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Показано наслідки споживання статевозрілими самцями щурів впродовж 75 діб гідрогенізованої 
пальмової олії (тверда форма) у дозі 3 г/кг, що перевищувало добову норму у 1,5 раза. Слід відмітити 
розвиток дисліпідемії у сироватці крові та печінці (гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія), а 
також ознаки андрогенного дефіциту: вміст загального та вільного тестостерону у сироватці крові 
був значно менше від фізіологічної норми. Зафіксовано дефекти сперматогенезу: зниження загаль-
ної концентрації та морфологічно нормальних гамет, підвищення патологічних форм. Порушення 
андрогенсинтетичної та сперматогенної функцій у сім’яниках супроводжувалися гістологічними 
змінами. У тканинах сім’яників спостерігалися структурні перебудови певної кількості сім’яних 
канальців, які пов’язані, можливо, зі збільшенням неактивних форм клітин Лейдіга. Виявлено змен-
шення індексу сперматогенезу, що відображає кількість генерацій сперматогенних клітин у стінці 
сім’яних канальців, збільшення кількостей звивистих сім’яних канальців із злущеними гермінативними 
клітинами у просвіт. Причиною може бути втрата зв’язку між статевими та підтримуючими 
клітинами Сертолі. При втраті зв’язку між гермінативними та підтримуючими клітинами ефекти 
тестостерону унеможливлюються, що призводить до порушення сперматогенезу. 
Ключові слова: дисліпідемія; гідрогенізована пальмова олія; статеві гормони; репродукція самців 
щурів.

ВСТУП

Правильне та збалансоване харчування забе-
зпечує нормальний ріст і розвиток організму 
людини, оптимальне функціонування всіх 
органів і систем, сприяє збереженню фер-
тильності та покращенню демографічної 
ситуації в цілому [1]. Адже нині в Україні 
спостерігається стійка тенденція депопуля-
ції, тобто перевищення випадків смертності 
над кількістю народжень. У цьому контексті 
виникненню демографічної кризи сприяє  
зростання випадків чоловічої гіпофертиль-
ності, яке за різними даними сягає 30−50%.

У свою чергу через низький економічний 
добробут населення та значне зубожіння 
більшості українців у стравах пересічних 
громадян переважають дешеві продукти з 
низькою біологічною цінністю [2]. Вироб-

ники продуктів харчування часто замінюють 
більш корисні та дорожчі складові на дешеві, 
із сумнівною поживною цінністю. До таких 
компонентів належить пальмова олія. Через 
низьку собівартість і високу насиченість 
жирами вона використовується як дешевий 
замінник масла в комерційній харчовій про-
мисловості та знаходиться на другому місці 
за споживанням рослинних олій у світі [3]. 
Найчастіше пальмова олія використовуєть-
ся у твердому виді. Для цього рідку форму 
переводять гідрогенізацією у твердий про-
дукт, який називають саломасом. Гідрогені-
зація знижує ненасиченість жирних кислот 
тригліцеридів рослинної олії та забезпечує 
формування стеаринової (твердої) фракції 
пальмової олії з температурою плавлення 
50°С, а отриманий продукт набуває трива-
лого терміну зберігання. Внаслідок гідроге-
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нізації утворюються транс-ізомери жирних 
кислот, які відсутні у звичайній рослинній 
олії і здатні до заміщення ендогенних жирів 
ненасиченого ряду тим самим змінюючи 
природній перебіг біохімічних процесів. Че-
рез свою транс-конфігурацію ці сполуки не 
здатні належним чином виконувати функції у 
складі біологічних структур. Це призводить 
до накопичення та відкладення жиру у кро-
воносних судинах і мембранах [4]. Як наслі-
док: порушення обміну простагландинів та 
роботи деяких ферментів, зниження функцій 
тестостерону, збільшення концентрації ліпо-
протеїдів низької і наднизької щільності, що 
підвищує тим самим ризик серцево-судинних 
захворювань, розвиток злоякісних пухлин 
(канцерогенний ефект) та ендокринних роз-
ладів, народження дітей з малою масою.

Також варто зауважити, що пальмова олія 
містить приблизно 49% насичених жирів, 
основним компонентом яких є пальмітинова 
кислота. На її частку припадає 44% продук-
ту, що є відносно високою концентрацією 
порівняно з іншими рослинними оліями. 
Пальмітинова кислота не здатна повністю 
метаболізуватися в організмі. Вона накопичу-
ється, викликаючи цим жирові перероджен-
ня органів: печінки, підшлункової залози, 
скелетних м’язів. Надмірне споживання на-
сичених жирних кислот (переважно паль-
мітинової) сприяє появі продуктів їхнього 
метаболізму – церамідів, які діють не тільки 
як сигнальні молекули та медіатори апоптозу, 
але й здатні при підвищенні їхньої концен-
трації, провокувати виникнення тяжких ней-
родегенеративних захворювань [5]. У свою 
чергу, накопичення цераміду призводить до 
порушення роботи мітохондрій, що сприяє 
метаболічним розладам та розвитку патоло-
гічних станів. Сама пальмітинова кислота 
знижує мембранний потенціал мітохондрій і 
викликає апоптоз. А заміна ненасичених жир-
них кислот у складі кардіоліпіну (фосфоліпід, 
що бере безпосередню участь у підтримці 
функціонування дихального ланцюга) на 
насичені (пальмітинову) сприяє зменшенню 

його вмісту. Це призводить до порушення 
енергетичного обміну клітини і, як наслідок, 
також до апоптозу.

Велике значення має профіль жирних 
кислот у будові мембран сперматозоїдів. 
Адже мембрана є ключовою структурою, що 
впливає на морфологію та функціонування 
клітин у нормальних та патологічних умовах. 
Складові жирних кислот визначають продук-
тивність рухової активності сперматозоїдів, 
забезпечують процеси акросомної реакції та 
злиття спермальних клітин з ооцитом. Від-
повідний склад жирних кислот у мембрані 
сприяє передачі імпульсів та роботі рецеп-
торів, перетворенню холестерину, регулює 
низку фізіологічних процесів. Тому надмірне 
споживання гідрогенізованої та насиченої 
пальмової олії є вкрай небезпечним. Дешеві 
солодощі, низькоякісні сири, морозиво, ті-
стечка, торти, креми, печиво, вафлі, спреди, 
майонези, сосиски тощо – це незначний 
перелік продуктів, до складу яких входить 
тверда форма гідрогенізованої пальмової олії. 
А враховуючи сучасний ритм життя виникає 
проблема переїдання та надмірного спожи-
вання насичених жирів та транс-ізомерів, на 
які багата гідрогенізована пальмова олія [6]. 
Це сприяє значному поширенню аліментар-
них та аліментарнозумовлених патологій та 
репродуктивних зокрема. 

Метою нашого дослідження було визна-
чення впливу тривалого споживання гідро-
генізованої пальмової олії (тверда форма) на 
показники ліпідного обміну, вмісту статевих 
гормонів та стан репродуктивної системи у 
статевозрілих самців щурів.

МЕТОДИКА

Утримання тварин та дослідження проводи-
ли відповідно до положень «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментів та 
інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), 
«Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах», ухвалених V Національним 
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конгресом з біоетики (Київ, 2013). Тривале 
споживання гідрогенізованої пальмової олії 
(тверда форма) впродовж 75 діб моделювали 
додаванням її до стандартного раціону щурів 
у розрахунку 3 г/кг, що перевищувало добову 
норму в 1,5 раза. Використовували гідрогені-
зовану пальмову олію торгової марки «Delta 
Wilmar» (Україна). Перед початком експери-
менту щури-самці популяції Вістар масою 
230–280 г були рандомізовані на дві групи 
по 7 тварин у кожній. До 1-ї увійшли інтак-
тні тварин, до 2-ї – тварини, що споживали 
гідрогенізовану пальмову олію. Після закін-
чення експерименту щурів зважували натще 
та виводили з досліду швидкою декапітаці-
єю. У сироватці крові та печінці визначали 
показники ліпідного обміну (вміст загаль-
ного холестерину, тригліцеридів). Для цього 
використовували комерційні набори фірми 
«СпайнЛаб» (Україна): «Тригліцериди − «Сп-
Л», «Холестерин – «Сп-Л». Для проведення 
біохімічних досліджень печінки готувався 
10%-й гомогенат у 0,9%-му розчині натрію 
хлориду (NaCI). Вміст статевих гормонів (ес-
традіолу – Е2, загального тестостерону – Тз, 
вільного тестостерону – Тв) у сироватці крові 
визначали за допомогою тест-наборів для 
імуноферментного аналізу з використанням 
наборів «ХЕМА»  (Україна) на фотометрич-
ному аналізаторі «Stat Fax 3200». 

У суспензії епідидимальних сперматозо-
їдів оцінювали стан сперматогенезу: визна-
чали кількість епідидимальних сперміїв, їх 
рухливість та відсоток патологічних форм. 
Розраховували концентрацію морфологічно 
нормальних клітин СN [7]. Оцінювали стан 
сім’яродного епітелію за допомогою мор-
фометричного аналізу [8]. Після фіксації у 
10%-му розчині формаліну зразки сім’яників 
підготовлювали до подальшого світлооптич-
ного дослідження за стандартними метода-
ми, прийнятими у морфології [9]. Перегляд 
мікропрепаратів проводили під світловим 
мікроскопом Granum, мікрофотографуван-
ня мікроскопічних зображень здійснювали 
цифровою відеокамерою Granum DСМ 310. 

Фотознімки обробляли на комп’ютері Pentium 
2,4 GHz за допомогою програми Toup View. 

Статистичну обробку результатів прово-
дили, застосовуючи непараметричний аналог 
однофакторного дисперсійного аналізу – 
критерій Краскела–Уоліса, а потім критерій 
Мана–Уітні. Відповідність розподілу значень 
у вибірці закону нормального розподілу 
перевіряли з використанням критерію W 
Шапіро–Уілка, результати представлено як 
середнє арифметичне (х) та його похибка 
(± Sx). Також для визначення статистичних 
розбіжностей використовували стандартний 
пакет програм “Statistica 6” [10–12]. Розхо-
дження вважали вірогідними при Р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

У нашому експерименті спостерігали пе-
ревищення фізіологічної норми вмісту 
тригліцеридів та холестерину у тварин до-
слідної групи. У сироватці крові збільшення 
концентрації тригліцеридів було на 22%, а 
холестерину на 18%. У гомогенаті печінки 
перевищення вмісту тригліцеридів становило 
27%, холестерину – на 26% відносно значень 
контрольної групи (Р ≤ 0,05; табл. 1). 

Багатьма дослідниками було показано, 
що надмірне споживання насиченого жиру 
гідрогенізованої пальмової олії (тверда фор-
ма) викликає порушення ліпідного обміну та 
значне накопичення в організмі різних класів 
ліпідів: холестерину, тригліцеридів, липопро-
теїдів низької щільності (ЛПНЩ) [13, 14]. 
Можливо, збільшення вмісту тригліцеридів 
є наслідком підвищення вмісту ліпідів у 
навколоклітинному просторі, що призвело до 
їх акумуляції в клітинах нежирових тканин 
(сироватка крові, печінка). Адже відомо, що 
із жирних кислот, що не були використані 
при β-окисненні, синтезуються фосфоліпіди, 
а потім тригліцериди, які накопичуються в 
цитоплазмі. Внутрішньоклітинні тригліцери-
ди в нежирових тканинах містять переважно 
пальмітинову кислоту. А однією з причин гіпер-
ліпідемії є підвищення вмісту саме останньої − 
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основного субстрату β-окиснення в клітині. 
Надалі жир, який накопичується в тканинах, 
окиснюється в пероксисомах з утворенням 
активних форм кисню. Наслідком цього є 
розвиток ліпотоксичності та оксидативного 
стресу. Це може збільшувати кількість пато-
логічних форм гамет, що підтверджується у 
нашому експерименті (див. далі). 

Надфізіологічний вміст холестерину в сиро-
ватці крові, що було виявлено у самців щурів, 
може вказувати на підвищення клітинами печін-
ки його синтезу та виведення у складі ЛПНЩ, 
які відповідають за транспорт 70% холестерину 
із печінки у кровообіг та периферичні тканини 
[15]. Адже загальний вміст холестерину в сиро-
ватці крові тісно пов’язаний з функціональним 
станом печінки, оскільки вона є життєво важ-
ливим органом, що відіграє провідну роль у 
гомеостазі холестерину [16]. Також надмірна 
концентрація загального холестерину у крові 
може бути пов’язана із порушенням розпа-
ду ЛПНЩ та зниженням вмісту ЛПВЩ, що 
транспортують його в печінку.

Значна частина холестерину, котрий 
синтезується печінкою, використовується 
статевими залозами для утворення статевих 
гормонів [17]. У процесі синтезу андрогенів 
відбувається послідовна трансформація хо-
лестерину в тестостерон під впливом п’яти 
різних ферментних систем. Тому порушення 
обміну холестерину на будь-якому етапі при-
зводить до андрогенної недостатності, ста-
тевої дисфункції та безпліддя. У свою чергу, 
статеві гормони безпосередньо впливають 
на процеси ліпідного обміну в організмі. Це 

залежить від співвідношення вмісту тестосте-
рону та естрадіолу (Т/Е2), оскільки в цьому 
процесі гормони поводять себе як антагоністи 
одне одного. Так, естрогени здатні впливати 
на синтез ліпопротеїдів печінки, підвищувати 
концентрацію ЛПВЩ, активувати рецеп-
тори гепатоцитів до холестерину ЛПНЩ, 
пригнічувати активність 7α-гідроксилази 
холестерину. Андрогени підвищують актив-
ність печінкової ліпази, експресію SRB-1, 
перешкоджаючи тим самим естрогеноза-
лежному синтезу апобілків ліпопротеїдів у 
печінці. Наслідком цього є зниження вмісту 
холестерину ЛПВЩ у плазмі крові. Оскільки 
метаболізм жирних кислот та холестерину 
регулюється статевими гормонами, баланс 
між цими системами може впливати на стан 
репродуктивної функції [18]. Саме це ми 
спостерігали у дослідних самців: гіпертриглі-
церидемія та гіперхолестеринемія супровод-
жувалися гормональною дисфункцією. Змо-
дельоване хронічне навантаження жирами у 
них призвело до гормональної дисфункції. 
Концентрації Тз і Тв у сироватці крові були 
на 12,4 та 32,85% меншими відповідно щодо 
значень інтактних самців (Р ≤ 0,05; табл. 2). 
Однак вміст Е2 виявився на рівні фізіоло-
гічної норми контрольних тварин (Р ≤ 0,05; 
див. табл. 2). Розрахунок співвідношення Т/
Е2, який є показником андрогенізації/естро-
генізації організму, свідчить, що у дослідних 
самців він менший: із Тз щодо Е2 на 35%, а з 
Тв – на 26,64% (Р ≤ 0,05; див. табл. 2).

Значне зниження вмісту як Тз, так і Тв 
у дослідних тварин вказує на порушення 

Р.В. Антіпова

Таблиця 1. Показники ліпідного обміну (х ± Sx; n = 7)

Показник Контроль
Надлишок гідрогенізованої 

пальмової олії
Сироватка крові

Тригліцериди, ммоль/л 0,74 ± 0,1 0,90 ± 0,0*

Загальний холестерин, ммоль/л 1,89 ± 0,1 2,30 ± 0,1*

Печінка
Тригліцериди, ммоль/г 1,35 ± 0,1 1,84 ± 0,2*

Загальний холестерин, ммоль/г 1,94 ± 0,2 2,61 ± 0,2*

Примітка: тут і в табл. 2 і 3 *Р ≤ 0,05 щодо контролю.
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андрогенсинтетичної функції сім’яників 
у клітинах Лейдіга. Також дефіцит Тз міг 
виникнути внаслідок посиленої активності 
ферменту 5α-редуктази, що перетворює 
тестостерон у більш активний андроген 
дигідротестостерон. Відхилення від норми 
білоксинтезуючої функції печінки та пору-
шення синтезу/секреції глобуліну, що зв’язує 
статеві гормони, також може спричинити 
нестачу Тз, адже рівень синтезу статевих 
гормонів залежить від співвідношення Т/Е2: 
естрогени підвищують, а андрогени знижу-
ють його продукцію. Однак спорідненість 
статевих гормонів з андрогенами вища,, ніж з 
Е2 [19]. У свою чергу наявність фізіологічної 
норми Е2 в сироватці крові може вказувати на 
відповідну активність ферменту ароматази, за 
допомогою якого він утворюється із тестосте-
рону. Оскільки вміст гормону залежить як від 
спорідненості з відповідним рецептором, так 
і від інтенсивності його метаболізму.

У дослідних тварин гіпертригліцеридемія 
та гіперхолестеринемія – ознака посилено-
го ліполізу, а їхня акумуляція в клітинах є 
способом організму уникнути ефекту ліпо-
токсичності. Клітини накопичують тригліце-
риди, їхні мітохондрії не можуть впоратися з 
надмірним навантаженням. Це призводить до 

жирового переродження нежирових тканин. 
Надалі жир окиснюється в пероксисомах, 
які беруть на себе функцію β-окиснення. 
Наслідком цього є утворення активних форм 
кисню та розвиток оксидативного стресу. Всі 
ці ознаки спостерігаються при передчасному 
старінні організму. А на тлі гормональної 
дисфункції, яка зумовлює зниження функціо-
нальної активності рецепторів до відповідних 
гормонів, що може призводити до поступо-
вого згасання репродуктивної функції.

Аналіз показників спермограми у су-
спензії епідидимальних сперміїв дослідних 
самців виявив зміни загальної концентрації 
гамет, яка була меншою на 22% (Р ≤ 0,05; 
табл. 3). Спостерігалося збільшення на 67% 
частки патологічних форм та зменшення на 
25% кількості морфологічно нормальних 
сперматозоїдів (Р ≤ 0,05; див. табл. 3). 

Дефіцит Тв та Тз у сироватці крові може 
вказувати на його інтратестикулярну недо-
статність, яка призводить до зниження числа 
сперматозоїдів в еякуляті та зменшення спер-
матогенезу [20]. У нашому експерименті це 
відображається у зниженні загальної кількості 
сперматозоїдів. До того ж дисліпідемія та ліпо-
токсичність, що зазвичай супроводжуються 
оксидативним стресом, могли сприяти появі 

Дисліпідемія та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок тривалого споживання гідрогенізованої пальмової олії

Таблиця 2. Вміст статевих гормонів (х ± Sx; n = 7)

Показник Контроль
Надлишок гідрогенізованої 

пальмової олії
Тестостерон загальний (Тз), нмоль/л 6,06 ± 0,3 5,31 ± 0,0*

Тестостерон вільний (Тв), пг/мл 21,43 ± 2,2 14,39 ± 1,4*

Естрадіол, пмоль/л 106,61 ± 3,1 107,64 ± 2,1
Тз/Е2 ∙ 10-2 6,86 ± 0,8 4,49 ± 0,5*

Тв/Е2 ∙ 10-2 17,83 ± 1,4 13,08 ± 1,3*

Таблиця 3. Показники спермограми (х ± Sx; n = 7)

Показник Контроль Надлишок гідрогенізованої 
пальмової олії

Концентрація сперматозоїдів, млн/мл 50,71 ± 3,3 39,57 ± 1,2*

Рухливість, % 81,3 ± 2,6 72,0 ± 5,8
Патологічні форми, % 5,1 ± 1,0 8,6 ± 1,1*

Морфологічно нормальні сперматозоїди, 
млн/мл

48,16 ± 3,26 36,21 ± 1,3*
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значної кількості патологічних форм гамет і 
зниженню морфологічно нормальних клітин.

Гістологічне дослідження показало, що 
довготривале додавання до стандартного ра-
ціону харчування гідрогенізованої пальмової 
олії не призводило до суттєвих помітних змін 
у структурі більшості сім’яних канальців. 
Однак виявлені у деяких канальцях зміни 
були певною мірою типовими. У них спо-
стерігалася дифузна та гніздова редукція 
низки статевих клітин, їхнє розшарування 
з істотним збільшенням міжклітинних про-
міжків, відшарування епітеліального пласту 
від базальної мембрани. Доволі часто у ка-
нальцях було видно злущення як окремих 
статевих клітин, так і невеликих їхніх груп 
(рисунок, а, б). 

Окремі канальці характеризувалися де-
зорганізацією сперматогенного епітелію та 
частковим або повним їхнім спустошенням 
(див. рисунок, в). Також істотно була збіль-
шена кількість аномальних мітозів сперма-
тоцитів. Спостерігали появу поодиноких 
канальців з зупинкою сперматогенезу на рівні 
сперматогоній (див. рисунок, г). Кількість 
клітин Лейдіга була збільшена. Виявлено 
найбільш виражені проліферації цих клітин 
поблизу «проблемних» канальців. У попу-
ляції клітин Лейдіга зорово спостерігали 
підвищену чисельність малоактивних форм 
(див. рисунок, д). 

Тобто гістологічний аналіз показав струк-
турні перебудови певної кількості сім’яних 
канальців на тлі незміненої гістологічної 
структури. Ці перебудови мали однотиповий 
характер та, можливо, пов’язані зі збіль-
шенням неактивних форм клітин Лейдіга, 
зниженням їхньої секреторної активності та, 
як наслідок, нестачу тестостерону, що спо-
стерігалося у дослідних тварин. Також у них 
виявлено зменшення індексу сперматогенезу, 
що відображає кількість генерацій спермато-
генних клітин у стінці сім’яних канальців. 
Він є важливим кількісним показником, 
який характеризує генеративну активність 
сім’яника, а його зниження свідчить про по-

рушення процесів сперматогенезу [21, 22]. 
Ще гістологічний аналіз показав збільшення 
кількості звивистих сім’яних канальців із злу-
щеними гермінативними клітинами у просвіт, 
що є маркером чутливості сперматогенезу до 
дії несприятливих факторів, зокрема підви-
щення вмісту ліпідів у навколоклітинному 
просторі [23]. Одна з основних причин – втра-
та статевими клітинами зв’язку з клітинами 
Сертолі – підтримуючими клітинами. Наслід-
ком чого є випадіння гермінативних клітин 
у просвіт канальців, де надалі відбувається 
лізис їхнього ядерного апарата [24]. Це також, 
особливо при наростанні цього процесу, може 
вплинути на кінцевий результат – зменшення 
індексу сперматогенезу. Андрогени, зокрема 
тестостерон не діють напряму на статеві 
клітини. Їхня функція опосередкована кліти-
нами Сертолі, що експресують рецептори до 
андрогенів та впливають на мікрооточення 
у сім’япродукуючих канальцях. При втраті 
зв’язку між гермінативними та підтримуючи-
ми клітинами ефекти тестостерону унемож-
ливлюються, що призводить до порушення 
сперматогенезу. 

ВИСНОВКИ

Надмірне та тривале споживання гідрогені-
зованої пальмової олії (тверда форма) має 
негативний вплив на гормонально-мета-
болічні процеси та повноцінне функціону-
вання репродуктивної системи у дорослих 
статевозрілих самців щурів. Змодельовані 
умови експерименту призвели до дисліпідемії 
(гіпертригліцеридемії, гіперхолестерине-
мії), гормональних розладів (андрогенного 
дефіциту за вмістом загального та вільного 
тестостерону). Порушення андрогенсинте-
тичної функції сім’яників супроводжувалося 
гістологічними змінами, що підтверджено 
відповідним аналізом. 

The author of this study confirm that the research 
and publication of the results were not associated 
with any conflicts regarding commercial or financial 
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Гістологічний препарат сім’яника щура дослідної групи: а – відрив стрічки епітелію від базальної мембрани; б – спу-
стошений каналець; в – збільшені міжклітинні проміжки у базальному відділі канальців; г – сперматоцити з аномалією 
мейозу; д – збільшення малоактивних форм серед популяції клітин Лейдіга (стрілки). Гематоксилін-еозин. Збільшення 
у 200 разів
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Р.В. Антипова

ДИСЛИПИДЕМИЯ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ У САМЦОВ КРЫС ВСЛЕД-
СТВИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОГЕНИЗОВАННОГО ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА

В работе акцентировано внимание на проблеме несба-
лансированного питания. Экспериментально показаны 
последствия потребления гидрогенизованного пальмо-
вого масла (твердая форма) в дозе 3 г/кг массы тела, что 
превышало суточную норму в 1,5 раза в течение 75 суток 
у половозрелых самцов крыс. Смоделированные условия 
эксперимента привели к развитию дислипидемии (ги-
пертриглицеридемия, гиперхолестеринемия в сыворотке 
крови и печени). Также были обнаружены признаки ан-
дрогенного дефицита: содержание общего и свободного 
тестостерона в сыворотке крови было значительно меньше 
физиологической нормы. Еще у подопытных животных 
были зафиксированы дефекты сперматогенеза: снижение 
общей концентрации и морфологически нормальных 
гамет, повышение патологических форм. Нарушение ан-
дроген-синтетической и сперматогенной функций в семен-
никах сопровождались гистологическими изменениями. В 
тканях семенников наблюдались структурные перестройки 
определенного количества семенных канальцев, связан-
ные, возможно, с увеличением неактивных форм клеток 
Лейдига. Выявлено уменьшение индекса сперматогене-
за, отражающее количество генераций сперматогенных 
клеток в стенке семенных канальцев. Зафиксировано 
увеличенное количество извитых семенных канальцев 
со слущенными герминативными клетками в просвет. 
Причиной может быть потеря связи между половыми и 
поддерживающими клетками Сертоли. При потере связи 
между герминативными и поддерживающими клетками 
эффекты тестостерона становятся невозможны, что при-
водит к нарушению сперматогенеза.
Ключевые слова: дислипидемия; гидрогенизованное паль-
мовое масло; половые гормоны; репродукция самцов крыс.

R.V. Antipova

DYSLIPIDEMIA AND REPRODUCTIVE 
DISORDERS IN MALE RATS DUE TO 
PROLONGED CONSUMPTION OF 
HYDROGENATED PALM OIL

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; 
e-mail: antipowaraja@i.ua

The paper focuses on the problem of unbalanced nutrition. The 
effects of hydrogenated palm oil (solid form) consumption 

at a dose of 3 g / kg body weight, which exceeded the daily 
norm by 1,5 times, for 75 days in adult male rats have been 
experimentally shown. The simulated experimental conditions 
led to the development of dyslipidemia in the serum and the 
liver (hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia). Signs 
of androgen deficiency were also found: the content of total 
and free testosterone in the serum was significantly less than 
the physiological norm. Also, defects in spermatogenesis 
were recorded in the experimental animals: total gametes 
concentration and proportion of morphologically normal 
gametes decreased, the pathological forms increased. 
Disorders of androgen-synthetic and spermatogenic functions 
in the testes were accompanied by histological changes. In 
testicular tissues, structural rearrangements of a number 
of seminal tubules have been observed, possibly due to an 
increase in inactive Leydig cell forms. A decrease in the index 
of spermatogenesis was found, this reflects the number of 
generations of spermatogenic cells in the wall of the seminal 
tubules. An increased number of tortuous seminal tubules with 
exfoliated germ cells in the lumen have been reported. The 
reason may be the loss of communication between the germ 
cells and the supporting Sertoli cells. When the link between 
the germ cell and the supporting cells is lost, the effects of 
testosterone are impossible, which leads to a violation of 
spermatogenesis.
Key words: dyslipidemia; hydrogenated palm oil; sex 
hormones; reproduction of male rats.
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