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Дослідження виконано відповідно договору про
наукову співпрацю між Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця, Інститутом нанобіотехнологій та ресурсозбереження України та ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
у рамках науково-дослідної роботи «Біологічні основи морфогенезу органів та тварин під впливом нанометалів в експерименті» (№ державної реєстрації
0115U004879).
Вступ. Серед хімічних речовин, що забруднюють об’єкти зовнішнього середовища, важкі метали
та їх сполуки утворюють значну групу ксенобіотиків, які виявляють антропогенний вплив на довкілля
й здоров’я людини [1], найпоширенішими з них є
свинець та його сполуки [4]. Свинець є природним
токсичним металом, накопичення якого впливає на
цілий ряд систем організму, може призводити до
порушення репродуктивної функції людини та тварин [3,5], найбільшу небезпеку представляє для
організмів, що розвиваються [6,7], так як викликає
патології розвитку під час пренатального періоду.
Широко обговорюється вплив свинцю у різних концентраціях на стан функціональних систем організму людини і тварин, але багато питань залишаються
невизначеними, в тому числі й морфофункціональні
зміни яєчників та плаценти за умов свинцевої експозиції, що призводять до різноманітних порушень
розвитку плоду та новонародженого. Недостатньо
вивченим залишається вплив низьких доз свинцю
на репродуктивну систему, що і обумовило мету нашого дослідження.
Мета дослідження. Вивчити органи репродуктивної системи щурів (яєчники і плаценту) та оцінити
морфометричні зміни, що виникли в результаті введення розчину ацетату свинцю.
Об’єкт і методи дослідження. Дослідження
проведено на 48 білих самицях щурів лінії «Вістар»,
початковою вагою 150-180 г. Для моделювання токсичного впливу на стан репродуктивної системи
щурів використовували розчин ацетату свинцю у дозі
0,05 мг/кг, який вводили внутрішньошлунково через
зонд щоденно з першого дня вагітності до 11-ї, 15-ї
або 19-ї доби вагітності. Щурам контрольної групи
вводили дистильовану воду. Для з’ясування точного
терміну вагітності самиць визначали стадії естрального циклу шляхом вивчення вагінального мазка, які
отримували стандартним способом та досліджували під мікроскопом незабарвленими та нефіксованими. Тварин виводили з експерименту на 12-ту
(n=16), 16-ту (n=16) та 20-ту (n=16) добу вагітності

шляхом передозування ефірного наркозу. Проведення експерименту здійснювалось із дотриманням
принципів біоетики, що викладені у Хельсинській декларації Всесвітньої медичної асоціації про гуманне
ставлення до тварин, а також згідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
від 15.12.2009 р. № 1759-VI та «Загальних етичних
принципів експериментів на тваринах» (Київ, 2001).
Гістологічні препарати яєчників та плацент були
виготовлені за стандартними методиками, органи
щурів фіксували у розчині 10% нейтрального формаліну, зневоднювали у висхідній батареї спиртів,
заливали у парафін. Гістологічні зрізи виготовляли
на ротаційному мікротомі товщиною 7-10 мкм, фарбували гематоксиліном та еозином.
Результати досліджень та їх обговорення.
Проведені дослідження гістологічних препаратів
плаценти та яєчників щурів виявили морфологічні
зміни у досліджуваних органах та підтвердили негативний вплив низьких доз розчину ацетату свинцю
на репродуктивну систему.
Гістологічними дослідженнями плаценти 16-ї та
20-ї доби вагітності було виявлено основні структурні компоненти гемохоріальної плаценти щурів:
базальна зона (спонгіотрофобласт), що включає
ряд велетенських клітин трофобласту, спонгіотрофобластичні клітини, глікогенні клітини та лакуни,
що містять материнську кров, і лабіринтний відділ,
що представлений системою синусів та клітинних
балок, в яких розташовуються капіляри, утворені розгалуженням алантоїдальних судин пуповини
плоду і несуть його кров.
Аналіз результатів гістологічних досліджень показав, що в результаті дії розчину ацетату свинцю
відбувається погіршення матково-плацентарного
кровообігу. Відносний об’єм лакун проміжної зони
плаценти 16-ї доби вагітності достовірно знижено на
46,8% (p<0,001) у порівнянні із контрольною групою
та на 32,7% плацент 20-ї доби (p<0,01) (рис. 1). Це
може бути пов’язано із здатністю свинцю змінювати тонус м’язів стінок судин та рівень артеріального
тиску, що призводить до звуження діаметру судин
міометрію, зниження кровонаповнення лакун, порушення доставки кисню та інших необхідних для розвитку плоду речовин.
В результаті впливу розчину ацетату свинцю у
дозі 0,05 мг/кг, в лабіринтній зоні плацент 16-ї доби
не має достовірної різниці у відносному об’єму алантоїдальних судин та різниці у їх діаметрі. На 20-ту
добу вагітності спостерігається зменшення віднос-
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Рис. 1. Мікрофотографія зони спонгіотрофобласту та лабіринтної зони плаценти щурів на 16-тій (А) та на 20-тій (Б)
добі вагітності: А – контрольна група 16 доба; Б – група введення ацетату свинцю 16 доба. В – контрольна група 20
доба; Г – група введення ацетату свинцю 20 доба. У досліджуваній групі помітно зменшення площі лакун, заповнених материнською кров’ю. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.х 100.

ного об’єму судин, що супроводжується збільшенгрупи № 1 показало, що на всіх термінах гестації вони
ням їх середнього діаметру (табл. 1).
вкриті кубічним епітелієм, висота якого у групі вплиДіаметр центральної матково-плацентарної арву ацетату свинцю була менше, ніж у групі контролю
терії у групі впливу ацетату свинцю залишається в
(табл. 2) на 12-й та 16-й добі вагітності в середньомежах норми у продовж вагітності, як видно із таму на 21,45% (р<0,05) та співставною контролю на
блиці 1, дослідна група не має достовірної різниці із
20-й добі вагітності. На відміну від контролю мікроконтрольною у цьому показнику.
ворсинки на поверхні епітелію були частково редуВ лабіринтному відділі плаценти спостерігали
ковані. Будова та ступінь розвитку білкової оболонки
циркуляторні порушення
Таблиця 1.
у вигляді нерівномірноМорфометричні
показники
плацент
контрольної
та
дослідної
груп
го кровонаповнення як
(M±m, n=32)
плодових судин, так і капілярів: еритроцити розКонтроль
Ацетат свинцю
ташовуються
групами,
Показники
спостерігається
явище
16-та доба
20-та доба
16-та доба
20-та доба
сладжу (рис. 1). Відомо,
Діаметр судин центральної
60,76±3,60
83,77±6,99*
що свинець здатен ви- частини лабіринтної зони, мкм 58,68±2,95 61,71±5,50
кликати зміни в системі Діаметр судин крайової части41,52±3,59
53,70±2,91
44,55±3,69
52,66±3,87
гемокоагуляції, викликани лабіринтної зони, мкм
ти підсилену агрегацію Середній діаметр судин лабі50,10±2,78
57,71±3,14
52,65±2,94
68,21±4,66
еритроцитів, що приринтної зони, мкм
зводить до підвищення Діаметр центральної матково238,68±4,85 344,91±9,38 215,57±10,10 358,08±9,38
в’язкості крові [2].
плацентарної артерії, мкм
Вивчення
мікроВідносний об’єм плодових
5,37±0,31
5,35±0,47
5,61±0,54
4,54±0,29*
структури яєчників щурів
судин лабіринтної зони, %
контрольної та дослідної Примітка: * p<0,05 по відношенню до контрольної групи.
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Дослідна № 1

контрольна

Таблиця 2.
не мали суттєвих відмінностей при порівнянні з нормою Показники товщини поверхневого епітелію та білкової оболонки
на відповідних термінах дояєчників щурів контрольної та дослідної групи № 1 при дії
слідження. Найменші показацетату свинцю, мкм, (M±m, n=48)
ники товщини білкової оболонки спостерігали на 16-й
Товщина
Кількість фолікулів
Доба
добі вагітності в дослідній Група вагіт- Яєчник поверхневого
білкової
примордіальатретичних
ності
епітелію
оболонки
них
групі № 1: 11,95±0,676 та
11,89±0,598 в правому та ліправий
7,69±0,257
16,83±1,384
18,13±1,125
6,00±0,732
12
вому яєчниках відповідно.
лівий
7,60±0,348
16,71±0,775
18,00±1,268
5,88±0,441
У кірковій речовині яєчниправий
7,76±0,517
16,56±1,658
18,75±0,620
6,13±0,743
16
ків щурів знаходилися фолілівий
7,73±0,519
13,28±0,888
18,63±1,034
6,25±0,590
кули різного ступеня зрілості
правий
7,50±0,256
16,39±1,151
18,63±0,653
6,25±0,648
нерідко овальної чи непра20
лівий
7,43±0,284
15,82±0,966
18,38±0,865
6,50±0,802
вильної форми. На відміну
**
***
правий
6,27±0,307
14,96±1,012
13,88±1,008*
16,63±1,164
від контролю, у групі впливу
12
**
лівий
6,21±0,332
14,95±0,760 13,75±0,959* 16,88±1,076***
ацетату свинцю на 12-й добі
вагітності більшість фоліправий
6,54±0,304 11,95±0,676* 13,75±1,031*** 17,00±1,165***
16
кулів знаходилася на пізній
лівий
6,34±0,320* 11,89±0,598 13,88±1,125** 17,13±1,076***
стадії атрезії, особливо виправий
7,48±0,457
14,42±1,005 14,38±0,905** 17,63±1,034***
20
разними були явища інволівий
7,54±0,458
14,26±1,043 14,00±0,756** 17,50±0,866***
люції у вторинних та третин- Примітка. * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001 по відношенню до контролю.
них формах. На наступних
У щурів, що зазнавали впливу ацетату свинтермінах дослідження відзначалося прогресування
цю жовті тіла характеризувалися поліморфізмом:
дегенерації фолікулів із заміщенням примордіальзустрічалися структури овальної та неправильної
них фолікулів сполучною тканиною, про що свідчило
форми, також їх розмір сильно коливалися та постуїх поодиноке розташування та зрідка – групами, а
пався контролю на всіх стадіях дослідження (рис.
також результати підрахунку (рис. 2, табл. 2).
2).
Регрес первинних фолікулів відбувався шляЖовті тіла мали чіткий контур за рахунок гіперпхом утворення атретичних тіл у вигляді зморщеної
лазії фібробластів сполучнотканинної оболонки.
блискучої оболонки, оточеної текоцитами. Все це
Вивчення клітинного складу виявило пухке розтапризводило до того, що на усіх термінах гестації у
шування лютеоцитів, зменшення їх розмірів та пипаренхімі яєчника відзначалося виразне зниження
томої щільності, що найбільш виразно проявлялося
загального вмісту фолікулів та переважання в органі
на 20-ту добу вагітності щурів (рис. 2Б). Дегенеражовтих та атретичних тіл. Можна зробити висновок,
торно-дистрофічні зміни лютеоцитів прогресували
що процес атрезії фолікулів під час вагітності при
впродовж дослідження та проявлялися у вигляді
ізольованому введенні ацетату свинцю відбувався
зростання ядерно-цитоплазматичного індексу та
помірної вакуолізації цитоплазми. Зниження щільінтенсивніше та випереджав контроль.

Рис. 2. Фрагмент яєчника щура дослідної групи № 1 впливу ацетату свинцю на 12-ту добу вагітності (А), забарвлення гематоксиліном-еозином та на 20-ту добу вагітності (Б), забарвлення за Ван-Гізоном: 1 – жовті тіла овальної
форми, примордіальний фолікул (стрілка), 2 – вторинний фолікул, 3 – судини.
Зб. х 100. Масштабний відрізок 80 мкм.
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Таблиця 3.
ності розташування лютеоцитів у жовтих тілах
вагітності на 12-ту добу гестації пояснювалоПоказники кількості (n) та відносної площі (%)
ся набряком строми, а від 16-ї доби розмежужовтих тіл в яєчниках щурів (n=48) контрольної
ванню клітин сприяло розростання сполучної
групи та дослідної групи № 1, (M±m)
тканини. Збільшувалась кількість жовтих тіл,
у центрі яких виявлялися ділянки склерозу зіДоба ваКількість жовтих Відносна площа
Групи
Яєчник
рчастої форми.
гітності
тіл вагітності, n
жовтих тіл, %
Кількість жовтих тіл була недостовірно
правий
5,3±0,31
22,91±1,194
вищою у правих яєчниках особливо на 12-ту
12
лівий
5,0±0,37
28,28±1,335
та 16-ту доби вагітності (p>0,05). Порівняно
з контролем кількість жовтих тіл (p>0,05) та
правий
5,5±0,19
24,14±2,300
контр16
відносна площа (p<0,05) мали менші значенольна
лівий
5,3±0,36
25,50±2,111
ня (табл. 3).
правий
4,9±0,47
24,11±2,719
На тлі зменшення відносної площі жовтих
20
лівий
5,3±0,41
23,49±2,394
тіл відзначалося зростання обсягу їх судинноправий
5,0±0,27
18,85±1,127*
го русла. Порушення кровообігу проявлялося
12
у вигляді повнокров’я капіляро-венозного
лівий
4,3±0,25
26,61±0,743
компоненту гемомікроциркуляторного русла
правий
5,1±0,30
18,71±0,513*
Дослідна
16
різного ступеня виразності, периваскулярно№1
лівий
4,4±0,19
24,12±1,882
го набряку, сладжу еритроцитів у капілярах.
правий
5,00±0,18
19,01±0,805
Таким чином, під впливом ацетату свинцю
20
поруч із інволютивними змінами жовтих тіл
лівий
4,8±0,31
17,68±0,911*
яєчників відбувалися дегенеративно-дистро- Примітка. * — р<0,05 відносно групи контролю.
фічні явища з боку лютеоцитів та компонентів
Також при експозиції ацетату свинцю на 12-ту
судинного русла, що прискорювало регрес цієї тимдобу вагітності спостерігалися значні гемодинаміччасової ендокринної залози.
ні зміни у вигляді стазу, периваскулярного набряку,
Строма кіркової та мозкової речовини яєчників
розширення судин, яке було особливо виразним у
щурів експериментальної групи на 12-ту добу вамозковій речовині яєчників (рис. 3).
гітності характеризувалася пухким розташуванням
На наступних термінах дослідження відзначалося
волокон сполучної тканини, що на нашу думку, було
прогресування розладів гемомікроциркуляторного
пов’язано з її набряком. Від 16-ї доби гестації відбурусла, що включало посилення периваскулярного
валася дезорганізація та потовщення волокнистого
набряку та потовщення судинної стінки. Стан киснекомпоненту строми.
вої недостатності справляв додатковий ушкоджуючий вплив, поглиблюючи альтеруючий ефект ацетату
свинцю.
Висновки. Таким чином, введення ацетату свинцю сприяє розвитку плацентарної недостатності,
обумовлює гіпоксичні стани, що призводять до порушення мікроциркуляції та метаболізму у фетоплацентарному комплексі, при прогресуванні яких
відбувається затримка розвитку плоду та можлива
його загибель. В яєчниках щурів свинцева експозиція призводить до прискореної та активної атрезії фолікулів, що проявляється у зниженні загальної
кількості примордіальних фолікулів при збільшенні
атретичних, зменшенні розмірів жовтих тіл та їх передчасному регресу, дегенерації та редукції вмісту
лютеоцитів, розростанні строми органу, гемодинамічних порушеннях.
Перспективи подальших досліджень. В поРис. 3. Мозкова речовина яєчника щура дослідної групи № 1 на 12-ту добу вагітності за умов впливу ацетату
дальших дослідженнях планується дослідити вплив
свинцю. Відзначається різке повнокров’я та розширенкомбінації ацетату свинцю з розчинами металів (заня судин (чорна стрілка), периваскулярний набряк (біла
ліза, золота, срібла) на формування яєчників та пластрілка). Забарвлення гематоксиліном-еозином. Зб. х
100. Масштабний відрізок 80 мкм.
цент дослідних тварин.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ДІЄЮ РОЗЧИНУ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ
Шаторна В. Ф., Колосова І. І., Майор В. В.
Резюме. Введення ацетату свинцю сприяє розвитку плацентарної недостатності, обумовлює гіпоксичні стани, що призводять до порушення мікроциркуляції та метаболізму у фетоплацентарному комплексі,
при прогресуванні яких відбувається затримка розвитку плоду та можлива його загибель. В яєчниках щурів
свинцева експозиція призводить до прискореної та активної атрезії фолікулів, що проявляється у зниженні
загальної кількості примордіальних фолікулів при збільшенні атретичних, зменшенні розмірів жовтих тіл та
їх передчасному регресу, дегенерації та редукції вмісту лютеоцитів, розростанні строми органу, гемодинамічних порушеннях.
Ключові слова: плацента щурів, яєчники щурів, фолікули, ацетат свинцю, фетоплацентарний комплекс.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ДЕЙСТВИЕМ РАСТВОРА АЦЕТАТА СВИНЦА
Шаторная В. Ф., Колосова И. И., Майор В. В.
Резюме. Введение ацетата свинца способствует развитию плацентарной недостаточности, обусловливает гипоксические состояния, приводящие к нарушению микроциркуляции и метаболизма в фетоплацентарном комплексе, при прогрессировании которых происходит задержка развития плода и возможна
его гибель. В яичниках крыс свинцовая экспозиция приводит к ускоренной и активной атрезии фолликулов,
проявляющейся в снижении общего количества примордиальных фолликулов при увеличении атретических, уменьшении размеров желтых тел и их преждевременного регресса, дегенерации и редукции содержания лютеоцитов, разрастании стромы органа, гемодинамических нарушениях.
Ключевые слова: плацента крыс, яичники крыс, фолликулы, ацетат свинца, фетоплацентарный комплекс.
UDC: 618.36-092.9: 611,018: 546.81: 661.8: 616-099
FEATURES OF STATUS REPRODUCTIVE SYSTEM ORGANS AT RAT PREGNANCY, ACCOMPANIED BY
INFLUENCE OF LEAD ACETATE SOLUTION
Shatorna V. F., Kolosovа I. I., Maior V. V.
Abstract. Effects of lead exposure are multifaceted and cause a wide range of changes in organs of human
body. Pregnant woman and fetus are particularly sensitive to lead exposure. So it is important to find ways to protect
mother’s and child’s organism from the negative effects of lead. Among the chemicals that pollute the environment,
heavy metals and their compounds form a significant group of xenobiotics that show anthropogenic impact on the
environment and human health, the most common of which is lead and its compounds. Lead is a natural toxic metal,
its accumulation affects a number of body systems, can lead to reproductive disorders humans and animals.
The purpose of the research work: to investigate the effect of lead acetate on the placenta and ovaries of
experimental animals.
The study was conducted on 48 white mature pregnant female rats Wistar. Rats were divided into 2 groups:
first group animals injected with solution of lead acetate at a dose of 0.05 mg/kg, n=24; second group – control,
animals injected with distilled water, n=24. Rats were matched by the standard scheme. First day of pregnancy was
identified from the moment of determining sperm in the vaginal swab. Solution was injected to pregnant female
through a tube once a day, at one and the same time. Operative slaughter was performed on the 12th, 16th and 20th
day of pregnancy. Ovaries and uterus with embryo were separated. The animals were taken out of the experiment
by overdose of ether anesthesia. Histological slides were made by the standard method, stained with hematoxylin
and eosin.
Our studies of histological slides ovaries and placenta in rats found a morphological changes in investigated
organs and confirmed the negative impact of low-dose solution of lead acetate on the reproductive system.
The injection of lead acetate promotes promotes the development of placental insufficiency, causes hypoxic
conditions that lead to violations of the microcirculation and metabolism in fetoplacental complex, the progression
of which is delayed fetal development and possible his death. In the ovaries of rats lead exposure leads to a rapid and
active follicle atresia, manifested in the reduction of the total number of primordial follicles by increasing atresial,
reducing the size of corpora lutea and premature regression, degeneration and reduction lyuteocytes content,
proliferation of stromal body hemodynamic disturbances.
Keywords: rat placenta, rat ovaries, follicles, lead acetate, fetoplacental complex.
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