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Дане дослідження є фрагментом НПР ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України»: «Особливості формування репродуктивного здоров’я 

населення внаслідок впливу техногенно забрудненого довкілля та шкідливих 

професійних факторів» (номер державної реєстрації 0111U009620) та «Розвиток 

та морфофункціональний стан органів і тканин експериментальних тварин та 

людини в нормі, в онтогенезі, під впливом зовнішніх чинників» (номер 

державної реєстрації 0111U012193). 

Вступ. На сьогоднішній день проблема хімічного забруднення довкілля 

та внутрішнього середовища організму залишається надзвичайно важливою та 

потребує нових науково-обґрунтованих підходів щодо її вирішення [1]. При 

цьому провідне місце серед усіх антропогенних забруднювачів посідають важкі 

метали [2], і в першу чергу - свинець, який вирізняється високою токсичністю, 

здатністю до біокумуляції та повільного виведення з організму [1, 3, 4].  

Багаторічними епідеміологічними дослідженнями співробітників кафедри 

загальної гігієни ДЗ «ДМА» встановлено [2, 3, 5, 6], що в умовах техногенних 

біогеохімічних провінцій біосубстрати системи «мати-плацента-плід» містять 

свинець у підвищених концентраціях, що детермінує розвиток ускладнень 
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вагітності, пологів та післяпологового періоду, погіршення показників 

фізичного та інтелектуального розвитку дитини.  

В той же час експериментальних робіт, присвячених вивченню впливу 

низьких  концентрацій  свинцю  на  ембріональний  розвиток  вкрай  мало [7, 8], 

питання морфології та патогенезу такого впливу на плаценту і плід 

залишаються практично не вивченими. Між тим, ці знання можуть слугувати 

теоретичним підґрунтям для розробки практичних заходів щодо захисту 

внутрішньоутробного розвитку плоду від негативного впливу свинцю. 

Тому метою нашого дослідження є експериментальне вивчення 

ембріотоксичного впливу свинцю на рівні дії фактору малої інтенсивності як 

основа подальшої розробки комплексу профілактичних заходів щодо захисту 

організму матері та плоду в умовах екологічного ризику.   

Матеріали та методи. Для проведення експериментальних досліджень 

було обрано самиць щурів лінії Wistar віком 3-3,5 міс з масою тіла 170-200 г. 

Вибір об’єктом дослідження саме цих лабораторних тварин зумовлений тим, 

що у щурів та людини однаковий гемохоріальний тип плаценти, а також в них 

низький рівень спонтанних вад розвитку [4].  

У експерименті використано методичні підходи, що відповідають 

сучасним міжнародним вимогам щодо проведення токсикологічних 

експериментів з використанням тварин у відповідності до Європейської 

конвенції [9]. Тварин утримували в оптимальних умовах віварію на 

стандартному раціоні із вільним доступом до води та їжі відповідно до 

існуючих вимог [10]. Адаптаційний період складав 12 днів, протягом якого 

визначали загальний стан самиць, а також циклічність і тривалість естрального 

циклу. Тварин  зі стійким ритмом естрального циклу в стадії проеструс і еструс 

парували з інтактними самцями за схемою 2:1. Перший день вагітності 

визначали за наявністю сперматозоїдів у піхвових мазках [4].  

В експериментальній моделі використовували розчин ацетату свинцю у 

дозі 0,05 мг/кг, який віддзеркалив реальну систему життєдіяльності населення 
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промислово розвинутої території [2, 5]. Досліджуваний дестабілізуючий фактор 

вводили вагітним самкам з 1 по 19 день вагітності внутрішньошлунково через 

зонд один раз на добу, в один і той же час. Щурам контрольної групи в ці ж 

строки вводили розчинник, що використовувався при приготуванні агенту 

впливу, тобто дистильовану воду. Під час введення препарату реєстрували стан 

і поведінку самок, динаміку маси та розмірів тіла, ректальної температури.   

На кінцевому етапі дослідження проводили миттєву декапітацію тварин 

під тіопенталовим наркозом і взяття матеріалів для виконання 

патоморфологічних, токсикологічних та біохімічних досліджень.  Виділяли 

матку з рогами, плоди з плацентами вилучали з матки, перевіряли на тест живі-

загиблі, зважували, вимірювали краніокаудальні розміри та діаметри, визначали 

стать, фотографували, розраховували масо-ростові коефіцієнти плодів і 

плодово-плацентарні коефіцієнти, показники ембріональної смертності за 

загальноприйнятими методиками [4]. Результати розтину заносили до 

протоколу. 

Отримані результати опрацьовували за допомогою традиційних методів 

варіаційної статистики. Достовірність відмінностей визначали за t-критерієм 

Ст’юдента.  

Результати та їх обговорення.  

При свинцевій інтоксикації спостерігається зменшення кількості живих 

плодів, що помітно вже при макроскопії рогів матки (рис.1) та підтверджується 

даними статистичного аналізу. Так, середня кількість плодів у посліді дослідної 

групи знизилась на 17% і становила 7,5±0,53 проти 9,0±0,4 у групі контролю 

(р<0,05). Така ситуація обумовлена ембріолетальним ефектом низьких доз 

свинцю, що проявляється підвищенням рівня загальної ембріональної 

смертності у 2,16 разу (р<0,01) порівняно з групою контролю переважно в 

доімплантаційний період. Даний факт підтверджує механізм регуляції 

чисельності плодів самкою на фоні впливу дестабілізуючого фактору, який діє 

протягом всього періоду вагітності, в тому числі в доімплантаційний період (з 1 
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по 4-5 день вагітності). Енергетично для самиці щура більш вигідно абортувати 

плоди в початковий період вагітності, ніж в період інтенсивного органогенезу, 

що знайшло підтвердження і в інших дослідженнях [11].  
 

 

       
Рис. 1. Фотографія двороздільної матки  вагітної  самиці щура контрольної (А) та 

експериментальної (Б) групи під час оперування. Виділяються маткові судини, що утворюють аркади в 

брижах маткових труб. Кількість ембріонів в маткових рогах експериментальної групи виразно 

зменшена. 

 
При цьому зменшується не лише загальна кількість плодів, але і їх 

морфометричні параметри (табл. 1). І якщо відмінності по масі та діаметру 

плодів виявились недостовірними, то краніокаудальний розмір 

характеризується тенденцією до зниження на 3,3% (р=0,056) порівняно з 

контрольною групою. Масо-ростові коефіцієнти у дослідній та контрольній 

групі не відрізняються, що свідчить про збереження пропорційності розвитку 

плодів. 

Показники маси та розмірів плаценти у дослідній групі дещо нижчі, а 

плодово-плацентарний коефіцієнт – вищий порівняно з групою контролю, 

проте без вірогідних розбіжностей. Даний факт певною мірою може свідчити 

А 

Б А 
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про незначне пригнічення плацентогенезу за умови впливу дестабілізуючого 

агенту. 

Таблиця 1 

 

Показники загального розвитку плодів контрольної та дослідної груп 

 
Показник Група тварин 

Контрольна Ацетат свинцю 

Кількість вагітних самок 8 8 

Кількість живих плодів 72 60 

Середня кількість плодів у посліді 9,0±0,4 7,50±0,53* 

Маса плоду, г 2,38±0,08 2,21±0,17 

Краніокаудальний розмір плоду, мм 31,21±0,37 30,17±0,40° 

Діаметр плоду, мм 10,85±0,27 10,73±0,30 

Маса плаценти, г 0,59±0,02 0,57±0,02 

Розмір плаценти, мм 15,1±0,04 14,4±0,03 

Загальна ембріональна смертність, % 11,11±4,43 24,05±1,33** 

Примітка: * - р<0,05; ** - р<0,01; ° - р=0,056 по відношенню до контролю 

 

Стосовно розподілу плодів за статтю, то в контрольній групі у посліді 

спостерігається 45,83±3,17% самців та 54,17±3,8 самиць, що знаходиться в 

межах, притаманних даній групі дослідних тварин [4]. За умови впливу низьких 

доз свинцю таке співвідношення спостерігається, хоча помітно деяке 

підвищення осіб жіночої статі - 43,33±4,68% самців проти 56,67±5,35% самок, 

що збігається з даними інших досліджень [12]. Аналіз відмінностей за 

морфометричними показниками виявив зниження краніокаудальних розмірів 

самців дослідної групи порівняно з контрольною групою на 4,71% (р<0,05) при 
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відсутності таких відмінностей у осіб жіночої статі. Статевих відмінностей за 

масою та діаметром плодів контрольної та дослідної груп також не виявлено. 

Отримані результати  можуть свідчити про дещо більшу чутливість самців до 

впливу несприятливих факторів за рахунок незрілості захисних систем 

організму внаслідок підвищеної проліферації клітин чи змін метаболічних 

процесів [13], проте даний факт потребує більш детального дослідження. 

 

Висновки. 

Внаслідок впливу дестабілізуючого агенту – ацетату свинцю в низькій 

дозі спостерігається погіршення ембріонального розвитку експериментальних 

тварин, що проявляється у збільшенні ембріональної смертності та погіршенні 

морфометричних показників загального розвитку плодів, а також  у пригніченні 

плацентогенезу. При цьому спостерігається дещо більша чутливість плодів 

чоловічої статі до впливу несприятливого фактору. 

Отримані результати – основа подальшого вивчення впливу низьких доз 

важких металів, в тому числі свинцю, на ембріогенез щурів з використанням 

мікроскопічних морфологічних методів дослідження та визначенням 

особливостей кумуляції металу в системі «мати-плацента-плід» задля розробки 

ефективних профілактичних заходів по збереженню та зміцненню здоров’я 

організму матері та плоду в умовах підвищеного техногенного навантаження. 
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