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Аннотація: Дана стаття присвячена гігієнічній оцінці структурних змін в ор-

ганізмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Ялпуг. Встановлено 

структурні зміни у  печінці, нирках, мозку, селезінці. Висловлено припущення, що 

це є наслідком дії ціанотоксинів та/або токсичних органомінеральних комплексів. 

Ключові слова: вода, озеро Ялпуг, ціанотоксини, структурні зміни, щури. 

 

ВСТУП 

Cеред числених біологічних агентів - контамінантів води, які можуть бути 

чинником розповсюдження інфекційних хвороб, є группа мікроорганізмів, які не є 

суто інфектагентами, а  продуцентами небезпечних токсинів. Це синьо-зелені во-

дорості (ціанобактерії), розмноження яких у різноманітних водоймах, перш за все 

поверхневих, з кожним роком  набуває ознак глобальності [1, 2]. Ця проблема 

тісно пов’язана із двома іншими небезпечними екологічними явищами – евтро-

фікацією та «цвітінням» водойм, під час яких не тільки порушується їх гідрологіч-

ний режим із загибеллю макро- та мікрогідробіонтів, але й стимулюється інтенси-

вне розмноження умовно-патогенної  та патогенної мікрофлори [3, 4]. Це повною 

мірою стосується озер Українського Придунав’я, зокрема оз. Ялпуг, яке є джере-

лом водопостачання населення м. Болград Одеської області. Однак, в нашій кра-

їні ціанобактерії практично не вивчаються, а гігієнічні та медико-екологічні аспе-

кти впливу цих біологічних контамінантів на організм взагалі не досліджено.  

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Гігієнічна оцінка структурних змін в організмі здорових щурів, що спожи-

вали в якості питної воду оз. Ялпуг.  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Зразки води оз. Ялпуг відбирали 23, 24 липня 2014 р.  

Експериментальні дослідження проведено на 30 білих щурах самицях лінії 

Вістар аутбредного розведення з масою тіла 150 – 200 г. Під час всього періоду 

досліду тварини знаходились на постійному стандартному харчовому та питному 

режимі в умовах утримання їх у віварії Державної установи «Український науково-

дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони 

здоров’я України». Тварин виводили із експерименту шляхом декапітації під ефі-

рним наркозом.  Дослідження над тваринами проводились згідно існуючих пра-

вових документів [5, 6].  

Експериментальні дані порівнювали з подібними показниками інтактних 

щурів (контрольна група). Щурів було поділено на 2 групи. Перша — контрольна 

група порівняння (12 інтактних тварин). Тварини другої (дослідної) групи (18 тва-

рин) вживали воду оз. Ялпуг у режимі ad libera (вільного доступу). Тривалість екс-

перименту склала 30 діб. 

При вивченні структурних змін у внутрішніх органах щурів застосовували 

стандартні гістологічні методики: при мікроскопічному дослідженні шлунку, печі-

нки, селезінки, нирок – забарвлення гематоксилін-еозином, головного мозку – то-

луїдиновим синім [7]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Попередніми фізико-хімічними та санітарно-хімічними дослідженнями 

встановлено відповідність води оз. Ялпуг вимогам ДСТУ 4808:2007 [8]   до джерел 

2-4 класу якості [9].  

Альгологічні дослідження показали наявність ціанобактерій Aphani-

zomenon flos-aquae, Gleocapsa minima, Spirulina laxissima, Synechocystis salina. 

Слід зазначити високі рівні (в середньому 44830000 клітин/л) Synechocystis salina, 

яка викликає «цвітіння» води [4]. 

Встановлено, що вживання здоровими щурами як питної  води оз. Ялпуг 

супроводжується інтенсифікацією перекісного окиснення ліпідів (ПОЛ) за умови 

пригнічення антиоксидантного захисту (АОЗ), що, вірогідно, створює передумови 

для пошкодження мембран клітин, а отже для розвитку дистрофічних процесів в 

органах і тканинах.  

Структурні зміни у внутрішніх органах щурів, що одержували воду оз. Ял-

пуг, полягали у наступному. 

При макроскопічному дослідженні змін внутрішніх органів не виявлено. 

Звертає увагу багряний відтінок у забарвленні печінки і нирок. 

При мікроскопічному дослідженні печінки порушень у структурі її часточко-

вої організації не виявлено. Судини в тріадах, по кутах часточки і цен-тральна 

вена розширені, застійно повнокровні. Розподіл гепатоцитів усередині часточки 

невпорядкований, що унеможливлює мікроскопію балки на значній відстані від 

центральної вени. У тих ділянках, де балки відслідковуються, міжбалочний прос-

тір щілиноподібний. Купферові клітини з округлими блідими ядрами. Гепатоцити 

полігональної форми, розміри їх різні. Цитоплазма гепатоцитів грудкувата, пери-

нуклеарний простір порожній. У цитоплазмі багатьох гепатоцитів визначаються 
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вої організації не виявлено. Судини в тріадах, по кутах часточки і цен-тральна 
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вакуолі. В окремих гепатоцитах зустрічаються білкові еозинофільні включення. 

Звертає увагу стовщення муфти зі сполучнотканинних волокон і лімфоцитів на-

вколо судин тріад. 

Макроскопічно селезінка соковита темно-багряного кольору. При гістоло-

гічному дослідженні сегментарна організація селезінки змазана за рахунок вито-

нчення і скорочення перегородок. Частина фолікул із середніх розмірів герміна-

тивним центром, у якому з помірної щільністю розташовуються соковиті лімфо-

цити. Периферична зона цих фолікул широка, розподіл лімфоцитів досить розрі-

джений. У периферичній зоні цих фолікул і в навколишній тканині багато сидеро-

фагів. У навколишній тканині дуже небагато еритроцитів. Лакуни поодинокі, запу-

стілі, середніх розмірів. Багато фолікул, що новоутворюються. Герменативний 

центр в них округлий, маленький, лімфоцити розташовані дуже щільно. Перифе-

рична зона вузька, розподіл лімфоцитів розріджений. Лакуни не визначаються. 

Зміни у корі головного мозку полягали у наступному. При гістологічному 

дослідженні ламінарність кори спостерігається без змін. В III  і II шарах кори зна-

чна кількість нейронів темнозабарвлені, внутрішня структура цитоплазми нероз-

різнена. В IV -  VI шарах основна маса нейронів звичайного вигляду. Нейрони у 

значній кількості збільшені в розмірах у порівнянні з навколишніми. Фарбування 

світле, ядро збільшене в розмірах, з нечіткою границею, блідо пофарбоване. Ци-

топлазма гомогенна. Зустрічаються нейрони з дрібнобрильчатою хроматофіль-

ною речовиною, різко зменшеним у розмірах округлим, дуже темним ядром. У всіх 

шарах кори визначаються явища сателітозу. У корі і білій речовині частина судин 

запустіла, ендотелій набряклий, периваскулярні простори розширені. 

При мікроскопії нирок встановлено, що ниркові тільця розподілені в кор-

ковій речовині досить рівномірно. Ендотелій набряклий, навколо ниркових тілець 

скупчення лімфоцитів. Звивчасті канальці з неупорядкованим розподілом епіте-

ліоцитів, є злущені клітини. Інтерстиціальні прошарки трохи розширені за рахунок 

скупчень лімфоїдних елементів і набрякового розпушення. Канальці мозкової ре-

човини звичайного виду, інтерстиціальні перегородки розширені за рахунок скуп-

чень лімфоїдних елементів. 

Слід зазначити обмеженність даних літератури щодо токсичних ефектів ці-

антоксинів по відношенню до теплокровних тварин та людини [2]. В роботі [10] 

встановлено гістопатологічні зміни у печінці 11 - недільних щурів-самців, які отри-

мували з питною водою мікроцистин -  LR у дозах 0,50 або  150 мкг/кг впродовж 

28 днів. Аналогічні зміни констатовано [цит. за 11] у свиней після вживання питної 

води із мікроцистином -  LR у дозах 280-1312 мкг/кг: зміни у печінці спостерігали 

навіть за найменшої дози 280-1312 мкг/кг. 

Циліндроспермопсін  у дозі 0,066 мг/кг (0,6 мг/л) у питній воді, яку вживали  

4-недільні миші-самці впродовж 3 неділь, викликав значні зменшення діурезу, під-

вищення гематокриту, збільшення відносної ваги печінки та яєчок, ацидурію, 

пов’язану із аномалією метаболізму холестерину [12]. 

Саксітоксин є чинником  типових неврологічних ефектів у тварин: нервоз-

ність, скачковидні рухи, посмикування, атаксія, конвульсії і параліч. Параліч ди-

хальних м’язів викликає смерть впродовж декількох хвилин [13]. 

Лінгбіатоксин-a може бути причиною дерматиту і важкого запалення поро-

жнини рота та шлунково-кишкового тракту [14]. 

Результати проведених нами досліджень певною мірою підтверджуть дані 

літератури: у щурів, які вживали в якості питної воду оз. Ялпуг, де виявлено високі 

рівні ціанобактерій, мають місце прояви білкової дистрофії в  печінці; реактивні 

зміни в нирках, характерні для реакції на дію ксенобіотиків; зміни, характерні для 

хронічної гіпоксії, у мозку, що може бути обумовлено масовим руйнуванням ерит-

роцитів; реактивні зміни на активацію функції, що виснажує її, у селезінці. 

Зважаючи на встановлену раніше відсутність гігієнічно значимих кон-

центрацій антропогенних забруднювачів у воді оз. Ялпуг, можна з певною долею 

вірогідності вважати, що виявлені біологічні ефекти є наслідком дії ціанотоксинів, 

які продукується виявленими ціанобактеріями. Враховуючи певні  рівні мінералі-

зації води, високі рівні загального органічного вуглецю, а також органічну природу 

ціанотоксинів (олігопептиди, алкалоїди, ліпополісахариди), цілком вірогідно, що 

має місце формування токсичних органомінеральних комплексів, дія яких досі не 

досліджувалась.  

 

ВИСНОВОК 

Слід вважати за необхідне розширення та продовження досліджень ціа-

нобактерій у контекстах їх виявлення у воді, ідентифікації ціанотоксинів, впливу 

цих ксенобіотиків на стан теплокровних тварин та людини. 
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Рис. 1. Головний мозок щура, що отримував воду з оз. Ялпуг. 

 Гіперхромні нейрони із звивчастим аксоном.  
Розширення периваскулярів. Фарб.: генціанвіолет. Збільш.: х400 

 

 
Рис. 2. Нирка щура, що отримував воду з оз. Ялпуг.  

Інфільтрати в інтерстиції, білкові маси.  
Фарб.: гематоксилін – еозин. Збільш.: х400 
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Рис. 1. Головний мозок щура, що отримував воду з оз. Ялпуг. 

 Гіперхромні нейрони із звивчастим аксоном.  
Розширення периваскулярів. Фарб.: генціанвіолет. Збільш.: х400 

 

 
Рис. 2. Нирка щура, що отримував воду з оз. Ялпуг.  

Інфільтрати в інтерстиції, білкові маси.  
Фарб.: гематоксилін – еозин. Збільш.: х400 
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 Kinesitherapy and health care in patients with  
ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis 
 
Abstract: Use of recombinant tissue plasminogen activator administered up to 

a 3-4.5 hour from the acute condition, combined with an adequate kinsitherapy’s pro-

gram prevents severe disability in most productive age. 

Owning to this method and the team of experts, a large percentage of treated 

will be independent and this will have an immediate social impact. 

The present study was conducted in the period from 2008-2014 at Bla-

goevgrad’s Hospital. Kinesitherapy was conducted in 40 patients (n=40) with ischemic 

stroke, 10 of which treatment with method of intravenous thrombolysis – an experi-

mental group (EG). The average age of the study was 65.70 (standard deviation, 8,18, 

coefficient of variation – 12.45%) 7-70% – men , 3-30% – women. Activities are con-

ducted daily, 2 times a day, procedure of 20-45 min., depending on the general state 

of the patient. There were regular and standard care. Was recommended a diet, con-

sistent with the main and accompanying diseases. Detailed studies have made on the 

day of admission, the 5 th, 7 th day and the day of hospital discharge. Studies were 

conducted in the 30 th, 60 th and 90 th day and after a year. 

Keywords: thrombolysis, physical therapy, acute ischemic stroke. 

 
Introduction 
Kinesitherapy is a major part of the patient recovers. It defines the functional 

potential program, tools, methods and manner of application, saves the patient from 

severe disability in productive age and provides independence and disengagement 

from the relatives of the patient.  

Methods for assessing the functional status of patients: 

1. Anamnesis; 

2. Medical examination and analysis;  


