,4±0,4*** 2,6±0,1*### 

6 Контроль 14,3±1,9 9,3±0,7 2,8±0,1 

Тестостерон 13,2±1,3# 4,1±0,4***# 2,8±0,1### 

 

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

контрольної групи тварин; # р<0,05, ## р<0,01, ### р<0,001 – порівняно з 

вихідним рівнем показника (значення у першій півгодинній пробі жовчі);       

2 - 6 – півгодинні проби після введення гормону 

 

Слід зазначити, що процеси етерифікації і надходження до жовчних 

канальців етерів холестеролу в самиць щурів під впливом тестостерону 

істотно змінюються. Показники коефіцієнту етерифікації у самиць 

"тестостеронової" групи суттєво нижчі від таких значень у тварин 

контрольної групи. Потрібно звернути увагу не те, що при цьому в жовчі 

зібраній у самиць через 2-2,5 год після внутрішньопортального введення 
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тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) співвідношення вільного холестеролу 

до етерифікованого зменшується порівняно з вихідним рівнем на 13,4 % 

(р<0,05), тоді як у контролі статистично істотних коливань коефіцієнту 

етерифікації для жовчі, зібраних впродовж усього гострого досліду не 

спостерігається (Табл. 3.14). 

Співвідношення фосфоліпідів і загального холестеролу в жовчі самиць 

щурів, яким вводився внутрішньопортально тестостерон пропіонат, було 

меншим ніж у тварин контрольної групи. При цьому, як у дослідах із 

використанням гормону, так і у контрольних експериментах співвідношення 

фосфоліпідів до загального холестеролу в жовчі самиць збільшується 

порівняно з вихідним рівнем, тобто в обох групах цей показник змінюється 

односпрямовано (Табл. 3.14). Про зменшення літогенності жовчі щурів 

свідчить зростання фосфоліпідно-холестеролового співвідношення під 

впливом тестостерону пропіонату, а також вказує на інтенсифікацію 

процесів, які ведуть до посиленого транспорту фосфоліпідів до жовчних 

канальців із гепатоцитів при дії гормону. 

В умовах нашого досліду, в самиць щурів тестостерон не викликав 

статистично істотних змін співвідношення глікокон’югатів до 

таурокон’югатів жовчних кислот (Рис. 3.21). 

Але, в другій половині досліду цей коефіцієнт досягає більших величин 

порівняно з контрольними значеннями за рахунок збільшення частини 

глікохолатів у жовчі цієї групи щурів. Відзначимо, що у жовчі самиць 

значення співвідношення глікокон’югатів до таурокон’югатів жовчних 

кислот є меншим ніж у самців щурів. Це певним чином зумовлено 

особливостями природної концентрації андрогенів і естрогенів у крові тварин 

цього виду. 
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Рис 3.21. Співвідношення гліко- і таурокон’югатів жовчних кислот 

жовчі самиць щурів при дії тестостерону пропіонату (n=9) (700 мкг / кг, 

внутрішньопортально) 

 

Слід наголосити на те, що достовірні зміни досліджуваних  

характеристик жовчокислотного та ліпідного обмінів у тканині печінки при 

дії тестостерону визначаються як у самців, так і у самиць щурів лише через 

1,5-2 год після введення препарату. Виявлені відмінності в перебігу 

фізіолого-біохімічних процесів у печінці самців та самиць щурів на одну і ту 

ж саму дозу тестостерону пропіонату значною мірою обумовлені суттєвою 

відмінністю в тварин різної статі як рівня тестостерону, так і експресії 

відповідних рецепторів у різних тканинах, у тому числі й у печінці. 

Під впливом тестостерону пропіонату, який вводили 

внутрішньопортально в дозі 700 мкг / кг щурам-самцям, істотно змінюється 

концентрація вільних і кон’югованих жовчних кислот. Для жовчі, яку 

отримали в перші півгодини після введення тестостерону коефіцієнт 

кон’югації, який відображає співвідношення кон’югованих холатів до 

вільних, статистично зменшується, що свідчить про гальмівний вплив 

Введення 

розчинника та  

тестостерону 

№ проби 
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гормону на процеси кон’югації жовчних кислот. У наступних пробах жовчі 

не виявлено істотних змін коефіцієнта кон’югації (Рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22. Коефіцієнт кон’югації жовчних кислот жовчі 

контрольної групи тварин і тварин при дії тестостерону пропіонату 

(n=8) (700 мкг / кг, внутрішньопортально); * р<0,05 – порівняно із 

контролем 

 

Що стосується коефіцієнту гідроксилювання жовчних кислот, який був 

розрахований за показниками щурів, що отримували внутрішньопортально 

тестостерон не зазнав статистично значимих змін порівняно з контролем 

(Рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Коефіцієнт гідроксилювання жовчних кислот жовчі 

контрольної групи тварин і тварин при дії тестостерону пропіонату 

(n=8) (700 мкг / кг, внутрішньопортально) 

Введення 

розчинника та  

тестостерону 

* 

 

 

 

 

Введення розчинника 

та  тестостерону 
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Тестостерон пропіонат, як було виявлено, викликає зменшення вмісту 

холатів у жовчі і пригнічує реакції кон’югації вільних жовчних кислот у 

клітинах печінки самців щурів. Було з’ясовано, що серед кон’югованих 

холатів жовчі почали переважати глікокон’югати у співвідношенні до 

таурокон’югатів жовчних кислот (Рис. 3.24). 

 

 

 

Рис 3.24. Співвідношення гліко- і таурокон’югатів жовчних кислот 

жовчі щурів-самців при дії тестостерону пропіонату (n=9) (700 мкг / кг, 

внутрішньопортально); * р<0,01 порівняно із контролем 

Отже, при дії тестостерону пропіонату в щурів самців відбувається 

зменшення інтенсивності процесів кон’югації в гепатоцитах, а також 

своєрідний перерозподіл гідрофільних компонентів кон’югованих сполук. 

Слід зауважити, що підвищується інтенсивність реакцій кон’югації вільних 

холатів із гліцином, який можна назвати "метаболічно більш доступним", а 

вміст у жовчі щурів характерних для них таурокон’югатів жовчних кислот 

зменшується істотніше ніж вміст глікокон’югатів. 

Колоїдостійкість жовчі може бути оцінена за наступними показниками: 

холато-холестериновий коефіцієнт, співвідношення фосфоліпідів до 

загального холестеролу жовчі та коефіцієнт етерифікації холестеролу жовчі. 

№ проби 

Введення 

розчинника та  

тестостерону 
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З'ясовано, що при внутрішньопортальному одноразовому введенні 

тестостерону пропіонату в експерименті самцям щурів спостерігається  

поступове суттєве підвищення співвідношення сумарної концентрації 

жовчних кислот (холатів) до концентрації загального холестеролу (Табл. 

3.15). 

Таблиця 3.15 

Вплив тестостерону на співвідношення ліпідів у жовчі самців 

щурів (M±m, n=8) 

№ 

проби 

Група щурів 

(серія) 

Холато-

холестериновий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

етерифікації 

холестеролу 

Співвідношення 

фосфоліпідів до 

загального 

холестеролу 

1 Контроль 16,5±0,3 8,3±2,2 2,6±0,1 

Тестостерон 16,0±0,8 10,2±1,9 2,4±0,1 

Внутрішньопортальне введення розчиннику або препарату 

2 Контроль 14,1±1,5 8,4±2,0 2,4±0,1 

Тестостерон 15,7±0,6* 9,2±1,5 2,4±0,1 

3 Контроль 13,9±0,8 8,1±2,1 2,4±0,1 

Тестостерон 16,4±1,1** 8,6±1,6 2,3±0,1 

4 Контроль 13,8±0,6 8,2±1,6 2,5±0,1 

Тестостерон 14,8±1,0* 10,5±2,2 2,3±0,1 

5 Контроль 13,4±1,2 7,9±2,0 2,5±0,2 

Тестостерон 17,4±1,8** 9,2±3,0 2,5±0,1 

6 Контроль 13,6±0,7 7,7±2,1 2,5±0,1 

Тестостерон 15,0±1,8 9,3±2,4 2,5±0,1 

 

Примітка: * р<0,05, ** р<0,01 порівняно з показниками контрольної групи 

тварин; 2 - 6 – півгодинні проби після введення тестостерону пропіонату 
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Суттєві відмінності між показниками холато-холестеринового 

коефіцієнту в контролі та при дії тестостерону пропіонату спостерігаються в 

жовчі п’ятої проби. Тобто найбільший ефект гормону проявляється через    

1,5-2 год після його введення. Тестостерон пропіонат у цьому проміжку часу 

викликав підвищення холато-холестеринового коефіцієнту на 29,3 % (р<0,01) 

порівняно з контролем  (Табл. 3.15).  

Зростання холато-холестеринового коефіцієнту можливо пов’язане з 

тестостерон-індукованою стимуляцією секреції жовчних кислот у печінковий 

секрет, або із зменшенням вмісту вільного холестеролу та його ефірів у 

жовчі. Таким чином, зростання холато-холестеринового коефіцієнта 

пов’язане із впливом гормону на внутрішньоклітинні метаболічні та 

транспортні процеси, що забезпечують транспорт холестеролу до первинних 

жовчних каналікул і призводять до зниження його вмісту в жовчі. Слід 

зауважити, що описаний вплив тестостерону пропіонату вказує на зменшення 

літогенності жовчі самців щурів при його дії в умовах нашого експерименту. 

Разом з тим, у нашому досліді, при одноразовому введенні 

тестостерону пропіонату, не спостерігається статистично істотних змін 

етерифікації холестеролу та надходження етерів холестеролу до жовчі. В той 

же час за таких умов експерименту не змінюється і співвідношення 

фосфоліпідів до загального холестеролу в жовчі самців щурів (Табл. 3.15). 

При введенні тестостерону самицям щурів у дозі 700 мкг / кг маси тіла 

внутрішньом'язово, протягом 5-ти діб, спостерігались статистично значимі 

зміни холато-холестеринового коефіцієнта та коефіцієнта етерифікації 

холестеролу порівняно з контрольними значеннями (Табл. 3.16).  

Холато-холестериновий коефіцієнт у самиць щурів при дії 

тестостерону статистично значимо збільшується в останній пробі жовчі, 

тобто через 2,5 год гострого досліду на 27,3 % (р<0,01) відносно контрольних 

значень. Коефіцієнт етерифікації холестеролу в умовах нашого експерименту 

в самиць щурів при дії тестостерону статистично значимо зменшується в 



105 

 

першій, четвертій, п'ятій та шостій пробах жовчі на 33,5 % (р<0,05), 26,7 % 

(р<0,05), 37,2 % (р<0,01), 47,3 % (р<0,001) порівняно з показниками 

контрольної групи тварин. Співвідношення фосфоліпідів до загального 

холестеролу в самиць щурів, яким вводили тестостерон пропіонат 

внутрішньом'язово протягом 5-ти діб, не зазнало статистично значимих змін 

протягом усього гострого досліду (Табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Вплив тестостерону на співвідношення ліпідів у жовчі самиць 

щурів (M±m, n=9) 

№  

проби 

Група щурів 

(серія) 

Холато-

холестериновий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

етерифікації 

холестеролу 

Співвідношення 

фосфоліпідів до 

загального 

холестеролу 

1 Контроль 15,1±2,9 8,5±1,8 2,6±0,1 

Тестостерон 14,1±0,5 5,6±1,1* 2,6±0,1 

2 Контроль 16,4±2,9 7,8±1,3 2,7±0,2 

Тестостерон 13,4±0,5 6,1±1,3 2,7±0,1 

3 Контроль 14,9±2,8 7,6±0,8 2,7±0,2 

Тестостерон 13,6±0,4 6,3±1,1 2,8±0,1 

4 Контроль 15,2±2,2 7,8±1,1 2,7±0,1 

Тестостерон 14,9±0,5 5,7±1,0* 2,7±0,1 

5 Контроль 14,6±2,0 8,3±1,1 2,8±0,1 

Тестостерон 16,1±1,2 5,2±0,9** 2,8±0,2 

6 Контроль 14,3±1,9 9,3±0,7 2,8±0,1 

Тестостерон 18,2±1,1** 4,9±0,8*** 2,8±0,2 

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

контрольної групи тварин 

 

При дії тестостерону, який вводили внутрішньом'язово протягом 5-ти 

діб (700 мкг / кг маси тіла) самцям щурів спостерігалися статистично значимі 

зміни холато-холестеринового коефіцієнта, співвідношення фосфоліпідів до 

загального холестеролу жовчі та коефіцієнта етерифікації холестеролу жовчі. 

З'ясовано, що при внутрішньом'язовому курсовому введенні тестостерону 
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пропіонату в експерименті самцям щурів відмічається поступове суттєве 

підвищення співвідношення сумарної концентрації жовчних кислот (холатів) 

до концентрації загального холестеролу (Табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Вплив тестостерону на співвідношення ліпідів у жовчі самців 

щурів при дії тестостерону (внутрішньом'язово, протягом 5 діб (700 мкг / 

кг)) (M±m, n=9)  

№ проби Група щурів 

(серія) 

Холато-

холестериновий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

етерифікації 

холестеролу 

Співвідношення 

фосфоліпідів до 

загального 

холестеролу 

1 Контроль 13,1±2,01 6,5±1,4 2,0±0,1 

Тестостерон 15,7±1,0** 5,3±0,6 2,7±0,2*** 

2 Контроль 13,4±2,1 5,8±0,5 2,0±0,1 

Тестостерон 15,1±1,2 5,9±0,8 2,8±0,2*** 

3 Контроль 12,9±1,1 6,3±0,7 2,1±0,1 

Тестостерон 14,8±1,7 6,5±0,9 2,8±0,1*** 

4 Контроль 12,9±1,2 6,6±1,4 2,1±0,1 

Тестостерон 15,6±1,9* 6,4±0,9 2,8±0,2*** 

5 Контроль 12,6±1,9 7,1±1,3 2,2±0,1 

Тестостерон 15,6±1,7* 5,7±0,7* 2,8±0,1*** 

6 Контроль 12,4±1,6 7,2±1,2 2,3±0,1 

Тестостерон 15,8±1,6** 5,3±0,6** 2,7±0,1*** 

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

контрольної групи тварин 

 

Істотні відмінності між показниками холато-холестеринового 

коефіцієнту в контролі та при дії тестостерону пропіонату спостерігаються в 

жовчі четвертої, п’ятої та шостої проб. Тобто найбільший ефект гормону 

проявляється через 2-2,5 год. Тестостерон пропіонат у цьому проміжку часу 

викликав підвищення холато-холестеринового коефіцієнту на 20 – 27 % 

(р<0,01) порівняно з контрольними значеннями  (Табл. 3.17).  

При курсовому введенні тестостерону пропіонату спостерігається 

статистично значимі зміни коефіцієнту етерифікації холестеролу. Його 
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показники суттєво зменшуються в п'ятій і шостій пробах жовчі на 19,9 % 

(р<0,05) та 26,5 % (р<0,01) порівняно з контролем (Табл. 3.17). Змінюється і 

співвідношення фосфоліпідів до загального холестеролу в жовчі самців 

щурів. Протягом всього гострого досліду співвідношення вище згаданого 

коефіцієнта збільшується, в першій пробі жовчі до 33,7 % (р<0,001), а в 

останній – 19,9 % (р<0,001) відносно контрольних значень (Табл. 3.17). 

Коефіцієнт кон'югації зазнає наприкінці досліду статистично значимих змін. 

Його показники в п'ятій пробі печінкового секрету збільшуються на 44,3 % 

(р<0,05), а в шостій – 57,9 % (р<0,01) порівняно з показниками контрольної 

групи тварин. Ненормальний розподіл значень спостерігається в коефіцієнті 

гідроксилювання жовчних кислот протягом всього гострого досліду та в 

співвідношенні глікокон'югатів до таурокон'югатів (Табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Вплив тестостерону на співвідношення жовчних кислот у жовчі 

самців щурів при дії тестостерону (внутрішньом'язово, протягом 5 діб 

(0,7 мг / кг)) (M±m, n=9)  

№  

проби 

Група  

щурів  

(серія) 

Коефіцієнт 

кон'югації 

Коефіцієнт 

гідроксилювання  

Співвідношення 

глікокон'югатів 

до 

таурокон'югатів 

1 Контроль 22,1±7,1 2,4 [2,4±2,4] 0,61 [0,58±0,61] 

Тестостерон 26,9±5,9 2,3 [2,2±2,4] 0,56 [0,55±0,57] 

2 Контроль 22,8±8,7 2,5 [2,4±2,5] 0,61 [0,58±0,61] 
Тестостерон 27,4±6,0 2,3 [2,2±2,3] 0,59 [0,56±0,60] 

3 Контроль 22,9±8,0 2,5 [2,4±2,6] 0,61 [0,57±0,61] 
Тестостерон 28,4±6,1 2,3 [2,1±2,4] 0,58 [0,57±0,60] 

4 Контроль 22,5±7,8 2,6 [2,5±2,6] 0,61 [0,56±0,61] 
Тестостерон 29,4±6,2 2,2 [2,1±2,4] 0,57 [0,55±0,57] 

5 Контроль 20,3±7,0 2,5 [2,4±2,7] 0,59 [0,57±0,61] 
Тестостерон 29,3±4,8* 2,2 [2,2±2,3] 0,57 [0,52±0,58] 

6 Контроль 18,2±5,6 2,7 [2,5±2,7] 0,60 [0,57±0,60] 
 Тестостерон 28,7±4,9** 2,4 [2,2±2,5] 0,57 [0,53±0,61] 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01 – порівняно з показниками контролю 
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Таким чином, вивчення впливу тестостерону на вміст холатів у жовчі 

надає змогу встановити основні ланки жовчоутворення, на які цей гормон 

виявляє свою регуляторну дію. Окрім того, змінюючи секрецію жовчних 

кислот регуляторна сполука може опосередковано через ці самі холати, як 

через потужні ендогенні регулятори холесекреції, впливати на 

жовчноутворювальну функцію печінки осіб різної статі. 

 

 

3.8. Жовчносекреторна функція печінки самців щурів за умов блокади 

тестостеронових рецепторів флутамідом 

 

3.8.1. Вплив блокатора андрогенових рецепторів флутаміду на холерез у 

самців щурів 

 

Андрогени стимулюють секреторні і анаболічні процеси, тому баланс 

концентрації андрогенів зумовлює гармонічне функціонування як 

репродуктивної, так й інших органів і систем. Надмірність андрогенових 

ефектів розвивається внаслідок підвищеної чутливості відповідних 

стероїдних рецепторів до андрогенів або зміненого метаболізму стероїдних 

гормонів і посиленого синтезу андрогенів та може стати причиною різних 

патологій. У таких випадках виникає необхідність застосування 

антиандрогенних препаратів. Нестероїдні, або чисті антиандрогени такі, як 

флутамід, конкурують з тестостероном і дигідротестостероном за андрогенні 

рецептори в ядрах клітин, не маючи при цьому центральної дії (пов’язаної з 

власними прогестиновими властивостями), не впливаючи на продукцію 

андрогенів і знижуючи внутрішньоклітинну концентрацію тестостерону і 

дигідротестостерону [16; 17; 57; 60]. 

Враховуючи особливості дії флутаміду на транспорт холатів, при його 

застосуванні можливі порушення численних функцій гепатобіліарної 
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системи й перебігу процесів травлення. Ми вирішили перевірити це за умов 

експерименту на самцях щурів. 

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. 3.25).  

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Б 

Рис. 3.25. Швидкість холерезу (А) та кількість продукованої за весь 

гострий дослід жовчі (Б) печінкою самців щурів після 3-добового 

інтрагастрального введення флутаміду (25 мг / кг): контроль n=15; 

флутамід n=14; * р<0,05 порівняно із контролем 
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Кількість жовчі за весь час гострого досліду виявляється на 27,5 % 

(р<0,05) меншою порівняно з контрольними тваринами (Рис. 3.26). Тобто,  

блокада андрогенових рецепторів флутамідом зумовлює зниження холерезу 

порівняно з показниками тварин контрольної групи. Це вказує на гальмуючу 

дію флутаміду при процесах секреції жовчі клітинами печінки. 

 

 

 

3.8.2. Жовчні кислоти жовчі самців щурів при блокаді тестостеронових 

рецепторів флутамідом 

 

 

Концентрація таурокон’югатів жовчних кислот при блокаді 

тестостеронових рецепторів флутамідом (25 мг / кг) статистично значимо не 

змінювалася порівняно з контрольною групою щурів самців. Тоді, як вміст у 

печінковому секреті глікокон’югатів жовчних кислот істотно зменшувався 

(Табл. 3.19).  

Концентрація тригідроксихоланової глікохолевої кислоти в жовчі 

самців щурів була на 16,3 (р<0,05) – 34,5% (р<0,001)  нижчою, ніж у 

контрольних тварин (Табл. 3.19). 

При дії флутаміду концентрація в жовчі самців щурів 

дигідроксихоланових глікокон’югатів, визначених нами як суміш 

глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот,  у четвертій і п’ятій 

пробах нижча від контрольних значень на 46,7 та 42,6 % (р<0,01) відповідно 

(Табл. 3.19).  
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Таблиця 3.19  

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 

Група 
щурів 
(серія) 

Таурохолева 
кислота 

Таурохенодезокси-
холева і 

тауродезоксихолева 
кислоти 

Глікохолева 
кислота 

Глікохенодезокси-
холева 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 

 

Отже, флутамід в умовах нашого експерименту викликав зниження 

концентрації тригідроксихоланової глікохолевої кислоти та суміші 

глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот у порівнянні з 

контролем.  

При цьому, вміст у досліджуваній жовчі вільних (некон’югованих) 

холатів, таких як три- і дигідроксихоланових, істотно не відрізнявся від 

контрольних значень (Табл. 3.20). 
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Таблиця 3.20  

Концентрація вільних 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 

Група щурів 

(серія) 

 

Холева кислота 

Хенодезоксихолева і 

дезоксихолева кислоти 

1 
Контроль 19,52,0 10,32,4 

Флутамід 21,94,4 11,94,0 

2 
Контроль 20,52,9 10,21,6 

Флутамід 21,45,8 10,84,2 

3 
Контроль 20,13,6 9,91,4 

Флутамід 20,75,8 10,33,5 

4 
Контроль 19,33,0 10,01,7 

Флутамід 19,67,3 10,03,9 

5 
Контроль 19,02,5 9,51,5 

Флутамід 18,56,3 9,53,4 

6 
Контроль 18,02,7 8,71,3 

Флутамід 17,15,5 9,13,7 

 

Таким чином, флутамід у досліджуваній нами дозі, не впливав на 

концентрацію вільних жовчних кислот у жовчі щурів-самців.  

 

 

3.8.3. Ліпіди жовчі самців щурів при блокаді тестостеронових рецепторів 

флутамідом 

 

У результаті аналізу зібраних впродовж гострого експерименту проб 

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

фосфоліпідів до жовчних канальців. Так, концентрація фосфоліпідів у 

останній (шостій) півгодинній пробі печінкового секрету була на 20,2 % 

(p<0,05) меншою ніж у контрольних тварин (Табл. 3.21).  
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Таблиця 3.21 

Концентрація ліпідів (мг%) у жовчі щурів-самців під впливом 

флутаміду (25 мг / кг, інтрагастрально, щоденно, протягом 3-х діб, M±m, 

контроль n=15; флутамід n=14) 

Проби 

жовчі 

Група 

щурів 

(серія) 

Фракції ліпідів 

Фосфоліпіди Холестерол Вільні жирні 

кислоти  

Тригліцериди Етери 

холестеролу 

1 
Контроль 77,412,7 30,64,7 18,93,4 2,50,5 4,41,8 

Флутамід  76,48,3 30,32,9 18,13,9 2,70,6 4,51,1 

2 
Контроль 78,515,2 30,45,8 18,24,1 2,40,6 4,32,0 

Флутамід 75,67,5 31,02,8 18,13,3 2,60,5 4,41,0 

3 
Контроль 79,510,5 30,63,7 17,53,1 2,30,4 4,21,8 

Флутамід 73,07,3 30,52,3 17,83,8 2,90,5 4,31,1 

4 
Контроль 79,88,9 30,63,1 17,12,6 2,20,4 4,01,7 

Флутамід 69,86,4 30,22,5 19,43,6 3,20,5** 4,11,1 

5 
Контроль 77,410,1 29,22,9 17,42,5 2,10,6 3,71,7 

Флутамід 68,06,7 29,22,6 20,33,7 3,40,5** 3,81,1 

6 
Контроль 80,29,5 29,53,9 17,52,9 1,90,6 3,71,6 

Флутамід 64,05,7* 28,22,7 22,23,9 3,40,5** 3,61,1 

 

Примітка: * р<0,05, ** р<0,01 – порівняно з показниками контрольної групи 

 

Щодо концентрації тригліцеридів, то вона в жовчі четвертої, п’ятої і 

шостої проб була вищою від контрольних показників на 46,8 – 84,9 % 

(p<0,01) (Табл. 3.21). Тобто, тридобове введення самцям щурів флутаміду в 

дозі 25 мг / кг статистично істотно впливає тільки на визначену нами у 

гострому досліді динаміку транспорту до жовчі фосфоліпідів і тригліцеридів. 

В щурів самців, які зазнали тридобового навантаження флутамідом 

співвідношення ліпідів у жовчі зібраній за весь час гострого досліду 

відрізнялося від контрольних значень меншою концентрацією фосфоліпідів. 

Частка фосфоліпідів у жовчі самців щурів, що знаходилися при дії флутаміду 

склала 56 %, тоді як у контролі їх було 59 % від загальної кількості ліпідів 

жовчі (Рис. 3.26, Рис. 3.27, Табл. 3.21). 
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Рис. 3.26. Співвідношення ліпідів (M, вказана концентрація у мг% 

та відсоткова частка кожної ліпідної фракції) у жовчі зібраній за 180 хв 

гострого досліду в самців щурів контрольної групи (n=15) 

 

 

Рис. 3.27. Співвідношення ліпідів (М, вказана концентрація у мг% 

та відсоткова частка кожної ліпідної фракції) у жовчі зібраній за 180 хв 

гострого досліду в самців щурів після введення флутаміду (25 мг / кг, 

інтрагастрально, щоденно, протягом 3-х діб) (n=14) 
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Хоча в жовчі самців щурів, яким вводили флутамід, концентрація 

тригліцеридів вища ніж у контролі, їх частка серед інших визначених 

фракцій ліпідів жовчі складає близько 2 % як у дослідній, так і у контрольній 

групах (Рис. 3.26, Рис. 3.27). 

При цьому сумарний дебіт (кількість ліпідів виділених за весь час 

гострого досліду печінкою щурів із жовчю) кожного з п’яти визначених нами 

фракцій ліпідів жовчі самців щурів намічається тенденція до зниження у 

тварин, які зазнали впливу флутаміду від показників контрольної групи. 

 

 

3.8.4. Співвідношення жовчних кислот і ліпідів жовчі самців  щурів при 

дії флутаміду 

 

Виходячи з результатів, які отримали в результаті 3-х добового  

навантаження організму самців щурів флутамідом у дозі 25 мг / кг, можемо 

припустити, що дане навантаження не викликає статистично істотних змін 

концентрації вільних холатів, а отже, не виявляє значного ефекту на 

ферментативні системи утворення жовчних кислот. При цьому не змінювався 

і коефіцієнт кон’югації холатів, який характеризує кінцевий етап синтезу 

жовчних кислот, що потім надходять до первинних жовчних каналікул     

(Рис. 3.28). Але слід зазначити, що для останньої півгодинної проби жовчі 

самців щурів, які знаходилися при дії флутаміду, коефіцієнт 

гідроксилювання виявився меншим від контролю на 10,1 % (р<0,01;          

рис. 3.29.).  

Таким чином, можливо, що при дії блокатора флутаміду більш активно 

відбувалося утворення первинних жовчних кислот альтернативним "кислим" 

шляхом. 
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Рис 3.28. Коефіцієнт кон’югації жовчних кислот жовчі самців 

щурів при дії флутаміду (25 мг / кг, інтрагастрально, протягом 3-х діб):    

1 – контроль (n=15); 2 – флутамід (n=14) 

 

 

Рис 3.29. Коефіцієнт гідроксилювання жовчних кислот жовчі 

самців щурів при дії флутаміду (25 мг / кг, інтрагастрально, протягом 3-х 

діб): 1 – контроль (n=15); 2 – флутамід (n=14); * р<0,01 – порівняно з 

контролем  

 

1  

 2 

* 

хв 

хв 

2 

 2 

1  

 2 
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Під впливом флутаміду більш суттєвих змін зазнало співвідношення 

гліко- і таурокон’югатів жовчних кислот печінкового секрету. Порівняно з 

контролем цей показник зменшується на 23,6 % – 40,4 % (р<0,05) у 3-6-й 

пробах жовчі відповідно (Рис. 3.30). 

 

 

Рис. 3.30. Коефіцієнт співвідношення гліко- і таурокон’югатів 

жовчних кислот жовчі самців щурів при дії флутаміду (25 мг / кг, 

інтрагастрально, протягом 3-х діб): 1 – контроль (n=15); 2 – флутамід 

(n=14); * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 – порівняно з контролем 

 

Із розрахованих нами коефіцієнтів видно, що холато-холестеролове 

співвідношення та інтенсивність етерифікації холестеролу не зазнавали 

істотних змін під впливом введення самцям щурів флутаміду (25 мг / кг). 

Слід зазначити, що у всіх досліджуваних проміжках гострого досліду ці 

кількісні показники в жовчі щурів навантажених попердньо флутамідом були 

нижчими ніж у контролі (Табл. 3.22). 
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Таблиця 3.22 

Вплив флутаміду (25 мг / кг, інтрагастрально, щоденно, протягом 

3-х діб) на співвідношення ліпідів у жовчі самців щурів (контроль n=15; 

флутамід n=14 (M±m)) 

№ 

проби 

Група 

щурів 

(серія) 

Холато-

холестероловий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

етерифікації 

холестеролу 

Співвідношення 

фосфоліпідів і 

загального 

холестеролу 

1 Контроль 15,1±2,6 7,5±1,5 2,2±0,1 

Флутамід  14,8±1,0 7,0±0,8 2,2±0,1 

2 Контроль 15,2±2,9 7,5±1,6 2,3±0,1 

Флутамід 13,6±1,4 7,3±0,9 2,1±0,1* 

3 Контроль 14,7±2,5 7,8±1,8 2,3±0,1 

Флутамід 13,4±0,8 7,2±1,1 2,1±0,1** 

4 Контроль 14,1±1,9 8,5±2,2 2,3±0,1 

Флутамід 12,9±1,1 7,6±1,3 2,0±0,1** 

5 Контроль 14,4±2,1 8,7±2,4 2,3±0,1 

Флутамід 13,2±1,4 7,9±1,4 2,1±0,1** 

6 Контроль 13,6±2,4 8,7±2,1 2,4±0,1 

Флутамід 13,5±0,6 8,1±1,5 2,0±0,1*** 

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

контрольної групи 

 

Після триденного навантаження щурів самців флутамідом 

співвідношення фосфоліпідів до холестеролу в печінковому секреті дослідної 

групи тварин виявлялося статистично значимо нижчим, ніж у контролі    

(Табл. 3.22). Отже, використана нами доза флутаміду, впливає на зниження 

співвідношення фософліпідів до холестеролу в самців-щурів порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Зменшення фосфоліпідно-

холестеролового співвідношення може свідчити про збільшення літогенності 

жовчі, а також вказує на інтенсифікацію процесів, що ведуть до зменшення 

надходження фосфоліпідів до жовчних канальців з клітин печінки при дії 

препарату. Слід зазначити, що основною функцією фосфоліпідів у жовчі є 

підтримання її колоїдостійкості. 
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3.8.5. Вплив флутаміду на продуктивність жовчосекреторного апарату 

печінки самців щурів 

 

Флутамід (25 мг / кг) протягом 3-х діб у щурів самців не викликав 

статистично значимих змін дебітів таурохолату, таурохенодезоксихолату і 

тауродезоксихолату, холату, хенодезоксихолату і дезоксихолату порівняно з 

контрольними показниками (Табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Дебіти холатів у самців щурів під впливом флутаміду (25 мг / кг, 

протягом 3-х діб, контроль n=15; флутамід n=14 )  

Проби 

жовчі 

Група 

щурів 

(серія) 

Таурохолат 

Тауро- 

хено-

дезокси- 

холат і 

тауро-

дезокси- 

холат 

Глікохолат 

Гліко- 

хено- 

дезокси- 

холат і  

гліко-

дезокси- 

холат 

 

 

 

Холат  

Хено- 

дезокси- 

холат 

і 

дезокси- 

холат 

 

1 
Контроль 75,622,3 41,610,8 51,514,1 13,95,9 7,42,6 3,91,4 

Флутамід 71,318,4 39,710,5 48,811,9 10,73,8 7,72,3 4,00,9 

2 
Контроль 71,825,4 41,414,5 48,114,0 12,24,7 7,42,4 3,61,0 

Флутамід 65,315,5 36,68,9 37,29,1 7,92,5 6,91,5 3,41,0 

3 
Контроль 66,618,7 38,910,2 46,311,2 11,44,8 6,91,9 3,40,8 

Флутамід 61,814,8 35,69,5 33,711,2 7,13,2 6,41,5 3,20,8 

4 
Контроль 66,322,4 37,511,4 42,810,8 11,04,1 6,71,9 3,40,8 

Флутамід 60,414,9 33,68,4 28,68,6* 5,32,0** 5,81,4 3,00,8 

5 
Контроль 63,423,0 35,111,7 41,513,2 9,63,4 6,52,5 3,20,9 

Флутамід 56,817,3 31,910,1 24,810,0* 4,81,7** 5,21,7 2,70,9 

6 
Контроль 62,523,3 33,611,8 40,013,7 8,93,4 6,42,9 3,01,0 

Флутамід 55,618,7 30,910,0 22,39,3* 4,91,7* 4,81,5 2,50,9 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01  – порівняно з показниками контрольної групи 

тварин 
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Значних змін дебіту під впливом флутаміду зазнали  

глікохенодезоксихолат і глікодезоксихолат, які істотно знизились наприкінці 

гострого досліду, тобто через 1,5 год, а саме на 52 % (р<0,01) в четвертій 

пробі жовчі, в п'ятій на 50 % (р<0,01) та шостій – 44% (р<0,05) порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Що стосується безпосередньо дебіту 

глікохолату, то тут теж спостерігаємо статистично достовірне його зниження 

через 1,5 год гострого досліду, а саме на 33 % (р<0,05) в четвертій пробі 

жовчі, в п'ятій на 40 % (р<0,05) та шостій – 44,3 % (р<0,05)  порівняно з 

показниками контролю (Табл. 3.23). 

При цьому сумарний дебіт (кількість ліпіду виділеного за весь час 

гострого досліду печінкою щурів із жовчю) кожного з п’яти визначених нами 

ліпідів жовчі самців щурів статистично не відрізнявся в тварин, які зазнали 

впливу флутаміду від показників контрольної групи (Рис. 3.31, Рис. 3.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.31. Сумарний дебіт фосфоліпідів – ФЛ, холестеролу – ХС 

(M±SD, мкг/гпечінки за 180 хв гострого досліду) жовчі самців щурів 

контрольної групи (n=15) та після введення флутаміду (n=14) (25 мг / кг, 

інтрагастрально, щоденно, протягом 3-х діб) 

мкг/г
печінки
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Рис. 3.32. Сумарний дебіт вільних жирних кислот – ВЖК, 

тригліцеридів – ТГ та етерів холестеролу – ЕХС (M±SD, мкг/гпечінки за 180 

хв гострого досліду) жовчі в самців щурів контрольної групи (n=15) та 

після введення флутаміду (n=14) (25 мг / кг, інтрагастрально, щоденно, 

протягом 3-х діб) 

 

Таким чином, застосування флутаміду (25 мг/кг, інтрагастрально, 

щоденно, протягом 3-х днів) у самців щурів в умовах експерименту 

викликало зменшення концентрації фосфоліпідів та зниження фосфоліпід-

холестеролового співвідношення у жовчі, отриманій у гострому досліді. 

Можливо, це пов’язано зі збільшенням вмісту ендогенних андрогенів та 

продуктів їх подальшого метаболічного перетворення – естрогенів в умовах 

застосування нестероїдного блокатора тестостеронових рецепторів у наших 

дослідженнях. 

 

 

 

 

 

мкг/г
печінки
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Андрогени в організмі стимулюють анаболічні секреторні процеси, їх 

співвідношення в певній мірі зумовлює гармонійне функціонування як 

репродуктивної так й інших органів і систем [13]. Серед усіх андрогенів 

тестостерон найвідоміший через його зв'язок з патогенезом багатьох 

захворювань, зокрема метаболічного синдрому, цукрового діабету другого 

типу та серцево-судинних патологій [10; 53; 66; 89; 102; 113; 140].  

У чоловіків і жінок тестостерон є основним біологічно активним 

андрогеном. Класичний шлях дії андрогенів передбачає зв’язування з 

андрогеновими рецепторами, які знаходяться практично у всіх клітинах 

організму. У чоловіків фізіологічна активація андрогенових рецепторів в 

центральній нервовій системі пригнічує споживання їжі, підвищує витрати 

енергії та знижує масу тіла, поліпшує гомеостаз глюкози, запобігає стеатозові 

печінки, посилює чутливість скелетних м’язів до інсуліну, знижує ліпогенез 

у білій жировій тканині. Роль андрогенових рецепторів в енергетичному 

обміні в жінок докладно не охарактеризовано, хоча й повідомляється, що в 

частини жінок із синдромом повної нечутливості до андрогенів загальна 

жирова маса організму підвищена порівняно як із чоловіками, так і з жінками 

контрольних груп із поправками на вік [36]. 

Головну роль у перебігу метаболічних процесів в організмі відіграє 

печінка. Вона чутлива до регуляторної дії статевих стероїдів, а також відіграє 

роль посередника в ряді системних впливів статевих гормонів на організм і є 

місцем їх інактивації [95; 145; 170]. Відповідно, для підтримання 

оптимального фізіологічного співвідношення основних компонентів жовчі 

метаболічні та зовнішньосекреторні процеси в печінці підлягають складній 

нейрогуморальній регуляції із залученням широкого спектру гормонів як 

регуляторних чинників [35; 38; 89; 157]. 

Відомо, що в організмах самців та самиць щурів співвідношення 

статевих гормонів та рецепторів до їх суттєво відрізняється, зокрема і по 
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рівню ендогенного тестостерону. Тому впродовж виконання дисертаційного 

дослідження ми з'ясували вплив зміни рівня тестостерону, за рахунок його 

екзогенного введення, на зовнішньосекреторну функцію печінки 

різностатевих щурів.  

Отримані результати досліджень показали, що одноразове 

внутрішньопортальне введення тестостерону пропіонату (700 мкг / кг) щурам 

обох статей зумовило зміни в жовчнокислотному та ліпідному складі 

печінкового секрету і динаміці холесекреції. Таким чином, у самиць, у 

котрих рівень ендогенного тестостерону значно нижчий порівняно з 

самцями, збільшується об'єм холесекреції впродовж гострого досліду. В 

самців щурів, доза екзогенного тестостерону призвела до зменшення об'ємної 

швидкості секреції жовчі. Згідно аналізу органічних компонентів жовчі за 

допомогою хроматографії було виявлено, що в самиць апробована доза 

досліджуваного препарату стимулювала синтез вільних і кон'югованих 

жовчних кислот, окрім дигідроксихоланових глікохолатів – їх вміст 

зменшився порівняно з контрольною групою тварин. У щурів самців 

тестостерон пригнічував синтез кон'югованих холатів. Але, спостерігалась 

зміна концентрації дигідроксихоланових глікохолатів та хенодезоксихолевої 

і дезоксихолевої кислот – від збільшення їх вмісту відразу після введення 

гормону до зменшення наприкінці експерименту.  

Відомо також, що печінка відіграє ключову роль у метаболізмі ліпідів 

[112; 136]. Одним із аспектів ліпідного метаболізму є співвідношення різних 

ліпідних фракцій у жовчі. Жовч містить фосфоліпіди, основною функцією 

яких є підтримання її колоїдостійкості, формуючи разом з жовчними 

кислотами та іншими гідрофобними сполуками змішані міцели [87; 120; 128]. 

У складі жовчі завжди виявляють холестерол та його ефіри [87]. 

Співвідношення різних ліпідних фракцій у жовчі має фізіологічне значення і 

його порушення є обов’язковою складовою розладів жовчоутворення і 

патогенезу жовчокам’яної хвороби [87; 120; 128; 156].  
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При одноразовому внутрішньопортальному введенні тестостерону 

різностатевим щурам змінюється більшість фракцій ліпідів жовчі, які ми 

визначили за допомогою хроматографічного методу. В самиць щурів, на фоні 

низького ендогенного тестостерону, збільшились усі фракції ліпідів, окрім 

тригліцеридів і вільних жирних кислот. Натомість, у самців, у котрих рівень 

ендогенного тестостерону вищий ніж у самиць, препарат викликав 

протилежний ефект – зменшував концентрації ліпідів жовчі, хоча вміст 

тригліцеридів істотно збільшував наприкінці гострого досліду. Зменшення 

рівня більшості фракцій ліпідів жовчі в самців може бути результатом 

зменшення секреції холатів. 

Фосфоліпіди разом із жовчними кислотами забезпечують утримання 

холестеролу в змішаних жовчних міцелах. Також фосфоліпіди захищають 

апікальну мембрану клітин печінки від детергентної дії жовчних кислот, тим 

самим виконують захисну функцію, зменшуючи детергентні ефекти холатів 

[128]. Зростання вмісту в печінковому секреті вільних жирних кислот може 

бути пов'язане з порушенням їх утилізації у відповідних жирових депо в 

умовах тестостеронового навантаження. З'ясовано, що синтез і етерифікація 

холестеролу пригнічується при різних ураженнях печінки, зокрема, при 

холестазі. Збільшення в крові концентрації етерів холестеролу з жирними 

кислотами веде до погіршення його трансмембранного транспорту до клітин і 

посиленої кристалізації і відповідно до його накопичення та відкладання на 

стінках судин [21]. Затримка тригліцеридів у гепатоцитах може призвести до 

жирового переродження печінки. 

При внутрішньопортальному введенні в умовах гострого досліду 

тестостерону пропіонат (700 мкг / кг) викликає поступове, хвилеподібне 

зростання холато-холестеринового коефіцієнту, а отже і зменшення 

літогенності та збільшення стабільності колоїдної системи жовчі як у самців, 

так і у самиць щурів. Таке зростання холато-холестеринового коефіцієнту 

може бути пов’язане з тестостерон-індукованою стимуляцією секреції 
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жовчних кислот у жовч, або зі зменшенням вмісту вільного холестеролу та 

його ефірів у печінковому секреті. У самців щурів під впливом гормону 

зростає інтенсивність реакцій кон’югації вільних холатів з гліцином. 

Натомість у самиць при дії тестостерону посилюється етерифікація вільного 

холестеролу та збільшується відносно початкового вихідного рівня 

співвідношення фосфоліпідів до загального холестеролу жовчі. 

Тривале (курсове) введення тестостерону (700 мкг / кг, впродовж 5 діб) 

щурам зумовило статистично значиме збільшення холерезу як в самиць так і 

самців. У щурів обох статей, тестостерон, як і при внутрішньопортальному 

введенні, стимулював синтез кон'югованих холатів, виняток становлять 

дигідроксихоланові глікохолати, оскільки концентрація їх зменшується в 

досліджуваних пробах жовчі. Щодо вільних жовчних кислот, то їх 

концентрація в самиць збільшується, а в самців вміст холевої кислоти 

зменшується, рівень диокисхоланових кислот – не змінюються. Слід 

зазначити, що високий вміст дигідроксихоланової дезоксихолевої кислоти у 

травному тракті виявляється одним із патогенетичних факторів розвитку 

раку кишківника, тоді як дигідроксихоланова урсодезоксихолева кислота 

може цьому запобігати [92]. 

Тестостерон, при курсовому введенні щурам, впливав на ліпідний 

склад жовчі, що вказує на здатність цього гормону втручатися в процес 

ліпідного обміну в гепатоцитах і відповідно в механізми транспорту ліпідних 

компонентів печінкового секрету. Зокрема, досліджуваний гормон підвищує 

рівень фосфоліпідів, вільних жирних кислот і етерів холестеролу в жовчі 

самців і самиць щурів, а на концентрацію вільного холестеролу – не впливає. 

І знову ж таки спостерігається протилежний ефект із рівнем тригліцеридів, у 

самців їх вміст зростає під впливом гормону, в самиць – знижується. В 

самиць і самців щурів зростає холато-холестериновий  коефіцієнт, що може 

бути пов’язане з тестостерон-індукованою стимуляцією секреції жовчних 

кислот у жовч. 
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Таким чином, встановлено ефективність дії тестостерону на обмін 

(посилення етерифікації холестеролу жовчі, інтенсифікація виходу вільних 

жирних кислот з депо) і транспорт (перш за все фосфоліпідів каналікулярних 

доменів плазматичної мембрани гепатоцитів) ліпідів до жовчі у тварин обох 

статей.  

Виявлені відмінності в перебігу фізіолого-біохімічних процесів у 

печінці самців і самиць щурів на одну і ту ж саму дозу гормонального 

препарату значною мірою обумовлені суттєвою відмінністю в тварин різної 

статі як рівня ендогенного тестостерону, так і експресії відповідних 

рецепторів у різних тканинах, у тому числі й у печінці. Оптимальним 

підходом до вивчення ролі ендогенного тестостерону у фізіологічних та 

патологічних процесах, зокрема, у діяльності печінки і жовчовивідних 

проток, слід вважати використання антиандрогенів – селективних блокаторів 

рецепторів андрогенів, зокрема, флутаміду. Антиандрогени доволі часто 

застосовуються в медичній практиці оскільки, конкуруючи з тестостероном і 

дигідротестостероном за андрогенні рецептори в клітинних ядрах, 

спричиняють пригнічення росту та апоптоз клітин злоякісної пухлини 

передміхурової залози [57; 60; 143; 163].  

Відомо, що флутамід метаболізується у гепатоцитах з утворенням 

активних проміжних продуктів, пригнічує перенесення таурохолевої кислоти 

у клітинах печінки [115]. 

Певною мірою концентрація вільних жовчних кислот у жовчі 

відображає інтенсивність їх синтезу, який відбувається у гепатоцитах двома 

основними шляхами: так званим "класичним", ключовою ферментативною 

реакцією якого є 7α-гідроксилювання холестерину за участі CYP7A1 та 

"кислим" – із залученням мітохондріальної 27-гідроксилази CYP27A1. 

Виходячи з отриманих нами результатів можемо припустити, що 3-добове 

навантаження організму самців щурів флутамідом у дозі 25 мг / кг не 

викликає статистично значимих змін вмісту вільних холатів, а отже, не 
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виявляє істотного ефекту на ферментативні системи синтезу жовчних кислот. 

Отже, можливо, що при дії блокатора більш активно відбувалося утворення 

первинних жовчних кислот альтернативним "кислим" шляхом. 

У наших дослідах флутамід виявив істотний пригнічувальний вплив на 

процеси кон’югації холатів із гліцином та транспорт глікокон’югатів у жовч. 

Саме кон’югація з гліцином є одним із найбільш консервативних і важливих 

шляхів детоксикації, а відтак, механізми впливу флутаміду на утворення і 

надходження глікокон’югатів жовчних кислот до жовчних канальців 

потребують подальшого дослідження. Можливо, що виявлені ефекти 

флутаміду пов’язані саме з характерним для його застосування зростанням 

концентрації сироваткового тестостерону, який конвертується в естрогени 

[57; 60; 143; 163]. Здатність флутаміду впливати на жовчнокислотний обмін у 

печінці та функціонування транспортних систем, які переносять холати до 

жовчних канальців має значення для всього організму. Жовчні кислоти 

можуть виявляти осмотичні та неосмотичні холеретичні ефекти, діючи на 

внутрішньоклітинний транспорт компонентів жовчі та змінюючи стан 

каналікулярного домену плазматичної мембрани гепатоцитів [87], а отже, 

флутамід, впливаючи на секрецію холатів може істотно змінити їх участь у 

регуляції жовчоутворення. Виявлені зміни концентрації фосфоліпідів та 

тригліцеридів у жовчі самців щурів під впливом флутаміду можуть бути 

пов’язані зі збільшенням вмісту ендогенних андрогенів та продуктів їх 

подальшого метаболічного перетворення – естрогенів в умовах застосування 

нестероїдного блокатора тестостеронових рецепторів у нашій схемі 

дослідження. 

Таким чином, застосування екзогенного тестостерону, як за умов 

різного представництва андрогенових рецепторів у тканинах самиць і самців 

при суттєвій різниці у рівні ендогенного гормону, так і за умов блокади до 

його рецепторів вказує на безпосередню участь тестостерону в регуляції 
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процесів тісно пов'язаних із жовчнокислотним та ліпідним обміном й 

відтворенням зовнішньосекреторної функції печінкою. 

Матеріали власних досліджень дозволяють нам побудувати схему 

впливу тестостерону на жовчносекреторну функцію щурів обох статей (Рис. 

4.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.33. Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію щурів обох статей 

– Збільшується утворення та надходження 
до жовчних канальців 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. 

– Знижується ефективність процесів в 
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. 
– Знижується коефіцієнт етерифікації 
холестеролу. 
– Зростає холато-холестериновий 
коефіцієнт. 

Внутрішньопортальне 
введення (700 мкг / кг) 

Внутрішньопортальне 
введення (700 мкг / кг) 

– Збільшується утворення та 
надходження до жовчних канальців 
таурохолатів. Зростає синтез глікохолевої 
кислоти. 
– Знижується синтез глікохено-
дезоксихолевої і глікодезоксихолевої 
кислот. 
– 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 та надходження 
до жовчних канальців таурохолатів. 
Зростає синтез глікохолевої кислоти. 
– Знижується рівень вільних дигідрокси-
холанових кислот і 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 процесів, які забезпечують кон'югацію жовчних кислот в 
цілому та особливо з гліцином.  
– Знижується синтез глікохолевої кислоти та дигідроксихоланових кислот. 
– Зменшується секреція фосфоліпідів до жовчних канальців. 
– Збільшується концентрація тригліцеридів. 
– Зменшується співвідношення гліко- до таурокон'югатів. 
 
 

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

тобто тотальне виключення  
регулюючого ендогенного тестостерону 
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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 

достовірному 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, 
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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. 

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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