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Екологічна ситуація в Одесь-
кій області характеризується
наявністю об’єктів промисло-
вості з високим рівнем антро-
погенного впливу та її транс-
портно-географічним положен-
ням [1–5]. Проведені еколого-
гігієнічні дослідження [5] дають
підставу стверджувати, що най-
більш значущими факторами
довкілля, які можуть впливати
на репродуктивне здоров’я на-
селення Одеської області, є
вміст нітратів у питних водах
і грунті (перевищення до 3–
5 ГДК), а також у ранній ово-
чевій продукції (перевищення
до 2 ГДК), забруднення повітря
закритих приміщень радоном
(перевищення до 10–12 ГДК) і
високий вміст фтору в питних
водах окремих районів (Тару-
тинський, Арцизький, Татарбу-
нарський).

Метою дослідження була
експериментальна перевірка
гіпотези про можливості впли-
ву на репродуктивне здоров’я
комплексу факторів довкілля
(нітрати, фториди, радон) у зо-
нах формування антропогеохі-
мічних аномалій.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
щурах лінії Вістар масою 180–

220 г. Був змодельований ком-
плекс факторів хімічної (нітра-
ти, фториди) та фізичної (ра-
дон-222) природи, який віддзер-
калював реальну систему жит-
тєдіяльності населення дослі-
джуваних районів. У експери-
менті було задіяно 12 груп тва-
рин, із них дві — контрольні.
Розподіл тварин за інтенсивніс-
тю факторів впливу наведений
у табл. 1.

Нітрати та фториди тварини
отримували щодня з питною
водою, радон вводили їм інт-
раперитонеально з фізіологіч-
ним розчином натрію хлориду.
Стандартні розчини радону от-
римували в радоновій лабора-
торії Лермонтовського санато-
рію, розведення розраховува-
ли до 192 Бк/мл на перші 2 год
з моменту відбору радону з
барботажного пристрою.

Дослід тривав 3 міс. Самиць
і самців спарювали на 30-й день
експерименту. На 30, 45 і 90-й

день експерименту третину до-
слідних тварин забивали під
тіопенталовим наркозом. Про-
тягом терміну експерименту до-
сліджували масу тварин, кіль-
кість самиць, що завагітніли, і
величину та характеристики при-
плоду. На кінцевому етапі до-
слідження проводили забій тва-
рин і взяття матеріалів для ви-
конання патоморфологічних,
біохімічних й імунологічних до-
сліджень.

Взяття крові для біохіміч-
них й імунологічних досліджень
здійснювали з надрізаних кро-
воносних шийних судин. Шма-
точки внутрішніх органів (печін-
ки, вилочкової залози та гонад)
після фіксації в нестерильному
формаліні та відповідної про-
водки поміщали в парафінові
блоки. Одержані зрізи забарв-
лювали гематоксилін-еозином.
Глікопротеїди визначали за до-
помогою PAS-реакції з відповід-
ним ферментативним контро-
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Таблиця 1
Характеристика дослідних груп

      Фактори         № серії

       впливу 1 К 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нітрати, мг/добу — 5 50 — — — 5 50 5 50
Фториди, мг/добу — — — 1 10 — 1 10 1 10
Радон, Бк/добу — — — — — 192 1920 — — 192 1920
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лем [6]. Інтенсивність забарв-
лення оцінювали візуально по-
рівняно з контролем.

Оцінювали кількість вагітних
самиць у групі, число місць ім-
плантації на 1 вагітність і плодів
на 1 вагітну самку. Досліджен-
ня проводилися згідно з сучас-
ними біоетичними вимогами до
експериментальних робіт із ви-
користанням тварин [7].

Статистична обробка прово-
дилася за допомогою програм-
ного забезпечення Statistica 6.0
(StatSoft Inc.).

Результати дослідження
та їх обговорення

Під час огляду яєчники са-
миць щурів лінії Вістар, яких
піддавали комплексному впли-
ву нітратів, фтору та радону, бу-
ли трохи зморщені. Ступінь мор-
фологічних змін залежав від
рівнів впливу та терміну експо-
зиції. При мікроскопічному до-
слідженні гонад виявлялося
вогнищеве повнокров’я крово-
носних судин проміжної ткани-
ни та капсул, часто з явищами
стазу (рис. 1).

Місцями траплялося пери-
васкулярне метахроматичне за-
барвлення. У кірковому шарі по-
мічено деяке зменшення кіль-
кості граафових пухирців, вкри-
тих кількома шарами грану-
льозного епітелію. Поряд із цим
у кірковому шарі спостерігало-
ся певне зниження кількості фо-

лікулів на різних стадіях розвит-
ку, вкритих 1–2–3 шарами гра-
нульозних клітин. У деяких ви-
падках на цьому фоні трапля-
лися атретичні фолікули. Моз-
ковий шар звичайно відрізняв-
ся повнокров’ям судин із по-
мірною периваскулярною мета-
хромазією. Вказана картина мо-
же бути розцінена як прояви
гальмування овогенезу різного
ступеня. При цьому максималь-
ні порушення відзначалися на-
прикінці експерименту у тварин
10-ї та 11-ї серій.

Сім’яники щурів різних серій
експерименту не мали вираже-
них макроскопічних відміннос-
тей, за виключенням дещо мен-
ших розмірів гонад у самців,
при впливі максимальних кон-
центрацій факторів патогене-
тичної моделі. Патоморфологіч-
ні зміни у сім’яниках щурів 11-ї
групи характеризувалися пов-
нокров’ям судин капсули та
проміжної тканини, а інколи —
вогнищевими крововиливами
у просвіт сім’яних канальців
(рис. 2). При цьому відзначало-
ся вогнищеве розрідження клі-
тинного складу канальців внас-
лідок зменшення кількості, а ін-
коли навіть зникнення сперма-
тид, зниження кількості сперма-
тоцитів І та ІІ порядку за відсут-
ності сперматогоніїв і сперма-
тозоїдів. Поряд із цим, спосте-
рігалися помірно виражені ме-
тахромазія, периканакулярний

вогнищевий фіброз і склеротич-
не потовщення капсули яєчка.

Максимальні патоморфоло-
гічні зміни було встановлено
наприкінці терміну експозиції,
що підтверджує наявність за-
лежності біологічного ефекту
від дози токсиканту й експози-
ції. Визначені патоморфологічні
зміни свідчать про порушення
процесів сперматогенезу за ти-
пом дрібно- чи великовогнище-
вої блокади сім’яної лінії.

Слід зазначити, що структур-
ні ушкодження гонад і ступінь
їх розвитку корелювали з харак-
тером гормональних зрушень в
організмі самців. Таким чином,
результати патоморфологічних
досліджень дозволяють зроби-
ти висновок, що змодельова-
ний в експерименті комплекс
екзогенних факторів (нітрати,
фтор, радон-222), який харак-
терний для геохімічних ано-
малій природно-техногенного
характеру Одеської області, аг-
ресивно впливає на репродук-
тивну систему щурів.

Цей висновок підтверджу-
ється матеріалами щодо емб-
ріотоксичної дії досліджуваних
факторів (табл. 2).

Як видно з вищенаведених
даних, при дії на організм ра-
дону-222 практично всі показ-
ники, що характеризують ре-
продуктивну функцію у тварин,
вірогідно відрізняються від кон-
тролю. Із наведених матеріалів

Рис. 1. Дослідна самка щура (10-та серія, 90-й день
експерименту). Повнокров’я та стаз у судинах яєч-
ника. Гематоксилін-еозин. ×90

Рис. 2. Дослідний самець щура (11-та серія,
90-й день експерименту). Виражена блокада сім’я-
ної лінії. Гематоксилін-еозин. ×90
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видно, що процент вагітностей
та кількість життєздатних пло-
дів у цій групі були вірогідно
нижчими, ніж у контрольній.

Таким чином, в умовах ла-
бораторного експерименту на-
ми підтверджено негативний
вплив на репродуктивну систе-
му поширеної для південної
частини України комбінації фак-
торів довкілля (нітрати, фтори-
ди, радон). На рівні природних
концентрацій ці фактори спри-
чиняли гонадотоксичний ефект.
При цьому характер патомор-

фологічних змін залежав від до-
зи, терміну й умов впливу фак-
тора. При поєднаній дії фак-
торів біологічний ефект пере-
вищував той, який спостерігав-
ся при їх ізольованому надхо-
дженні в організм лаборатор-
них тварин.
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Порушення уродинаміки
нижніх сечових шляхів супро-
воджують багато захворювань,
і не тільки урологічні, що може
впливати на перебіг патологіч-
ного процесу і результат ліку-
вальних заходів [1]. Проте ме-
ханізм формування розладів
уродинаміки та роль змін де-
трузора сечового міхура і внут-
рішнього сфінктера все ще ма-
ло вивчені. Один із проявів дис-
функцій сечовипускання — це

гіперактивний сечовий міхур
(ГСМ), який у чоловіків і жінок
є серйозною проблемою, зва-
жаючи на свою поширеність,
наявність безлічі клінічних ва-
ріантів, труднощів при лікуван-
ні. Згідно з положенням Між-
народного товариства з утри-
мання сечі, ГСМ визначається
як симптомокомплекс поєднан-
ня ургентності з імперативним
нетриманням сечі або без ньо-
го, що супроводжується частим

сечовипусканням або нокт-
урією. Гіперактивний сечовий
міхур не є захворюванням, що
загрожує життю, але істотно
знижує його якість, що призво-
дить до соціальної дезадаптації
й навіть до інвалідизації [5; 6].

Згідно з останніми даними
про патобіохімічні механізми
розвитку ГСМ, однією з пуско-
вих причин є гіпоксія детрузо-
ра. У хворих із ГСМ гіпоксія де-
трузора зумовлена мітохондрі-
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