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АНОТАЦІЯ 

 

 

Селюкова Н. Ю. Репродуктопатії нащадків матерів із фетоплацентарною 

недостатністю: гормонально залежні механізми розвитку та профілактика 

(експериментальне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (091 – Біологія). – Державна установа 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України», Харків, 2021. 

Негативна тенденція основних демографічних показників в Україні стала 

однією з найактуальніших проблем. На демографічну ситуацію суттєво впливає 

стан здоров’я населення, який останніми роками в Україні помітно 

погіршується. Нажаль, на сьогодні майже 20  % усіх подружніх пар 

репродуктивного віку є безплідними. Стан репродуктивної системи дорослої 

жінки залежить від багатьох факторів, серед яких важливе місце займає й 

перебіг вагітності її матері. В останні роки у 35-70 % вагітних жінок 

спостерігається розвиток фетоплацентарної недостатності, яка значною мірою 

обумовлює стан здоров’я народженого нащадка у різні періоди його життя, 

оскільки не фізіологічні рівні секреції плацентарних гормонів, впродовж 

вагітності є факторами, що спричиняють істотний модифікуючий вплив на 

становлення нейроендокринних механізмів регуляції поведінки, реактивність 

гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи на репродуктивну функцію.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню відстрочених наслідків 

впливу фетоплацентарна недостатність матерів різного репродуктивного віку 

на статеву функцію їх нащадків чоловічої та жіночої статі, а також оцінки стану 

репродуктивної системи останніх за умов профілактичного засобу в період 

ембріонального розвитку нащадків. Експеримент проведено на вагітних щурах 

популяції Вістар та їх нащадках різного віку обох статей. Всього було 
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використано 187 статевозрілих самиць щурів молодого репродуктивного віку 

(три місяці), самиці зрілого репродуктивного віку (10 місяців) та 65 

статевозрілих самця для запліднення щурів та отримання 978 їх нащадків різної 

статі. 

Експериментальним шляхом на моделі хронічної фетоплацентарної 

недостатності, відтвореної в самиць щурів впродовж третього триместру 

вагітності, доведена наявність у дорослих нащадків обох статей таких матерів 

комплексу змін у структурі та функції репродуктивної системи. Розширено 

наукові дані щодо впливу фетоплацентарної недостатності на гістоструктуру 

плаценти та матки у щурів; фізікальні показники фетогенезу та ембріогенезу 

(стан фізичного розвитку плодів, біометричні показники плацент, вади 

розвитку плодів, плідно-плацентарний коефіцієнт); гормональні та біохімічні 

маркери, які характеризують рівень у системі пероксидного окиснення ліпідів.  

На підставі комплексного дослідження поглиблено уявлення щодо впливу 

фетоплацентарної недостатності на соматостатевий розвиток нащадків жіночої 

та чоловічої статі. Отримано нові дані щодо механізму імпринтингової дії 

фетоплацентарної недостатності матерів у критичний період онтогенезу для 

програми розвитку статевої функції, яким може слугувати зниження 

програмувального піка тестостерону у новонароджених щурів. Визначені 

особливості щодо наявності модифікуючого впливу фетоплацентарної 

недостатності матерів під час вагітності на пубертатогенез нащадків обох 

статей. Вперше експериментальним шляхом підтверджений вплив ускладненої 

вагітності матерів різного віку на репродуктивну систему статевозрілих 

нащадків щурів жіночої та чоловічої статі, у яких зниження фертильності 

поєднується з гормонально-метаболічними розладами. 

Вперше отримані оригінальні результати, що вказують на різний вплив 

фетоплацентарної недостатності на статеву систему нащадків в онтогенезі в 

залежності від репродуктивного віку матерів на момент вагітності. 

Обґрунтована можливість профілактичного застосування нової 

фармацевтичної композиції для запобігання розвитку фетоплацентарної 
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недостатності з функціонально-метаболічними порушеннями плаценти та 

асоційованими з цим репродуктопатіями у статевозрілих нащадків щурів. 

За умов гострого експерименту встановлено, що фармацевтична 

композиція є практично нетоксичною (V клас токсичності), не викликає змін 

приросту маси тіла у щурів та не впливає на стан загальнотрофічних процесів в 

організмі. 

Фармацевтична композиція зменшує ознаки фетоплацентарної 

недостатності: покращує морфологічні структури досліджуваних органів, має 

позитивні наслідки на соматостатевий розвиток нащадків чоловічої та жіночої 

статі, призводить до нормалізації прооксидантно-оксидантного стану в 

організмі, нормалізації гормонального стану нащадків у більшості 

досліджуваних груп, призводить до більшої насиченості чоловічого організму 

андрогенами, поліпшенню показників статевої поведінки самців та самиць, 

покращенню спермограми та збільшенню самиць з нормальним естральним 

циклом.  

Ефективність профілактичної дії фармацевтичної композиції перевищує 

препарат порівняння Дипіридамол, що підтверджується морфологічними, 

фізіологічними, імуноферментними та біохімічними дослідженнями. 

Таким чином, на підставі результатів біохімічних, морфологічних, 

патофізіологічних та імуноферментних досліджень вирішено актуальну 

наукову проблему своєчасної діагностики, профілактики гормонально 

обумовлених змін репродуктивної системи дорослих нащадків обох статей, 

народжених від матерів, вагітність яких супроводжувалась фетоплацентарною 

недостатністю. 

Ключові слова: фетоплацентарна недостатність, нащадки, 

репродуктопатії, гормональний статус, фармацевтична композиція. 
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ANNOTATION 

 

 

Seliukova N. Yu. Reproductopathies of offspring of mothers with fetoplacental 

insufficiency: hormone-dependent mechanisms of development and prevention 

(experimental study). – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

The thesis for a Doctor of Biological science degree in speciality 14.01.14 

«Endocrinology» (091 – Biology). – State Institution «V. Danilevsky Institute for 

Endocrine Pathology Problems, National Academy of Medical Science of Ukraine», 

Kharkiv, 2021. 

The demographic factor is one of the determinants for ensuring stable and 

secure development of the state, and the problems of optimal demographic 

development should be considered as the primary interests of the state, as a factor and 

at the same time as a result of its functioning. Therefore, the negative trend of the 

main demographic indicators in Ukraine has become one of the most pressing 

problems. The demographic situation is significantly affected by the state of health of 

the population, which has significantly deteriorated in recent years in Ukraine. 

Unfortunately, today almost 20 % of all couples of reproductive age are infertile. The 

condition of the reproductive system of an adult woman depends on many factors, 

among which an important place is occupied by the course of her mother's pregnancy. 

In recent years, 35-70 % of pregnant women have developed fetoplacental 

insufficiency, which largely determines the state of health of the offspring at different 

periods of his life, because not physiological levels of placental hormone secretion 

during pregnancy are factors that cause significant modifying effect on the formation 

of neuroendocrine mechanisms of behavior regulation, the reactivity of the 

hypothalamic-pituitary-gonadal system to reproductive function. Therefore, the 

prevention of reproductive disorders caused by the pathological course of the 

mother's pregnancy requires objective analytical thinking and the development of 

pharmacological correction. 
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The dissertation is devoted to the study of the delayed effects of fetoplacental 

insufficiency on mothers of different reproductive ages on the sexual function of their 

male and female offspring, as well as to assess the state of the latter 's reproductive 

system under prophylactic conditions during embryonic development of offspring. 

The experiment was performed on pregnant Wistar rats and their offspring of 

different ages of both sexes. A total of 187 adult females of young reproductive age 

(three months), females of mature reproductive age (10 months) and 65 adult males 

were used to inseminate rats and obtain 978 offspring of different sexes. 

The presence of a complex of changes in the structure and function of the 

reproductive system in adult offspring of both sexes of such mothers has been 

experimentally demonstrated in a model of chronic fetoplacental insufficiency 

reproduced in female rats during the third trimester of pregnancy. Scientific data on 

the effect of fetoplacental insufficiency on the histostructure of the placenta and 

uterus in rats have been expanded; physical indicators of fetogenesis and 

embryogenesis (state of physical development of fetuses, biometric indicators of 

placentas, malformations of fetuses, placental coefficient); hormonal and biochemical 

markers that characterize the balance in the lipid peroxidation system. 

On the basis of a comprehensive study, an in-depth understanding of the 

impact of fetoplacental insufficiency on the somato-sexual development of female 

and male offspring. New data on the mechanism of imprinting action of fetoplacental 

insufficiency of mothers in the critical period of ontogenesis for the program of 

development of sexual function, which may serve to reduce the programmable peak 

of testosterone in newborn rats. Peculiarities of the presence of a modifying effect of 

fetoplacental insufficiency of mothers during pregnancy on the pubertogenesis of 

offspring of both sexes are determined. For the first time, the effect of complicated 

pregnancies of mothers of different ages on the reproductive system of mature 

offspring of female and male rats, in which reduced fertility is combined with 

hormonal and metabolic disorders, was confirmed experimentally. 
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For the first time, original results were obtained, indicating different effects of 

fetoplacental insufficiency on the reproductive system of offspring in ontogenesis 

depending on the reproductive age of the mother at the time of pregnancy. 

The possibility of pharmacological prevention of fetoplacental insufficiency 

development by correction of a new pharmaceutical composition of functional-

metabolic disorders of the placenta and associated reproductive disorders in adult 

offspring is substantiated. 

Under the conditions of an acute experiment, it was found that the 

pharmaceutical composition is practically non-toxic (class V toxicity), does not cause 

changes in body weight gain in rats and does not affect the state of zagalnotrophic 

processes in the body. 

The pharmaceutical composition reduces the signs of fetoplacental 

insufficiency: improves the morphological structures of the studied organs, has 

positive consequences on the somatoplastic development of male and female 

offspring, leads to the normalization of the prooxidant-oxidative balance in the body, 

normalizes the hormonal state of the offspring in most of the studied groups, leads to 

a greater saturation of the male body androgens, improving the indicators of sexual 

behavior in males and females, improving semen analysis and increasing females 

with a normal estrous cycle. 

The effectiveness of the preventive action of pharmaceutical composition 

exceeds the reference drug Dipyridamole, which is confirmed by morphological, 

physiological, immunoassay and biochemical studies. 

Based on the results of biochemical, morphological, pathophysiological and 

enzyme-linked immunosorbent assays solved the current scientific problem of timely 

diagnosis, prevention of hormonal changes in the reproductive system of adult 

offspring of both sexes born to mothers whose pregnancies were accompanied by 

fetoplacental insufficiency. 

Key words: fetoplacental insufficiency, offspring, reproductive diseases, 

hormonal status, pharmaceutical composition. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

у світі з кожним роком поступово зростає чисельність безплідних пар [1], а 

демографічна ситуація в більшості країн європейського регіону 

характеризується як досить складна: приріст населення є недостатнім, його 

середній вік суттєво збільшується [2-4]. В Україні майже 20 % усіх подружніх 

пар репродуктивного віку є безплідними, що має не тільки медичне, але й 

соціальне та економічне значення [5]. Тому проблема своєчасної діагностики та 

ефективного лікування репродуктивних розладів у нашій країні є однією з 

найважливіших. 

На стан репродуктивної системи (РС) дорослої жінки впливають багато 

факторів. Це може бути робота на хімічному виробництві, використання 

пестицидів, погіршення екологічних умов, вживання ліків, згубні звички, стрес, 

вік матері та інші [6-8]. Одним із результатів взаємодії шкідливих зовнішніх 

факторів із організмом вагітної може бути розвиток фетоплацентарної 

недостатності (ФПН), яка останніми роками спостерігається у 35-70 % вагітних 

жінок [9]. Фетоплацентарна недостатність – симптомокомплекс порушень, який 

значною мірою обумовлює не тільки перебіг вагітності та пологів, але й стан 

здоров’я народженого нащадка у різні періоди його життя.  

Фетоплацентарна недостатність характеризується патологічними змінами 

у морфології плаценти і порушеннями її функції, у тому числі 

гормонсинтезуючої. Морфологічним субстратом плацентарної недостатності є 

зміни, пов'язані з порушенням імплантації та плацентації. Патогенез ФПН 

включає декілька взаємопов’язаних аспектів, а саме: 1) недостатність інвазії 

цитотрофобласту [10]; 2) патологічні зміни матково-плацентарного кровообігу 

[11]; 3) незрілість ворсинчастого дерева; 4) зниження компенсаторно-

пристосовних механізмів у фетоплацентарному комплексі (ФПК); 5) ураження 

плацентарного бар’єру [12, 13]; 6) розвиток метаболічних порушень у ФПК; 7) 
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зміни рівня материнських і плодових факторів росту [14]. В результаті 

гемодинамічних і морфологічних змін первинно порушується трофічна функція 

плаценти, потім змінюється газообмін на рівні плацентарного бар'єру [15].  

Важливою ознакою ФПН є порушення синтезу гормонів ФПК 

(естрогенів, прогестерону (ПГ), плацентарного лактогену та ін.) [16-19]. 

Порушення гормонального балансу в перинатальному періоді онтогенезу 

спричинює істотний модифікувальний вплив на становлення 

нейроендокринних механізмів регуляції поведінки, репродуктивних процесів і 

реактивності гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи (ГГГС). Ці зміни 

відбуваються за рахунок гормононейромедіаторного імпринтингу, тобто 

програмування головного мозку на тривалий час, та пов'язані з порушенням 

епігенетичного контролю експресії клітинного геному [8]. Будь які не 

фізіологічні рівні секреції плацентарних гормонів, впродовж вагітності, яка 

ускладнена ФПН, можуть призвести до патологічних змін у плода. Такі зміни 

виявляють на мікроструктурному рівні (розміри ядер нейроцитів, 

нейросекреторних ядер гіпоталамуса, архітектоніки синаптичних зв’язків у 

головному мозку) або взагалі не виявляють, натомість функціональна патологія 

є очевидною. Одним із важливих процесів ембріонального розвитку є статева 

диференціація мозку, тобто програмування особливостей поведінки за 

чоловічим або жіночим типом. Статевий функціональний диморфізм 

забезпечується відмінностями гормонально-рецепторних, нейромедіаторних, 

пептидергічних, ферментних систем гіпоталамуса та інших структур головного 

мозку [20], що при ФПН може порушуватися.   

Чисельними дослідженнями, проведеними протягом останніх років, 

доведено наявність зв'язку між впливом тих чи інших чинників, які діють під 

час вагітності на стан та функціонування різних систем організму в 

постнатальному періоді [21-25]. Показано, що нащадки, які були народжені 

матерями із ФПН, мають морфофункціональні порушення з боку 

серцевосудинної, сечовивідної, дихальної, імунної систем; а також печінки та 

головного мозку [26-34]. До наслідків впливу ФПН відносять і різноманітні 
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порушення фізичного й розумового розвитку, а також підвищену соматичну та 

інфекційну захворюваність [35]. Це у дорослому віці може бути причиною 

розвитку виникнення метаболічного синдрому, артеріальної гіпертензії, 

цукрового діабету та інші [24].  

Щодо стану РС у нащадків, народжених від вагітностей, ускладнених 

ФПН, то існують тільки поодинокі повідомлення про зміни статевого 

дозрівання та гормонального дисбалансу в осіб чоловічої статі [36, 37]. В 

дослідженнях показано такі вади чоловічої РС, як крипторхізм та гіпоспадії [38, 

39]. Причин даних патологій розрізняють декілька, але до найпоширеніших 

належать наступні: збій роботи ендокринної системи (порушення секреції 

гонадотропінів в антенатальному та постнатальному періодах), порушення 

рецепторного апарата яєчка за нормального рівня тестостерона (Тс), дисбаланс 

гормонів у вагітної жінки під час виношування плоду чоловічої статі [37, 40, 

41].  

Відомо також, що ФПН призводить не тільки до розвитку адаптивних 

реакцій плода, але й зумовлює патологічні зміни у фетальних органах і 

тканинах. Так, наприклад, будова яєчників плодів від матерів із ускладненою 

вагітністю відповідає гіпопластичному типу і свідчить про низьку 

функціональну активність фетальних гонад, що може призвести надалі до 

порушення гермінативної функції жіночого організму [42]. Фетоплацентарна 

недостатність викликає часто не зміни структури органів, а «функціональні 

тератологічні зміни», які можуть бути маніфестовані у підлітковому, або навіть 

у дорослому віці [8]. З огляду на вище наведене висловлюється припущення, 

що ФПН може виступати негативним чинником для становлення та 

функціонування РС пубертатних нащадків, але це твердження потребує 

подальшого експериментального підтвердження. 

Вище наведені експериментальні та клінічні дослідження були проведені 

протягом перших років життя нащадків. Проте відомо, що РС починає 

функціонувати вже після десятирічного віку, тобто в більш віддалених 

термінах. Але детальних досліджень щодо цього аспекту проблеми, у тому 
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числі і з урахуванням ендокринологічних аспектів проблеми, не проводилося, 

що обумовлює їх актуальність. 

Останніми роками в ряді досліджень встановлено, що значна частка 

випадків ускладнень вагітностей, у тому числі й розвиток ФПН, може 

обумовлюватися потраплянням в організм вагітної із зовнішнього середовища 

ксенобіотиків – чужорідних для організму хімічних сполук, які не 

використовуються для вироблення енергії, побудови клітин і тканин. 

Потенційно шкідливі ксенобіотики знаходяться у повітрі, ґрунті, воді, їжі. Вони 

входять до складу багатьох продуктів та лікарських засобів. Це обумовлено 

розвитком промисловості та зміною підходів до виготовлення фармацевтичної 

та харчової продукції [43]. Натепер доведено, що проникнення цих речовин у 

материнський організм веде до різного ступеня сукупного ксенобіотичного 

навантаження з наступною індукцією реакцій знешкодження і розвитком ФПН 

[44, 45].  

Разом з тим на даний час, не проводилося досліджень, які б мали за мету 

визначення характеру та механізмів віддалених наслідків впливу ФПН у 

вагітних на репродуктивну функцію нащадків обох статей, що обумовлює 

необхідність їх проведення. Цілком зрозуміло, що першим етапом роботи у 

даному напрямку повинно стати експериментальне дослідження.  

Відомо, що у патогенезі та розвитку запальних захворювань органів РС 

суттєве значення мають неспецифічні біохімічні процеси, що визначають 

реактивність організму, його адаптивний потенціал у відповідь на дію 

ендогенних і екзогенних факторів. Одним з таких регуляторних метаболічних 

механізмів є процеси пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного 

захисту (АОЗ), що представляють собою єдину систему і забезпечують окисно-

відновний гомеостаз на оптимальному для цілісного організму рівні [46]. Слід 

зазначити, що активації процесів вільнорадикального окиснення внаслідок 

ішемії належить важливе місце в патогенезі ФПН.  

Для відтворення в експерименті моделі пошкодження біомембран клітин 

різних органів широкого застосування набув ксенобіотик тетрахлорметан. Його 
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вплив супроводжується вираженим порушенням ферментативної активності 

мембран ендоплазматичного ретикулума, мітохондрій та пошкодженням 

білоксинтезуючого апарату гепатоцитів та клітин плаценти [43, 47-51], які 

чутливі до впливу хімічних речовин. Зважаючи на це, доцільно 

використовували тетрахлорметан для моделювання у щурів ФПН, обумовленої 

гістотоксичною гіпоксією [48]. 

Ще однією проблемою, яка обумовлює існуючу демографічну ситуацію в 

країнах Європейського регіону є те, що протягом останніх десятиріч середній 

вік жінок, які вперше народжують, в розвинених країнах поступово 

збільшувався, причому жінки старші за 35 років складають значну частку 

вагітних у популяції [52], а як загальновідомо: вагітність у такому віці досить 

часто призводить до розвитку ФПН, прееклампсії, скорочення кількості 

нормальних пологів, мертвонароджуваності, вроджених вад розвитку та інші 

[53, 54]. Основною причиною цього є фізіологічне зниження статевих гормонів 

та патологічні морфофункціональні зміни матки [55-57]. В той же час, у 

літературі майже не знайдено повідомлень щодо різниці між нащадками, які 

були народжені жінками з ФПН різного репродуктивного віку, що не дає 

можливості відпрацювати ефективні заходи профілактики ускладненої 

вагітності. Останнє також обумовлює необхідність уточнення цього аспекту в 

процесі роботи.  

Цілком зрозуміло, що профілактика репродуктивних розладів у дорослих 

особин, викликаних порушеннями перебігу вагітностей їх матерів, у тому числі 

у разі контакту з ксенобіотиками та розвитку внаслідок цього ФПН, повинна 

проводитися ще на етапі вагітності матерів.  

В першу чергу, заходи повинні бути спрямовані на лікування у них ФПН. 

Натепер в акушерській практиці надання допомоги вагітним із ФПН 

проводиться згідно із клінічними настановами, які пропонують використання 

низки препаратів. Ці засоби впливають на окремі ланки патогенезу 

захворювання, але, на жаль, не здатні діяти на весь ФПК [52, 58-61]. 

Призначення відразу декількох препаратів під час вагітності може призвести до 
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появи побічних ефектів, які проявляться у дитини, а також значно зменшує 

комплаєнтність пацієнтки. Крім того, наразі не існує схеми лікування вагітних, 

які зазнали дії ксенобіотиками. Тому для лікування ФПН обґрунтованим є 

використання одного комбінованого препарату, що об'єднує в одній лікарській 

формі всі необхідні активні фармацевтичні інгредієнти в збалансованій 

кількості, які можуть впливати на декілька ланок патогенезу та мати мінімальну 

кількість побічних ефектів. Для вирішення цієї проблеми нами в процесі 

пілотного дослідження розроблена і пропонується нова фармацевтична 

композиція (ФК), яка не містить фетотоксичні активні фармацевтичні 

інгредієнти із груп базової терапії ФПН, а саме аміно- та дикарбонові кислоти, 

вітаміни та судинорозширювальні засоби. Вивчення властивостей цієї 

композиції щодо безпосередньо перинатального періоду та впливу на 

подальший соматостатевий розвиток нащадків народжених після її 

застосування може бути патогенетичним підґрунтям для розробки нового 

вітчизняного засобу, використання якого буде сприяти не тільки корекції ФПН, 

але й мати профілактичне значення щодо збереження репродуктивного статусу 

у дорослому віці мешканців України обох статей.  

Отже, актуальність даного дослідження пов’язана, перш за все, з 

необхідністю поглиблення та розширення наукових експериментально 

підтверджених даних відносно особливостей характеру та ґенезу гормонально 

залежних репродуктопатій у нащадків самиць, вагітність яких внаслідок впливу 

ксенобіотика, супроводжувалась ФПН в залежності від: віку тварин, на момент 

вагітності; статі та віку нащадка. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах наукових тем ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»: 

«Експериментальне дослідження статевих особливостей впливу наночастинок 

рідкісноземельних металів на репродуктивну функцію (експериментальне 

дослідження)» (№ державної реєстрації 0115U001033); «Визначення ролі 

ендотеліальної дисфункції в розвитку порушень системи репродукції та 
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обѓрунтування підходів до їх терапії» (№ державної реєстрації 0114U001201); 

«Вивчення наслідків впливу «пасивного» тютюнопаління матерів під час 

вагітності на сомато-ендокринний фенотип нащадків (експериментальне 

дослідження)» (№ державної реєстрації 0117U007187).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження: визначити 

гормонально залежні механізми розвитку репродуктопатій в онтогенезі 

нащадків щурів обох статей, народжених від матерів різного віку із 

фетоплацентарною недостатністю, та експериментально обґрунтувати 

потенційну профілактичну дію розробленої оригінальної фармацевтичної 

композиції щодо фенотипу таких тварин. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі вирішували такі завдання:  

1. Вивчити особливості впливу ФПН, що індуковано тетрахлорметаном, 

на організм вагітних самиць щурів різного репродуктивного віку за 

показниками морфофункціонального стану її плаценти та матки; 

2. Дослідити маркери ФПН у самиць щурів: фізікальні показники 

фетогенезу та ембріогенезу; гормональні та біохімічні маркери, які 

характеризують баланс у системі ПОЛ; 

3. Оцінити ступінь порушень соматичного та статевого розвитку 

(аногенітальна відстань, відкриття піхви та опущення сім’яників, рівень 

тестостерону на 5-ту добу постнатального життя у самців) нащадків щурів обох 

статей, народжених від самиць із ФПН; 

4. Дослідити особливості пубертатогенезу у нащадків щурів обох статей, 

які були народжені самицями із ФПН, за показниками гормональних, 

фізіологічних, біохімічних та гістологічних досліджень; 

5. Проаналізувати гормональний стан репродуктивної функції самців 

щурів народжених від тварин із ФПН, та відстежити зміни у генеративній 

системі тварин за показниками фертильності, спермограми, статевої поведінки 

та морфометрії гістологічних зрізів сім’яників; 



 

 

26  

6. Оцінити дію ФПН на формування гормонального статусу, статеву 

поведінку, фертильність та гістологічну будову яєчників статевозрілих самиць 

нащадків, народжених від самиць різного віку; 

7. Провести порівняльний аналіз ФПН на становлення та функціонування 

РС нащадків, в залежності від репродуктивного віку самиць;  

8. Дослідити ефективність та нешкідливість розробленої нової ФК, 

оцінити перспективність її використання у період вагітності для профілактики 

ФПН та профілактики розвитку гормонально залежних репродуктопатій 

нащадків у дорослому віці. 

Об’єкт дослідження – РС нащадків щурів обох статей, народжених 

матерями у різному репродуктивному віці із хронічною ФПН, яку індуковано 

тетрахлорметаном.  

Предмет дослідження – морфофункціональний стан ФПК, 

соматостатевий розвиток нащадків, пубертатогенез, статева поведінка, 

плідність, гормональний статус, сперматогенез та овогенез за розвитку 

репродуктопатій нащадків щурів обох статей, народжених від матерів щурів 

різного віку із ФПН; нова ФК, корегування репродуктивних функцій.  

Методи дослідження: 1) фізіологічні – спостереження за станом тварин 

за інтегральними показниками (для визначення гострої токсичності, 

життєздатності); соматичний та статевий розвиток щурят (для оцінки розвитку 

тварин); дослідження статевої поведінки та фертильності піддослідних тварин; 

2) препаративні – визначення маси та стану внутрішніх органів; 

3) цитологічні – для оцінки стану сперматогенезу у суспензії епідидимальних 

сперматозоїдів; визначення наявності сперматозоїдів у піхвових мазках самиць 

(для виявлення першого дня вагітності); 4) гістологічні – для визначення 

кількісних характеристик сперматогенезу та овогенезу, для оцінки впливу ФПН 

на стан матки вагітних самиць та плацент; 5) фармакологічні – створення та 

дослідження нової ФК; 6) імуноферментні – для дослідження гормонального 

стану у піддослідних тварин за визначенням рівня статевих гормонів у 

сироватці крові; 7) біохімічні – для оцінювання інтенсивності процесів ПОЛ; 
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8) статистичні – для оцінки нормальності, розподілу дат, розрахунку основних 

статистичних параметрів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше експериментальним 

шляхом на моделі хронічної ФПН, відтвореної в самиць щурів впродовж 

третього триместру вагітності, доведена наявність у дорослих нащадків обох 

статей таких матерів комплексу змін у морфоструктурі та функції РС. 

Доповнено особливості впливу ФПН на гістоструктуру плаценти та матки у 

щурів; фізікальні показники фетогенезу та ембріогенезу (стан фізичного 

розвитку плодів, біометричні показники плацент, вади розвитку плодів, плідно-

плацентарний коефіцієнт); гормональні та біохімічні маркери, які 

характеризують прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі тварин.  

Вперше показано вплив ФПН матерів різного репродуктивного віку на 

соматостатевий розвиток нащадків жіночої та чоловічої статі; визначено 

наслідки впливу ФПН у самиць щурів щодо змін неонатального рівня Тс – 

предиктора напрямку статевої диференціації мозку у її нащадків чоловічої 

статі, а саме зниження його рівня. 

Вперше показано наявність впливу ФПН матерів під час вагітності на 

пубертатогенез нащадків обох статей, та проявляється в гальмуванні 

диференціювання чоловічих статевих клітин, зменшеному резерві 

фолікулогенезу, дисбалансі статевих гормонів, суттєвих змінах активності АОЗ 

в організмі нащадків щурів. Вперше отримані оригінальні дані щодо впливу 

ФПН на РС в онтогенезі, в залежності від репродуктивного віку матері на 

момент вагітності. 

Експериментально обґрунтовано можливість профілактичного 

застосування нової ФК для запобігання розвитку ФПН із функціонально-

метаболічними порушеннями плаценти та асоційованими з цим 

репродуктопатіями у статевозрілих нащадків щурів. Наукову новизну 

досліджень підтверджено патентом України на корисну модель 

«Фармацевтична композиція для корекції порушень, що виникають за умов 

фетоплацентарної недостатності» (№ 143079 від 10.07.2020 р).  
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На підставі результатів біохімічних, морфологічних, патофізіологічних та 

імуноферментних досліджень вирішено актуальну наукову проблему 

своєчасної діагностики, профілактики та лікування гормонально обумовлених 

змін РС дорослих нащадків щурів обох статей, народжених від матерів, 

вагітність яких супроводжувалась ФПН. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

доведені нові дані щодо наслідків та характеру впливу ФПН у матерів на 

розвиток і функціонування РС дорослих нащадків щурів застосовуються у 

лабораторії репродуктивної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».  

Вивчено властивості нової ФК, яка не містить фетотоксичні активні 

інгредієнти із груп базової терапії ФПН, стосовно перинатального періоду та 

впливу на подальший соматостатевий розвиток народжених, що дозволяє 

розширити арсенал гравідопротекторів, зокрема комбінованих, та 

рекомендувати їх не тільки для корекції ФПН, але й із профілактичною метою 

щодо збереження репродуктивного статусу в таких нащадків щурів у 

дорослому віці. 

Отримані результати та висновки свідчать про необхідність 

впровадження широких заходів із соціально-медичного захисту вагітних, 

починаючи з найбільш ранніх етапів виношування дитини. 

Результати дисертаційної роботи включено у лекційні курси 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 

Національного фармацевтичного університету, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти.  

Особистий внесок здобувача. Дисертанткою самостійно проведено 

інформаційний пошук, здійснено аналіз сучасної наукової літератури, що 

відповідає темі роботи, сформульовано мету і завдання дослідження та 

розроблено дизайн його виконання. Здобувачем самостійно проведені усі 

експериментальні дослідження на базі лабораторії патогістології ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 
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Особисто систематизовано отримані результати, проведено статистичний аналіз 

отриманих результатів із використанням комп'ютерних програм, адаптованих 

до біологічних досліджень, написано всі розділи дисертаційної роботи; 

підготовлено до друку наукові праці та дисертаційну роботу до захисту. У 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертантки належить 

провідна частина виконаної роботи. Авторка не запозичувала ідеї та розробки 

співавторів публікацій. Матеріали, положення та висновки кандидатської 

дисертації здобувачки не використовувалися при виконанні даної роботи. 

Гістологічні та морфометричні дослідження проводилися сумісно з 

к. б. н., с. н. с. Ю. Б. Лар’яновською у ЦНІЛ Національного фармацевтичного 

університету. Створення та розробка ФК для перорального застосування у 

формі твердих желатинових капсул здійснено в секторі технології лікарських 

форм лабораторії аналітичних та фізико-хімічних досліджень ДУ «ІПЕП» під 

керівництвом к. фарм. н., с. н. с. C. П. Кустової. Визначення концентрації 

статевих гормонів проводились спільно із к. б. н. Л. А. Сиротенко.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях, 

з’їздах, конгресах: «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології» (П’ятнадцяті, Дев'ятнадцяті Данилевські читання) (Харків, 

2016, 2020); «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня 

фармакологічна корекція» (Харків, 2018, 2019); «Весняні наукові читання 2019» 

(Вінниця, 2019); ІХ з’їзд ендокринологів України, що присвячений 100-річному 

ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім В. Я. Данилевського 

НАМНУ» (Харків, 2019); «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (Харків, 2020); «Сучасна медицина очима молоді: 

проблеми і перспективи вирішення» (Харків, 2020); «Теорія та практика 

сучасної морфології» (Дніпро, 2020); «International scientific and practical 

conference» (Lublin, Republic of Poland, 2020). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

33 наукові праці, у тому числі 22 статті (3 – самостійних та 19 – у 

співавторстві), у фахових наукових виданнях України (рекомендованих ДАК 
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МОН України) та включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 

патент України на корисну модель, 10 робіт у наукових збірниках, матеріалах і 

тезах конференцій, конгресів та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 340 сторінках 

комп’ютерного тексту. Дисертація складається із анотації, списку публікацій 

здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та 

методів дослідження, семи розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків), списку використаних джерел, 

що містить 351 посилання та складає 47 сторінки), 3 додатків. Дисертацію 

ілюстровано 50 таблицями та 68 рисунками.    
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФЕТОПЛАЦЕНТАРНУ 

НЕДОСТАТНІСТЬ У МАТЕРІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЩАДКІВ 

ЖІНОЧОЇ ТА ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1. 1. Гормональна регуляція комплексу «мати-плацента-плід» у жінок із 

фетоплацентарною недостатністю 

 

Успішний результат вагітності залежить від генетичних, клітинних та 

гормональних взаємодій, які призводять до імплантації, плацентації, 

ембріонального та внутрішньоутробного розвитку, пологів та адаптації плода 

до післянатального життя. Ендокринна система плода та плаценти починає 

розвиток на початку гестації і відіграє модулюючу роль у різних фізіологічних 

системах органів і готує плід до життя після народження. 

Плацента – це багатофункціональний орган, що забезпечує оптимальне 

зростання плоду та його функціонування. Структура і функція можуть 

адаптуватися до різноманітних зовнішніх стресорів. У разі невдачі адаптації або 

неадекватного розвитку плаценти виживання, зростання та розвиток плоду 

знаходяться під загрозою, що надалі може спричинити розвиток так званого 

програмування захворювань у дорослих [23, 24, 25]. Більш того, дисфункція 

плаценти сприяє розвитку материнських захворювань, таких як прееклампсія, 

що може призвести до пожиттєвої хвороби [62]. 

Основними визначальними факторами росту плода є генетичний склад 

людини, доступність поживних речовин від матері та фактори навколишнього 

середовища в поєднанні зі здатністю плаценти адекватно переносити поживні 

речовини, кисень плоду та ендокринна модуляція цих взаємодій [63]. Зниження 

росту плода та подальша патологічна затримка внутрішньоутробного розвитку 

плода (ЗВУР) можуть бути спричинені материнськими факторами (погане 
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харчування, гіпертонія, гестоз), плодом (хромосомні порушення, багатоплідна 

вагітність) або плацентарними факторами [18], однак у більшості випадків саме 

ЗВУР є результатом плацентарної дисфункції [19]. Затримка внутрішньо-

утробного розвитку плода характеризується дефіцитним зростанням маси плода 

і є головною причиною перинатальної захворюваності та смертності [64, 65]. 

Термін ФПН  широко використовується для опису зменшеного переносу 

кисню та поживних речовин до плода, що негативно впливає на розвиток 

плода. Антецеденти ФПН можуть включати в себе недоїдання матері та 

гіпертонію, але до 60 % випадків ФПН є ідіопатичними, де спостерігається 

фізіологічний дефіцит у реконструкції маткових та плацентарних спіральних 

артерій, що призводить до обмеженої внутрішньоплацентарної перфузії [66]. 

Порушення функції плаценти є основним клінічним показником того, що 

передача кисню та поживних речовин є недостатньою, і може негативно 

впливати на ріст плода. Плід, який розвивається у матері на тлі ФПН 

характеризується переважним перерозподілом кровоплину до життєво 

важливих органів (головного мозку, міокарда та надниркових залоз), тоді як 

інші органи, включаючи шлунково-кишковий тракт, шкіру та ін., можуть бути 

позбавлені достатнього кровотоку. Цей плодовий перерозподіл кровотоку 

відбувається як прямий результат гіпоксії, і його можна виявити через змінену 

доплерографію [33, 67].  

Деякі аспекти функціонування плаценти мають вирішальне значення для 

росту та розвитку плода, включаючи адекватну інвазію трофобластів, 

збільшення внутрішньоплацентарного кровотоку під час гестації, 

транспортування таких поживних речовин, як глюкоза та амінокислоти від 

матері до плода, а також для виробництва та передачі регулюючих гормонів.  

Таким чином, ФПН це комплекс змін у системі «мати-плацента-плід», які 

призводять до порушень гемодинамічної, транспортної, дихальної, 

метаболічної та ендокринної функції плаценти.  

Однією з головних функцій плаценти є здатність синтезувати важливі 

гормони та інші медіатори, оскільки ця ендокринна функція плаценти має 
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вирішальне значення для успішної гестації. Насправді плацентарні гормони 

важливі протягом всієї гестації, оскільки вони відіграють різну роль у 

встановленні та підтриманні вагітності, розвитку плода та пологах. Основним 

джерелом плацентарних гормонів є синцитіотрофобластний (СТБ) шар, який 

виражає ферментативний механізм та інші вимоги до біосинтезу кількох 

гормонів, які втручаються в численні події, пов’язані з вагітністю. Інші 

фенотипи трофобластів, однак, також можуть виробляти деякі плацентарні 

гормони і впливати на гестаційний перебіг. Наприклад, гормони, що 

виробляються екстравільозним трофобластом, сприяють реконструкції 

судинної та маткової тканин і регулюють міграцію та інвазію самого 

екстравільозного трофобласту [68, 69]. 

Протягом вагітності плацента синтезує практично всі відомі гормони 

жіночого організму, використовуючи материнські і плодові попередники. За 

біологічними та імунологічними властивостями кожен з гормонів плаценти 

відповідає аналогічному гіпофізарному, гіпоталамічному або статевому 

гормону. Серед гормонів білкової природи, подібних гіпофізарним, плацента 

виробляє такі: хоріонічний гормон (ХГ) плацентарний лактоген (ПЛ), 

хоріонічний тиреотропний гормон (ТТГ); хоріонічний адренокортикотропний 

гормон (АКТГ). Крім того, плацента продукує родинні АКТГ пептиди, 

включаючи β-ендорфіни і α-меланоцитостимулюючий гормон. До 

гіпоталамоподібних гормонів плаценти відносяться: кортиколіберин, 

гонадоліберин, тироліберин, соматостатин. Зі стероїдних гормонів плацента 

синтезує ПГ та естрогени [17]. 

Хоріонічний гонадотропін – один з найважливіших гормонів, пов’язаних 

із вагітністю. Він належить до сімейства гормонів глікопротеїну, поділяючи 

подібність з іншими членами цього сімейства, такими як гіпофізарний 

лютеїнізуючий гормон (ЛГ) та фолікулостимулюючий гормон (ФСГ). Ці 

гормони складаються з двох нековалентно пов'язаних субодиниць α та β: α 

субодиниця однакова, тоді як β-субодиниця характерна для кожного гормону. 

β-субодиниця ХГ кодується кластером генів, розташованих на 19 хромосомі 
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[70]. Отже, ХГ – це гетеродимерний білок, що синтезується переважно 

синцитіотрофобластом [71], хоча екстравільозний трофобласт також може 

виробляти цей білок [72], мРНК ХГ виявляється на стадії ембріона від шести до 

восьми клітин, тому ембріон людини починає виробляти цей гормон ще перед 

імплантацією [73]. З восьмого дня вагітності ХГ виявляється у сироватці матері, 

а його рівень досягає піку на 10-му тижні вагітності, повільно знижуючись до 

кінця вагітності [71]. Більше того, секреція цього глікопротеїну є пульсуючою 

[74]. Виявлення β-субодиниць ХГ у крові та сечі зазвичай використовується як 

тест на вагітність [75], оскільки він майже виключно виробляється під час 

вагітності (деякі типи пухлинних клітин також можуть виділяти цей гормон). 

Хоріонічний гонадотропін зв'язується з рецептором ЛГ-ХГ, пов'язаним з 

білком G, і головним чином активує фермент аденілілциклазу, підвищуючи 

одночасно рівень циклічного аденозинофосфату (цАМФ) та активність 

протеїнкінази A. Крім того, через незалежний механізм ХГ може також 

активувати фосфоліпазу С-інозитолфосфатного шляху [76]. Рецептор ЛГ-ХГ 

експресується в цитотрофобласті, СТБ та в екстравільозному трофобласті [72].  

Кілька доказів підтверджують модуляторну роль ХГ в ендометрії та 

ангіогенезі плаценти. Насправді, рецептор ЛГ-ХГ експресується в маткових 

артеріях людини, а саме в ендотеліальних клітинах та гладком’язових клітинах 

[77]. Різні дослідження in vitro також повідомляють, що ХГ важливий для 

імунотолерантності, оскільки він пригнічує материнську імунологічну систему 

[78]. Крім того, ХГ викликає релаксантну дію на тканини міометрія людини, що 

пропонує прямий внесок цього гормону в підтримку спокою міометрія під час 

вагітності [79].  

На додаток до цих сигнальних шляхів синтез ХГ може також 

посилюватися іншими гормонами та факторами росту, такими як 

гонадоліберин, лептин [80], активін, кальцитріол [81], кортизол та 

епідермальний фактор росту [82]. З іншого боку, ПГ та інгібін перешкоджають 

секреції цього гормону. 
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Хоріонічний гонадотропін сприяє синтезу естрогенів в ФПК, а також бере 

участь в процесі ароматизації андрогенів плодового походження. Тим самим, 

він впливає на формування функціональної активності гонад і надниркових 

залоз плода. Наростання рівня ХГ, а також синтезованих жовтим тілом і 

плацентою стероїдних гормонів призводить до гальмування циклічної секреції 

гіпофізарних гонадотропних гормонів, що проявляється низьким вмістом 

останніх при вагітності. ХГ надає також тиреоидстимулирующих ефект, так як 

в його молекулі виявлено ділянки, що забезпечують його взаємодія з 

рецепторами ТТГ. Встановлено, що підвищення активності щитовидної залози 

під час вагітності пов'язано з ХГ [17].   

В даний час точні тести для прогнозування ЗВУР не доступні; тому 

пошук надійних біомаркерів для діагностики та прогнозування цього 

ускладнення, пов’язаних із вагітністю, доцільно використовувати в поєднанні з 

іншими методами скринінгу, включаючи доплерографію маткових артерій. 

Кілька публікацій повідомили, що рівень гормонів, пов’язаних з плацентою, 

відрізняється за цим станом, хоча різні повідомлення часто суперечать один 

одному. Дійсно, у першому триместрі у жінок, які народжують дітей із ЗВУР, 

рівень ХГ низький [83] або не змінюється [84]. У другому триместрі 

концентрація ХГ у сироватці крові підвищується [85]. Таким чином, здатність 

рівнів ХГ в сироватці саме передбачити ЗВУР неефективна. Але, в ранні 

терміни вагітності найбільш інформативним показником протікання вагітності 

все ж таки є концентрація ХГ в крові матері [86]. При загрозі переривання 

вагітності відмічається зниження рівня ХГ та ПГ, що обумовлено порушенням 

гормональної активності жовтого тіла вагітності [87]. 

Плацентарний лактоген, також відомий як хоріонічний соматомамотропін 

людини, є поліпептидним гормоном, кодованим кластером з п'яти генів, 

локалізованих на 17 хромосомі [88]. Цей гормон в основному біосинтезується 

СТБ, і виявляється в сироватці крові та сечі при нормальній вагітності, а також 

при міхуровому заносі [89]. Він грає важливу роль в дозріванні і розвитку 

молочних залоз під час вагітності та в їх підготовці до лактації. При цьому 



 

 

36  

лактогенна активність ПЛ вище, ніж у гіпофізарного пролактину. Крім того, 

ПЛ, подібно пролактину, підтримує роботу жовтого тіла яєчників, сприяючи 

підвищенню секреції ПГ.  

З другого тижня гестації в плаценті виявляється ПЛ; після третього-

шостого тижня він в основному вивільняється в материнський кровообіг, хоча 

він також присутній у внутрішньоутробному кровообігу. До кінця вагітності 

рівень ПЛ у сироватці крові сильно зростає, зникаючи після пологів [88]. 

Фактично, виробництво ПЛ, здається, відображає збільшення маси плаценти, 

зокрема маси СТБ. Багатоплідна вагітність призводить до збільшення 

концентрації гормону пропорційно маси і числу плацент. 

ПЛ діє шляхом зв'язування з мембранним рецептором гормону росту 

гіпофіза, рецептора гормону росту, хоча з меншою спорідненістю, ніж його 

основні ліганди. Крім того, ПЛ має також спорідненість до рецепторів 

пролактину [88]. 

Основні функції ПЛ – регуляція обміну ліпідів та вуглеводів у матері, 

важлива для гомеостазу енергії матері та плоду [88]. Ці докази призвели до 

гіпотези, що ПЛ відповідає за інсулінорезистентність, що виникає в середині 

вагітності, хоча ця гіпотеза ще залишається суперечливою [90]. Також ПЛ може 

сприяти ранньому ембріональному росту [91] і вважається, що він чинить свій 

вплив на плід, стимулюючи вироблення інших гормонів, таких як 

інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-І) та інсулін [92]. 

З іншого боку, ПЛ сприяє накопиченню жиру і збільшення вмісту в 

плазмі вільних жирних кислот, створюючи необхідний енергетичний резерв. 

Через тривалий час після їжі і натще він активує переважно катаболічні реакції, 

сприяє кетогенезу в материнському організмі. Дія ПЛ визначає метаболічну і 

біосинтетичну функції СТБ. Близько 90 % ПЛ надходить в кров вагітної, а 

решта 10 % потрапляють в навколоплідні води і до плоду. Зниження 

концентрації рівня ПЛ в сироватці крові свідчить про порушення функції 

плаценти, що призводить до ФПН і, як наслідок, в подальшому 

віддзеркалюється, як ЗВУР. У другій половині вагітності прогностичне 
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значення має тільки низький рівень ПЛ. Виражена ФПН, як правило, 

супроводжується зниженням концентрації цього гормону більше ніж на 50 %, в 

порівнянні з нормативними показниками. Якщо рівень ПЛ знижується до 80 %, 

це може свідчити про антенатальну загибель плода. При загрозі переривання 

вагітності зниження його рівня є одним з ранніх діагностичних ознак [17].  

Прогестерон – це стероїдний гормон, який має вирішальне значення для 

підтримання гестації, тому його ще називають «гормоном вагітності». Жовте 

тіло є основним продуцентом ПГ в перші тижні вагітності, завдяки стимуляції 

ХГ. Через шість-вісім тижнів гестації до кінця вагітності, коли концентрація ХГ 

знижується, плацента поступово стає основним джерелом ПГ внаслідок 

утворення синцитіального шару [93]. При цьому гормон здатний 

накопичуватися в різних тканинах, створюючи своєрідні депо для підтримки 

його концентрації в належному рівні. Цей стероїдний гормон синтезується в 

основному з материнського холестерину через двоступеневу реакцію, що 

виникає в мітохондріях СТБ. На відміну від інших стероїдогенних органів, 

плацента не експресує гострий регулятивний стероїдний білок, який передає 

холестерин у бік внутрішньої мембрани мітохондрій, що є критичним та 

обмежуючим етапом для синтезу ПГ [94].  

Прогестерон діє протягом усього гестаційного періоду. Основні його 

функції здійснюються в матці. Фактично, це стимулює in vitro децидуалізацію 

клітин ендометрію людини за рахунок підвищення рівня цАМФ та активації 

сигнального шляху [95]. Цей стероїд також сприяє імплантації ембріона на 

тваринних моделях, блокуючи проліферативний ефект естрогенів в 

епітеліальних клітинах матки та індукуючи гени, що сприяють імплантації. 

Тобто, ці геномні дії ПГ посилюють прикріплення та імплантацію ембріонів 

[96]. З етичних причин дослідження імплантації на людських моделях 

обмежені, тому роль ПГ в імплантації людини все ще потребує подальшого 

з’ясування. 

Прогестерон також пригнічує скоротливість міометрію і сприяє 

«розслабленню» матки протягом всієї вагітності, оскільки гальмує функцію 
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всієї системи окситоцинових рецепторів в матці [97]. Більше того, дослідження 

in vitro виявили, що ПГ пригнічує ендокринну функцію плаценти людини, 

зменшуючи ХГ [98], лептин [99] та резистин [100].  

Окрім плацентації, ПГ також готує молочну залозу до лактації, 

посилюючи проліферацію молочного епітелію, але діє як антагоніст 

пролактину до пологів, запобігає лактації [101]. Більше того, цей стероїдний 

гормон бере участь у метаболічних змінах під час вагітності, сприяючи 

гіперфагії, накопиченню жиру та резистентності до інсуліну [102]. 

Синтез ПГ стимулюють: естріол (Е3) [103], інсулін та IGF-1 [104], 

кальцитріол [105], тоді як лептин [106] і кортикотропін гальмують вироблення 

ПГ СТБ [107]. 

Протягом всієї вагітності концентрація ПГ в крові постійно зростає 

відповідно до збільшення функціонуючої тканини плаценти, досягаючи свого 

піку у кінці вагітності. Стан плаценти під час другої половини вагітності 

найбільше характеризує рівень ПГ в крові, рівень останього суттєво знижується 

при ФПН, що виникає на фоні порушення дозрівання плаценти [108]. Так, 

відзначається істотне зниження гормону при загрозі переривання вагітності і 

гестозі. При ФПН рівень ПГ може зменшуватися на 30-80 %. У той же час у 

вагітних з резус-сенсибілізацією і важкої формою цукрового діабету нерідко 

відбувається патологічне збільшення маси плаценти, що призводить до 

підвищення продукції ПГ і є несприятливою діагностичною ознакою. Високий 

рівень ПГ в крові може бути також обумовлений нирковою недостатністю, 

внаслідок порушення екскреції гормону з організму [17].  

Плацентарні естрогени – це група трьох різних стероїдних гормонів: 

естрону (Е1), 17β-естрадіолу (Е2), Е3, естетролу. Протягом перших тижнів 

гестації естрогени виробляються жовтим тілом, але потім плацента здійснює 

синтез цих стероїдів. Рівень усіх естрогенів у крові підвищується протягом всієї 

вагітності.  

Синтез плацентарних естрогенів відображає взаємозалежність матері, 

плоду та плаценти. Порівняно з іншими стероїдними органами, плацента 
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позбавлена 17-α-гідроксилази/17,20-ліази, тому вона не в змозі перетворити 

прегненолон та ПГ в андрогени. Таким чином, плацента використовує 

циркулюючий андроген дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА-С), що 

синтезується наднирниками плоду та матері, перетворюючи його в 

андростендіон та Тс. У СТБ фермент ароматаза CYP450 перетворює їх у Е1 та 

Е2 відповідно, використовуючи нікотинамід-аденін-динуклеотид-фосфат 

(НАДФ) як кофактор. Більше того, фермент 17β-гідроксистероїддегідрогеназа 

(17β-HSD) взаємодіє з Е2 та Е1, а також андростендіоном та Тс. Таким чином, 

велика частина Е3 (90 %) циркулюючого в крові вагітних, утворюється з 

андрогенних попередників плодового походження, а 10 % його синтезується в 

надниркових залозах матері.  

Естрогени відіграють декілька ролей під час гестації, і їх вплив класично 

опосередковується активацією ядерних естрогенових рецепторів (ER), ERα та 

ERβ. Подібно до рецепторів ПГ, ці рецептори димеризуються після зв'язування 

ліганду та модулюють експресію кількох генів. Однак естрогени можуть також 

активувати пов'язані з мембраною ER, здійснюючи негеномні дії, що 

включають внутрішньоклітинну мобілізацію Са2+, активацію аденілілциклази і, 

як наслідок, підвищення рівня цАМФ [109]. У плаценті експресія ERα в 

основному обмежується цитотрофобластом, тоді як ERβ більше виражений у 

СТБ [110]. Естрогени також викликають проліферативні зміни в молочних 

залозах і в синергизме з ПГ беруть участь в підготовці їх до лактації. 

Естріол – слабкий естроген і найпоширеніший естроген в сечі. Мабуть, 

його основна функція полягає у збільшенні внутрішньоплацентарного 

кровотоку. Однак Е3 може також викликати скорочення ізольованих клітин 

міометрія людини за рахунок збільшення експресії коннексину-43, що вказує на 

те, що цей стероїд збільшує зв'язок між розривом у міометрії та бере участь у 

ініціації пологів [111].  

Естетрол – це унікальний стероїд при вагітності людини, який 

виробляється виключно печінкою плода. Він виявляється з дев'ятого тижня 

вагітності, але біологічну функцію залишається ще визначити [112]. 
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Естрадіол є найпоширенішим естрогеном протягом всієї вагітності. 

Дійсно, цей естроген сприяє імплантації ембріонів, оскільки стимулює ріст та 

диференціювання ендометрія [113]. Він модулює експресію кількох генів, які 

беруть участь у дозріванні та диференціюванні ендометрія [114]. Він також 

сприяє ангіогенезу та вазодилятації, що вказує на роль у регуляції 

внутрішньоплацентарного кровотоку людини. Дійсно, цей стероїд викликає 

розширення судин маткових та плацентарних артерій [115]. Крім того, подібно 

до Е3, Е2 посилює скорочення клітин міометрія людини за рахунок сприяння 

утворенню розривних сполук, що говорить про його залучення до пологів [111].  

Однак роль Е2 в трофобластах залишається незрозумілою, він посилює 

синцитіалізацію первинних цитотрофобластів людини за допомогою ERα [116]. 

Він також індукує експресію лептину в клітинах BeWo, ініціюючи геномні та 

негеномні дії [117]. Крім цих місцевих функцій, Е2 також стимулює 

розростання епітелію молочної залози, готуючи молочні залози до грудного 

вигодовування [101]. Естроген також бере участь у метаболічних змінах 

вагітності, пригнічуючи ліполіз і сприяючи гіперліпідемії та накопиченню жиру 

[102]. 

Біосинтез естрогенів регулюється різними механізмами, включаючи 

доступність субстрату та експресію або активність ферментів, що беруть участь 

у їх синтезі. Насправді ароматаза посилюється за допомогою цАМФ, кортизолу, 

ХГ [82] та Е2 [118]. Більше того, синтез Е2 стимулюється кальцитріолом [105] і 

зменшується інсуліном та лептином [119]. Мало даних, які дозволяють 

припустити пряму роль естрогенів і ПГ в регуляції росту плода людини; однак 

деякі дослідження продемонстрували кореляцію між концентрацією цих 

гормонів та вагою при народженні або вагою плаценти [120, 121]. 

З огляду на те, що секреція Е3 переважає під час вагітності над іншими 

фракціями естрогенів і залежить від попередників, синтезованих залозами і 

печінкою плода, рівень цього гормону в крові вагітних і екскреція його з сечею 

в більшій мірі віддзеркалюють стан плода, ніж плаценти. Найбільш часто 

низькі значення Е3 в крові вагітних мають місце при затримці розвитку плода, 
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гіпоплазії його наднирників, аненцефалії, синдромі Дауна, внутрішньоутробної 

інфекції і смерті плода. 

Терапія кортикостероїдами під час вагітності викликає пригнічення 

функції коркової речовини надниркових залоз плода, що також призводить до 

зниження синтезу Е3. Аналогічний результат може бути отриманий на тлі 

прийому вагітною ампіциліну через порушення метаболізму в кишечнику і 

скорочення обсягу естріол-3-глюкуроніду, повертається в печінку. Важкі 

захворювання печінки у вагітної можуть призводити до порушення кон'югації 

естрогенів і підвищеного виведення їх з жовчю. У ряді випадків можуть мати 

місце дефекти ферментних систем плаценти (недостатність сульфатази), які є 

причиною низького вмісту Е3 при нормальному стані плода. При порушенні 

функції нирок у вагітної знижується кліренс Е3, що виявляється зменшенням 

вмісту гормону в сечі, підвищенням його рівня в крові, що не може адекватно 

відображати стан плода. Наявність великого плоду, а також багатоплідної 

вагітності нерідко тягне за собою підвищення рівня Е3 [17].  

Щодо рівнів Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A), то багато 

досліджень повідомляють, що більш низькі концентрації цього гормону у 

першому триместрі у жінок пов’язані з більш високою поширеністю ЗВУР [83, 

122]. Крім того, низький рівень PAPP-A пов'язаний з аномальною 

морфометрією плаценти при пологах [123]. 

Надійних свідчень про зміни рівня інших плацентарних гормонах в 

материнської крові мало. Так, у першому триместрі вагітності зі ЗВУР рівень 

PAPP-A в материнській крові був низьким [124] або залишався без змін [125, 

126]. Щодо адипокінів, у дослідженні було повідомлено, що низький рівень 

адипонектину та високий вміст лептину реєструються на різних термінах 

гестації з діагнозом ЗВУР [127]. В іншому дослідженні було показано, що 

рівень лептину збільшується у другому триместрі на ранніх стадіях ЗВУР, але 

жодних змін не було зафіксовано у рівнях адипонектину у жінок, які згодом 

народжували дітей зі ЗВУР [128]. Тим не менш, в іншому дослідженні було 

показано, що рівні адипонектину не були змінені в третьому триместрі у жінок 
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з діагнозом ЗВУР, тоді як рівень вісфатину був збільшений [129]. Тому дані, що 

пов'язують адипокін та ЗВУР потребують подальших досліджень. 

Під час вагітності людини та тварин плацента є важливим ендокринним 

органом. Деякі з вищезазначених гормонів відіграють певну роль у регуляції 

росту плода. Як наднирники плоду, так і плацента бере участь в синтезі 

кортизолу. Тому концентрація кортизолу в крові матері відображає стан, як 

плоду, так і плаценти.  

Також плацента здатна синтезувати Тс, тироксин, трийодтиронін, 

паратиреоїдного гормон, кальцитонін, серотонін та інші гормони. Ендокринна 

функція плаценти, ріст, розвиток та зростання плода регулюються за 

допомогою паракринної і аутокринної дії асоційованих з вагітністю білків. На 

сьогодні відомо близько 40 різних білків, синтезованих плацентою. Крім 

білкових гормонів плацента продукує велику кількість факторів росту: IGF-І, 

епідермальний, тромбоцитарний, фактор росту фібробластів, що трансформує 

фактор Р, а також інгібін і активін. Інсуліноподібні фактори росту І та ІІ 

відіграють центральну роль у нормальному зростанні плоду, стимулюючи 

проліферацію клітин плода, диференціювання, синтез білка та глікогену, ці дії 

опосередковуються через їх рецептори та білки, що зв'язують IGF. Два IGF 

виявляються у внутрішньоутробному кровообігу в ранньому терміні гестації, 

зокрема, зазначається, що зниження IGF-І у сироватці крові корелює зі 

зниженим ростом плода [63, 130], також відіграє центральну роль у зростанні 

мозку, розвитку білої речовини плода [131].   

У плаценті також відбувається синтез цитокінів: інтерлейкіну-1, 

інтерлейкіну-6. Ці речовини необхідні для росту і розвитку плода та імунних 

взаємовідносин між матір'ю та плодом, що забезпечують збереження вагітності.  

Одна з відмінностей плаценти від інших ендокринних органів полягає в 

тому, що вона продукує одночасно різні за своєю структурою гормони білкової 

і стероїдної природи. Слід також підкреслити, що плацента, в певній мірі, є 

автономним саморегульованим органом, незалежним від гіпоталамо-

гіпофізарних регуляторних впливів. Секреція плацентарних гормонів не 
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керується механізмами, контролюючими вироблення гормонів ендокринними 

залозами. Існує повна внутріплацентарна регуляторна система [17]. 

Таким чином, в клініці використовують показники рівня плацентарних 

гормонів для діагностики того чи іншого захворювання у плода. Існує відома 

класифікація порушень гормональної функції ФПК [132, 133]:  

1. Початкова ФПН – супроводжується зниженням рівня лише 

плацентарних гормонів (ХГ, ПЛ, ПГ).  

2. Хронічна ФПН з внутрішньоутробною гіпоксією плода – 

супроводжується зниженням як плацентарних, так і фетальних (естрогени) 

показників на 30-50 % нижче норми.  

3. Тяжка ФПН – зниження гормональних показників на 80-90% нижче 

норми і підвищення рівня α-фетопротеїна (АФП).  

4. Дисфункція ФПК – підвищення концентрації в крові плацентарних 

гормонів при одночасному зниженні фетальних.  

Синтез естрогенів відбувається як в плаценті, так і в організмі плода, 

визначення рівня достовірно свідчить про стан ФПК. Функцію ФПК 

характеризує концентрація Е3, так як при стражданні плода, обумовленого 

ФПН, знижується продукція цього гормону його печінкою [134]. Стан плаценти 

під час другої половини вагітності найбільше характеризує рівень ПГ в крові, 

рівень останнього суттєво знижується при ФПН, що виникає на фоні 

порушення дозрівання плаценти. При прогресуванні ФПН значно знижується 

рівень ПЛ. Критично низькі значення його концентрації виявляються 

напередодні загибелі плода [135, 136]. 

 

1.2. Віддалені наслідки впливу фетоплацентарної недостатності на стан та 

функціонування різних систем організму в нащадків 

 

Основними визначальними факторами здоров’я кожної дитини, крім 

генетичних факторів, є і особливості ембріонального розвитку, який 

обумовлюється доступністю поживних речовин від матері та факторами 
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навколишнього середовища в поєднанні зі здатністю плаценти адекватно 

переносити поживні речовини, кисень плоду та ендокринна модуляція цих 

взаємодій.  

У більшості випадків ЗВУР плода є результатом ФПН. У сучасній 

медицині термін ФПН використовується для опису зменшеного переносу 

кисню та поживних речовин до плода, що негативно впливає на його розвиток. 

Порушення функції плаценти є основним клінічним показником того, що 

передача кисню та поживних речовин плоду є недостатньою, що призводить до 

гіпоксії плоду і перерозподілу у нього кровотоку до життєво важливих органів 

(головного мозку, міокарда та надниркових залоз), тоді як інші органи 

позбавляються достатнього живлення. Крім цього, розвиток ФПН 

характеризується і порушеннями ендокринної функції плаценти, яка має 

важливе значення щодо розвитку плода та стану його здоров’я впродовж усього 

подальшого життя. Чисельними дослідженнями, проведеними впродовж 

останніх десятиріч, доведено наявність зв'язку між впливом тих чи інших 

факторів під час вагітності на стан та функціонування різних систем організму 

вже у дорослому віці [21-25]. 

Показано, що ФПН за відсутності стійкої артеріальної гіпертензії плода 

знижує активність клітинного циклу та швидкість кінцевої диференціації в 

серцевих міоцитах. Ці висновки свідчать про менш зрілий міокард з потенційно 

меншою кількістю міоцитів у серці [26, 28]. Затримка внутрішньоутробного 

розвитку призводить до підвищення плацентарної стійкості до кровотоку, 

гіпертонії плода та посилення стресу пульсативності, що, як виявляється, 

призводить до ремоделювання судин. Авторами було виявлено, що ЗВУР 

підвищує жорсткість артерій при збільшеному залученні колагену або 

перехідному розтягуванні. Каротидні артерії плода зі ЗВУР виявляли 

підвищену кількість колагену та еластину, а його пупкові артерії збільшували 

сульфатовані глікозаміноглікани. Гістоморфологія показала змінені 

співвідношення колагену та еластину зі зміненою клітинною проліферацією. 

Підвищена жорсткість вказує на змінені співвідношення колагену та еластину з 
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меншим внеском еластину, що призводить до збільшення взаємодії колагену. 

Оскільки жорсткість судин є важливим предиктором розвитку гіпертонії, 

порушення відкладення структур позаклітинного матриксу у плодів із ЗВУР 

забезпечує потенційний зв’язок між ФПН матерів та гіпертонією у цих 

нащадків у дорослому віці [27]. 

Умови навколишнього середовища під час перинатального розвитку, такі 

як недоїдання матері, надлишкове надходження глюкокортикоїдів матері, ФПН 

та перевантаження натрієм матері можуть запрограмувати зміни у виведенні 

Na
+
 з нирок, що призводить до гіпертонії вагітних. Експериментальні 

дослідження показують, що такий негативний вплив материнського середовища 

може зменшити швидкість клубочкової фільтрації за рахунок зменшення площі 

капілярів клубочків. Більше того, реакції плода на екологічні прояви протягом 

раннього життя, які сприяють розвитку гіпертонії, можуть включати підвищену 

експресію трубчастих транспортерів Na
+
 апікальної або базолатеральної 

мембрани та посилену продукцію супероксиду нирок, що призводить до 

посилення Na+ реабсорбції [32].  

Іншими дослідниками був показаний вплив обтяженої вагітності на стан 

підшлункової залози, вона мала меншу кількість β-клітин, що продукують 

інсулін, та зменшену васкуляризацію [137]. Спостерігали зміни при народженні 

у структурі та функції легенів (синдром дихальних розладів) [31, 33] та печінки 

[24]. В ранньому постнатальному житті у дітей народжених від матерів з ФПН 

лікарі знаходили дисплазію суглобів [138], дисбаланс імунної системи [34]. При 

вивченні віддалених наслідків ФПН спостерігаються різноманітні порушення 

фізичного й розумового розвитку, а також підвищеної соматичної та 

інфекційної захворюваності новонароджених і дітей, на першому році життя 

[35], що в майбутньому може бути причиною розвитку таких захворювань, як 

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, метаболічний синдром та інші [24].  

Перерозподіл кровоплину до таких життєво важливих органів, як мозок, 

відбувається за рахунок доставки поживних речовин та кисню з периферичних 

органів [139]. Але все ж таки були знайдені зміни у структурі головного мозку 
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та його дозрівання саме у дітей народжених від матерів із ФПН [26, 29, 30]. Такі 

селективні зменшення кровоплину та надходження кисню до периферичної 

мускулатури, ймовірно, сприяють 25-40 % зменшенню м’язової маси, що 

спостерігається у плодів та новонароджених із ЗВУР, порівняно з відповідними 

нащадками гестаційного віку [140, 141]. Однак навіть «збереження мозку» є 

неповним, оскільки окружність голови у немовлят зі ЗВУР та ФПН часто нижче 

10- го процентиля для гестаційного віку із зменшеним обсягом мозку [142] і 

більшим ризиком поганого нейророзвитку [143]. 

Розлад аутичного спектра – це нейроповедінковий стан, виявлений у 1 із 68 

дітей в США, і є частиною більш ширшої групи неврологічних вад розвитку 

новонароджених дітей які народилися від матерів з ускладненою вагітністю 

[144]. В існуючий етіологічній теорії розлади аутичного спектра відбуваються 

за рахунок впливу навколишнього середовища в ембріональному періоді у 

генетично сприйнятливих осіб [145]. Фізіологічні та структурні зміни, виявлені 

в мозку дітей та дорослих з цими розладами, вказують на те, що його 

патофізіологічний механізм, ймовірно, виникає під час внутрішньоутробного 

розвитку [146]. Тобто гестаційні умови та акушерські ускладнення були 

пов'язані з розладами аутичного спектру [147, 148], але достатніх механізмів, 

які могли б пояснити ці стани, все ще бракує.  

Виявлені чіткі зв'язки між вагою при народженні, резистентністю до 

інсуліну та розвитком цукрового діабету 2 типу, про що свідчить великий 

метааналіз, який виявив зворотні зв'язки між вагою при народженні та діабетом 

2 типу у 23 популяціях [149]. Barker А. та співавтори виявили зворотну 

залежність між масою тіла при народженні та метаболічним синдромом (що 

включає інсулінорезистентність, ожиріння, діабет 2 типу, гіпертонію та 

гіперліпідемію) та 22 % випадків метаболічного синдрому у тих чоловіків, вага 

яких при народженні становила менше 2900 грам [150]. Так, на 

експериментальних моделях тварин по відтворенню ЗВУР та ФПН були 

продемонстровані взаємозв'язки між фенотипом та такими захворюваннями у 

дорослому віці як гіперінсулінемія, гіперглікемія, центральне ожиріння та 
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діабет [151, 152]. Скелетні м’язи є головним фактором, що визначає чутливість 

до інсуліну у цілому та розподілу глюкози, оскільки на нього припадає 80 % 

споживання глюкози, стимульованого інсуліном. Велике епідеміологічне 

дослідження показало, що більша м’язова маса пов’язана з кращою чутливістю 

до інсуліну та меншим ризиком попереднього або явного діабету [153]. 

Подібним чином, у іншому дослідженні де спостерігали за більш ніж 1000 

людей було виявлено, що резистентність до інсуліну є центральним 

відхиленням метаболічного синдрому, як і менша м'язова маса. Таким чином, 

збільшення кількості, розміру та функції міоволокна у мишей призвело до 

зменшення маси жиру та збільшення поглинання глюкози [154]. Безсумнівно, 

існує кілька механізмів, які сприяють розвитку походження метаболічних 

захворювань у дорослих. Зниження функціональної здатності м’язів реагувати 

на інсулін та розпоряджатися глюкозою може частково спричинити розвиток 

ожиріння та діабету в пізніших періодах життя у людей, які були народжені від 

матерів із ФПН та мали при народжені ЗВУР [155]. 

Наявність у матері ФПН призводить до зниження швидкості фізичного (з 

народження до 16 років) і інтелектуального (судячи по успішності їх навчання з 

1-го по 8-й клас) розвитку у хлопчиків. Вперше показано, що дівчатка, які були 

народжені від матерів, що мають ФПН, як правило, не відстають від своїх 

ровесниць за фізичним розвитком (виняток – в один рік вони мали більш низькі 

значення довжини тіла, індексу маси тіла), та навіть випереджають їх в 

розвитку (в 14 років – мали більш високі значення довжини тіла та індекс маси 

тіла). Це означає, що порушення внутрішньоутробного розвитку негативно 

(особливо для хлопчиків) позначається на фізичному та інтелектуальному 

розвитку протягом багатьох років постнатального онтогенезу, що необхідно 

враховувати при оцінці фізичного розвитку дитини, що проводиться педіатрами, 

і при навчанні в школі, де вчитель і шкільний психолог постійно намагаються 

зрозуміти причини нижчою успішності навчання своїх учнів [156]. 

З точки зору фізіології виникає питання про конкретні механізми, що 

приводять до порушення процесу дозрівання мозкових структур під впливом 
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внутрішньоутробної гіпоксії та гіпотрофії. В цьому відношенні інтерес 

представляють дані L. Booij та співавтори, що вказують на те, що стреси в 

пренатальному і ранньому постнатальному періодах мають тривалу дію, що 

надалі впливає на фізичне і психічне здоров'я, в тому числі внаслідок зміни 

роботи моноамінергічних і інших систем мозку [157]. Автори даної роботи, 

стверджують, що ускладнення при вагітності (куріння, гіпотрофія плода) або 

під час пологів, може проявитися навіть через 27 років після народження, 

зокрема, в зменшенні зв'язування альфа-11метіл-L-триптофану нейронами 

гіпокампу і медіальної орбітофронтальної кори, тобто в зниженні синтезу 

серотоніну. 

Іншими авторами були показані визначальні фактори у розвитку 

захворюваності дітей перших трьох років життя, які були народжені матерями з 

такими захворюваннями, як рецидивуюча форма хронічного пієлонефриту та 

урогенітального хламідіозу, що викликало розвиток хронічної 

субкомпенсованої або декомпенсованої форм ФПН. При латентному перебігу 

хронічного пієлонефриту, ФПН розвивається в 41,5 % випадках, при 

рецидивуючому – в 93,6 %, що сприяло у дітей в ранньому неонатальному 

періоді наявності респіраторних порушень, ішемії міокарда, неврологічних 

симптомів; після року життя – анемії, бронхолегеневої патології, патології 

сечової системи, неврологічних порушень. При урогенітальному хламідіозі 

ФПН розвивається в 68,5 % випадків, що сприяла у дітей в ранньому 

неонатальному періоді розвитку респіраторних порушень, ішемії міокарда, 

вродженої інфекції, зменшенню початкової маси тіла, неврологічних симптомів; 

після року життя – бронхолегеневих порушень, алергічної патології, патології 

сечової системи [158]. 

У літературі знайдені поодинокі дослідження у яких повідомлялося про 

зміни статевого дозрівання і гормональних рівнів у хлопчиків, але результати 

суперечливі та їх важко порівняти у зв’язку із різними методами визначень 

гормонів та інтерпретації самої ФПН [36, 37]. В дослідженнях були показані 

такі вади чоловічої репродуктивної системи, як крипторхізм та гіпоспадія у 
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нащадків, народжених від матерів із ФПН [38, 39]. Причин даних патологій 

може бути декілька, але найпоширеніші такі: порушення роботи ендокринної 

системи (порушення секреції гонадотропінів в антенатальному та 

постнатальному періодах), порушення рецепторного апарата яєчка за 

нормального рівня Тс, дисбаланс гормонів у вагітної жінки під час 

виношування плоду чоловічої статі [37, 40, 41], цілком можливо, що ФПН може 

виступати як негативний фактор для становлення та функціонування РС 

пубертатних нащадків. 

Відомо також, що ФПН призводить не тільки до розвитку адаптивних 

реакцій плода, але й зумовлює патологічні зміни у фетальних органах і 

тканинах. Так, наприклад, будова яєчників плодів від матерів із ускладненою 

вагітністю відповідає гіпопластичному типу і свідчить про низьку 

функціональну активність фетальних гонад, що може призвести надалі до 

порушення гермінативної функції жіночого організму [42]. Але ізольованих вад 

розвитку статевих органів серед абортованих плодів не відзначено, це свідчить 

про те, що патологія репродуктивних органів спостерігається переважно серед 

народжених.  

Але ці експериментальні та клінічні дослідження були проведені 

впродовж перших років життя дітей, які були народжені матерями з ФПН, 

проте відомо, що РС починає функціонувати вже після десятирічного віку, 

тобто в більш віддалених термінах, тому постає питання стосовно стану 

репродуктивної функції нащадків народжених матерями з ускладненою 

вагітністю. 

 

1.3. Експериментальні моделі фетоплацентарної недостатності у тварин 

 

Відомо, що аномалії розвитку та функції плаценти лежать в основі багатьох 

патологій вагітності, включаючи ЗВУР, загибель плода, ФПН, прееклампсію та 

спонтанні передчасні пологи. Велика кількість досліджень показує важливість 

правильного функціонування ФПК для здоров’я матері та нащадків протягом 
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усього життя. Однак наші знання щодо структури та функції плаценти 

протягом вагітності залишаються обмеженими. Розуміння тимчасового 

зростання та функціональності плаценти людини протягом усього періоду 

гестації є важливим. Використання нових технологій та методів візуалізації на 

тваринах, які можуть забезпечити безпечний контроль за ростом і функцією 

плаценти in vivo, вимагатимуть проведення доклінічних досліджень та 

випробувань на відповідних розроблених моделях тварин, які можуть бути 

легко переведені в клінічні умови. Все це, вимагає використання тварин як 

модель відтворення ФПН. 

Про те, яка модель тварин найкраще підходить для вивчення плацентації 

людини та вагітності, продовжують дискутувати. Очевидно, що не існує 

«єдиної ідеальної моделі тварин» для вивчення вагітності у людини, дисфункції 

плаценти, порушень росту плода або прееклампсії. Усі моделі мають свої 

переваги та обмеження. Розгляд конкретної моделі тварин внаслідок траєкторії 

розвитку або типу плацентації може бути цілком відповідним для одного 

напряму дослідження, але не для інших. Для того щоб планувати 

експериментальну модель відтворення ФПН на тваринах, необхідно 

враховувати загальну форму, гістологічну структуру та тип переплетення 

матково-плацентарного ложа [159, 160]. Існує чотири основних типи плаценти, 

визнані загальною морфологією, і чи є зона обміну між матір'ю та плодом по 

всій доступній поверхні хоріонічного мішка, чи вона обмежена. Розділяють на: 

дифузні – цей тип плаценти зустрічається по всій поверхні просвітного 

маткового епітелію з утворенням складок/ворсин (у коней та свиней); 

багатодольні – цей тип плаценти характеризується багатьма плямистими 

плацентарними областями ендометрію, відомими як карункули (у жуйних 

тварин); зонарні – цей тип плаценти демонструє близьку контактну зону, що 

утворює пояси, навколо хоріального мішка (хижаки); дискоїдні/бідискоїдні – 

цей тип плаценти характеризується одинарним (дискоїдним) або подвійним 

диском (бідискоїдний), і взаємодія обмежується приблизно круглою областю (у 

приматів, гризунів, кролів) [159]. Крім того, плацента додатково поділяється 
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відповідно до клітинних шарів, що порушують міжгемальну область; 

епітеліохоріальний (коні, свині та жуйні тварини), ендотеліохоріальний 

(хижаки) та гемохоріальний (гризуни, кролі, примати) [161].  

Важливо враховувати різноманітність морфологій плаценти при 

екстраполяції фізіологічних, ендокринологічних, імунологічних або будь-яких 

інших даних від тварини порівняно до людини під час обговорення 

проходження ліків та хімічних речовин через ФПК [162]. Крім того, вважається, 

що гістопатологічні підходи до патогенезу плацентарної токсичності є 

важливим інструментом для розуміння механізму репродуктивного та 

токсичного розвитку, особливо зважаючи на летальність ембріонів та ЗВУР 

[163]. 

При дослідженні процесів ремоделювання спіральної артерії та зв'язку між 

порушеннями інвазії та ускладненнями вагітності, такими як прееклампсія, 

обрана тварина в ідеалі повинна мати однакову глибину інвазії трофобластів 

порівняно з людьми. Найближчі до людини моделі на тваринах є серед 

приматів [164]. Макаки-резус піддаються низці маніпуляцій під час вагітності, 

включаючи хронічну катетеризацію для одночасного відбору проб з 

материнсько-плодового та міжматкового відділів [165], міжматкові перев'язки 

плаценти як модель плацентарної недостатності та ЗВУР [166], а також моделі 

вагітності, що маніпулюють харчовими продуктами, для дослідження 

фетально-плацентарного походження захворювання дорослих [167]. У цих 

тварин існує схожість з анатомією матки та плаценти, гестаційною тривалістю, 

електроміографічною активністю, одноплідною вагітністю та можливістю 

безпосереднього порівняння розвитку плоду та новонароджених з людиною. На 

відміну від гризунів, які народжуються незрілими з точки зору дозрівання 

мозку, у макак при народженні значно більше білої речовини, що робить їх 

набагато кращою моделлю для оцінки когнітивних та поведінкових результатів 

новонароджених внаслідок несприятливих вагітностей (наприклад, ФПН, ЗВУР 

та прееклампсія) [168]. Механізми проникності та плацентарного переносу в 

макак аналогічні плаценті людини, тому ефективність, безпека, 
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фармакокінетика та фармакодинаміка нових терапевтичних препаратів 

регулярно перевіряються саме на цих тваринах у доклінічних дослідженнях 

[169]. Незважаючи на поверхневу імплантацію та менш розвинений 

децидуальний шар з незначною інвазією інтерстиціальних трофобластів у мавп-

резусів та бабуїнів, ці тварини надають неперевершені можливості для 

вивчення проникності плаценти, перенесення поживних речовин та 

фармакодинаміки нових терапевтичних препаратів [161]. Однак слід розуміти, 

що фінансові та етичні міркування виключають широке використання цих 

найдорожчих тварин [170]. 

Існує багато різних експериментальних моделей тварин із ЗВУР людини, що 

включають дослідження на щурах, мишах, морських свинках та вівцях. 

Морська свинка є чудовою альтернативою іншим видам гризунів і є однією з 

небагатьох, у яких можна моделювати токсикоз вагітних [171]. Вона є гарною 

моделлю для вивчення переносу поживних речовин через плаценту [172, 173] 

через подібність до плацентації людини [170]. 

Порушення функції плаценти, що призводить до обмеження надходження 

поживних речовин плоду, є основною причиною зміненого або зниженого 

росту плода. У овець добре встановлено, що вага плаценти на 80 % залежить 

від ваги плоду на початку вагітності [174]. У овець було використано кілька 

експериментальних підходів для імітації ФПН людини, спричинених низкою 

факторів. Сюди входять видалення більшої частини фрагментів ендометрію з не 

вагітної матки до зачаття [175], експериментальна індукція гіпертермії матері 

[176], перев'язка артерії пуповини або емболізація плаценти в кінці вагітності 

[177] та перегодовування вагітних вівцематок [178]. Кожна модель призводить 

до зміненого плацентарного переносу кисню та поживних речовин до плода та 

має певні сильні та слабкі сторони щодо імітації ФПН людини. Усі ці 

експериментальні моделі ФПН призводять до хронічних змін (тобто таких, що 

тривають більше одного тижня) у розвитку та функції плаценти і пов’язані зі 

зменшенням росту плода. Кожна з цих моделей вносить конкретну інформацію 

в розуміння механізмів, які плід використовує для переживання хронічних 
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періодів зменшення запасу поживних речовин які переходять через плаценту 

[179]. На великих моделях тварин, таких як вівці, функціональні реакції плода 

на короткі або тривалі періоди ФПН можуть вивчатися ще внутрішньоутробно. 

Крім того, як і у людини, органогенез відбувається під час ранньої гестації, а 

ниркова та серцево-судинна системи функціонально відносно зрілі в кінці 

гестації [180]. Більше того, було продемонстровано, що плід овець може також 

реагувати на нейроендокринні та серцево-судинні реакції на внутрішньоутробні 

впливи негативного характеру [181]. Мало того, що біологічні реакції на ЗВУР 

однакові у овець і людей, але, що важливо, великий розмір плоду овець та його 

доступність для хірургічної імплантації судинних катетерів та інших 

інструментальних засобів більш доступні та зручні.  

Більшість досліджень проводять на гризунах, оскільки вони мають короткий 

термін вагітності та чудово підходять для подальших досліджень, в яких 

важливо визначити вплив ФПН на стан вже дорослої особини. Плацента щура 

схожа за будовою на плаценту людини, вона належить до гемохоріального 

типу, що робить щура адекватним об'єктом для моделювання патологій 

вагітності. До особливостей плацент цього типу належить розвиток плаценти у 

певному місці на поверхні плідного яйця, дискоїдальна форма, порушення 

материнських судин та безпосередній контакт між материнською та плодовою 

кров'ю. На додаток до спільних рис у структурі та функції плаценти, 

профілювання експресії генів у всьому геномі свідчить про те, що вони 

поділяють схожість у планах експресії плацентарних генів протягом вагітності 

[182]. Крім того, молекулярні механізми можна порівняно легко досліджувати, 

враховуючи діапазон генетичної інформації мишей та щурів. Недоліком цих 

моделей є те, що через невеликі розміри та відносну незрілість плода вони не 

підходять для досліджень, які фокусуються на функціональній реакції плода. 

Так у гризунів, нирки [183] та серцево-судинна система [184] розвивається 

протягом усього терміну вагітності та протягом перших тижнів життя, тоді як у 

людини ці системи дозрівають у внутрішньоутробному житті [185]. Також 

відмінності включають синтез і функції плацентарних гормонів, інвазію 
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трофобластів, реконструкцію спіральних артерій, які несуть кров та поживні 

речовини до плода, терміни та процес децидуалізації та розвитку плаценти, 

формування та розгалуження ворсинок, а також співвідношення ваги плода це 

все зумовлене основними видовими відмінностями кровообігу матері та плода 

[186]. Незважаючи на ці відмінності, існує безліч причин використання моделей 

гризунів для вивчення впливу хімічних речовин навколишнього середовища на 

плаценту.  

Однією з найпоширеніших моделей гризунів, що використовується для 

імітації впливу на розвиток плаценти та потомства, є зменшення або зміна 

споживаної їжі, наприклад, дієта з низьким вмістом білка або з високим 

вмістом жиру. Перевага щурів [187] та мишей [188] полягає в тому, що плоди 

піддаються недоїданню або дієті з низьким вмістом білка протягом першої 

половини вагітності або протягом всієї вагітності мають значно меншу вагу при 

народженні. Навіть менш важка дієта з низьким вмістом білка, яка не викликає 

ЗВУР, призводить до подібних змін у морфології нирок із зменшенням 

кількості клубочків та клубочкового некрозу [189].  

У гризунів більшість експериментів, що викликають загальне недоїдання 

або обмеження білка під час гестації, призводять до внутрішньоутробного 

ураження плода з подальшим збільшенням частоти гіпертонії, надмірного 

відкладення жирової тканини, порушення обміну глюкози та дисліпідемії у 

дорослих нащадків [190]. У мишей спостерігалося зменшення тривалості життя 

на 32 % у нащадків чоловічої статі, народжених від самок, які під час гестації 

отримували дієту з низьким вмістом білка [191].  

Інша модель тварин, яка використовується для ЗВУР та ФПН – це модель 

перев’язки артерій, яка імітує гостру ситуацію і не тільки зменшує 

надходження поживних речовин, але й призводить до дефіциту кисню [192, 

193]. 

Модель зниженого перфузійного тиску матки у щурів зазвичай 

використовується для імітації прееклампсії людини. Зазвичай застосовується у 

щурів Sprague-Dawley, ця модель прееклампсії обмежує приплив крові до матки 
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через хірургічну оклюзію маткових та яєчникових артерій (як правило, це 

робиться на 14 день вагітності при 21-денній вагітності), створюючи ішемію 

плаценти. Маточно-плацентарний кровотік зменшується на 40 %, а 

артеріальний тиск у матері – на 20-30 мм рт.ст. [194]. Потомство яке народжене 

від матерів з моделлю зниженого перфузійного тиску матки демонструє ЗВУР 

[195] і спостерігається розвиток непереносимості глюкози у зрілому віці [196]. 

Втрата маси β-клітин або дефект секреції інсуліну може пояснити фенотип 

непереносимості глюкози. В даний час існує дуже мало досліджень, що 

визначають причини підвищеного ризику розвитку цукрового діабету 2 типу в 

моделі зниженого перфузійного тиску матки, яка згодом викликає 

прееклампсію у вагітних тварин [197]. 

Патологічні стани плаценти у щурів можна викликати введенням деяких 

розчинів протягом вагітності. Так, при експериментальній моделі гестозу, яку 

відтворюють шляхом щоденної гіпернатрієвої дієти [198] отримують розвиток 

патологічних симптомів (гіпертензія, зниження матково-плацентарного 

кровообігу, ЗВУР та активація ренін-ангіотензинової системи), які схожі з 

розвитком гестозу у клініці. Починаючи з сьомої доби вагітності самицям 

замінюють питну воду 1,8 % розчином NaCl. Моделювання ФПН у самиць 

щурів також проводять шляхом одноразового введення розчину 

ліпополісахариду ендотоксину на 18-ту добу вагітності. Запальні моделі 

прееклампсії, такі як інфузія низьких доз ендотоксину [199], дали значне 

розуміння патофізіології нирок та плаценти під час прееклампсії на основі 

запальних явищ механізми. 

В експерименті дуже часто використовують моделі ФПН, що виникають 

внаслідок оксидативного стресу та активації ПОЛ. Посилення процесів ПОЛ є 

головним підґрунтям розвитку багатьох захворювань. Порушенням 

окиснювально-відновних процесів належить значна роль у патологічному 

розвитку саме ФПН [47, 48]. В останні роки збільшилась кількість досліджень, 

в яких виявлено, що погіршення стану вагітної корелює з деякими показниками 

зовнішнього середовища та накопиченням у біосередовищі ксенобіотиків. 
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Ксенобіотики сьогодні зустрічаються практично скрізь (повітря, грунт, вода, 

їжа, ліки), а значить, ймовірність їх потрапляння в організм завжди висока [43]. 

Проникнення токсичних речовин у материнський організм веде до різного 

ступеня сукупного ксенобіотичного навантаження з наступною індукцією 

реакцій знешкодження і розвитком метаболічної форми ФПН, яка свідчить про 

виснаження компенсаторних механізмів ФПК і може завершитися 

внутрішньоутробною загибеллю плода [44]. В експерименті для відтворення 

моделі ФПН обумовленою гістотоксичною гіпоксією, використовують 

ксенобіотик тетрахлорметан [47, 48]. 

Плацента, як ендокринний орган, відіграє важливу роль у координації 

адекватного росту плода шляхом синтезу і секреції критичних факторів, 

передачу поживних речовин та кисню, що впливає на ріст та фізіологію плода. 

Незважаючи на десятиліття досліджень, плацента є найменш вивченим 

органом, і опубліковані дослідження, наявні сьогодні, є особливо 

корелятивними. Дослідження моделей на тваринах дають важливе розуміння 

молекулярних та функціональних механізмів, що лежать в основі ФПН, 

оскільки дозволяють проводити дослідження які неможливі на вагітних жінках. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Дослідження проводилися відповідно до національних «Загальних 

етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), які 

узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових 

цілей» (Страсбург, 1985) [201]. Експериментальні тварини утримувалися у 

стандартних умовах віварію ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України» при природному освітленні та раціоні, 

рекомендованому для даного виду тварин, і питному режимі ad libitum [202]. 

 

2.1. Опис експерименту 

 

Дослідження проведено на базі наукових підрозділів ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», 

відповідно до принципів роботи на тваринах, схвалених Комітетом з біоетики 

ДУ «ІПЕП НАМН України» (протокол № 6 від 15.12.2020 р.). Експеримент 

проведено на вагітних щурах популяції Вістар та їх нащадках різного віку обох 

статей. Всього було використано 187 статевозрілих самиць щурів молодого 

репродуктивного віку (три місяці) масою тіла 180-220 г; самиць зрілого 

репродуктивного віку (10 місяців) – 220-250 г та 65 статевозрілих самцях для 

запліднення щурів; отримано 978 нащадків щурів різної статі. Швидку 

евтаназію тварин проводили без використання наркозу для запобігання впливу 

на рівень статевих гормонів. Дослідження проводилися відповідно до 

національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» 

(Україна, 2001) [203].  

Експерименти проводили переважно у весняно-літній період (март-

серпень). Враховуючи добові ритми фізіологічних процесів репродуктивної 
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системи всі маніпуляції з тваринами (виміри досліджень, декапітацію) 

здійснювали від 10 до 12 години натще.  

У дослідження брали здорових статевозрілих самиць з нормальним 

чотирьох-п'яти денним естральним циклом, що визначали методом 

цитологічної оцінки вагінальних мазків. Для спаровування відбирали 

сексуально активних самців. Спаровування проводили за умовою «один 

самець – одна самиця». Першою добою вагітності вважали день знаходження 

сперматозоїдів у ранкових вагінальних мазках. 

Було сформовано наступні групи тварин (табл. 2.1).  
 

Таблиця 2.1 

Групи експериментальних тварин, n = 14 

Група Умови експерименту 

Репродуктивно молоді матері 
Інт/мол. Інтактні тварини  

ФПН/мол. Самиці з експериментальною ФПН  
ФПН/мол.+Д Самиці щури з експериментальною ФПН, яким вводили 

препарат порівняння – Дипіридамол 

ФПН/мол.+ФК Самиці з експериментальною ФПН, яким вводили ФК 

Репродуктивно зрілі матері 
Інт/зр. Інтактні тварини зрілого репродуктивного віку 

ФПН/зр. Самиці з експериментальною ФПН 

ФПН/зр.+Д Самиці щури з експериментальною ФПН, яким вводили 
препарат порівняння – Дипіридамол 

ФПН/зр.+ФК Самиці з експериментальною ФПН, яким вводили ФК 

 

Для з'ясування впливу ФПН на стан та функціонування плодів, плацент та 

матки, частку вагітних самиць експерименту декапітували на 20 добу 

вагітності. Вилучали та зважували досліджувані органи, вимірювали розмір 

плацент та краніо-каудальний розмір плодів (ККР). Плазму крові самиць 

досліджували для визначення статевих гормонів (Е3 та  ПГ). На гістологічних 

зрізах досліджували матки самиць. 

Другу частину вагітних самиць доводили до природних пологів. День 

пологів вважали першим днем життя щурят (всього було отримано 56 вигонів). 

Тварин відлучали від матерів у 30-денному віці. Життєздатність щурят 
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оцінювали за часткою тварин, що залишились живими на 30 добу життя. 

Контролювали динаміку маси тіла. У щурят чоловічої та жіночої статі 

спостерігали за соматостатевим розвитком.  

Нащадків (перша частка) знеживлювали на 50-й день життя (пубертат) 

шляхом швидкої декапітації. Для оцінки фізичного розвитку тварин зважували 

кожні 10 діб. У нащадків вилучали та зважували органи РС, надниркові залози, 

тимус. Отримували зразки сироватки крові для визначення концентрації 

гормонів Е2, Тс, ПГ які зберігалися до аналізу за температури мінус 18 °С. 

Рівень статевих гормонів визначали за допомогою тест-наборів «Естрадіол-

ІФА», «Тестостерон-ІФА» та «Прогестерон-ІФА» (ООО «ХЕМА», Київ). Для 

гістологічного дослідження яєчників та сім'яників брали по одному органу від 

тварини. Другу Іншу частку нащадків обох статей дорощували до статевої 

зрілості (чотири місяці) та продовжували досліджувати: статеву поведінку, 

фертильність, стан сперматогенезу, стан піхвових мазків, рівень статевих 

гормонів, стан і масу досліджуваних органів, вивчали гістологічні зрізи 

сім’яників та яєчників, визначали біохімічні показники ПОЛ. 

 

2.2. Характеристики об’єктів дослідження 

 

Об’єктами досліджень виступали індивідуальні не фетотоксичні активні 

інгредієнти із груп базової терапії плацентарної недостатності (Дипіридамол, 

аргініну гідрохлорид, фолієва та янтарна кислоти), а також одержана на їх 

основі ФК для перорального застосування у формі твердих желатинових 

капсул, розробку якої здійснено в секторі технології лікарських форм 

лабораторії аналітичних та фізико-хімічних досліджень ДУ «ІПЕП» під 

керівництвом канд. фарм. наук, ст. наук. співроб. C. П. Кустової [204].  

Дипіридамол. (Dipyridamolum), 2,2′,2″,2″′-[[4,8-ди(піперидин-1-

іл)піримідино[5,4-d]піримідин-2,6-діїл]динітріло]тетраетанол [205, 206]. 
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C24H40N8O4                                                                        Мол. м. 504,6 

 

Активний фармацевтичний інгредієнт. Яскраво-жовтий кристалічний 

порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний в ацетоні, розчинний 

у спирті, практично нерозчинний в ефірі. Розчиняється в розчинах розведених 

мінеральних кислот; Tпл – 162-168 °С. УФ-спектр: λmax = 232 нм, λmax = 284 нм у 

суміші 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої та метанолу. Зберігають у 

добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла. 

Фармакологічні ефекти. Внаслідок підвищення утворення аденозину, 

який бере участь в ауторегуляції коронарного кровообігу, Дипіридамол 

розширює коронарні судини, підвищує швидкість коронарного кровообігу, 

поліпшує постачання кисню до міокарда, мозковий кровообіг, гальмує 

агрегацію тромбоцитів та перешкоджає тромбоутворенню, що зумовлене 

стимуляцією синтезу простацикліну та інгібіцією біосинтезу тромбоксану. 

Завдяки переважному розширенню коронарних судин у непошкоджених 

ділянках серцевого м’яза здатний викликати так званий синдром обкрадання у 

вигляді загострення перебігу ішемічної хвороби серця, тому як 

антиангінальний засіб використовується рідко. Антиагрегантна дія 

Дипіридамолу наближається до такої, як в ацетилсаліцилової кислоти. 

При вагітності та грудному вигодовуванні можливе використання, якщо 

передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду та 

дитини. Категорія дії на плід по даним Управління з санітарного нагляду за 

якістю харчових продуктів та медикаментів (США) (FDA) – B. 
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Фармакологічна група. В01АС07 – антиангінальні та антиагрегантні 

препарати [207]. 

Дипіридамол до фармацевтичної композиції уводили в якості однієї із 

основних діючих речовин, а також використовували як препарат порівняння.  

Аргініну гідрохлорид. (Argininum Hydrochloride), (S)-2-аміно-5-

гуанідино-n-валеріанової кислоти гідрохлорид. L-2-Amino-5-Guanidino-n-

Valerianic Acid Hydrochloride [205, 208]. 

 

 
C6H14N4O2 ·HCl                                                                           Мол. м. 210,66  

 

Активний фармацевтичний інгредієнт. Білий або майже білий 

кристалічний порошок або безбарвні кристали, легкорозчинні у воді, дуже 

малорозчинні у спирті, практично нерозчинний в ефірі. [α]D20 = від плюс 25,5° 

до плюс 28,5° (8 % розчин у кислоті хлористоводневій). Зберігають у добре 

закупореній тарі у захищеному від світла місці. 

Вміст основної речовини (титр., перераховано на суху субстанцію) 98,5 -

101,0 % α20°C/D; 8 %, 250 г/л HCl, важкі метали (наприклад Pb) макс. 0,002 %. 

Зола 0,1 %. Втрати при висушуванні (2 год; 105 °C) макс. 0,2 %. 

Фармакологічні ефекти. Моногідрохлорид L-аргініну є сіллю 

напівзамінної амінокислоти – L-аргініну, яка є попередником креатиніну і 

природним компонентом більшості харчових білків. Бере участь у процесах 

знешкодження аміаку – у синтезі сечовини, а також в утворенні 

креатинфосфату, поліамінів, оксиду азоту (II), білків. Володіє 

гепатопротекторною дією, сприяє усуненню ацидозу, астенії. Стимулює 

процеси росту в дітей. Проявляє гіпотензивні властивості. Застосування. При 

гепатиті, астенічних станах, у післяопераційний період. 



 

 

62  

Фармакологічна група. A05B A01 – гепатопротекторні препарати [207]. 

Аргініну гідрохлорид до фармацевтичної композиції уводили в якості 

однієї із основних діючих речовин. 

Фолієва кислота. (Аcidum folicum) – вітамін В9 або Вс. За хімічною 

будовою фолієва кислота є птероїлглутаміновою кислотою. Її молекула 

складається з трьох структурних одиниць: залишку птеридину (конденсованого 

біциклу, який складається з піримідинового і піразинового кілець), 

параамінобензойної кислоти і глутамінової кислоти [209]. 

 

 

 

 

 

 

C19H19N7O6  441,4 г/моль 

 

Активний фармацевтичний інгредієнт. Жовто-оранжевий кристалічний 

порошок. Фолієва кислота обмежено розчинна у воді – 0,0016 мг/мл (25 °C), 

Тпл250 °C (523 K), (розклад). 

Фармакологічні ефекти. Фолієва кислота впливає на кровотворення, 

стимулює утворення еритроцитів та лейкоцитів, знижує вміст холестерину у 

крові. При авітамінозі розвивається недокрів'я. Похідні фолієвої кислоти, саму 

фолієву кислоту та споріднені сполуки називають фолатами. При вагітності 

фолієва кислота захищає організм від дії тератогенних факторів. 

Фармакологічна група. В03В В01 – Антианемічні засоби. Фолієва кислота 

та її похідні [207]. 

Фолієву кислоту до фармацевтичної композиції уводили в якості однієї із 

основних діючих речовин. 
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Янтарна кислота. Буршти нова кислота , янта рна кислота , сукцина т 

(бутандіова кислота, етан-1,2-дикарбонова кислота) НООССН2СН2СООН – 

органічна двохосновна насичена карбонова кислота [210]. 

Активний фармацевтичний інгредієнт. Брутто формула – C4H6O4. Мол. 

маса – 118,09. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали, 

форма кристалів близька до сферичної. Розчинна у воді – 58 г/л (20 °C), 

розчинна в етиловому спирті, діетиловому ефірі, погано розчинна в ефірі, 

нерозчинна в бензолі, бензині, хлороформі. Густина 1,56 г/см3
. Тпл – 184 °C. 

Ткип  – 235 °C. Кислотність (pKa) pKa1 = 4,2, pKa2 = 5,6. 

Фармакологічні ефекти. Має антигіпоксичну, антиоксидантну, захисну, 

помірну діуретичну дію. Нормалізує енергетичний метаболізм за рахунок 

активації ферментативних процесів циклу Кребса, швидкого метаболічного 

кластера мітохондрій, збільшення синтезу аденозинтрифосфорної кислоти. 

Підвищує процеси детоксикації та елімінації різних токсичних речовин, 

зокрема лікарських засобів. Використовують у вигляді біологічних добавок для 

комплексного лікування. Оскільки янтарна кислота – це природний препарат, 

побічні ефекти виникають вкрай рідко [211]. 

Янтарну кислоту до фармацевтичної композиції уводили в якості однієї із 

основних діючих речовин. 

Об’єктом дослідження також виступала ФК у вигляді твердих 

желатинових капсул для перорального введення середньої маси 0,200 г, яка 

містить окрім активних фармацевтичних інгредієнтів – дипіридамол (12,50 %), 

аргініну гідрохлорид (10,00 %), фолієву (0,125 %) та янтарну (62,50 %) кислоти, 

ковзку речовину – кремнію діоксид колоїдний безводний (0,25 %), наповнювач 

(крохмаль кукурудзяний або прежелатинізований, або мікрокристалічна 

целюлоза) – решта. 

В експерименті варіювали кількість та склад наповнювачів, тестування 

різних варіацій довело, що підібрані нами компоненти дозволяють отримати 

суміші, придатні для капсулювання на різних типах промислових і 

лабораторних капсульних машин. 
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В умовах лабораторії фармацевтичну композицію у вигляді твердих 

желатинових капсул напрацьовано відповідно стадій: підготовка сировини, 

приготування маси для наповнення капсул, наповнення капсул, фасовка [212]. 

 

2.3. Дослідження гострої токсичності фармацевтичної композиції 

 

Об’єктом дослідження виступала ФК у формі твердих желатинових 

капсул для перорального введення, що містить активні фармацевтичні 

інгредієнти дипіридамол, аргініну гідрохлорид, фолієву та янтарну кислоти, 

наповнювачі – кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль кукурудзяний 

або прежелатинізований, мікрокристалічна целюлоза. Вміст основних діючих 

субстанції у лікарській формі відповідав нижчим терапевтичним дозам, які 

призначають при особливих станах людини, до яких відноситься вагітність. Усі 

індивідуальні складові фармацевтичної комбінації, що досліджується, в 

токсикологічному плані є доволі вивченими і належать до нетоксичних 

речовин. 

Згідно з методичними рекомендаціями «Доклінічні дослідження 

лікарських засобів» за редакцією О. В. Стефанова визначення гострої 

токсичності будь-якої речовини повинно включати декілька дозових рівнів, 

проміжки між якими забезпечують можливість віднесення її до конкретного 

класу токсичності. Але слід враховувати, що введення сполуки в організм 

піддослідних тварин в достатньо великій кількості здатно викликати токсичний 

ефект. В зв’язку з цим, лімітуючим показником при визначенні гострої 

токсичності є максимальна доза четвертого класу токсичності (малотоксичні 

сполуки) з урахуванням шляху введення. У разі відсутності загибелі тварин на 

рівні дози 5000 мг на кг маси тіла дослідження вищих дозувань сполуки 

недоцільно [213]. 

Гостру токсичність ФК досліджували при внутрішньошлунковому 

введенні натще (через зонд) в дозі 5000 мг на кг маси тіла одноразово у вигляді 

водної емульсії п’яти білим нелінійним статевозрілим щурам самицям масою 
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тіла 220-250 г, тварини однієї статті було обрано у зв’язку із використанням 

комбінованого засобу у вагітних жінок. Контрольній групі щурів вводили 

аналогічні об’єми води.  

Щури були вирощені у віварії ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» і пройшли акліматизацію в 

умовах кімнати для проведення випробувань протягом семи діб. Утримання в 

умовах віварію та маніпуляції з тваринами проводили відповідно до основних 

положень Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, які 

використовуються в експериментах та в інших наукових цілях (пластмасові 

клітки, збалансований харчовий раціон, вільний доступ до води).  

Після одноразового введення ФК здійснювали спостереження за станом 

тварин та їх виживанням через 30 хв, 120 хв, 24 год, а потім кожну добу 

впродовж двох тижнів. За динамікою маси тіла спостерігали на 3, 7 та 14 добу 

після введення ФК. Розвиток інтоксикації оцінювали за такими показниками: 

положення тіла кінцівок, хода, рухова активність, охайність, колір вушних 

раковин, стан шкіри та очей, відношення до їжі та води, колір сечі, характер 

дефекацій, тонус м’язів. По закінченню періоду нагляду всіх тварин, на 14 добу, 

виводили із експерименту методом декапітації під легким эфірним наркозом, 

проводився розтин і макроскопічний огляд внутрішніх органів: легень, серця, 

печінки, селезінки, підшлункової залози, шлунку, нирок, наднирників, яєчників. 

Визначали абсолютну масу внутрішніх органів (легені, серце, печінка, 

селезінка, нирки, наднирники, яєчники) для розрахунку масових коефіцієнтів. 

 

2.4. Методи дослідження та розрахунку 

 

Моделювання експериментальної ФПН проводили шляхом щоденного 

підшкірного введення самицям з 12 по 18 добу вагітності 50 % олійного 

розчину тетрахлорметану в дозі 2 мл на кг маси тіла [48]. Дозу ФК вводили 

внутрішньошлунково в ранковий період залежно від ваги тварин з 11 до 19 

доби вагітності. 
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Соматостатевий розвиток нащадків оцінювали за часом відлипання 

вушок, появи генералізованого волосяного покриву, відкриття очей, 

прорізування зубів, динамікою маси тіла, величиною аногенітальної відстані 

(АГВ) (статева приналежність), опущення яєчок у самців та відкриття 

вагінального отвору у самиць (початок статевої зрілості). 

Статеву поведінку самців досліджували 15 хв у парному тесті з 

оваріектомованою рецептивною самицею у присмерковий час. У тесті 

визначали кількість наближень самця до самиці, кількість садок, інтромісій та 

еякуляцій. За секундоміром оцінювали часові показники: латентність садки, 

інтромісії, еякуляції, розраховували тривалість постеякуляторного інтервалу, 

коефіцієнт садки/інтромісії [214].  

Оваріектомію самиць щурів проводили під ефірним наркозом [215], після 

якої впродовж 16 діб вивчали цитологію вагінальних мазків для верифікації 

стадії спокою. Рецептивність у оваріектомованих самиць викликали 

послідовним уведенням олійних розчинів Е2 дипропіонату (10 мкг на щура, 

підшкірно) за 48 год та ПГ (500 мкг на щура, підшкірно) за 4-5 год до тесту. 

Статеву поведінку самиць вивчали в стадії проеструс-еструс за 

показниками процептивності та рецептивності. Дослідження проводилось в 

сутінковий час, враховуючи циркадний ритм статевої активності у щурів, при 

червоному освітленні в спеціальній скляній прямокутній тест-клітці. Для 

нейтралізації орієнтувального рефлексу перед початком дослідження кожній 

тварині надали можливість двічі по 15 хвилин ознайомитись з тест-кліткою. 

Через дві хвилини після початку досліду нащадків самиць у стадії проеструс-

еструс підсаджували до самця. До сумарного показника процептивної 

поведінки входили: знайомство (наближення самиці до самця, обнюхування, 

грумінг), залицяння (штовхання самця лапою, пробіг під або над самцем, 

follow), реагування на самця (тремтіння вух, hop, dart) [214]. У якості показника 

рецептивності самки використовували коефіцієнт лордозу (відношення 

кількості лордозних поз самиці до суми садок та інтромісій самця). Тестування 

продовжувалось 15 хвилин. 
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Фертильність визначали за результатами парування з інтактними 

здоровими тваринами протилежної статі. Для вивчення фертильності самців 

нащадків відбирали здорових статевозрілих самок щурів вагою 200-250 г з 

нормальним 4-5 денним естральним циклом [215]. Спаровування проводили у 

найближчі 1-2 естральні цикли. Першою добою вагітності вважали день 

знаходження сперматозоїдів у ранкових вагінальних мазках. Розраховували 

індекс запліднення (як відношення кількості запліднених самиць до кількості 

самиць у групі) та індекс вагітності (як відношення кількості вагітних самок до 

кількості запліднених). Самиць знеживлювали на 20-ту добу вагітності, 

вилучали яєчники, в яких підраховували кількість жовтих тіл вагітності, а в 

матці – кількість місць імплантації та плодів. Визначали рівень 

передімплантаційних, постімплантаційних та сумарних внутрішньоутробних 

втрат у вагітних самиць [213]. 

За результатами парування розраховувався інтегральний показник 

середньої реалізованої плідності (фертильності) самців та самиць щурів          

(і ± Sі) за рівнянням 216: 
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де N1 – кількість самок у групі; 

N2 – кількість запліднених самок; 

N3 – кількість вагітних самок; 

N4  – середня кількість плодів у самки; 

SN4  – помилка середньої арифметичної кількості плодів у самки. 

 

Стан сперматогенезу досліджували за допомогою світлового мікроскопа 

«Primo Star» (Carl Zeiss, Німеччина) з вмонтованою камерою Canon G10 

визначаючи концентрацію епідидимальних сперміїв, їх рухливість та відсоток 
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патологічних форм за загальноприйнятою методикою з використанням камери 

Горяєва [213]. Рухливість гамет виражали як відсоток рухливих клітин (на 200 

досліджених сперміїв), відсоток аномальних форм визначали на 200 

досліджених клітин, беручи до уваги форму головки, шийки, середньої та 

хвостової частини зрілого сперматозоїда, а також наявність цитоплазматичних 

крапель навколо головки та хвоста сперміїв як ознаку їхньої незрілості. 

Розраховували концентрацію морфологічно нормальних клітин СN за 

формулою 216: 

 

100

100 PF
CСN


     

де СN – концентрація морфологічно нормальних клітин, млн/мл; 

C – концентрація епідидимальних сперматозоїдів, млн/мл; 

PF – відсоток патологічних форм, %. 

 

Вивчали фазову структуру циклу та його загальну тривалість у нащадків 

жіночої статі протягом 16 діб, що дорівнює трьом-чотирьом естральним 

циклам. Також підраховували в кожному яєчнику кількість зрілих фолікулів.  

Для проведення морфологічних досліджень у тварин вилучали матки, 

сім’яники та яєчники. Забір матеріалу на гістологічне дослідження матки у всіх 

контрольних і дослідних тварин проводили на 20 день від дня реєстрації 

вагітності. Оскільки правий і лівий яєчники за кількісним та якісним складом 

структурних компонентів мало відрізняються один від одного для дослідження 

брали по одному яєчнику та сім’янику від тварини у пубертатному (50 день 

життя) та статевозрілому віці (160 день життя). Зразки фіксували у 10 % 

розчину формаліну, проводили по спиртах зростаючої міцності, заливали у 

парафін. Блоки зі зразками різали на санному мікротомі, зрізи товщиною          

5-6 мкм монтували на предметне скло, фарбували гематоксиліном та еозином 

[217]. Крім того, на зрізах яєчка самців пубертатного віку проводили 

підрахунок шарів клітин у стрічці сперматогенного епітелію у звивистих 
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сім′яних канальцях; за допомогою програми ToupcamGranum на фотознімках 

яєчка вимірювали діаметр звивистих сім′яних канальців і ширину 

епітеліосперматогенного шару (мкм). Для підрахунку індексу сперматогенезу 

переглядали 100 сім’яних канальців, кожний з яких оцінювали за 

чотирибальною системою. Канальці, які мали тільки сперматогонії, одержували 

оцінку 1 бал, сперматогонії та сперматоцити – 2 бали, сперматогонії, 

сперматоцити і сперматиди – 3 бали. Канальці, які мали не тільки клітини 

різних етапів сперматогенезу, а й зрілі сперматозоїди, оцінювались у 4 бали. 

Таким чином, індекс сперматогенезу підраховувався, як середнє арифметичне 

балів 100 переглянутих сім'яних канальців. Діаметр канальців округлого 

перерізу виміряли за допомогою окуляр-мікрометра при збільшенні х 400. 

Перегляд мікропрепаратів проводили під світловим мікроскопом Granum, 

мікрофотографування мікроскопічних зображень здійснювали цифровою 

відеокамерою Granum DСМ 310. Фотознімки обробляли на комп'ютері Pentium 

2,4GHz за допомогою програми Toup View. 

Для визначення типу кристалізації секрету передміхурової залози (ПЗ) та 

оцінки андрогенізації тварин досліджували відбитки секрету з вентральної 

частини ПЗ щурів [218]. Відбиток секрету отримували після прикладання зрізу 

ПЗ до предметного скла. Після висихання відбитків на них наносили краплю 

фізіологічного розчину. Під час висихання розчину секрет залози 

кристалізується (виникають кристали хлориду натрію), що фіксується під 

мікроскопом. Перегляд відбитків проводили із закритою до кінця апертурною 

діафрагмою мікроскопа. Оцінювання типу кристалізації секрету ПЗ проводили 

за чотирьох бальною системою [219]. 

1. 0 балів (андрогенізація вкрай низька) – аморфна структура секрету, 

кристали відсутні взагалі. 

2. 1 бал (андрогенізація низька) – переважає аморфна структура, але 

присутні окремі кристали у вигляді спотворених та потовщених стебел. 

3. 2 бали (андрогенізація знижена) – масове потоншення гілок кристалів, 

зниження чисельності гілок; нерівномірна товщина стебла та гілок, 
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значне зниження чи відсутність поперечних розгалужень, бокові гілки 

розходиться від основного під більшим кутом – 45-90 градусів. 

4. 3 бали (ближче до нижньої межі норми) – типовий феномен «листя 

папороті» добре простежується, але самі кристали можуть бути дещо 

потоншені, або на поодиноких, дуже невеликих ділянках простежується 

деформація частин кристалів. 

5. 4 бали (вища межа норми) – кристали чіткі, добре виразні, великі, 

розповсюджені на все поле зору мікроскопа, мають вигляд «листя 

папороті», гілки розташовані під кутом 15-35 градусів до стебел. 

По закінченні експерименту у нащадків чоловічої статі всіх 

досліджуваних груп визначали масу тіла та органів, а саме: сім’яників та їх 

придатків (епідидимісів), сім’яні пухирці (СП), ПЗ, надниркових залоз, 

гіпофіза, тимуса, селезінки, робили відбиток ПЗ на предметному склі з 

подальшим дослідженням. Самиць всіх груп в стадії еструсу знеживлювали 

шляхом швидкої декапітації. У них вилучали та зважували органи 

репродуктивної системи, надниркові залози, нирки, тимус, гіпофіз, печінку, 

селезінку.  

У сироватці крові спектрофотометрично визначали рівень утворення 

первинних продуктів ПОЛ – дієнових кон’югатів (ДК), продуктів, що реагують 

з тіобарбітуровою кислотою (ТБК) [220] та кінцевого продукту ПОЛ – 

малонового діальдегіду (МДА) [221]. В гомогенатах печінки вимірювали 

ензиматичну активність каталази (КФ 1.11.1.6) в реакції із солями молібдену 

[222], активність супероксиддисмутази (СОД) (КФ 1.15.1.1) в реакції з 

нітросинім тетразолієм [223] та активність глутатіонпероксидази (ГП) (КФ 

1.11.1.9) [224]; вміст відновленого глутатіону (ВГ) (КФ 4.4.1.5) – з реактивом 

Елмана [225]. Визначення білка проводили за методом Lowry О.H. et al. в 

модифікації Miller G.L. [220].  

У нащадків всіх груп та різного віку брали зразки сироватки крові для 

визначення концентрації гормонів Е2 та Тс, ПГ та Е3, які зберігалися до аналізу 

за температури мінус 18 °С. Рівень статевих гормонів визначали за допомогою 
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тест-наборів «Естрадіол-ІФА» та «Тестостерон-ІФА» (ООО «ХЕМА», Київ), 

«свЕСТРІОЛ-ІФА» та «ПРОГЕСТЕРОН-ІФА» (ООО «ХЕМА», Київ). 

Статистичний аналіз здійснено методами варіаційної статистики за 

допомогою стандартних пакетів програм Biostat, та Statistica 6.0 (StatSoft Inc., 

CША). Нормальність розподілу змінних визначали за допомогою критерію 

Колмогорова-Смірнова. Статистичний аналіз результатів проводили 

параметричними та непараметричними методами. Для множинних порівнянь 

даних з нормальним розподілом проводили параметричний однофакторний 

дисперсійний аналіз ANOVA та застосовували метод Ст’юдента-Н’юмена-

Кейлса. При порівнянні двох груп із розподілом ознаки, відмінним від 

нормального, використовували непараметричний U-критерій Манна-Уітні, для 

множинного порівняння – критерій Крускала-Уолліса та Данна. Дані наведено 

як середнє арифметичне ( х ) та його похибка (S х ); Me – медіана; Q1 – перший 

квартиль; Q3 – третій квартиль. Різницю в результатах вважали вірогідною за 

р < 0,05 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ВАГІТНОСТІ САМИЦЬ МАТЕРІВ МОЛОДОГО ТА ЗРІЛОГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ НА ТЛІ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ 

 

 

3.1. Рівень статевих гормонів вагітних самиць із експериментальною 

фетоплацентарною недостатністю 

 

При дослідженні гормонів вагітності виявлено, що у самиць щурів групи 

ФПН/мол. рівень Е3 був нижчим на 18 %, (р  0,05), рівень ПГ – на 27 %, 

(р  0,05) порівняно з інтактними тваринами відповідного віку (табл. 3.1).   

 

Таблиця 3.1 

Рівень плацентарних гормонів у крові вагітних самиць щурів із 

ФПН, (n=7), ( ± ) 

Група 

Показник 

прогестерон,  
пмоль/л 

естріол,  
нг/мл 

1 2 3 

1. Інт/мол. 74,9±4,7 0,73±0,08 

2. ФПН/мол. 55,4±6,5 

р1-2  0,05 

0,60±0,09 

р1-2  0,05 

3. ФПН/мол.+ФК 

73,6±3,9 

1,39±0,27 

р1-3  0,05 

р2-3  0,05 

4. ФПН/мол.+Д 

69,4±4,2 

1,11±0,17 

р1-4  0,05 

р2-4  0,05 

5. Інт/зр. 32,6±6,1* 0,37±0,02* 

6. ФПН/зр. 28,7±6,0 

р1-6  0,05 
0,49±0,06 

х
x

S



 

 

73  

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

7. ФПН/зр.+ФК 41,5±3,9* 

р1-7  0,05 

0,47±0,04* 

р5-7  0,05 

8. ФПН/зр.+Д 93,8±6,0* 

р1-8  0,05 

р5-8  0,05 

р6-8  0,05 

р7-8  0,05 

0,43±0,10* 

Примітки:  

р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами;  

* – вірогідність розбіжностей між показниками однакової групи, але 

народжених від матерів різного віку, р < 0,05. 

 

При введенні ФК та препарату порівняння Дипіридамолу вагітним 

самицям із ФПН також спостерігали статистичне значуще підвищення рівнів як 

ПГ, так і Е3. Низькій рівень Е3 може свідчити про наявність ЗВУР, що в 

майбутньому призведе до смерті плода. Знижена концентрація Е3 пов'язана з 

дефектами ферментних систем, це пригнічує роботу наднирникових залоз у 

плода. Зменшений рівень ПГ у самиць з ФПН може спричинити викидень або 

передчасні пологи через те, що саме цей гормон гальмує функцію всієї системи 

окситоцинових рецепторів в матці та розслаблює її. Знижений рівень ПГ може 

вказувати на порушення дозрівання плаценти. 

При дослідженні самиць групи ФПН/зр. спостерігали знижений рівень ПГ 

на 13 %, та навпаки підвищену концентрацію Е3 на 32 %, (р  0,05). Якщо 

рівень Е3 був високий у всіх піддослідних групах в незалежності від 

корегувального впливу, то рівень ПГ при корекції Дипіридамолом дещо 

перевищував показники інтактної групи самиць. 

Такі високі рівні Е3 не пов'язані з ускладненою вагітністю, такими як 

ризик виникнення ЗВУР та народження дітей з малою вагою тіла [226]. Але це 

може бути показником плода з великою масою тіла. Як показано іншими 

авторами, це може свідчити про гіперплазію кори наднирників у плода. 
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Високий рівень ПГ призводить до патологічного збільшення плаценти, що 

також погано відзеркалюється на стані плода. Іншими авторами показано, що 

високий рівень ПГ пов'язаний з ризиком тромботичних захворювань у вагітних 

[227].  

 При порівнянні результатів вагітних інтактних матерів щурів у сироватці 

крові самиць репродуктивно зрілого віку спостерігалось зниження рівня ПГ на 

56 %, та Е3 – на 47 % порівняно із тваринами репродуктивно молодого віку (див. 

табл. 3.1).  

Таким чином, ФПН призводить до дисбалансу гормонів вагітності, який в 

подальшому може віддзеркалитися на стані новонароджених та в їх дорослому 

житті. Ендокринна функція плаценти має вирішальне значення для успіху 

різних подій вагітності та розвиток плода, оскільки аномальне вироблення 

плацентарних гормонів пов'язане з аномаліями в цих процесах та поганим 

гестаційним результатом. Більше того, ці ендокринні зміни можуть бути 

корисними для прогнозування та діагностики станів, пов’язаних із вагітністю, 

забезпечуючи раннє планування найкращих клінічних стратегій управління 

цими станами.  

 

 

3.2. Вплив фетоплацентарної недостатності на стан плодів в залежності 

від віку матері 

 

На 20 добу вагітності самиць всіх груп декапітували, з матки вилучали 

плоди разом із плацентами, визначали стать. Далі, зважували їх та вимірювали 

ККР. Як видно з таблиці 3.2, у самиць молодого репродуктивного віку вірогідно 

знижувалися всі морфометричні параметри плацент і плодів на тлі 

експериментальної ФПН, як у плодів жіночої так і чоловічої статі.  
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Таблиця 3.2   

Морфометричні показники стану нащадків самиць молодого 

репродуктивного віку, (n = 7), ( ± ) 

Група 

Показники 

Маса 
плаценти,  

мг 

Довжина 
плаценти,  

мм 

Ширина 
плаценти, 

мм 

Маса плода,  
мг 

ККР 
плода, мм 

Жіночі плоди 

1. Інт/мол. 574,5±18,3 15,7±0,4 12,9±0,2 2047,3±58,0 29,5±0,2 

2. ФПН/мол. 397,7±18,2 

р1-2  0,05 

13,8±0,1 

р1-2  0,05 

11,5±0,2 

р1-2  0,05 

1757,1±94,7 

р1-2  0,05 

27,1±0,8 

р1-2  0,05 

3. ФПН/мол.+
ФК 

582,2±33,1 

р2-3  0,05 

15,8±0,4 

р2-3  0,05 

13,5±0,3 

р2-3  0,05 

2099,5±26,9 

р2-3  0,05 

29,4±0,3 

р2-3  0,05 

4. ФПН/мол.+
Д 

698,4±84,0 

р2-4  0,05 

16,1±0,7 

р3-4  0,05 

13,9±0,5 

р2-4  0,05 

1951,1±42,3 

р3-4  0,05 

29,7±0,7 

р2-4  0,05 

Чоловічі плоди  

1. Інт/мол. 551,5±17,7 14,5±0,3 12,3±0,2 2146,1±65,7 30,0±0,3 

2. ФПН/мол. 396,5±19,5 

р1-2  0,05 

13,1±0,3 

р1-2  0,05 

11,4±0,1 

р1-2  0,05 

1791,3±118,6 

р1-2  0,05 

27,0±0,6 

р1-2  0,05 

3. ФПН/мол.+
ФК 

601,9±39,7 

16,5±0,3 

р1-3  0,05 

р2-3  0,05 

12,7±0,2 

р2-3  0,05 

2115,2±39,7 

р2-3  0,05 

30,4±0,3 

р2-3  0,05 

4. ФПН/мол.+
Д 

675,4±83,8 

16,1±0,6 

р1-4  0,05 

р2-4  0,05 

14,5±0,9 

р1-4  0,05 

р2-4  0,05 

2035,8±51,7 
30,7±0,5 

р2-4  0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

 

Також ми спостерігали на плодах в незалежності від статі крововиливи 

або гематоми на різних ділянках тіла (рис. 3.1 А, Б). Відомо, що основними 

клінічними проявами хронічної ФПН є внутрішньоутробна затримка росту 

плода, внутрішньоутробна гіпоксія та їх поєднання.   
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 А  Б 

Рис. 3.1. Плід щура 20 день вагітності, гематома на шиї (А), гематома в 

області хребта (Б). 

 

 

Ранньою ознакою недостатності плаценти є зниження синтезу всіх 

гормонів фетоплацентарної системи. Залежно від патології, яка ускладнює 

перебіг вагітності, недостатність функції плаценти проявляється зменшенням 

або збільшенням товщини плаценти [228], що в подальшому призводить до 

ФПН. 

Після корекції ФК спостерігали у плодів жіночої та чоловічої статі 

нормалізацію всіх показників.  

При дослідженні самиць зрілого репродуктивного віку ми спостерігали 

дещо іншу картину відносно впливу ФПН на морфометричні показники. Так, у 

плодів жіночої статі маса плаценти не змінювалася, а всі інші показники 

вірогідно зменшувалися (див. табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Морфометричні показники стану нащадків самиць зрілого 

репродуктивного віку, (n = 7), ( ± ) 

Групи 

Показники 

маса 
плаценти,  

мг 

довжина 
плаценти, 

мм 

ширина 
плаценти, 

мм 

маса плода, 
мг 

ККР 
плода, мм 

Жіночі плоди 

1. Інт/зр. 509,5±4,6 15,4±0,1 13,1±0,1 2050,3±69,7 30,4±0,6 

2. ФПН/зр. 506,3±5,5 
14,7±0,2 

р1-2  0,05 

12,2±0,3 

р1-2  0,05 

1759,7±91,1 

р1-2  0,05 

27,2±0,8 

р1-2  0,05 

3. ФПН/зр.+
ФК 

527,7±24,1 15,1±0,5 
12,6±0,2 

р1-3  0,05 
1825,4±76,8 27,1±0,5 

4. ФПН/зр.+
Д 

703,4±41,3 

р1-4  0,05 

р2-4  0,05 

р3-4  0,05 

14,1±0,3 

р1-4  0,05 

13,7±0,4 

р2-4  0,05 

р3-4  0,05 

2132,0±48,2 

р3-4  0,05 

29,7±1,0 

р3-4  0,05 

Чоловічі плоди 

1. Інт/зр. 512,9±19,3 14,0±0,3 12,7±0,2 1955,9±107,7 28,2±0,8 

2. ФПН/зр. 551,7±20,1 
15,1±0,2 

р1-2  0,05 
13,0±0,2 1734,8±137,7 26,6±0,7 

3. ФПН/зр.+
ФК 

549,0±14,0 14,4±0,2 13,1±0,1 
2197,0±87,0 

р2-3  0,05 
28,5±0,4 

4. ФПН/зр.+
Д 

723,9±54,4 

р1-4  0,05 

р3-4  0,05 

15,9±0,5 

р1-4  0,05 

р3-4  0,05 

13,6±0,5 
2179,6±68,9 

р2-4  0,05 

30,7±0,4 

р1-4  0,05 

р2-4  0,05 

р3-4  0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

В цьому випадку ФК не виявила корегуючої дії, показники такі ж низькі, 

як і у групи з патологією. У нащадків чоловічої статі майже не було ніяких 

змін. Дуже цікавим виявився вплив препарату порівняння на масу плаценти. У 

нащадків обох статей її маса збільшилася на 40 %, (р < 0,05) (рис. 3.2 А, Б).  
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 А  Б 

 

Рис. 3.2. Плацента, 20 день вагітності, гематома (А). Плацента щурів 

групи Інт/зр. (маленька) та групи ФПН/зр.+Д (велика). 

 

 

Аналізуючи наведені вище результати, нами було виявлено статистично 

достовірні порушення морфометричного розвитку плодів обох статей у самиць 

молодого репродуктивного віку під впливом ФПН.  

Відомо, що в результаті гемодинамічних і морфологічних змін первинно 

порушується трофічна функція плаценти і лише пізніше змінюється газообмін 

на рівні плацентарного бар'єру. Такі зміни, як порушення газообміну, 

гормональної функції плацентарного комплексу [229], транспорту живильних 

речовин й інші розлади при патологічному стані плаценти обумовлюють 

розвиток внутрішньоутробної гіпоксії плода, затримку його росту та розвитку, 

що в подальшому може призвести до несприятливих перинатальних наслідків 

[24].  

У самиць зрілого репродуктивного віку при дослідженні плодів чоловічої 

статі ми не помітили особливих змін. Відомо, що з віком характер 
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нейрогуморальної регуляції змінюється в бік послаблення нервових впливів і 

підвищення чутливості до гуморальних факторів. Однак багато аспектів 

матково-плацентарно-плодового кровообігу при різних патологічних станах 

плода залишаються ще недостатньо з'ясованими й вимагають подальшого 

вивчення. 

При дослідженні ми використовували препарат порівняння Дипіридамол 

тому, що саме його в першу чергу дають вагітним при ФПН. Його призначають 

при порушеннях мікроциркуляції, тобто він має судинорозширювальну дію. 

Але недоліком цього препарата є те, що він використовується тільки як 

монотерапія. У наших дослідженнях ми спостерігали збільшення маси 

плаценти плодів обох статей у самиць зрілого репродуктивного віку, що в 

подальшому може негативно віддзеркалитися на процесі пологів, або призвести 

до ризику виникнення хронічних хвороб у постнатальному житті (гіпертонія, 

ішемічна хвороба серця та інші) [24].  

Перевагою нашої ФК є те, що в її склад входить чотири складові, перший, 

покращує мікроциркуляцію, а також надає м'яку судинорозширювальну дію. 

Другий препарат, дикарбонова кислота, є універсальним проміжним 

метаболітом, який утворюється при взаємоперетворення вуглеводів, білків і 

жирів в клітинах. Перетворення цієї кислоти в організмі пов'язане з 

виробленням енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності. Ця 

органічна кислота – універсальний учасник енергетичного і пластичного обміну 

клітини. Третій препарат, амінокислота, діє як попередник оксиду азоту, що 

вивільняється з клітин внутрішніх стінок судин і сприяє також розширенню 

судин і підсилює їхнє кровонаповнення. Четвертий препарат, вітамін, виконує 

захисну функцію щодо дії тератогенних факторів. Крім того, сприяє 

нормальному дозріванню і функціюванню плаценти.  

Саме ФК сприяла нормалізації морфофункціональних показників плаценти 

та плодів обох статей від матерів щурів молодого репродуктивного віку з 

ускладненою вагітністю.  
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3.3. Гістологічне дослідження матки вагітних щурів молодого та зрілого 

віку в умовах фетоплацентарної недостатності 

 

Протягом останніх десятиліть середній вік матерів які вперше 

народжують в розвинених країнах поступово збільшувався, причому жінки 

(включаючи багатодітних жінок) у віці старше 35 років складають значну 

частку вагітних жінок у популяції [200]. Такі тенденції супроводжуються 

одночасним зростанням частоти ускладнень на вагітність, таких як індукція 

після пологів, відсутність прогресу в пологах і кровотеча після пологів [56]. Вік 

матері після 35 років також пов'язаний із збільшенням частоти кесаревого 

розтину, швидкості інсультування, вадами розвитку плаценти та інші [54]. 

Плацента є динамічною ендокринною тканиною, що демонструє сильні реакції 

на зміни в материнському оточенні. Як система доставки фетального 

життєзабезпечення, плацентарне здоров'я має вирішальне значення для росту і 

розвитку плода, і діє на інтерфейси для передачі материнського харчування і 

порушень навколишнього середовища. Дослідження як на людях, так і на 

гризунах продемонстрували, що широкий спектр матеріальних ресурсів, таких 

як надмірне та недостатнє харчування, куріння, прийом наркотиків та 

алкоголю, інфекція, стрес та вік жінки можуть викликати виражені 

перетворення у фізіології плаценти. Починаючи від змін у аспектах загальної 

плацентарної морфології такі, як очевидні зміни ваги плаценти, до більш 

тонких змін в експресії плацентарного гена, які можуть передбачати змінений 

транспорт важливих сигналів до плоду [200, 230, 231]. Багато з цих причин 

призводять до зниження як плацентарного, так і плодового росту, що може 

мати довгостроковий вплив на здоров'я нащадків. 

Саме тому було виконано дослідження стану матки на 20 день вагітності 

у щурів, яка була ускладнена ФПН у тварин різних вікових груп. 

На всіх досліджених мікропрепаратах у стінці рогу матки і у молодих, і у 

зрілих за віком самиць щурів із фізіологічним перебігом вагітності розрізнялися 
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зони розташування плодів (плацентарні площадки) та міжплодові зони. У 

міжплодовій зоні чітко видно три оболонки: ендометрій (внутрішня слизова), 

міометрій (м'язова) та серозна. Слизова оболонка (decidua parietalis) подана 

шаром епітелію і власною пластинкою слизової. Епітелій, що вкривав слизову 

оболонку, одношаровий кубічний. Апікальний край клітин часто розпушений, 

ядра округлі, базально розташовані, іноді видно перинуклеарне просвітлення 

цитоплазми клітин. Строма (власна пластинка) подана пухкою волокнистою 

тканиною з різними за виразністю ознаками набряку і лімфостазу. Вона багата 

клітинними елементами (переважно клітини фібробластичного ряду), 

численними, різними за калібром кровоносними судинами, що також варіювали 

за ступенем розширення та повнокровності. Стан судинної стінки без помітних 

змін (рис. 3.3).  

 

  

Рис. 3.3. Фрагмент ендометрію міжплодової зони матки самиці щура з 

фізіологічним перебігом вагітності молодого (а) і зрілого (б) 

віку на 20 день гестації. Епітелій (е), що вистеляє слизову 

оболонку, одношаровий кубічний, строма (с) з ознаками 

набряку, лімфостазу, містить багато клітин фібробластичного 

ряду та достатньо повнокровних тонкостінних кровоносних 

судин. Гематоксилін-еозин. х250. 
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Міометрій міжплодових зон подано жмутками гладеньких м'язових 

волокон, що мали різну спрямованість, розподілених тонкими 

сполучнотканинними прошарками. Добре розрізнялися шари міометрію – 

м'язові: циркулярний (внутрішній, підслизовий шар) і поздовжній (зовнішній, 

надсудинний шар) та судинний (середній). Гладком'язові клітини у жмутках 

гіпертрофовані, межа між ними достатньо чітка, ядра мали овально-видовжену 

форму. У вагітних самок зрілого віку м'язові шари міометрію візуально більші 

за об'ємом. У судинному шарі видно різні за величиною повнокровні 

кровоносні судини. Судинна стінка та ендотеліальна устілка, стан еритроцитів 

у просвіті судин візуально не змінені (рис. 3.4).  

 

  

Рис. 3.4. Фрагмент міометрію міжплодової зони матки самиці щура з 

фізіологічним перебігом вагітності молодого (а) і зрілого (б) 

репродуктивного віку на 20 день гестації. Чітко розрізняються 

шари міометрію, кровоносні судини судинного шару 

нормального кровонаповнення. Гематоксилін-еозин (а – х250, 

б – х100). 
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У зоні розташування плодів: на зрізах плацентарної площадки видно, що 

на внутрішній (до просвіту рогу матки) поверхні розташовані децидуальні 

клітини (чисельність рядів клітин варіює у різних площадках). Під 

децидуальними клітинами розташована тканина, яка за структурою нагадувала 

губчасту тканину материнської частини плаценти. Кровоносні судини, що видні 

у тканині, достатньо повнокровні, з широким просвітом. По краях і в зоні дна 

губчастої тканини видно невеликі жмутки гладеньких м'язових волокон 

(рис. 3.5).   

 

  

Рис. 3.5. Фрагмент плацентарної площадки матки самки щура з 

фізіологічним перебігом вагітності молодого (а) і зрілого (б) 

віку на 20 день гестації. Видно: ряди децидуальних клітин на 

поверхні (чорна стрілка), м'язові жмутки – (біла стрілка) в 

губчастій тканині (гт). Гематоксилін-еозин. х200.  

 

В міометральному сегменті плацентарної площадки (на межі м'язового 

шару і губчастої тканини) спостерігали судини з тонкою стінкою, вистелені 

одним шаром ендотеліальних клітин, з широким просвітом, в деяких з них 

видно еритроцити (рис. 3.6). Можливо це кровоносні судини, що зазнали 

гестаційну трансформацію. Відомо, що сутність гестаційної перебудови 
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спіральних артерій субплацентарної зони матки (кровопостачають плацентарну 

площадку) під впливом клітин трофобласту складається у зникненні м'язових 

клітин з судинних стінок.  

 

  

Рис. 3.6. Фрагмент міометрального сегменту плацентарної площадки 

матки самиці щура з фізіологічним перебігом вагітності 

молодого (а) і зрілого (б) репродуктивного віку на 20 день 

гестації. Між м'язовим шаром та губчастою тканиною видно 

кровоносні судини з широким просвітом, тонкою стінкою, 

вистелені шаром ендотеліальних клітин (стрілки). 

Гематоксилін-еозин. х200. 

 

З вузьких звивистих судин вони перетворюються у широкі судини з 

податливою стінкою. Як наслідок, покращується перфузія плаценти, 

забезпечується приріст матково-плацентарного кровотоку у об'ємі, необхіднім 

для нормальної течії вагітності та розвитку плода [19, 232]. 

Крім того, такі трансформовані спіральні судини, так як вони позбавлені 

гладеньком'язових клітин, стають нездатними реагувати на дію 

судинозвужуючих факторів, що є важливим при пологах і «відходженні» 

плаценти. У вагітних самок щурів зрілого репродуктивного віку об'єм губчастої 
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тканини і ширина міометрального сегмента плацентарної площадки візуально 

здаються більшими ніж у молодих вагітних самок того ж строку гестації. 

Експериментальна ФПН викликає в матці тварин на 20 день вагітності 

помірно варіюючи за виразністю (незалежно від віку досліджених самок) 

реактивні структурно-дистрофічні зміни. Так у більшості поданих для 

дослідження фрагментів матки молодих (75 %) і зрілих (66,7 %) вагітних самок 

у ендометрію міжплодових зон у поверхневому епітелію чітко видні ознаки 

подразнення – ядра клітин посунуті з базальних відділів у напрямок центру, 

апікальні відділи клітин розмиті, цитоплазма просвітлена, межа с підлеглою 

стромою не чітка. Місцями простежена багатошаровість розташування клітин. 

Строма вогнищево густо інфільтрована круглоклітинними елементами, серед 

яких багато лімфоцитів, еозинофілів, плазматичних клітин. Відмічені 

порушення у термінальному судинному руслі – розширення, повнокровність, 

стаз/тромбоз у артеріолах, прекапілярах, капілярах, венулах; дрібнокрапкові 

крововиливи (рис. 3.7).  

  

Рис. 3.7. Фрагмент ендометрію міжплодової зони матки вагітної самиці 

щура 20 дня гестації молодого (а) і зрілого (б) 

репродуктивного віку з експериментальною ФПН. Реактивні 

зміни епітелію, густа клітинна інфільтрація строми 

ендометрію. Гематоксилін-еозин. х200. 
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У міометрію м'язові волокна потоншені, прошарки сполучнотканинні 

розширені і більш «насичені» клітинним вмістом; простежено вакуолізацію 

гладеньком'язових клітин. Судини судинного шару міометрію часто розширені, 

повнокровні, в деяких видно стаз еритроцитів, крововиливи (рис. 3.8).  

 

  

Рис. 3.8. Фрагмент міометрію міжплодової зони матки вагітної самиці 

щура 20 дня гестації молодого (а) і зрілого (б) репродуктивного 

віку з експериментальною ФПН. Розширення та повнокровність 

судин у судинному шарі (а, б), крововилив (б). Гематоксилін-

еозин. х200. 

 

У деяких плацентарних площадках виявлено некроз зовнішньої частини 

губчастої тканини. Візуально об'єм тканин плацентарної площадки, 

васкуляризація тканин, були менші за таки у самиць з фізіологічним перебігом 

вагітності (рис. 3.9).  

У міометральному сегменті плацентарних площадок і у молодих, і у 

зрілих за віком самок щурів більшість кровоносних судин, що там розташовані, 

мали вузький просвіт, деякі з них мали звивисту форму (рис. 3.10). Можна 
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припустити, що ці судини не зазнали або зазнали неповну гестаційну 

перебудову, що є однією з причин розвитку ФПН [232]. 

 

  

Рис. 3.9. Фрагмент плацентарної площадки молодого (а) і зрілого (б) 
репродуктивного віку з експериментальною ФПН. Некроз 

губчастої тканини (двоголові стрілки); кровоносні судини 
губчастої тканини виразно звужені (стрілки). Гематоксилін-

еозин. х200. 
 

  

Рис. 3.10. Фрагмент міометрального сегмента плацентарної площадки 
матки вагітної самиці щура 20 дня гестації молодого (а) і 
зрілого (б) репродуктивного віку з експериментальною ФПН. 
Видно багато судин з звуженим просвітом, у деяких – 

звивиста форма. Гематоксилін-еозин. х200. 
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Крім того, при мікроскопії плацентарних площадок у окремих з них було 

видно щось подібне «обривкам» трофоспонгіуму фетальної частини плаценти, 

що «зрослися» з дрібними залишками губчастої тканини материнської частини 

плаценти і губчастої тканини площадки, і все це виглядало чимось єдиним 

(рис. 3.11).  

 

 

  

Рис. 3.11. Фрагмент плацентарної площадки матки вагітної самиці щура 

20 дня гестації молодого (а) і зрілого (б) репродуктивного віку з 

експериментальною ФПН. Зрощення (овал) губчастої тканини 

площадки з залишками губчастої тканини материнської частини 

плаценти (гт) і трофоспонгіумом (тс). Гематоксилін-еозин. х200. 

 

 

 

Можливо, це так зване «врощення» плаценти, яке розглядається як 

своєрідна форма патології матково-плацентарної області [54]. При такому 

феномену значно утруднюється процес відокремлення плаценти від своєї 

плацентарної площадки при пологах.  

Отже, підводячи підсумок отриманим світлооптичним даним, можна 

зробити наступні узагальнення: ФПН впливає на ендометрій матки, 
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викликаючи вогнищеві реактивні структурно-дистрофічні зміни епітелію і 

строми. Під впливом ФПН у частині плацентарних площадок відбуваються 

зміни альтеративного характеру у губчастій тканині, зменшення васкуляризації. 

У міометричному сегменті плацентарної площадки кровоносні судини 

характеризуються малим просвітом, певною звивистістю контурів, що може 

бути пов'язано з відсутністю або недостатньою гестаційною трансформацією їх, 

що є однією з причин розвитку ФПН.  

У нашому дослідженні принципової різниці у стані тканин матки вагітних 

самок щурів молодого і зрілого віку не помічено. Але іншими авторами була 

помічена різниця між зрілими та молодими тваринами. Так, повідомлялося про 

негативну кореляцію між скорочувальною активністю і збільшенням віку 

матері [54, 56], де зрілі породільні жінки демонструють знижену спонтанну 

міометриальну скоротливу активність порівняно з молодими [57]. 

Таким, чином експериментальна ФПН веде до порушення матково-

плацентарного кровообігу незалежно від віку самки. В ховд оиввоід хапурд 

спостерігали виразні гострі запальні порушення не тільки в ендометрії, а також 

і в міометрії. Такий стан призводить до тромбозу судин, їх оклюзії та 

формування ділянок інфарктів плацентарної тканини, що в подальшому може 

призвести до ускладнень у вагітних, таких як: ицхпвния уигяло увявхио, 

оихгпвцигвь хгпоооувявхрдуавха, вавоввхка уигялоувявхио. 

Після профілактично-лікувального (11-19 день вагітності) введення 

досліджуваної ФК самкам щурів молодого віку з ФПН, в ендометрії 

міжплодових зон на всіх проаналізованих мікропрепаратах виразно знижені 

ознаки реактивно-деструктивних змін епітеліальної вистілки і строми, 

порушення у термінальному судинному руслі порівняно з контрольною 

патологією. Лише в окремих зразках дрібновогнищево спостерігали малі 

клітинні скупчення підепітеліально (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Фрагмент ендометрію міжплодової зони матки самиці щура 

молодого віку 20 дня гестації, яка на тлі ФПН отримувала ФК: 

а – виразне зменшення реактивно-деструктивних змін, 

порушень у стані термінального судинного русла;  

б – дрібні клітинні скупчення підепітеліально. Забарвл. 

гематоксилін-еозин. х200. 

 

 

Не виявлено візуальних змін у міометрії міжплодової зони та 

плацентарної площадки матки. М'язові шари достатньо широкі, судини 

судинного шару на погляд не змінені (рис. 3.13 а). Не спостерігали на поданих 

мікропрепаратах ознак альтерації губчастої тканини плацентарних площадок 

(рис. 3.13 б).  

Кровопостачання тканин у плацентарних площадках візуально збільшено 

відносно контрольної патології. У фрагментах міометрального сегмента 

площадок більша кількість судин з широким просвітом, тонкою стінкою, чітко 

вистелених одним шаром ендотеліальних клітин (рис. 3.14). 

б 
а 



 

 

91  

  

Рис. 3.13. Фрагмент міометрію міжплодової зони (а) та плацентарної 

площадки матки самиці щура ФПН/мол.+ФК: а – нормальний стан 

м'язових та судинного шарів; б – відсутність некрозу губчастої 

тканини. Забарвл. гематоксилін-еозин. х200.  

 

  

Рис. 3.14. Фрагмент губчастої тканини (а) та міометрального сегмента (б) 

плацентарної площадки матки самки щура молодого віку 20 дня 

гестації, яка на тлі ФПН отримувала ФК: а – збільшення 

кровопостачання (х200), б – кровоносні судини з широким 

просвітом, тонкою стінкою, вистелені одним шаром 

ендотеліальних клітин (х250). Забарвл. гематоксилін-еозин. 
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У вагітних самиць щурів репродуктивно зрілого віку 20-го дня гестації 

стан ендометрію і міометрію міжплодових зон матки практично відповідав 

такому у тварин із фізіологічним перебігом вагітності. Кровоносні судини всіх 

оболонок нормального вигляду (рис. 3.15).  

 

  

 

Рис. 3.15. Фрагмент ендометрію (а) і міометрію (б) міжплодової зони 

матки самиці щура зрілого репродуктивного віку 20 дня 

гестації, яка на тлі ФПН отримувала ФК. Стан оболонок 

відповідає стану фізіологічного перебігу вагітності. Забарвл. 

гематоксилін-еозин. х200. 

 

 

 

Щодо плацентарних площадок – кровопостачання губчастої тканини, стан 

кровоносних судин візуально збільшено проти групи самиць які впродовж 

вагітності мали ФПН відповідного віку. У фрагментах міометрального сегмента 

площадок збільшено кровоносних судин з поширеним просвітом, з тонкою 

стінкою (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Фрагмент губчастої тканини (а) і міометрального сегмента (б) 

плацентарної площадки матки самиці щура зрілого 

репродуктивного віку 20 дня гестації, яка на тлі ФПН 

отримувала ФК: а – нормальне кровопостачання тканини 

(х100); б – судини з завершеною гестаційною трансформацією. 

(х200). Забарвл. гематоксилін-еозин. 

 

Після аналогічного за схемою профілактично-лікувального введення 

Дипіридамолу самицям щурів репродуктивно молодого віку, на тлі ФПН, у 

25 % проаналізованих мікропрепаратах стінки матки виявлені реактивно-

деструктивні зміни епітеліальної вистілки і строми ендометрію міжплодових 

зон, аналогічні контрольній патології. У 75 % тварин стан ендометрію та 

термінального судинного русла подібних зон матки візуально відповідали 

таким у самок з фізіологічним перебігом вагітності. Міометрій цих зон у всіх 

досліджених самок даної вікової категорії практично не змінений. На даних 

мікропрепаратах не виявлено альтерації зовнішньої частини губчастої тканини 

плацентарних площадок. Кровопостачання губчастої тканини плацентарної 

площадки візуально відповідало такому у самок із фізіологічним перебігом 

вагітності. У міометральному сегменті на всіх мікропрепаратах і 

проаналізованих плацентарних площадках збільшено (проти контрольної 

б а 
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групи) кількість судин з розширеним просвітом, тонкою стінкою. В одному 

мікропрепараті на поверхні однієї плацентарної площадки спостерігали 

конгломерат «зрощених» губчастих тканин диску і материнської частини 

плаценти, обривків трофоспонгіуму фетальної частини плаценти, аналогічні 

контрольній групи. 

У вагітних самиць групи ФПН/зр.+Д, змін у стані ендометрію та м'язових 

шарів міометрію міжплодових зон рогу матки не спостерігали. У судинному 

шарі кровоносні судини звичайного виду. Більшість проаналізованих 

плацентарних площадок була без помітних змін, стан губчастої тканини, 

кровопостачання її нормальні. У одній плацентарній площадці виявлено 

залишки трофоспонгіуму фетальної частини плаценти, «вмонтовані» у губчасту 

тканину диску. У міометральному сегменті плацентарних площадок, порівняно 

з контрольною патологією, збільшено кількість судин з розширеним просвітом, 

тонкою стінкою. Такі зміни у тканині матки можуть свідчити про так званий 

приріст плаценти, що в момент пологів призводить до великого крововиливу в 

третьому періоді пологів, коли плацента повинна відшаруватися від матки, але 

цього не відбувається [232].  

Таким чином, розвиток ФПН у самиць щурів характеризується 

порушенням матково-плацентарного кровообігу незалежно від віку самки. 

Спостерігали виразні гострі запальні порушення у структурі міометрію та 

ендометрію. При застосуванні коригуючого засобу – Дипіридамолу були 

знайдені фрагменти тканини матки з так званим прирістом плаценти. Це 

віддзеркалювалося у залишках трофоспонгіуму фетальної частини плаценти, 

які були «вмонтовані» у губчасту тканину диску з розширеним просвітом судин 

та їх тонкою стінкою. Такий стан ФПК може призвести до ускладнень при 

пологах.  

Фармацевтична композиція зменшує ознаки ФПН, покращує 

васкуляризацію ендометрію і тканин плацентарної площадки, збільшує 

наявність кровоносних судин у міометральному сегменті площадки з ознаками 

гестаційної трансформації. Крім того, не були знайдені фрагменти зрощення 
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тканин та встановлено більш ефективний вплив на фетальну частину плаценти 

та матки у порівнянні з використанням Дипіридамолу. 

 

3.4. Стан гістоструктури плаценти матерів щурів із фетоплацентарною 

недостатністю 

 

Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру плацент 

матерів щурів із ФПН та порівняти її зі структурою плацент інтактних тварин. 

На поперечному зрізі плаценти інтактної матері молодого та репродуктивно 

зрілого віку виразно представлені материнська та плодова частини органа 

(рис. 3.17).  

 

 А  Б 

Рис. 3.17. Плацента самиць групи Інт/мол (А) та Інт/зр. (Б). Фарбування 

гематоксилін-еозином, зб. х 100. 
 

Материнська частина розташована на периферії і охоплює плодову 

частину, яка займає основну площу зрізу, при цьому виразно виділяється так 

звана базальна пластинка, що входить до складу основної децидуальної 

оболонки, в різних місцях розташовані крупні клітини зі світлою цитоплазмою 

та округлими або овальними світлими ядрами. Тонкі прошарки сполучної 

тканини розділяють внутрішню частину децидуальної оболонки на окремі, різні 

за розміром та формою часточки. Децидуальні клітини продукують ПГ, Е3, ХГ, 
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гормон роста, кортикостероїди та інші Між ними знаходяться простори, або 

лакуни, які в функціонуючій плаценті заповнюються материнською кров’ю. На 

препараті залишки цієї крові спостерігаються в деяких з лакунах. В 

материнський частині плаценти знаходяться ворсинки хоріона, які досягають 

базальної пластинки. Плодова частина плаценти утворена розгалуженими 

ворсинками хоріона. При цьому діаметр цих ворсин чим далі від пупочного 

канатика, тим менший.  

В місцях, де терміналії ворсинок занурюються в лакуни з материнською 

кров’ю, можна бачити скупчення так званих гігантських клітин 

цитотрофобласта. Для цих клітин притаманна гормонпродукуюча активність – 

синтез ПГ, Тс, ХГ; з клітинами цитотрофобласта, що знаходяться на межі з 

материнською кров’ю, пов’язують бар’єрнозахисну функцію плаценти, подібну 

до макрофагальної.  

Експериментальна ФПН призводить до порушення співвідношення 

прошарків плаценти, а саме відбувається розширення площі материнської 

частини плаценти у піддослідних тварин за рахунок потовщення базальної 

пластинки та збільшення об’єму та площі лакун з материнською кров’ю в 

ділянках під базальною пластинкою (рис. 3.18).   

При введенні тетрахлорметану вагітним щурам протягом семи діб було 

виявлено зміни у материнських судинах і лакунах лабіринтного відділу 

плацент, вони були помірно повнокровні. В окремих плацентах лакуни вільні 

від материнської крові. Дуже характерним є те, що лакуни переповнені кров’ю, 

тобто в них спостерігалися явища гемостазу. Цитоплазма децидуальних клітин 

різко вакуолізована, великі вакуолі відтісняють ядра клітин до периферії. 

Зустрічались великі ділянки некробіозу і некрозу материнських тканин з 

помірним розпадом клітинних елементів в них.  

Останнє може свідчити про зниження гормонпродукуючої функції 

материнської частини плацент у самиць. 
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 А  Б 

Рис. 3.18. Плацента самиць групи ФПН/мол (А). Фарбування 
гематоксилін-еозином, зб. х 100. Та ФПН/зр. (Б), зб. х 200. 

 

 

Плазмодіальний трофобласт, що вистилає лакуни лабіринтового відділу, – 

з вираженими дистрофічними змінами і десквамацією окремих або цілих 

клітинних пластів. Алантоїсні судини та їх розгалуження повнокровні.  

В плодовій частині плацент групи самиць із експериментальною ФПН 

спостерігалися збільшення кількості, розгалуженості та товщини прошарків 

сполучної тканини між часточками плаценти. Плодова частина ніби 

розподіляється на велику кількість середніх та дрібних часточок, між якими 

знаходиться сполучна тканина, в якій проходять кровоносні судини. 

Особливістю будови цих розгалужень хоріальних ворсинок є те, що судини, які 

в них проходять, оточені дуже тонким шаром життєздатної мезенхімальної 

тканини. 

Хронічна експериментальна ФПН призводить до розвитку деструктивних 

процесів. Відмічається порушення як у матково-плацентарному, так і плодово-

плацентарному кровоплині. Змінюється внутрішня архітектоніка плаценти, так 

ширина децидуальної оболонки та лабіринтного відділу зменшується, а 

трофоспонгіуму – збільшується (табл. 3.4.).  
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Таблиця 3.4 

Товщина зон плаценти щурів різного репродуктивного віку, (n = 6), ( ± ) 

Група 

Співвід. 

матер. та 

плодова 

частини 

Товщина, мкм 

плацента 
децидуал. 

оболонка 

спонгіо-

трофоблас

т 

лабіринтна 

зона 

1. Інт/мол. 

 

17/83 2672,2±54,1 79,6±1,9 378,2±10,9 2214,6±42,5 

2. ФПН/мол. 22/78 

р1-2 < 0,05 

2560,5±78,0 71,4±2,7 

р1-2 < 0,05 

508,2±21,8 

р1-2 < 0,05 

1980,7±95,2 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.

+Д 

18/82 2662,8±87,2 78,8±4,7 406,1±33,7 

р2-3 < 0,05 

2177,9±92,2 

4. ФПН/мол.

+ФК 

17/83 2772,8±71,8 81,8±4,7 391,0±30,3 

р2-4 < 0,05 

2300,0±112,7 

р2-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 19/81 2580,8±82,5 89,5±3,8 

р1-5 < 0,05 

404,1±4,1 

р1-5 < 0,05 

2087,8±54,6 

6. ФПН/зр. 26/74 

р5-6 < 0,05 

2547,2±95,4 69,2±3,4 

р5-6 < 0,05 

616,8±58,4 

р5-6 < 0,05 

1861,9±71,9 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+ 

Д 

20/80 2581,2±88,2 82,3±4,7 

р6-7 < 0,05 

445,6±31,3 

р6-7 < 0,05 

2053,9±14,7 

р6-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ 

ФК 

21/79 2558,3±77,7 80,6±5,0 459,8±71,6 2017,9±9,1 

р4-8 < 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами.   
 

 

Дослідження гістологічних препаратів плацент, отриманих від матерів 

щурів різного репродуктивного віку як при введенні ФК, так і препарату 

порівняння Дипіридамолу знижують реакцію організму вагітних на 

ксенобіотичне навантаження та поліпшує структурно-функціональний стан 

плаценти (рис. 3.19).  
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 А  Б 

Рис. 3.19. Плацента самиці групи ФПН/мол.+ФК (А); ФПН/зр.+ФК (Б). 

Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 200. 

 

Виявили наявність виразних структурних змін позитивного характеру як в 

материнській, так і в плодовій частині плаценти цих самиць у порівнянні з 

мікроструктурою цього утворення у тварин зі змодельованою ФПН. Ширина 

материнської частини у тварин, що отримували ФК, значно більш розвинута у 

порівнянні з тими самицями, які під час вагітності мали ФПН. Базальна 

мембрана материнської частини товща, кількість якорних ворсинок хоріона 

більша, вони розвинуті краще. Децидуальні клітини великі, життєздатні, 

макрофагальних клітин більше, розширених лакун переповнених кров’ю в 

материнській частині та на межі з плодовою не спостерігається. Це свідчить 

про активний кровообіг між материнською та плодовою частиною плаценти.     

При гістологічному дослідженні плодової частини плацент у тварин, які 

отримували ФК на тлі ФПН видно, що кінцеві терміналії ворсинок достатньо 

розгалужені, а в кожній з крупних ворсинок хоріона проходить кілька 

кровоносних судин. При цьому СТБ ворсин знаходяться у безпосередньому 

контакті з материнською кров’ю, що заповнює простори між ворсинами та їх 

кінцевими терміналіями. Це свідчить про достатній рівень обміну між 

материнським організмом та плодом, оскільки при ФПН розвиваються ознаки 



 

 

100  

посилення розгалуження та високої щільності розташування кінцевих відділів 

ворсин хоріона. 

Таким чином, введення самицям щурів у молодому та репродуктивно 

зрілому віці ФК та Дипіридамолу на тлі ФПН призводить до зменшення 

розвитку патологічних процесів у плаценті, нормалізує морфологічні та 

гістологічні показники плацент. 

 

3.5. Прооксидантно/антиоксидантний стан в організмі вагітних самиць 

щурів із фетоплацентарною недостатністю викликаною введенням 

ксенобіотика тетрахлорметана 

 

Посилення процесів ПОЛ, як відомо, є головним підгрунтям розвитку 

багатьох захворювань. Порушенням окиснювально-відновних процесів 

належить значна роль у патогенезі патології вагітності, зокрема ФПН. Для 

відтворення в експерименті моделі пошкодження біомембран клітин різних 

органів широкого застосування набув ксенобіотик тетрахлорметан. Його вплив 

супроводжується вираженим порушенням ферментативної активності мембран 

ендоплазматичного ретикулума, мітохондрій та пошкодженням 

білоксинтезуючого апарату гепатоцитів та клітин плаценти [233]. 

Ефективність ФК та препарату порівняння Дипіридамолу оцінювали за 

впливом на процеси ПОЛ і АОЗ у сироватці крові, тканинах печінки, матки та 

плаценти. Інтенсивність вільнорадикальних процесів оцінювали за наступними 

маркерами: вмістом ТБК та ДК. Стан компонентів ендогенної АОЗ 

характеризували за такими показниками: вмістом ВГ і СОД. Вміст 

досліджуваних маркерів визначали за загальноприйнятими методиками. 

У сироватці крові вагітних щурів під впливом ФПН викликаної введенням 

тетрахлорметану впродовж третього триместра вагітності кількість ТБК-

активних продуктів порівняно з інтактною групою відповідного віку 

збільшилась, що є наслідком підвищення рівня процесса ПОЛ в організмі 

вагітних самиць. У групі тварин, які отримували препарат порівняння 
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Дипіридамол та ФК, рівень ТБК-активних продуктів знижувався у порівнянні з 

інтактними щурами та тими, які мали ФПН впродовж вагітності не залежно від 

репродуктивного віку матері на момент вагітності. Тобто під впливом ФК 

рівень ТБК-активних продуктів досяг рівня інтактної групи, що свідчить про 

значне уповільнення ПОЛ в організмі вагітних тварин (табл. 3.5).   

 

Таблиця 3.5 

Прооксидантно-антиоксидантний стан сироватки крові вагітних самиць 

різного репродуктивного віку, (n=10), ( ± ) 

Група 

Показник 

ТБК-активні 
продукти, 
ммоль/л 

ДК, 
ммоль/л 

СОД, 
ум.од./л 

ВГ, 
мкмоль/л 

1. Інт/мол. 0,32±0,02 0,17±0,01 4,47±0,75 1,61±0,07 

2. ФПН/мол. 
0,55±0,03 

р1-2 < 0,05 

0,26±0,03 

р1-2 < 0,05 

1,90±0,46 

р1-2 < 0,05 

1,23±0,04 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 
0,33±0,03 

р2-3 < 0,05 

0,18±0,01 

р2-3 < 0,05 

4,74±0,28 

р2-3 < 0,05 

1,11±0,19 

р1-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 0,43±0,06 
0,19±0,01 

р3-4 < 0,05 

3,81±0,23 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

1,70±0,05 

р3-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 0,36±0,03 0,20±0,02 4,13±0,36 1,59±0,08 

6. ФПН/зр. 
0,57±0,06 

р5-6 < 0,05 

0,32±0,03 

р5-6 < 0,05 

2,15±0,13 

р5-6 < 0,05 

1,26±0,09 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 
0,38±0,05 

р6-7 < 0,05 

0,26±0,03 

р3-7 < 0,05 

4,30±0,49 

р6-7 < 0,05 

1,12±0,10 

р5-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 
0,31±0,03 

р6-8 < 0,05 

0,18±0,03 

р6-8 < 0,05 

3,66±0,49 

р6-7 < 0,05 

1,80±0,06 

р6-8 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

х
x
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Рівень ВГ, що є показником АОЗ організму, у сироватці крові вагітних 

щурів молодого та зрілого репродуктивного віку із експериментальною ФПН 

знизився порівняно з тваринами відповідного віку інтактної групи. Препарат 

порівняння Дипіридамол не сприяв підвищенню рівня ВГ, а під впливом ФК 

рівень ВГ збільшився, тобто досяг рівня групи здорових тварин у двох вікових 

групах.  

Оскільки саме печінка зазнає токсичного впливу тетрахлорметану при 

моделюванні хронічної ФПН, становило інтерес вивчення стану процесів ПОЛ 

та АОЗ в цьому органі. Підвищення рівня ТБК-активних продуктів в цьому 

органі відбулося на 155 % у групи ФПН/мол. та у групі ФПН/зр. На 66 % 

порівняно з інтактною групою відповідного віку, що свідчить про значне 

підвищення рівня ПОЛ. Під впливом препарату порівняння Дипіридамолу 

відбулося зниження рівня ТБК-активних продуктів, але більший відсоток 

уповільнення ПОЛ виявила ФК, що майже відповідає рівню ТБК-активних 

продуктів у гомогенаті печінки інтактних вагітних тварин відповідного віку 

(табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 

Прооксидантно-антиоксидантний стан гомогенату печінки вагітних 
самиць різного репродуктивного віку, (n=10), ( ± ) 

Група 

Показник 

ТБК-активні 
продукти, 
ммоль/л 

ДК, 
ммоль/л 

СОД, 
ум.од/л 

ВГ, 
мкмоль/л 

1 2 3 4 5 

1. Інт/мол. 47,18±2,57 8,59±0,74 5,01±0,62 2,46±0,08 

2. ФПН/мол. 
120,00±8,20 

р1-2 < 0,05 

12,82±0,47 

р1-2 < 0,05 

2,70±0,60 

р1-2 < 0,05 

1,94±0,06 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 
63,10±7,68 

р2-3 < 0,05 

10,00±0,86 

р2-3 < 0,05 

5,60±0,76 

р2-3 < 0,05 
2,37±0,32 

 

х
x

S
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

4. ФПН/мол.+ФК 
61,37±6,31 

р2-4 < 0,05 
11,09±1,03 

3,81±0,36 

р3-4 < 0,05 

2,73±0,19 

р2-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 51,32±2,27 9,50±0,99 6,33±0,72 2,63±0,17 

6. ФПН/зр. 

85,88±10,89 

р5-6 < 0,05 

р2-6 < 0,05 

15,59±1,29 

р5-6 < 0,05 

3,40±0,75 

р5-6 < 0,05 

1,21±0,35 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 
58,33±6,00 

р6-7 < 0,05 

13,14±1,25 

р6-7 < 0,05 
5,34±1,51 

1,46±0,25 

р6-7 < 0,05 

р3-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 
46,90±3,47 

р6-8 < 0,05 

11,79±0,48 

р6-8 < 0,05 
6,19±1,36 

2,81±0,53 

р6-8 < 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами.  

 

Таким чином, можно стверджувати як препарат порівняння, так і ФК 

вірогідно знижують рівень ТБК-активних продуктів у сироватці крові вагітних 

щурів, але все ж таки більша ефективність притаманна ФК.  

Рівень ВГ в тканинах печінки вагітних тварин молодого та репродуктивно 

зрілого віку з експериментальною ФПН знизився, на 21 % та 53 % відповідно, 

що свідчить про порушення в АОЗ. Досліджувані препарати значно підвищили 

рівень ВГ в тканинах печінки після застосування Дипіридамолу та після ФК 

(див. табл. 3.6).  

Плацента є важливим органом, у якому проходять усі біохімічні, 

гормональні та енергозалежні процеси під час вагітності. Вона також є 

органом-мішенню і власне порушення транспорту кисню та живильних речовин, 

а також структурні зміни в плаценті, викликають гіпоксію плоду і призводять 

до затримки внутрішньоутробного розвитку. Тому особливо важливого 

значення набуває вивчення перебігу процесів ПОЛ в плаценті. При розвитку 
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ФПН внаслідок уведення тетрахлорметану органом мішенню є також і плацента, 

як і тканина печінки вона належить до органів паренхіматозної структури. Так, 

рівень ТБК-активних продуктів у гомогенаті плаценти підвищився на 59 % у 

групі ФПН/мол., у групі ФПН/зр. – на 28 %. при порівнянні з тваринами 

інтактної групи відповідного віку, що свідчить про значне підвищення рівня 

ПОЛ у тканинах плаценти. При застосуванні Дипіридамолу та ФК спостерігали 

зниження рівня ТБК-активних продуктів (табл. 7). 

 

Таблиця 3.7 

Прооксидантно-антиоксидантний стан гомогенатів плаценти вагітних 

самиць різного репродуктивного віку, (n=10), ( ± ) 

Група 

Показник 

ТБК-активні 

продукти, 

ммоль/л 

ДК, 

ммоль/л 

СОД, 

ум.од/л 

ВГ, 

мкмоль/л 

1 3 4 5 6 

1. Інт/мол. 42,05±3,10 6,62±0,26 3,10±0,33 2,3±0,14 

2. ФПН/мол. 
67,49±4,23 

р1-2 < 0,05 

11,7±0,87 

р1-2 < 0,05 

2,06±0,18 

р1-2 < 0,05 

1,44±0,11 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 

53,67±3,66 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

5,83±0,95 

р2-3 < 0,05 

4,85±0,68 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

2,72±0,38 

р2-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 
47,83±0,95 

р2-4 < 0,05 

7,42±0,71 

р2-4 < 0,05 

3,68±0,33 

р2-4 < 0,05 
2,90±0,73 

5. Інт/зр. 
50,73±2,06 

р1-5 < 0,05 
5,75±0,95 3,98±0,36 2,80±0,36 

6. ФПН/зр. 
64,43±5,32 

р5-6 < 0,05 

13,17±0,65 

р5-6 < 0,05 

2,45±0,44 

р5-6 < 0,05 

1,25±0,30 

р5-6 < 0,05 

 

х
x

S
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

7. ФПН/зр.+Д 45,33±7,70 
8,92±1,31 

р6-7 < 0,05 
3,08±0,53 

2,63±0,58 

р6-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 56,10±8,73 
6,42±0,80 

р6-8 < 0,05 
3,48±0,51 

3,15±0,49 

р6-8 < 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

 

Стосовно АОЗ тканин плаценти, то він значно знизився в групі тварин 

ФПН/мол. та у ФПН/зр. у порівнянні з інтактною групою відповідного віку, що 

свідчить про значне порушення АОЗ в тканинах плаценти. Під впливом 

препаратів – АОЗ підвищувався (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Прооксидантно-антиоксидантний стан гомогенатів матки вагітних самиць 

різного репродуктивного віку, (n=10), ( ± ) 

Група 

Показник 

ТБК-активні 

продукти, 

ммоль/л 

ДК, 

ммоль/л 

СОД, 

ум.од/л 

ВГ, 

мкмоль/л 

1 3 4 5 6 

1. Інт/мол. 44,62±2,00 5,93±0,24 4,70±0,57 2,05±0,06 

2. ФПН/мол. 
66,67±3,50 

р1-2 < 0,05 

9,55±0,65 

р1-2 < 0,05 
4,24±0,39 

1,53±0,07 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 58,15±8,15 
6,15±0,70 

р2-3 < 0,05 
4,11±0,53 1,75±0,17 

х
x

S
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 

4. ФПН/мол.+ФК 51,00±5,10 
7,13±0,71 

р2-4 < 0,05 
5,53±0,64 

2,7±0,43 

р2-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 46,73±4,55 6,46±0,67 6,03±0,50 1,78±0,27 

6. ФПН/зр. 
71,83±8,61 

р5-6 < 0,05 

14,12±1,95 

р5-6 < 0,05 

р2-6 < 0,05 

5,73±0,32 

р2-6 < 0,05 

0,76±0,12 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 
68,57±7,78 

р5-7 < 0,05 

7,40±1,57 

р6-7 < 0,05 

6,40±0,48 

р7-3 < 0,05 

1,97±0,34 

р6-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 

41,32±5,80 

р6-8 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

7,22±0,75 

р6-8 < 0,05 
6,98±0,77 

2,25±0,28 

р6-8 < 0,05 

Примітка.  р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

  

При ФПН міометрій, як орган-мішень, відповідає на гіпоксію і оксидантний 

стрес скороченням і, як наслідок, може призвести до ускладнень вагітності, 

тому важливим було дослідити зміну продуктів ПОЛ в тканинах міометрію. 

Рівень ТБК-активних продуктів у тканинах матки щурів із експериментальною 

ФПН/мол. підвищувався на 50 %, у групі ФПН/зр. – на 54 % порівняно з 

інтактною групою тварин, що свідчить про посилення перебігу процесів ПОЛ. 

Після застосування Дипіридамолу рівень ТБК-активних продуктів 

підвищувався, але вірогідних значень при цьому не набув на відміну від ФК 

(див. табл. 3.8).  

Рівень ВГ в тканинах матки у вагітних тварин із ФПН двох вікових груп 

знижувався у порівнянні з тваринами інтактної групи, що говорить про падіння 

АОЗ в цьому органі. Досліджувані препарати підвищували рівень ВГ (див. 

табл. 3.8).  
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При дослідженні ДК у групі ФПН/мол., спостерігали підвищення рівня у 

сироватці крові на 17 %, тканинах печінки на 48 %, плаценти та матки на 76 та 

61 %, відповідно від інтактної групи. Саме таку направленість спостерігали і у 

самиць групи ФПН/зр. Такі дані свідчать про активацію стану ПОЛ в тканинах 

печінки та ФПК під дією тетрахлорметана, що викликає порушення та функції 

плаценти шляхом гістотоксичної гіпоксії. Такі зміни свідчать про наявність 

ФПН у самиць щурів двох вікових груп. При застосуванні Дипіридамолу та ФК 

на тлі ФПН викликаної тетрахлорметаном спостерігали зниження рівнів ДК до 

значень інтактних груп вагітних тварин (див. табл. 3.7; 3.8). 

Активність СОД – ферменту контролюючого первинний рівень АОЗ у 

печінці та плаценті знижувався відповідно на 46 та 33 % у групі ФПН/мол., на 

38 % у плаценті у групі ФПН/зр., а у гомогенаті матки не змінювався. 

Аналіз результатів дослідження дозволив дійти висновку, що при ФПН, яку 

викликали введенням тетрахлорметану впродовж семи діб вагітним тваринам в 

третьому триместрі, спостерігалася різка активація процесів ПОЛ, накопичення 

у крові вагітних щурів і в інших тканинах (особливо у печінці і плаценті) 

продуктів пероксидації з одночасним зниженням активності АОЗ організму 

експериментальних тварин.  

При лікуванні вагітних самиць щурів ФК у сироватці крові спостерігали 

уповільнення ПОЛ, про що свідчило зменшення рівня продуктів 

ліпопероксидації – ТБК та ДК, які досягали рівня інтактних тварин. Крім того 

відбувалося відновлення стану АОЗ, що позначалось підвищенням рівня ВГ, і 

особливо, такого ферменту як СОД. 

Отже, при розвитку ФПН у щурів, викликаною тетрахлорметаном, ФК 

приводила до нормалізації прооксидантно-оксидантного стану в організмі 

експериментальних тварин. За антиоксидантною дією ФК на даній моделі мала 

переваги порівняно з препаратом порівняння Дипіридамолом. 

Таким чином, ФПН призводить до виразних гострих запальних порушень в 

ендометрії та міометрії матки, відбувається тромбоз судин, їхня оклюзія та 

формування ділянок інфарктів плацентарної тканини, що в подальшому може 
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призвести до ускладнень вагітності. Змінюється внутрішня архітектоніка 

плаценти, зменшується ширина децидуальної оболонки та лабіринтного 

відділу, а трофоспонгіуму – збільшується. Наявність ФПН у матерів молодого 

та репродуктивно зрілого віку призводить до дисбалансу гормонів вагітності, 

саме ПГ та Е3. Відбувається активація процесів ПОЛ, накопичення в крові та 

особливо у печінці й плаценті продуктів ліпопероксидації з одночасним 

зниженням активності системи АОЗ, що призводить до появи ознак 

внутрішньоутробної затримки розвитку плода, крововиливів та гематом на 

різних ділянках його тіла. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [234-241]. 
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РОЗДІЛ 4 

СОМАТОСТАТЕВИЙ РОЗВИТОК НАЩАДКІВ ЩУРІВ НАРОДЖЕНИХ 

ВІД МАТЕРІВ ІЗ УСКЛАДНЕНОЮ ВАГІТНІСТЮ 

 

 

Внутрішньоутробне розвинення залежить від багатьох зовнішніх та 

внутрішніх факторів які оточують плід. До зовнішніх відносять: довкілля, 

спосіб життя, шкідливі звички жінки та багато іншого. До внутрішніх – 

насамперед здоров'я матері, особливо на момент вагітності, вік жінки та 

інші [5]. При сукупності негативних факторів можуть виникати захворювання 

вагітності, які негативно віддзеркалюються на стані та здоров'ї плода, а в 

майбутньому, і на якості життя дитини. Одним з таких захворювань може бути 

ФПН. На сьогодні майже не відомо, як саме впливає ФПН матерів різного 

репродуктивного віку на соматостатевий розвиток нащадків жіночої та 

чоловічої статі.  

 

4.1. Соматичний розвиток нащадків обох статей 

 

Спостереження за тваринами виявило, що в інтактних самиць, тривалість 

вагітності не відрізнялась від групи з ФПН, а її перебіг був без особливостей. 

Пологи наставали вчасно – на 22-23 добу вагітності. Але були самиці з 

експериментальною ФПН, які не змогли взагалі народити та помирали 

вагітними.  

Серед інтактних самиць які народжували, мертвих дітей знайдено не було. 

При спостереженні за пологами та соматостатевим розвитком нащадків, були 

знайдені мертві щури у групі ФПН/мол. у кількості 12,5 %, у ФПН/зр. – 11,4 %. 

Додавання молодим самицям ФК в останньому періоді вагітності на тлі ФПН 

призвело до зниження кількості мертвих нащадків до 3,3 %.  

При дослідженні кількості нащадків народжених від самиць всіх 

досліджуваних груп змін майже не було, тому що ФПН розвивається у другому 
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та третьому триместрах вагітності, і, ні яким чином, не впливає на запліднення 

та імплантацію плідного яйця (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Кількість нащадків, народжених від матерів щурів із фетоплацентарною 

недостатністю, (n=10), ( ± ) 

Група 

Показник 

загальна  

кількість 
нащадків 

самиці самці 

1. Інт/мол. 10,8±0,5 7,6±0,9 3,2±0,7 

2. ФПН/мол. 9,6±1,0 
3,4±0,7 

*p=0,0062  

5,2±0,2 

*p=0,025  

3. ФПН/мол.+Д 11,8±1,1 
4,8±0,5 

*p=0,026  

7,0±1,4 

*p=0,041  

4. ФПН/мол.+ФК 10,0±0,7 5,3±0,6 4,3±0,8 

5. Інт/зр. 8,2±1,2 
3,8±0,7 

**p=0,01  
4,3±0,7 

6. ФПН/зр. 8,8±1,4 2,8±1,0 5,0±0,6 

7. ФПН/зр.+Д 
5,8±1,5  

**p=0,012 

1,5±0,6 

*p=0,037 

**p=0,002 

4,0±1,2 

8. ФПН/зр.+ФК 9,7±1,9 5,0±1,7 4,7±0,7 

Примітки:  
* вірогідність розбіжностей між показниками інтактної групи, р < 0,05;  
** вірогідність розбіжностей між показниками однакової групи, але 
народжених від матерів різного віку, р < 0,05. 
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Якщо порівнювати співвідношення народжених самиць та самців 

нащадків, то спостерігається народження більшої кількості самців у всіх групах 

із ФПН.   

Життєздатність у перший місяць після народження вважають одним з 

головних показників, який характеризує здатність організму до пристосування 

до різних умов життя. Загибель переважно відбувалася між 1 та 14 добою 

післянатального життя. Кількість нащадків у групі інтактні двох вікових груп, 

які дожили до 30 доби, складала 100 %, у групі ФПН/мол.+ФК – 98 %, 

ФПН/мол.+Д – 95 %, ФПН/мол. – 100 %. Дещо інша картина у нащадків 

народжених від репродуктивно зрілих самиць, так у групі ФПН/зр.+ФК – 82 %, 

ФПН/зр.+Д – 100 %, ФПН/зр. – 88 %, що було статистично достовірно більше 

(р < 0,01). 

При дослідженні щурят аналізували також фізіологічні показники 

соматичного розвинення, які є ознаками нормального фізичного розвитку у 

відповідності до притаманного даному виду тварин терміну. Тому аналіз часу 

появи ознак, перелічених у таблиці 4.2, давав можливість оцінити темп 

настання чергових змін соматичного розвитку.  

 

Таблиця 4.2 

Соматичний розвиток нащадків щурів обох статей, народжених від матерів 

щурів із ФПН, (n=10), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник, доба 

відлипання  
вух 

первинний 
волосяний 

покрив 

вторинний 
волосяний 

покрив 

прорізання 
зубів 

відкритт
я очей 

1 2 3 4 5 6 

1. Інт/мол. 3,4±0,5 4,2±0,5 9,4±0,4 11,8±0,9 17,2±0,2 

2. ФПН/мол. 4,8±0,4 4,8±0,4 10,2±0,2 
14,6±0,4 

*p=0,022  
18,2±0,5 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 

3. ФПН/мол.+Д 
5,0±0,0 

*p=0,013  

6,0±0,0 

*p=0,009   

**p=0,015  

11,3±0,8 
14,0±0,0 

*p=0,045  

19,0±0,0 

*p=0,002 

4. ФПН/мол.+Ф

К 

3,0±0,4 

**p=0,001 
4,3±0,3 10,7±0,6 11,2±0,4 17,2±0,4 

5. Інт/зр. 3,7±0,4 3,7±0,4 8,3±0,2 10,7±0,5 17,0±0,7 

6. ФПН/зр. 
5,0±0,0 

*p=0,012  

5,2±0,2 

*p=0,0085  

10,6±1,0 

*p=0,0506  

10,8±0,9 

**p=0,0048 
17,4±0,7 

7. ФПН/зр.+Д 
3,3±0,5 

**p=0,009  
4,3±0,5 10,0±0,9 

11,0±0,6 

**p=0,001 
17,8±1,2 

8. ФПН/зр.+ФК 
5,0±0,0 

*p=0,012  

5,0±0,0 

*p=0,014  

9,0±0,0 

**p=0,025  
11,7±1,3 18,0±1,0 

Примітки:  
* вірогідність розбіжностей між показниками інтактної групи, 

р < 0,05;  

** вірогідність розбіжностей між показниками однакової групи, але 

народжених від матерів щурів різного віку, р < 0,05. 

 

 

Так можна бачити, що ФПН майже не вплинула на соматичний розвиток 

нащадків, які народилися від матерів щурів молодого репродуктивного віку. 

Навпаки, у нащадків, народжених від зрілих матерів, спостерігали затримку 

соматичного розвитку нащадків. 
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4.2. Статевий розвиток нащадків чоловічої та жіночої статі 

 

Після пологів у нащадків вимірювали АГВ, а пізніше відслідковували час 

опущення яєчок у мошонку (у самців) та терміни відкриття піхви (у самиць) для 

оцінки перебігу статевого розвитку тварин. При вимірюванні АГВ у щурів обох 

статей, відмінностей між групами знайдено не було. При дослідженні строків 

опущення яєчок у мошонку у самців, народжених від матерів щурів обох 

вікових груп із ФПН, спостерігали затримку статевого розвитку у вигляді більш 

пізніх термінів опущення сім'яників. У нащадків групи ФПН/зр.+ФК 

спостерігали нормальні терміни статевого розвитку у самців (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Статевий розвиток самців нащадків, доба, ( ± ) 

группа, кількість  

нащадків 

Показник 

строки опущення сім'яників  статистичний показник, р 

1 2 3 

1. Інт/мол., 

n=16 
21,0±0,3 - 

2. ФПН/мол.,  

n=26 
26,8±0,7 р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д, 

n=27 
25,0±1,0 р1-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК, 

n=24 
22,7±0,2 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

5. Інт/зр.,  

n=26 
21,5±0,3 - 

6. ФПН/зр.,  

n=19 
25,8±0,8 р5-6 < 0,05 
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Продовження табл.. 4.3 

1 2 3 

7. ФПН/зр.+Д,  

n=18 
24,5±1,0 р5-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК,  

n=14 
23,7±1,5 - 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами.  

 

Навпаки, у нащадків жіночої статі, які були народжені матерями обох 

вікових груп із ФПН, спостерігали прискорене статеве дозрівання у вигляді 

більш ранніх строках відкриття піхви. Тільки у самиць, народжених від 

молодих матерів щурів, ФК та препарат порівняння Дипіридамол сприяли 

нормальному статевому розвитку нащадків жіночої статі (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Статевий розвиток нащадків щурів самиць, ( ± ) 

Група, кількість нащадків 

Показник 

відкриття піхви, доба статистичний показник, р 

1 2 3 

1. Інт/мол., 

n=19 

48,8 ± 1,1 
- 

2. ФПН/мол., 

n=12 

42,8 ± 2,0 
р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д, 

n=12 

57,7 ± 1,3 р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК, 

n=19 

44,3 ± 1,0 
р1-4 < 0,05 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 

5. Інт/зр., 

n=17 

53,6 ± 2,4 
- 

6. ФПН/зр., 

n=12 

37,2 ± 1,8 
р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д, 

n=12 

41,8 ± 1,2 р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК, 

n=12 

50,7 ± 2,1 р6-8 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

р4-8< 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами.  

 

Інтегральним показником фізичного стану тварини прийнято вважати масу 

тіла нащадків, зміни якої досліджувалися впродовж 60 діб. При дослідженні 

самиць нащадків, народжених від репродуктивно молодих матерів щурів із 

ФПН, маса тіла майже не змінювалася впродовж двух місяців постнатального 

життя. Фетоплацентарна недостатність у матерів щурів репродуктивно зрілого 

віку знижує масу тіла самиць нащадків починаючи з першого дня життя 

(5,46±0,20) г проти (6,54±0,14) г (p=0,0022), до статевої зрілості нащадків – 

(55,86±2,39) г, проти (68,54±4,19) г (р=0,03). Фармацевтична композиція та 

препарат порівняння Дипіридамол не сприяють нормалізації маси тіла 

впродовж всього дослідження, самиці нащадки менші за вагу від інтактної 

групи.  

При порівнянні обох інтактних груп самців нащадків спостерігали більшу 

масу тіла при народженні та впродовж всього життя у тварин, народжених від 

матерів зрілого репродуктивного віку, порівняно з іншою інтаткною групою 

(табл. 4.5).   
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Таблиця 4.5 

Динаміка маси тіла (г) самців нащадків, народжених від матерів щурів 
різного віку, (n=15), ( ± )  

Група 

нащадків 

Показник, доба життя 

1 7 14 21 60 

1. Інт/мол.  6,2±0,08 11,4±0,23 17,2±0,35 26,1±0,79 56,7±1,40 

2.ФПН/мол. 6,0±0,13 

 

10,5±0,19 

р1-2=0,016 

15,8±0,52 

р1-2=0,056 

24,8±1,23 64,3±2,22 

 

3.ФПН/ 

мол.+Д 

5,1±0,12 

р1-3=0,00005 

р2-3=0,0009 

р3-7=0,0007 

8,7±0,16 

р1-3=0,00005 

р2-3=0,00005 

14,1±0,23 

р1-3=0,00005 

р2-3=0,018 

22,1±0,29 

р1-3=0,0014 

59,1±1,75 

 

4.ФПН/ 

мол.+ФК 

5,4±0,13 

р1-4=0,0008  

р2-4=0,012 

9,3±0,55 

р1-4=0,0078 

14,7±0,86 

р1-4=0,027 

22,1±1,30 

р1-4=0,03 

 

51,6±2,91 

р2-4=0,008 

5.Інт/зр.  

 

6,91±0,15 

р1-5=0,0031 

12,80±0,55 

р1-5=0,047 

20,35±0,88 

р1-5=0,01 

32,07±1,72 

р1-5=0,0135 

67,83±4,47 

р1-5=0,0448 

6.ФПН/зр. 6,29±0,15 

р5-6=0,0065 

11,29±0,43  

р5-6=0,0036 

19,25±0,81  

р2-6=0,0071 

р6-8=0,007 

29,44±1,86 71,66±4,49 

7. ФПН/ 

зр.+Д 

6,31±0,19 

р5-7=0,019 

13,72±0,90 

р3-7=0,0006 

23,60±1,86  

р3-7=0,001  

36,38±3,52  

р3-7=0,0037 

77,71±3,39 

р3-7=0,0012 

8.ФПН/ 

зр.+ФК 

5,57±0,11 

р5-8=0,00008 

р6-8=0,0005 

р7-8=0,0021 

9,46±0,35  

р5-8=0,00006 

р7-8=0,0001 

р3-8=0,0006 

15,69±0,93  

р5-8=0,0008 

р7-8=0,039  

р3-8=0,001 

25,31±1,42 

р5-8=0,005 

р7-8=0,0066  

62,19±2,58 

р4-8=0,026 

Примітка. р – вірогідність розбіжностей між показниками вказаної групи. 
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Фетоплацентарна недостатність призводить до народження нащадків 

чоловічої статі з меншою масою тіла, на жаль, ФК та препарат порівняння 

Дипіридамол не впливають на вагу тварин чоловічої статі.  

Деякі вагітні самиці з експериментальною ФПН обох вікових груп не 

змогли народити дітей вчасно, пологи відбувалися матковим крововиливом 

матері, в підсумку, самиці помирали. Але за даними інших авторів, саме у 

матерів щурів репродуктивно зрілого віку мав місце матковий крововилив 

відразу після пологів [53]. Фетоплацентарна недостатність призводить до 

народження більшої кількості мертвих нащадків, тобто ФПК не в змозі 

нормально адаптуватися до патологічних змін плаценти впродовж вагітності 

[242].   

Таким чином, ФПН впливає на соматичний розвиток нащадків чоловічої 

та жіночої статі, а саме у тварин, народжених від репродуктивно зрілих самиць, 

соматичний розвиток відбувається с запізненням, на відміну від нащадків 

молодих матерів щурів. При народжені від матерів різного віку з ФПН у самиць 

нащадків спостерігається прискорене статеве дозрівання, навпаки, у самців 

затримка розвитку. Виявлена позитивна корекція ФК на соматостатевий 

розвиток нащадків чоловічої та жіночої статі, які були народжені від самиць із 

ФПН.  

 

4.3. Рівень тестостерону в крові самців нащадків, народжених від самиць 

з ускладненою вагітністю, у критичний період статевої диференціації 

 

Відомо, що у особин чоловічої статі саме сім’яник на певних стадіях 

розвитку індукує чоловічий характер розвитку статевої системи, начебто 

ініціює формоутворюючий процес у певному напрямку. А чоловічий статевий 

гормон відіграє провідну роль у морфогенезі чоловічих статевих органів 

ембріона 243. Як наведено вище, у нащадків самців, народжених від матерів 

щурів із ФПН обох вікових груп, ознак фемінізації виявлено не було 

(скорочення АГВ) але були порушення перебігу статевого розвитку (затримка 
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опущення сім’яників у мошонку), що вказує на відмінності перебігу процесу 

диференціації статі. Тобто, у плодів піддослідних груп в ембріональний період 

становлення тестостеронутворюючої функції сім’яників проходило без 

відхилень, саме тому АГВ не відрізнялась від інтактних груп. Але при 

дослідженні статевого дозрівання у нащадків були знайдені відхилення у 

строках опущення сім’яників.  

Відомо, що синтез Тс сім’яниками регулюється за допомогою 

гіпоталамуса та гіпофіза. В залежності від характеру секреції гонадотропних 

гормонів функціонування вісі гіпоталамус-гіпофіз-гонади відбувається за 

чоловічим або жіночим типом – циклічно у самиць та ациклічно у самців. Для 

розвитку статі крім структурної організації органа суттєвим і не менш 

важливим є процес статевої диференціації мозку. Багатьма дослідженнями 

доведено, що статева диференціація мозку відбувається на ранніх етапах 

онтогенезу і у ссавців проходить внаслідок короткочасного значного зростання 

концентрації Тс, який синтезується сім’яниками, так званий «пік тестостерону» 

[263]. Першим піком вироблення Тс є внутрішньоутробний розвиток, у людини 

це другий триместр вагітності, у щурів – третій. Такий високий рівень синтезу 

чоловічого статевого гормону впливає на утворення статевих клітин 

сім’яниками. Другий пік Тс відбувається у людини перед народженням, а у 

щурів на 3-7 добу постнатального життя. Саме в цей період відбувається 

статева диференціація головного мозку за чоловічим типом. Ця подія є 

критичною та програмувальною для багатьох основних характеристик розвитку 

та функціонування чоловічого організму, а її порушення суттєво позначаються 

на статевій активності дорослих особин. З огляду на це, дані про відмінності 

статевої поведінки у нащадків можуть свідчити про відмінності у перебігу 

статевої диференціації мозку. 

Саме тому було доцільно дослідити чи впливає ФПН матерів на перебіг 

статевої диференціації мозку нащадків чоловічої статі, що було виконано на 5 

добу постнатального життя. 
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Як видно з таблиці 4.6, рівень Тс у нащадків самців, які були народжені 

від матерів щурів із ФПН двох вікових груп, статистично значуще менше, 

порівняно з тваринами, що народжені від інтактних матерів.  

 

Таблиця 4.6 

Рівень тестостерону у самців нащадків на 5 добу життя, (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 
Показник 

тестостерон, нмоль/л статистичний показник  

1. Інт/мол. 24,0±1,0 - 

2. ФПН/мол. 16,3±0,7 р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 20,4±1,3 
р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 19,7±1,3 
р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 24,9±1,1 - 

6. ФПН/зр. 17,9±1,0 р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 19,1±1,3 р5-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 
21,3±1,0 

 

р5-8 < 0,05 

р6-8 < 0,05 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

Введення вагітним тваринам репродуктивно молодого та зрілого віку  ФК 

та препарату порівняння Дипіридамолу на тлі ФПН не призвело до статистично 

вірогідним підвищенням рівня Тс, але все ж таки концентрація чоловічого 

статевого гормону дещо підвищувалась.  

Отже, ФПН впливає на статеву диференціацію мозку у нащадків 

чоловічої статі, але не впливає на структурну організацію сім’яників. Низький 
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рівень Тс на 5 добу постнатального життя призводить у статевозрілих самців 

щурів, народжених від матерів щурів із ФПН, до порушення статевої поведінки 

та гіперестрогенії, зниженого рівня Тс. 

Таким чином, ФПН у матерів різного репродуктивного віку призводить 

до народження самців нащадків, у яких спостерігається знижений в середньому 

на 30 % рівень Тс в період статевої диференціації мозку, що спричиняє у 

ранньому періоді онтогенезу порушення статевого та соматичного розвитку 

тварин. У нащадків жіночої статі також спостерігається затримка соматичного 

розвитку, тоді як статевий розвиток навпаки настає раніше. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [234, 244-

248].  
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РОЗДІЛ 5 

НАСЛІДКИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ САМИЦЬ 

РІЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ПУБЕРТАТОГЕНЕЗУ НАЩАДКІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ 

 

 

5.1. Пубертатний розвиток самців нащадків   

 

На сьогодні у всьому світі проблема чоловічого безпліддя або 

незадовільного репродуктивного здоров'я є дуже актуальною. Формування 

репродуктивної системи починається ще в утробі матері, коли утворюються всі 

органи та системи. Є декілька критичних періодів розвитку чоловічої 

репродуктивної системи, одним із таких є ембріональний розвиток особини. 

Взаємозв'язок між матір'ю та плодом протягом усього гестаційного періоду 

значною мірою залежить від стану плаценти [24], утворюється ФПК, який 

забезпечує необхідні умови для розвитку плода. Порушення функцій плаценти 

може призвести до ФПН.  

На сьогодні не відомо, як впливає ФПН у матерів на стан та 

функціонування репродуктивної системи у дорослих нащадків чоловічої статі. 

Перехідним періодом розвитку репродуктивної системи є пубертатний період, 

це важливий крок перед настанням статевої зрілості. Пубертатогенез – 

складний багатоступеневий процес, внаслідок якого відбувається возз’єднання 

окремих ланок в єдину функціонально активну ГГГС. 

Саме тому, наступною задачею даної роботи було дослідження перебігу 

пубертатного періоду самців нащадків, народжених від матерів різного віку з 

ФПН, та оцінити ефективність застосування нової ФК для корекції 

патологічного стану вагітності. 

Інтактні нащадки, народжені від репродуктивно зрілих матерів, відрізнялись 

більшою масою тіла у періоді пубертатогенезу, ніж самці інтактної групи, які 
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були народжені від репродуктивно молодих самиць. Маса тіла нащадків щурів, 

народжених від молодих самиць з ФПН, підвищувалась на 12 % (табл. 5.1).   

  

Таблиця 5.1 

Маса тіла (г) самців нащадків віком 50 діб, народжених від матерів щурів 

різного репродуктивного віку, (n=10), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

маса тіла статистичний показник 

Інт/мол. 59,4±2,4 - 

ФПН/мол. 65,8±2,3 p1-2=0,0875 

ФПН/мол.+Д 54,8±1,8 p2-3=0,0054 

ФПН/мол.+ФК 63,8±5,8 - 

Інт/зр. 73,0±3,6 р1-5=0,0132 

ФПН/зр. 69,4±1,9 - 

ФПН/зр.+Д 80,0±10,5 р3-7=0,0451 

ФПН/зр.+ФК 66,2±4,7 - 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

При додаванні ФК та препарата порівняння Дипіридамолу спостерігалась 

нормалізація маси до рівня інтактної групи. 

При дослідженні вагових показників репродуктивних органів самців, а саме 

сім'яників та їх придатків – епідидимусів, змін знайдено не було як у нащадків 

народжених від молодих, так і у нащадків, народжених від репродуктивно 
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зрілих матерів щурів. Іншими дослідниками показано зменшена маса сім'яників 

на 5 та 20 день життя але вже на 40 день, маса яєчок не відрізнялась від 

інтактної групи нащадків [36]. 

При розтині пубертатних самців були виявлені тварини у яких спостерігали 

не опущення сім'яників у мошонку (крипторхізм), такі щури були народжені від 

матерів щурів молодого віку з ФПН (рис. 5.1).  

 

 

 А  Б 

 

Рис. 5.1. Нащадок групи ФПН/мол. з крипторхізмом (до розтину А, після 

розтину Б). 

 

 

А також тварина, у якої взагалі був відсутній сім'яник та його придаток, але 

нирка та сечовід були присутні (рис. 5.2.). Іншими дослідженнями теж були 

показані такі вади чоловічої репродуктивної системи, як крипторхізм та 

гіпоспадія у нащадків, народжених від матерів з ФПН [39]. 
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Рис. 5.2. Відсутність лівого сім'яника та епідидимуса у нащадка групи 

ФПН/мол. 

 

Крипторхізм － це відсутність одного або двох яєчок у мошонці. В нормі у 

хлопчиків вони опускаються в мошонку на дев'ятому місяці вагітності, 

незадовго до появи дитини на світ. Цей процес може завершитися у найближчі 

тижні після народження. Іноді яєчка можуть опускатися до одного року. Вкрай 

рідкісні випадки, коли яєчка опускаються вже в підлітковому віці (приблизно 

в 0,5-1 %). Безпосереднім і очевидним ускладненням крипторхізму є чоловіче 

безпліддя, рак яєчка. Причин даної патології може бути величезна кількість, але 

найпоширеніші такі: порушення роботи ендокринної системи (порушення 

секреції гонадотропінів в антенатальном та постнатальном періодах), 

порушення рецепторного апарата яєчка при нормальном рівні Тс, дисбаланс 

гормонів у вагітної жінки під час виношування хлопчика [41]. 

Деякими дослідниками показано зв'язок між крипторхізмом та віком матері, 

так за даними S. Mavrogenis у старших жінок (старше 35 років) існує більший 

відсоток народити хлопця з крипторхізмом [249]. Інші дослідники стверджують, 

що саме у молодих матерів (молодше 18 років) більший ризик народження 

хворого хлопця [250], що саме відбувалося у нашому дослідженні. Тому важко 

зробити висновки стосовно зв'язку віку матері з крипторхізмом. 
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При дослідженні статевого дозрівання самців щурів, було помічено 

відставання розвитку у тварин народжених від матерів двох вікових груп із 

ФПН (див. розділ 4).  

Затримка статевого дозрівання пов’язана з функціональною незрілістю 

ГГГС та транзиторним зниженням продукції гонадотропних і статевих гормонів. 

При зниженні імпульсної секреції ЛГ та ФСГ продукція статевих гормонів 

статевими залозами знаходиться на низькому рівні. ЛГ разом з гонадним Тс та 

інсуліноподібним фактором 3 підтримує ендокринну функцію яєчка, керовану 

клітинами Лейдіга, яка необхідна для розвитку і диференціювання геніталій у 

чоловіків в процесі визначення статевої приналежності [251], ФСГ, в свою 

чергу, підтримує екзокринну функцію яєчок, керовану клітинами Сертолі через 

сперматогенез. Також дуже важливими у статевому розвитку чоловічого 

організму є антимюллерів гормон, який починає вироблятися ще в 

ембріональному періоді в яєчках у клітинах Сертоліі та інгибин В, вони беруть 

участь в регуляції маскулінізації геніталій і регуляції негативного зворотного 

зв'язку секреції ФСГ. Тобто, ГГГС грає ключову роль в завершенні 

фенотипічної диференціації та розвитку статевого дозрівання плоду, чоловіків в 

період статевого дозрівання і в зрілому віці [37, 40]. 

Тимус є одночасно органом ендокринної та імунної систем, джерелом 

гормонів i мішенню для них. Він безпосередньо залучений у метаболiзм 

стероїдних, у першу чергу статевих гормонів. Тимозин стимулює секрецiю ЛГ, 

впливаючи на секрецiю естрогенiв [252]. У пубертатний період тимус досягає 

свого максимального розміру після чого починається його інволюція. У 

нащадків щурів, народжених від матерів щурів різного віку з ФПН, вага тимуса 

залишалася без змін. Але препарати, які вводили впродовж третього триместру 

вагітності на тлі ФПН, призвели до зменшення ваги тимуса майже на 20 % 

після Дипіридамолу, на 40 % – ФК (табл. 5.2).  
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Таблиця 5.2 

Відносна маса органів самців нащадків народжених від матерів щурів із 

ускладненою вагітністю, (n=10), ( ± ) 

Група  

нащадків 

Показник 

тимус, мг передміхурова залоза, мг 

молоді 

самиці 

зрілі 

самиці 

молоді 

самиці 

зрілі 

самиці 

1. Інтактні 208,5±19,2 236,7±24,9 130,1±7,7 96,1±11,5 

2. ФПН 212,1±23,6 220,4±21,8 
78,9±17,0 

p*= 0,025 
97,7±15,1 

3. ФПН + Д 248,9±11,0 
192,6±17,3 

p*= 0,025 

87,9±8,6 

p*= 0,0065 

122,1±7,4 

p3-4= 0,094 

p*= 0,017 

4. ФПН + ФК 
211,5±13,5 

p3-4= 0,064 

137,8±12,0 

p1-4= 0,0073 

p*= 0,0035 

115,7±18,2 103,9±7,2 

Примітки:  
* вірогідність розбіжностей між показниками однакової групи, але 

народжених від матерів різного віку, р < 0,05; 

р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

 

При дослідженні вагових показників репродуктивних органів спостерігали 

зменшення маси ПЗ на 40 % у нащадків групи ФПН/мол., на 32 % у самців 

групи ФПН/мол.+Д, але у тварин групи ФПН/зр.+Д, навпаки, маса ПЗ була 

збільшена на 27 % (р < 0,05). Фармацевтична композиція сприяла нормальному 

розвитку ПЗ (див. табл. 5.2). 
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При дослідженні статевих гормонів у нащадків ФПН/мол. спостерігали 

підвищений рівень Е2 (на 300 %) та, навпаки, знижений рівень Тс (на 60 %) 

(табл. 5.3). Тобто, ФПН призводить до естрогенізації нащадків чоловічої статі. 

Додавання ФК вагітним молодим тваринам на тлі ФПН сприяє нормалізації 

рівня Тс у пубертатних тварин чоловічої статі.   

 

Таблиця 5.3 

Рівні статевих гормонів нащадків народжених від репродуктивно 

молодих самиць, (n=10), Me [Q1-Q3] 

Група  

нащадків 

Показник 

естрадіол,  

нмоль/л 

тестостерон, 

нмоль/л 

співвідношення Т/Е2, 

ум. од. 

1. Інт/мол. 0,20 [0,20-0,40] 23,00 [22,00-23,10] 110,00 [50,83-115,00] 

2. ФПН/мол. 
0,60 [0,50-0,70] 

р1-2< 0,05 

13,80 [4,00-15,00] 

р1-2< 0,05 

17,25 [10,00-25,00] 

р1-2< 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 

0,50 [0,50-0,50] 

р1-3< 0,05 

 

4,00 [3,50-4,00] 

р1-3< 0,05 

р2-3< 0,05 

7,00 [6,67-8,00] 

р1-3 < 0,05 

р2-3< 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 

0,60 [0,20-0,60] 

р1-4 < 0,05 

 

25,00 [25,00-32,30] 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

49,00 [41,67-125,00] 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між групами. 

 

 

У нащадків, народжених від матерів щурів зрілого репродуктивного віку з 

ФПН, був знижений рівень Тс на 30 %. І взагалі рівень чоловічого статевого 

гормону був знижений у всіх досліджених групах. Введення вагітним щурам 

Дипіридамолу для корекції стану ФПН не сприяло нормалізації рівня статевих 

гормонів (табл. 5.4). 



 

 

128  

Таблиця 5.4 

Рівні статевих гормонів нащадків, народжених від репродуктивно зрілих 

самиць, (n=10), Me [Q1-Q3] 

Група  

нащадків 

Показник 

естрадіол,  

нмоль/л 

тестостерон,  

нмоль/л 

співвідношення 

Т/Е2, ум. од. 

1. Інт/зр. 0,50 [0,50-0,60] 15,00 [8,30-15,00] 24,75 [16,60-30,00] 

2. ФПН/зр. 
0,50 [0,40-0,50] 

 

9,10 [7,80-10,00] 

р1-2 < 0,05 

15,67 [15,60-20,00] 

 

3.ФПН/зр.+Д 

0,30 [0,30-0,30] 

р1-3< 0,05 

р2-3< 0,05 

3,00 [2,30-3,00] 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

10,00 [7,67-10,00] 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

4. ФПН/зр.+ФК 

0,50 [0,50-0,60] 

р3-4 < 0,05 

2,00 [0,90-2,00] 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

4,00 [2,25-4,00] 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

Примітка:  

р – статистична значущість відмінностей між групами. 

 

 

Рівень ПГ у самців нащадків групи ФПН/мол. підвищувався       

4,25 [3,10-5,60] нг/мл, проти 1,90 [1,90-2,20] нг/мл контрольної групи 

відповідного віку (р < 0,05). У самців, народжених від матерів щурів ФПН/зр., 

різниці між показниками рівня ПГ знайдено не було. 

Тестостерон виробляється та регулюється яєчками, що розвиваються в 

ембріональному періоді, насамперед у відповідь на людський ХГ, гормон, що 

виробляється плацентою [253, 254]. Деякі автори припускають, що порушення 

вироблення ХГ може бути пов'язано з недорозвиненням яєчок, які 

розвиваються в утробі матері, А. Chedane et al. недавно показали, що плаценти 
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хлопчиків, що народилися з крипторхізмом, мали дещо нижчі рівні загального 

ХГ в порівнянні з контрольною групою. Автори припускають, що більш низькі 

значення ХГ, які спостерігаються в плацентах хлопчиків з крипторхізмом, 

можуть відображати більш нижчий рівень вироблення Тс, що, в свою чергу, 

може привести до запізнення опущення яєчка [41, 253]. 

Також відомо, що ХГ сприяє синтезу естрогенів в ФПК, а також бере 

участь в процесі ароматизації андрогенів плодового походження. Тим самим, 

він впливає на формування функціональної активності гонад і надниркових 

залоз плода. Наростання рівня ХГ, а також синтезованих жовтим тілом і 

плацентою стероїдних гормонів призводить до гальмування циклічної секреції 

гіпофізарних гонадотропних гормонів, що проявляється низьким вмістом 

останніх при вагітності [17]. 

Таким чином, гормональна регуляція статевого розвитку самців 

починається ще в утробі матері та продовжується протягом всього життя. Будь-

які негативні фактори в ембріональному періоді можуть впливати на 

становлення та функціонування репродуктивної системи впродовж всього 

життя в особини чоловічої статі.  

Таким чином, ФПН впливає на соматостатевий розвиток самців нащадків, 

народжених від матерів різного репродуктивного віку, що проявляється у 

затримці статевого дозрівання та дисбалансі статевих гормонів (зниження Тс у 

всіх тварин та підвищення рівня Е2 тільки у нащадків, народжених від 

репродуктивно молодих самиць). Що в подальшому може призвести до 

проблем з функціонуванням репродуктивної системи.  

При застосуванні нової ФК, яку вводили для корекції патологічного стану 

вагітності, спостерігали підвищення рівня Тс, але не зниження високого рівня 

Е2, лише у нащадків, народжених від молодих самиць, що в подальшому 

призвело до нормального статевого розвитку цих самців. Препарат порівняння 

Дипіридамол не виявив корегувального впливу у пубертатних самців.  
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5.2. Морфофункціональні зміни сім'яників щурів нащадків 

 

У щурів, народжених від інтактних самиць молодого репродуктивного 

віку, гістологічна будова тестикулярної тканини була типовою [255]. Білкова та 

судинна оболонки, що вкривали орган, відповідали фізіологічному стану. У 

складі яєчок наявні численні звивисті сім′яні канальці, які зрізані у 

поперековому або косому напрямку і мали овальну чи округлу форму, 

розташовані щільно і рівномірно, власна оболонка канальців не змінена. 

Діаметр канальців становив 157,30 мкм (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Морфометричні показники сім'яників пубертатних щурів, (n=7),  

Me [Q1-Q3] 

Група  

нащадків 

Показник 

діаметр сім'яних 

канальців, 

мкм  

ширина 

сперматогенного 

шару, мкм 

кількість шарів 

статевих клітин у 

канальці, шт  

1 2 3 4 

1. Інт/мол. 157,30  

[153,12-160,05] 

50,08  

[48,17-50,99] 

3,00  

[3,00-3,00] 

2. ФПН/мол.  124,16  

[120,10-129,92] 

р1-2 < 0,05 

31,20  

[28,97-35,18] 

р1-2 < 0,05 

2,00  

[2,00-2,00] 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 150,35  

[149,18-152,31] 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

50,11  

[49,14-51,13] 

р1-3 < 0,05 

3,00  

[3,00-3,00] 

р1-3 < 0,05 
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Продовження таблиці 5.5 

1 2 3 4 

4. ФПН/мол.+ФК 

 

160,22  

[159,24-162,14] 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

59,34  

[57,33-61,09] 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

3,50  

[3,00-4,00] 

р1-4 < 0,05 

р2-4 < 0,05 

 

5. Інт/зр. 150,41  

[149,22-153,17] 

р1-5 < 0,05 

50,29 

[49,17-52,31] 

 

3,00  

[3,00-3,00] 

 

6. ФПН/зр. 

 

150,46  

[149,27-151,33] 

 

50,18  

[49,65-52,22] 

 

3,00  

[3,00-3,00] 

 

7. ФПН/зр.+Д 

 

150,24  

[149,10-151,80] 

 

50,21  

[49,14-51,08] 

 

3,00  

[3,00-3,00] 

 

8. ФПН/зр.+ФК 

 

159,39  

[158,39-160,33] 

р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

59,36  

[57,27-60,37] 

р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

3,00  

[3,00-3,50] 

 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між групами. 

 

Канальці розділені між собою дуже незначною кількістю сполучної 

тканини, в якій розміщені кровоносні судини, в основному невеликого калібру. 

Практично всі звивисті сім'яні канальці мали чітку порожнину (рис. 5.3).  

 

 



 

 

132  

 

Рис. 5.3. Сім’яники щура, народженого від Інт/мол. рівномірне щільне 

розташування звивистих сім'яних канальців з чітким просвітом, 

широким шаром сперматогенного епітелію шаром. 

Гематоксилін-еозин. х200. 

 

Стінка канальців побудована трьома шарами сперматогенного епітелію, в 

якому диференціювали: сперматогонії (один шар), сперматоцити I-го порядку 

(ще один шар), сперматиди різних етапів сперміогенезу (ще один шар). Іноді в 

канальцях видно мейотичні поділи сперматоцитів I-го (значно рідше в 

поодиноких канальцях – сперматоцитів II-го порядку) (рис. 5.4).  

Статеві клітини розташовано достатньо пухко. Товщина всього шару 

сперматогенного епітелію дорівнювала 50,08 мкм (див. табл. 5.5). 

Гермінативний апарат виявлен помірною кількістю клітин Лейдіга, 

розташованих у міжканальцевій пухкій сполучній тканині навколо або поблизу 

кровоносної судини. Серед клітин Лейдіга розрізнялися великі, найбільш 

активні, середні і дрібні – мало і неактивні у морфофункціональному 

відношенні (рис. 5.5).  
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Рис. 5.4. Сім’яники щура, народженого від Інт/мол. У стрічці 

сперматогенного епітелію, що утворює стінку звивистого 

сім'яного канальця, видно сперматогонії (1), сперматоцити I-го 

порядку (2), ранні (3) сперматиди. Гематоксилін-еозин. х250. 

 

 

Рис. 5.5. Сім’яники щура, народженого від Інт/мол. Різні за 

морфофункціональним станом клітини Лейдіга у 

міжканальцевому локусі: активні (1), мало- і неактивні (2). 

Гематоксилін-еозин. а – х400. 

3 

2 

1 

2 

1 
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Практично аналогічну мікроскопічну картину спостерігали і у яєчках 50-

добових нащадків, народжених від інтактних репродуктивно зрілих самиць 

щурів. Діаметр канальців становив 150,41 мкм, товщина – 50,29 мкм, в ньому 

виявлені численні сперматогонії, сперматоцити I-го порядку (в поодиноких 

канальцях – сперматоцити II-го порядку), ранні чи пізні сперматиди – три шари. 

Всі клітини у шарах розташовані окремими чіткими концентричними рядами, 

достатньо щільно (див. табл. 5.5). Дещо більш численними були клітини 

Лейдіга, серед яких переважали активні клітини. 

У сім’яниках нащадків репродуктивно молодих самиць з ФПН, діаметр 

звивистих сім'яних канальців на 19,63 % зменшений, порівняно з такими у 

нащадків відповідного інтактного контролю. Розташування канальців менш 

щільне, просвіт чіткий, товщина сперматогенного епітелію стоншена на 35,3 % 

(див. табл. 5.5, рис. 5.6).  

 

 

Рис. 5.6. Сім’яники щура групи ФПН/мол. Стоншення стрічки статевих 

клітин у стінці звивистих сім'яних канальців, виразне пухке 

розташування статевих клітин у рядах. Гематоксилін-еозин. 

х200. 

 

Сперматогенний пул клітинних популяцій у переважної більшості 

канальців не перевищував два шари (у поодиноких видно лише декілька рядів 
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сперматогоніїв), процес сперматогенезу закінчено на стадії сперматоцитів I-го 

порядку. Герміногенні клітини не завжди чітко розташовані концентричними 

рядами, виразно збільшена пухкість у розташуванні їх, що проявлялось 

своєрідним «ефектом розмитості» шару. У частині канальців перевагу серед 

представлених статевих клітин мали сперматогонії, в інших – сперматоцити     

I-го порядку (рис. 5.7). 

 

 

 

Рис. 5.7. Сім’яники щура групи ФПН/мол. Сперматогенний епітелій  

представлен сперматоцитами I-го порядку, сперматогоніями. 

Гематоксилін-еозин. х250. 

 

 

Іноді, в окремих звивистих сім'яних канальцях виявлено злущення 

статевих клітин у просвіт канальців, дегенерація клітин (рис. 5.9). Серед клітин 

Лейдіга виявлено як активні, так і мало активні у функціональному відношенні 

клітини. 
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Рис. 5.8. Сім’яники щура групи ФПН/мол. Злущення статевих клітин у 

просвіті канальця. Гематоксилін-еозин. х250. 

 

 

У яєчках 50-добових нащадків, народжених від репродуктивно зрілих 

самиць з ФПН, процес сперматогенезу, як і структурна організація звивистих 

сім′яних канальців практично відповідали таким інтактних нащадків в ній було 

не менше 3 шарів (див. табл. 5.5). Статеві клітини розташовані більш компактно 

(хоча в частині канальців зберігалося певне пухке розташування частини 

статевих клітин), процес сперматогенезу досягав стадії сперматид, як і у 

інтактних тварин (рис. 5.9).  

Серед утворюючих гормони клітин виявлялися різні за функціональною 

активністю клітини (рис. 5.10). 
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Рис. 5.9. Сім’яники щура групи ФПН/зр. Ширша стрічка сперматогенного 

епітелію, більш компактне розташування статевих клітин. 

Гематоксилін-еозин. х200. 

 

 

Рис. 5.10. Сім’яники щура групи ФПН/зр. Закінчення процесу 

сперматогенезу на стадії ранніх сперматид. Гематоксилін-

еозин. х250. 
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Після введення ФК репродуктивно молодим вагітним самицям щурів на 

тлі змодельованої ФПН в яєчках їх 50-добових нащадків щурів, звивисті сім′яні 

канальці виразно збільшені майже на 29 %. Ширина сперматогенного шару 

перевищувало аналогічний контроль у 2 рази, в ній чітко простежені 3–4 шари 

статевих клітин — в середньому по групі 3,50 шари (див. табл. 5.5, рис. 5.11).  

 

 

Рис. 5.11. Сім’яники щура групи ФПН/мол+ФК. Збільшення розміру 

звивистих сім'яних канальців, ширини стрічки статевих клітин, 

щільності розташування клітин у рядах. Гематоксилін-еозин. 

х200. 

 

У більшості канальців статеві клітини перебували на пізніх стадіях 

диференціювання, в частині з них видно і зрілі сперматозоїди. Більш активні і 

гормонпродукуючі клітини Лейдіга у міжканальцевих локусах, численність їх в 

цілому збільшена, самі клітини з крупними ядрами і великим об′ємом 

цитоплазми (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Сім’яники щура групи ФПН/мол+ФК. Перевага функціонально 

активних клітин Лейдіга у міжканальцевому локусі. 

Гематоксилін-еозин. х400. 

У нащадків ФПН/зр. сперматогенез у більшості звивистих сім′яних 

канальцях, також знаходився на більш пізніх стадіях розвитку, ніж у інтактних 

до них нащадків. Ширина сперматогенного епітелію, сама смужка містила в 

основному три шари клітин, а в деяких всі чотири – 3,25 по групі (див. табл. 5.5, 

рис. 5.13).  

 

 

Рис. 5.13. Сім’яники щура групи ФПН/зр.+ФК. У звивистих сім'яних 

канальцях збільшена ширина стрічки статевих клітин і 

щільність розташування клітин у рядах. Гематоксилін-еозин. 

х200. 
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Клітини Лейдіга були у значно активнішому стані (рис. 5.14). 

 

 

Рис. 5.14. Сім’яники щура групи ФПН/зр.+ФК. Більшість функціонально 

активних клітин Лейдіга. Гематоксилін-еозин. х400. 

 

Аналогічний позитивний вплив на процес сперматогенезу у нащадків 

молодих і репродуктивно зрілих самиць з ФПН впливав і препарат порівняння 

Дипіридамол: звивисті сім′яні канальці були крупніші, ширина 

сперматогенного епітелію містила три-чотири шари клітин. Статеві клітини у 

рядах розташовані більш упорядковано, порівняно з нащадками інтактних груп 

відповідного віку (див. табл. 5.5). У більшості сім′яних канальцях у всіх 

нащадків процес сперматогенезу закінчувався на стадії сперматид 

(ранніх/пізніх), у деяких нечисленних канальцях видно і сперматозоїди. 

Клітини Лейдіга характеризувалися в основному достатньо активним станом. 

Таким чином, гістологічна структура сім’яників нащадків щурів, 

народжених від інтактних репродуктивно молодих та зрілих самиць, 

відповідала, притаманній для органу цього періоду розвитку. У нащадків, 

народжених від ФПН/мол., виявлено гальмування диференціювання статевих 

клітин, у той час як у нащадків, народжених від ФПН/зр., негативні наслідки 

цього впливу були нівельовані і темпи становлення сперматогенезу 

наближалися до рівня інтактної групи. 
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Введення ФК як молодим, так і зрілим вагітним самицям на тлі ФПН, 

активувало процеси проліферації і диференціювання сперматогенного епітелію 

у їх нащадків, що призводило до появи у частині сім′яних канальців зрілих 

сперматозоїдів. Препарат порівняння Дипіридамол, введений молодим і 

репродуктивно зрілим вагітним самицям із ФПН, сприяв у нащадків 

відновленню темпів становлення сперматогенезу практично на рівні ФК.  

 

5.3. Фетоплацентарна недостатність як причина  порушень оксидативного 

статусу у нащадків самців 

 

На тепер активно досліджуються молекулярно-генетичні механізми 

фетального метаболічного програмування під впливом несприятливого 

внутрішньоутробного оточення та іде пошук засобів попередження або 

усунення наслідків цих змін. Концепцію фетального програмування вперше 

було оформлено у 1998 році в роботах D. J. Baker [256]. Пізніше джерелом 

цього феномену було названо епігенетичне програмування диференціювання та 

розвитку статевих клітин, ембріональних клітин і тканин та стовбурових клітин 

під час так званого чутливого «вікна» онтогенезу, протягом якого 

несприятливий вплив на матір не тільки регулює розвиток плода та викликає 

вади вагітності, а і має довгострокові ефекти відносно ризику розвитку 

захворювань у подальшому житті [257, 258]. Епігенетичні модифікації, які 

являють собою наслідування варіантів експресії генів без змін у нуклеотидній 

послідовності ДНК, здатні відносно стабільно проходити процес проліферації 

клітин і тому зберігаються з часом. Провідними елементами епігенетичних змін 

є патерн метилювання ДНК, модифікації гістонів (ацетилювання, метилювання, 

фосфорилювання, убіквітинування та інші), геномний імпринтинг, 

ремоделювання хроматину та некодуючі РНК.   

Згідно сучасних уявлень, посилення процесів ПОЛ є важливою 

патогенетичною складовою будь-якого стресорного впливу, причиною 

порушення структури і функції мембран включно з мітохондріальними, та 
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активації ряду стрес-реактивних сигналінгових шляхів, що є підґрунтям 

подальшого розвитку широкого спектру хвороб [259, 260]. Однак з'являються 

суперечливі експериментальні дані стосовно впливу оксидативного стресу під 

час внутрішньоутробного розвитку на формування залежно від статі схильності 

до виникнення з віком таких хронічних патологічних станів, як ожиріння, 

метаболічний синдром, ендотеліальна дисфункція та серцево-судинні 

захворювання [261, 262]. Тому наступною частиною роботи було визначити 

вплив експериментальної ФПН на формування оксидативного статусу у 

нащадків обох статей в період пубертату.  

Отримані результати свідчать про те, що моделювання ФПН у другій 

половині вагітності призводить до формування у щурів-нащадків в період 

пубертату зміненого патерна активності ферментів антиоксидантної системи, 

що реалізується у зсувах рівнів в сироватці крові як первинних, так і кінцевих 

продуктів ПОЛ.  

Привертає увагу, що у самців-нащадків Інт/зр. було визначено більшу 

активність каталази в тканині печінки в період пубертату, ніж у самців-

нащадків матерів щурів групи Інт/мол. (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Активність каталази та супероксиддисмутази у тканині печінки 

щурів нащадків самців, (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

каталаза, 

Од/мг білка 

СОД, 

Од/мг білка 

1 2 3 

1. Інт/мол. 20,84±1,70 68,66±7,36 

2. Інт/зр. 
29,90±1,14 

р1-2<0,01 
71,97±5,27 

х
x

S
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 

3. ФПН/мол.  
28,04±1,85 

р1-3<0,05 
85,53±9,37 

4. ФПН/зр.  
22,56±2,57 

р2-4<0,05 
64,26±6,96 

5. ФПН/мол.+ФК  24,98±1,12 
88,29±6,32 

0,05<р1-5<0,1 

6. ФПН/зр.+ФК  26,49±2,76 
83,67±6,45 

0,05<р4-6<0,1 

7. ФПН/мол.+ Д  23,67±1,55 84,57±7,45 

8. ФПН/зр.+ Д  26,51±1,34 79,45±5,82 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

Це супроводжувалося суттєвим зниженням рівнів Тс (медіана складала 

3,90 нмоль/л проти 23,80 нмоль/л, відповідно, р < 0,05), що може свідчити про 

значні вихідні розбіжності у функціонуванні плаценти за умов різного 

репродуктивного віку із впливом на активність ключових ферментів синтезу 

та/або метаболізму статевих гормонів [263, 264]. Також слід відзначити, що у 

самців нащадків групи ФПН/мол. відбувалося зростання активності каталази, 

тоді як у нащадків відповідної статі від зрілих матерів ця активність значущо 

гальмувалася. Останнє спостерігали поряд зі зниженням активності ГПО та, 

одночасно, зменшенням рівнів ВГ (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7 

Активність глутатіонпероксидази та вміст відновленого глутатіону у 

тканині печінки щурів нащадків самців,  (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

глутатіонпероксидаза,  

нмоль/мг білка 

відновлений глутатіон,  

мкмоль/мг білка 

1. Інт/мол. 13,47±0,97 21,08±1,61 

2. Інт/зр. 14,08±1,07 18,59±0,82 

3. ФПН/мол. 11,49±0,50 
12,90±1,37 

р1-3<0,01 

4. ФПН/зр.  
10,47±0,70 

р2-4<0,05 

10,59±0,97 

р2-4<0,001 

5. ФПН/мол.+ФК  12,09±1,14 
16,57±0,63 

р1-5<0,05; р3-5<0,05 

6. ФПН/зр.+ФК  12,94±0,66 
15,35±0,89 

р2-6<0,05; р4-6<0,01 

7. ФПН/мол.+ Д 11,75±0,58 
14,86±0,74 

р1-7<0,05 

8. ФПН/зр.+ Д 12,01±1,27 
15,58±1,33 

р4-8<0,02 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

 

х
x

S
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Згідно останніх тенденцій, компенсаторну активацію ферментів у 

нащадків після впливу різноманітних стресуючих чинників під час 

внутрішньоутробного розвитку пов'язують з епігенетичною активацією стрес-

реактивних шляхів, що може у подальшому реалізуватися у виснаженні 

ресурсів та розвитку ряду хронічних захворювань із запальним компонентом у 

патогенезі [257]. З іншого боку, гальмування роботи компонентів системи 

захисту, або метаболічних ферментів різних шляхів часто пов'язують з 

окисними модифікаціями власно білкових молекул протягом онтогенезу [260].  

Комбінований терапевтичний вплив більшою мірою нормалізував 

показники АОЗ, однак не остаточно, про що свідчили рівні продуктів ПОЛ у 

циркуляції, які не сягали значень, притаманних нащадкам інтактних тварин 

(табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Продукти ліпопероксидації у сироватці крові щурів  

нащадків чоловічої статі,  (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

дієнові кон'югати,  

ммоль/л 

малоновий 

діальдегід, ммоль/л 

1 2 3 

1. Інт/мол. 0,175±0,012 0,96±0,09 

2. Інт/зр. 0,195±0,009 1,08±0,04 

3. ФПН/мол. 
0,259±0,021 

р1-3<0,01 

1,45±0,11 

р1-3<0,01 

4. ФПН/зр.  0,218±0,014 
1,58±0,14 

р2-4<0,01 

х
x

S
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Продовження табл. 5.8 

1 2 3 

5. ФПН/мол.+ФК  
0,197±0,013 

р3-5<0,05 

1,05±0,07 

р3-5<0,02 

6. ФПН/зр.+ФК  0,204±0,012 
1,14±0,05 

р4-6<0,02 

7. ФПН/мол.+Д 
0,226±0,016 

р1-7<0,05 
1,17±0,08 

8. ФПН/зр.+Д 0,206±0,014 1,25±0,10 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

Таким чином, можна констатувати, що ФПН викликає суттєві зміни 

активності базових елементів АОЗ нащадків чоловічої статі. Виходячи з того, 

що застосування судинорозширювального препарату як окремо, так і у 

комбінації з додатковими компонентами статистично значуще відновлювало 

оцінені показники, дані метаболічні порушення можна пов'язати, в першу 

чергу, з хронічною гіпоксією плода. Крім того, більш виразні зміни 

спостерігалися у нащадків матерів щурів зрілого репродуктивного віку, що 

може бути обумовлено впливом інволютивних процесів у плаценті, які 

порушують трофіку.  

Отже, при дослідженні пубертатогенезу самців нащадків щурів було 

виявлено дисбаланс статевих гормонів, зниження рівня Тс у всіх тварин та 

підвищення рівня Е2 тільки у тварин, народжених від репродуктивно молодих 

самиць. У цієї ж групи були виявлені самці з крипторхізмом, а також при 

морфологічному досліджені сім’яників спостерігали більші зміни у 

морфоструктурі органа, виявлено гальмування диференціювання статевих 

клітин. Фетоплацентарна недостатність викликає суттєві зміни активності 
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базових елементів АОЗ нащадків чоловічої статі, більш виразні зміни 

спостерігалися у нащадків матерів зрілого репродуктивного віку. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [244, 245, 

265, 266]. 
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РОЗДІЛ 6 

ПУБЕРТАТОГЕНЕЗ САМИЦЬ ЩУРІВ НАЩАДКІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД 

МАТЕРІВ ЩУРІВ ІЗ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

 

Жіноче репродуктивне здоров’я є дуже важливим етапом розвитку 

населення будь-якої країни. Але на жаль, на сьогодні дуже багато жінок 

потерпають від безпліддя [267]. На стан репродуктивної системи дорослої 

особини жіночої статі впливають багато факторів, починаючи вже від 

ембріонального розвитку самиці, це може бути погане харчування, вживання 

ліків, згубні звички, хронічні та гострі хвороби матері, стан ФПК впродовж 

вагітності, вік матері та інші [5]. Для нормального функціонування 

генеративної системи у дорослому віці жіноча репродуктивна функція повинна 

пройти перехідний період, а саме один з критичних періодів – пубертатогенез. І 

від того як буде відбуватися возз’єднання окремих ланок в єдину 

функціонально активну ГГГС залежить майбутнє здоров’є дорослої особини 

жіночої статі. Саме тому, наступною частиною роботи було дослідження 

перебігу пубертатного періоду самиць нащадків, народжених від матерів 

різного віку з ФПН та оцінити ефекти базової та комплексної медикаментозної 

терапії під час вагітності.  

 

6.1. Соматостатевий розвиток нащадків жіночої статі у пубертатному віці 

 

Аналіз маси тіла тварин, яка вважається інтегральним показником 

фізичного стану, показав, що у самиць нащадків, народжених від матерів 

ФПН/мол., маса тіла не відрізнялась від інтактної групи відповідного віку. 

Навпаки, у нащадків, які були народжені матерями ФПН/зр., було виявлено 

вірогідне збільшення маси тіла на 18 %, у групі нащадків з ФПН/зр.+Д – на 34 % 

(табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 

Маса тіла самиць нащадків у віці 50 діб, народжених від матерів щурів 

різного репродуктивного віку, ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

маса тіла, г 
статистичний 

показник 

1. Інт/мол., (n=10) 51,8±2,6 - 

2. ФПН/мол., (n=10) 57,0±2,9 - 

3. ФПН/мол.+Д, (n=10) 53,8±1,3 - 

4. ФПН/мол.+ФК, (n=10) 68,0±5,5 - 

5. Інт/зр., (n=9) 58,4±2,3 - 

6. ФПН/зр., (n=9) 69,4±1,8 

р5-6=0,0056 

р2-6=0,0061 

7. ФПН/зр.+Д, (n=9) 77,7±1,8 
р5-7=0,0006 

р3-7=0,00004 

8. ФПН/зр.+ФК, (n=9) 62,2±5,0 - 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

 

Статеве дозрівання зазвичай настає, коли людина накопичила достатню 

кількість енергії у вигляді жирового відкладення з високим рівнем 

циркулюючого лептину та інсуліну. Але іншими дослідженнями показано, що 

для настання статевого дозрівання не потрібні високі рівні цих гормонів [268]. 

У нашому дослідженні саме у нащадків, народжених від матерів щурів із ФПН 

зрілого репродуктивного віку, була збільшена маса тіла і це можна пояснити 

х
x

S
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тим, що, естрогени пов'язані зі зниженням доставки жирних кислот до печінки і 

зниженням рівня циркуляції тригліцеридів [269]. Втрата або зниження 

естрогенів, як в період менопаузи, оваріектомії або з віком, пов'язана з 

накопиченням жирової тканини, посиленням експресії ліпогенного гена та 

стійкістю до інсуліну [270]. Це, в свою чергу, створює негайний ризик 

перинатальних ускладнень і може призвести до адаптивних довгострокових 

наслідків у нащадків, які включають схильність до розвитку ожиріння, 

цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому в подальшому житті [271, 

272]. 

Початок статевого дозрівання в особин жіночої статі пов’язують з раптовим 

підвищенням рівня естрогенів у крові, слідом за яким у щурів відбувається 

розрив вагінальної мембрани і відкриття піхви, а потім перша овуляція. На 

момент забою (50 день життя), у нащадків щурів, народжених від матерів щурів 

із ФПН/зр., піхва була закрита у всіх тварин, але у групах ФПН+Д, піхва була 

відкрита у 100 % тварин.  

При використанні ФК, строки відкриття піхви дещо затримуються, відкрита 

піхва спостерігалась у 40 % тварин. Це може свідчити, що Дипіридамол 

призводить до дострокового статевого дозрівання самиць нащадків, що в 

подальшому може негативно віддзеркалитися на РС вже дорослих самиць у 

вигляді безпліддя або раку молочної залози [273].   

Аногенітальна відстань ссавців є однією з ознак статевого диморфізму: у 

самців вона більша, ніж у самиць. Результати нашого дослідження вказують на 

певний дисонанс у подовженні АГВ у майже всіх нащадків, народжених від 

матерів щурів із ФПН, що є характерним для естрогенодефіциту, з прискореним 

статевим дозріванням, яке віддзеркалюється у строках відкриття піхви 

нащадків (табл. 6.2). Причому у нащадків, народжених від зрілих матерів, піхва 

відкривається раніше в середньому на 17 діб. 
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Таблиця 6.2 

Аногенітальна відстань самиць нащадків народжених від матерів щурів із 

ускладненою вагітністю, (50 доба життя), ( ± )  

Група нащадків 

Показник 

АГВ, мм 

1. Інт/мол., (n=10) 7,7±0,2 

2. ФПН/мол., (n=10) 9,6±0,7*  

3. ФПН/мол.+Д, (n=10) 8,6±0,4 

4. ФПН/мол.+ФК, (n=10) 9,7±0,8*  

5. Інт/зр., (n=9) 8,2±0,2 

6. ФПН/зр., (n=9) 9,6±0,4* 

7. ФПН/зр.+Д, (n=9) 9,3±0,3* 

8. ФПН/зр.+ФК, (n=9) 10,0±0,4* 

Примітка. * вірогідність розбіжностей між показниками інтактної групи 

відповідного віку, р < 0,05. 

 

При дослідженні вагових показників репродуктивних органів, а саме, матка 

у нащадків щурів, народжених від самиць групи ФПН/мол., була більша на 

98 %, на 300 % － від ФПН/зр., порівняно з інтактними тваринами відповідного 

віку. В нащадків ФПН/мол.+ФК маса матки зрівнялася з інтактною групою 

тварин на відміну від самиць, народжених від репродуктивно зрілих матерів 

(табл. 6.3, рис. 6.1). Це можна пояснити тим, що у нащадків, народжених від 

репродуктивно зрілих самиць, спостерігали прискорене статеве дозрівання – 

матка за розмірами та вагою була більша ніж у інфантильних. 

 

х
x

S
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 А  Б 

Рис. 6.1. Матка з яєчниками групи ФПН/зр (А), Інт/зр. (Б).  

 

 

Вага яєчників відрізнялась тільки у нащадків, народжених від молодих 

самиць, і вона була збільшена майже на 30 % (див. табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 

Вагові показники репродуктивних органів самиць нащадків, мг, ( ± )  

Група нащадків 
Показник 

матка яєчники 

1 2 3 

1. Інт/мол., (n=10) 78,5±11,8 56,7±4,0 

2. ФПН/мол., (n=10) 

154,8±30,5 

p1-2=0,048 

74,3±2,9 

p1-2=0,0076 

3. ФПН/мол.+Д, (n=10) 83,9±13,4 63,1±8,3 

4. ФПН/мол.+ФК, (n=10) 91,9±23,0 55,3±4,7 

5. Інт/зр., (n=9) 59,8±2,8 51,3±2,4 

х
x

S
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Продовження табл. 6.3 

1 2 3 

6. ФПН/зр., (n=9) 

182,1±63,0 

р5-6=0,005 

55,5±3,6 

р2-6=0,0066 

7. ФПН/зр.+Д, (n=9) 116,9±58,5 48,3±5,0 

8. ФПН/зр.+ФК, (n=9) 

188,9±60,6 

р5-8=0,019 
69,7±7,9 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 

 

При дослідженні статевих гормонів у нащадків щурів народжених від 

матерів щурів молодого репродуктивного віку з ФПН ніякої різниці між даними 

не було. Навпаки, у нащадків групи ФПН/зр. рівень Е2 був знижений на 57 %, 

відповідно, співвідношення Т/Е2 було більше на 75 %. Ні ФК, ні препарат 

порівняння не сприяли підвищенню Е2 до рівня інтактної групи нащадків 

народжених від зрілих матерів (табл. 6.4). При визначенні ПГ у сироватці крові 

всіх досліджуваних груп змін знайдено не було. 

 

Таблиця 6.4 

Рівні статевих гормонів у 50-добових нащадків самиць,  

(n=9), Me[Q1-Q3] 

Група нащадків 

Показник 

естрадіол, 
нмоль/л 

тестостерон, 
нмоль/л 

співвідношення 
Т/Е2, ум. од. 

1 3 4 5 

1. Інт/мол.  0,60  

[0,40-0,70] 

0,90  

[0,80-1,00] 

1,50  

[1,14-2,50] 
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Продовження табл. 6.4 

1 2 3 4 

2. ФПН/мол.  0,50  

[0,30-0,50] 

0,80  

[0,70-2,40] 

2,67  

[1,40-6,00] 

3. ФПН/мол. + Д 0,40  

[0,40-0,50] 

0,70  

[0,60-0,80] 

1,75  

[1,50-2,00] 

4. ФПН/мол. + ФК   0,50  

[0,30-0,70]  

1,50  

[0,70-3,00]  

3,00  

[1,14-7,50]  

5. Інт/зр. 
 

0,70  

[0,50-0,70] 

р1-5 < 0,05 

р2-5 < 0,05 

р3-5 < 0,05 

р4-5 < 0,05 

0,80  

[0,70-0,90] 

 

1,14  

[1,00-1,80] 

р1-5 < 0,05 

р2-5 < 0,05 

р3-5 < 0,05 

р4-5 < 0,05 

6.ФПН/зр. 
 

0,40  

[0,30-0,60] 

р5-6 < 0,05 

 

0,80  

[0,70-0,90] 

 

2,00  

[1,17-3,00] 

р5-6 < 0,05 

р7-6 < 0,05 

7. ФПН/зр. + Д 0,30  

[0,20-0,40] 

р1-7< 0,05 

р5-7< 0,05 

2,00  

[0,90-2,80] 

 

5,00  

[3,00-14,00] 

р1-7< 0,05 

р2-7< 0,05 

р3-7< 0,05 

р4-7< 0,05 

р5-7< 0,05 

8. ФПН/зр. + ФК  

 

0,30  

[0,20-0,50] 

р1-8< 0,05 

р5-8< 0,05 

 

2,00  

[0,70-2,80] 

 

6,67  

[1,75-14,00] 

р1-8< 0,05 

р2-8< 0,05 

р3-8< 0,05 

р4-8< 0,05 

р5-8< 0,05 

р6-8< 0,05 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

Таким чином, ФПН негативно впливає на становлення РС пубертатних 

самиць нащадків, народжених від матерів щурів різного вікового періоду. У 

нащадків, народжених від репродуктивно молодих матерів на тлі ФПН 

спостерігається більша АГВ, що є ознакою естрогенодифіциту. У самиць 
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нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів із ФПН, спостерігали 

більш негативні зміни в становленні РС. А саме, спостерігали підвищення маси 

тіла, збільшення АГВ на тлі прискореного статевого дозрівання. Збільшене 

співвідношення статевих гормонів у бік Тс, що сприяє неадекватній стимуляції 

яєчників, наслідком якої є порушення стероїдогенезу. Застосування впродовж 

вагітності ФК матерям двох вікових груп на тлі ФПН призводить до більшої 

нормалізації становлення репродуктивної функції нащадків жіночої статі, ніж 

препарат порівняння Дипіридамол. 

 

6.2. Гістоструктура яєчників нащадків щурів пубертатного віку  

 

Для визначення впливу ФПН на будову яєчників була досліджена 

гістоструктура яєчників пубертатних нащадків самиць, народжених від матерів 

щурів молодого та зрілого репродуктивного віку із ФПН, та оцінена ступінь 

корекції ускладненою вагітності ФК. 

У нащадків щурів, народжених від інтактних самиць молодого 

репродуктивного віку, у яєчнику кіркова та мозкова речовина добре 

розмежована. Поверхня кіркової речовини вкрита одношаровим епітелієм, 

клітини якого мали кубічну форму. Розташована під епітелієм білкова оболонка 

дуже вузька, не виразна. Строма кіркової речовини складалася з 

веретеноподібних клітин та міжклітинної речовини (остання за об′ємом значно 

поступалася клітинним елементам). У мозковому шарі строма не упорядкована. 

В ній містилось доволі багато кровоносних судин. Об'єм мозкової речовини 

зорово менший за кірковий. У кірковій речовині виявлялися фолікули всіх 

стадій розвитку: первинні (примордіальні), дво- і багатошарові вторинні ранні і 

пізні, третинні – до пізніх включно. Основна частка належала вторинним 

фолікулам з перевагою вторинних пізніх фолікулів. Резерв фолікулогенезу – 

пул примордіальних фолікулів візуально у межах нормального – у полі зору 

мікроскопу їх нараховували до 8-9 (рис. 6.2, рис. 6.3).  
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Рис. 6.2. Яєчник нащадка народженого від інтактної самиці молодого 

репродуктивного віку. Чіткий розподіл органу на кіркову (1) і 

мозкову (2) речовину, фолікули різного ступеню розвитку. 

Гематоксилін-еозин. х100. 

 

Рис. 6.3. Яєчник нащадка народженого від інтактної самиці молодого 

репродуктивного віку. Резерв фолікулогенезу (численність 

примордіальних фолікулів) у межах нормального (стрілки). 

Гематоксилін-еозин. х250. 

 

У трьох самиць (70 %) у мікропрепараті видно одиничні третинні зріли 

фолікули, а також атретичні тіла з лютеїнової тканини, що розвилася у 

граафовому пухирці, в якому не пройшла овуляція. Ці утворення зовні схожі на 

1 

2 
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жовті тіла періоду тічки, однак не мали основної ознаки останніх – крововиливу 

(рис. 6.4).  

 

  
Рис. 6.4. Яєчник нащадка народженого від інтактної самиці молодого 

репродуктивного віку:  

а – атретичні тіла (стрілки) на місці граафових пухирців, що не 

зазнали овуляцію (х100);  

б – лютеїнові клітини (1) у атретичному тілі, відсутність 

крововиливу (х200). Гематоксилін-еозин. 

 

Ці атретичні тіла є короткоживими і не мають ніякої функціональної ролі. 

Приблизно до ⅓ всіх ідентифікованих фолікулів знаходилися у стані 

фізіологічної атрезії або мали вигляд атретичних тілець, в які вони 

перетворилися. 

Фізіологічно нормальну гістологічну структуру органу, характерну для 

пубертатного періоду життя, спостерігали і у нащадків народжених від  

інтактних самиць щурів зрілого репродуктивного віку: кількість 

примордіальних фолікулів також досягала сім-вісім у полі зору мікроскопу. 

Візуалізувалося доволі багато ранніх вторинних і зрілих третинних фолікулів 

(рис. 6.5), а фолікулів у стані атрезії, було трохи зменшено порівняно з 

нащадками, народженими від матерів щурів молодого репродуктивного віку.  

а б 

1 



 

 

158  

 

 

Рис. 6.5. Яєчник нащадка народженого від інтактної самиці зрілого 

репродуктивного віку. Примордіальні (а–1) та ранні вторинні 

(б–2) фолікули. Гематоксилін-еозин. х200. 

 

 

Втім, кінцевого результату ефективного фолікулогенезу – появи жовтих 

тіл тічки в наслідок овуляції, у нащадків цієї групи не виявлено. 

У нащадків щурів, народжених від молодих вагітних самиць з ФПН, 

візуально зменшена численна щільність всіх фолікулів (рис. 6.6). У полі зору 

мікроскопу видно не більше три-чотири примордіальних фолікулів. Виразно 

обмежено фолікулів вторинних, а серед тих, що простежено, переважали ранні. 

Більшість всіх візуалізованих фолікулів (до ⅔) знаходилася у стані атрезії, 

перетворення у атретичні тіла. 

 

 

 

2 

1 

а б 
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Рис. 6.6. Яєчник нащадка народженого від матері молодого репродуктивного 

віку з ФПН. Зниження численної щільності всіх фолікулів. 

Гематоксилін-еозин. х100. 

 

У нащадків щурів групи ФПН/зр., також простежено зниження численності 

первинних фолікулів, як і у аналогічних нащадків від молодих вагітних самиць 

(три-чотири у полі зору мікроскопу). Виявлено і зниження об′ємної щільності 

вторинних ранніх і вторинних пізніх фолікулів. Що до пізніх третинних 

фолікулів, то відмічено певне підвищення їх, але більша половини з них була у 

стані атрезії (рис. 6.7). В жодної самиці також не спостерігали кінцевого 

результату ефективного фолікулогенезу – овуляції. 

 



 

 

160  

  

 

Рис. 6.7. Яєчник нащадка групи ФПН/зр. Атретичні фолікули на стадії 

проліферації фолікулярних клітин (1), у стадії появи грубих гранул 

у фолікулярній рідині (2), атретичне тіле на місці загиблого 

фолікула з проліферацією текальних клітин (3), зморщенням 

блискучої оболонки ооциту. Гематоксилін-еозин. х100. 

 

 

 

Введення молодим вагітним самицям щурів із ФПН, з 11 по 19 день гестації 

ФК сприяла помітному візуальному збільшенню об′ємної щільності фолікулів у 

їх нащадків у пубертатному віці порівняно з контрольною патологією. При 

цьому дуже виразно збільшено резерв фолікулогенезу – кількість 

примордіальних фолікулів у полі зору мікроскопу досягала 15 і більше 

(рис. 6.8). Візуально збільшено пізніх вторинних і третинних фолікулів 

(граафових пухирців), зменшено фолікулів у стані атрезії. 

а б 

1 

3 

2 

3 
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Рис. 6.8. Яєчник нащадка групи ФПН/мол.+ФК: виразне збільшення 

примордіальних фолікулів (обриси лінією). Гематоксилін-еозин. 

х200. 

 

Введення ФК зрілим вагітним самицям на тлі ФПН позитивно впливало на 

фолікулогенез у їх нащадків порівняно з такими у контрольній патології того ж 

віку життя. Так, у 40 % самиць фолікулогенез досягає свого кінцевого 

результату – овуляції, і створення жовтих тіл тічки. У всіх нащадків цієї групи 

кількість примордіальних фолікулів зменшено відносно нащадків, народжених 

від самиць молодого репродуктивного віку, але збільшено відносно 

контрольної патології – сім-вісім у полі зору мікроскопу. Видно нормальну 

кількість зростаючих фолікулів. Більше фолікулів досягли стану зрілих в 

наслідок зменшення атрезії (рис. 6.9). 

У групі самиць ФПН/мол.+Д, в яєчниках візуально збільшена об′ємна 

щільність фолікулів. Втім, рівень атрезії фолікулів ще достатньо висок, 

особливо це стосувалося вторинних пізніх фолікулів (рис. 6.10). 
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Рис. 6.9. Яєчник нащадка, народженого від самиці зрілого 

репродуктивного віку на тлі ФПН з додаванням ФК: 

зменшення фолікулів у стані атрезії на тлі нормальної 

кількості фолікулів різного ступеню розвитку. Гематоксилін-

еозин. х200. 

 

 

Рис. 6.10. Яєчник нащадка групи ФПН/мол.+Д. Значна частина фолікулів з 

ознаками атрезії: у стадії проліферації фолікулярних клітин (1), 

у стадії вакуолізації і появи грубих гранул у фолікулярній 

рідині (2), атретичне тіло на місці загиблого фолікула з 

проліферацією текальних клітин (3), зморщення блискучої 

оболонки ооциту. Гематоксилін-еозин. х200. 

1 3 

2 
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В той же час простежено відновлення до рівня інтактного контролю 

кількості примордіальних фолікулів (до вісім-дев’ять у полі зору мікроскопу), 

візуально збільшено первинних ранніх фолікулів (рис. 6.11).  

 

 

 

 

Рис. 6.11. Яєчник нащадка групи ФПН/мол.+Д: збільшення примордіальних і 

первинних ранніх фолікулів. Гематоксилін-еозин. х200. 

 

Після введення Дипіридамолу зрілим вагітним самицям із ФПН, у яєчниках 

нащадків візуально спостерігали нормальну об′ємну щільність фолікулів, 

відновлення нормального співвідношення фолікулів різного ступеню зрілості. 

Втім резерв фолікулогенезу був дещо низький – не більше три-чотири у полі 

зору мікроскопу (рис. 6.12). Рівень атрезії фолікулів візуально не перевищував 

такий у нащадків молодих вагітних самиць. 



 

 

164  

 

Рис. 6.12. Яєчник нащадка групи ФПН/зр.+Д. Невелика численність 

примордіальних фолікулів. Гематоксилін-еозин. х100. 

 

У всіх нащадків даної групи експерименту спостерігали кінцевий результат 

ефективного фолікулогенезу – наявність жовтих тіл тічки (рис. 6.13).  

 

 

Рис. 6.13. Яєчник нащадка групи ФПН/зр.+Д. Жовте тіло тічки (стрілка) 

поруч з фолікулами різного ступеню зрілості. Гематоксилін-

еозин. х100. 
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Підводячи підсумок отриманим результатам дослідження гістологічної 

структури яєчників щурів пубертатного віку, нащадків народжених від 

інтактних самиць молодого та зрілого репродуктивного віку, свідчить про 

нормальний стан фолікулогенезу, характерний для цього періоду розвитку. 

У яєчниках нащадків, народжених від самиць молодого репродуктивного 

віку з ФПН, у пубертатному періоді онтогенезу виявлено зменшення об′ємної 

щільності всіх фолікулів. Відмічено порушення співвідношення типів 

фолікулів – перевагу мали вторинні ранні фолікули при тому, що у інтактних 

самиць відповідного віку основна частка належала вторинним пізнім 

фолікулам. Крім того, зменшився резерв фолікулогенезу (пул примордіальних 

фолікулів) і візуально виразно збільшився рівень атрезії фолікулів (рис. 6.14).  

 

 

 

Рис. 6.14. Кількісна оцінка генеративних елементів у гістологічних зрізах 

гонад нащадків самиць інтактних та піддослідних матерів щурів 

молодого репродуктивного віку.    вірогідність розбіжностей між 

показниками інтактної групи, р < 0,05. 
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У яєчниках нащадків, народжених від самиць зрілого репродуктивного віку з 

ФПН, у період становлення статевої зрілості аналогічно виразно зменшено 

кількість примордіальних та зростаючих фолікулів, більше фолікулів зазнали 

атрезії. Візуально загальна кількість фолікулів, що досягли зрілості, судячи за 

зменшення наявності граафових пухирців, показово зменшена порівняно з 

інтактним контролем (рис. 6.15). 

 

 

 

 Рис. 6.15. Кількісна оцінка генеративних елементів у гістологічних зрізах 

гонад нащадків самиць інтактних та піддослідних матерів щурів 

молодого репродуктивного віку.     вірогідність розбіжностей між 

показниками інтактної групи, р < 0,05. 

 

Введення ФК як молодим, так і репродуктивно зрілим вагітним самицям 

щурів на тлі ФПН, візуально сприяло у їх нащадків, що досягли пубертатного 

періоду онтогенезу, підвищенню об′ємної щільності фолікулів, відновленню 

дисбалансу розподілу їх за ступенем зрілості, підвищенню резерву 
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фолікулогенезу, зниженню процесу атрезії фолікулів порівняно з контрольною 

патологією. 

Препарат порівняння Дипіридамол, введений за тією ж схемою 

репродуктивно молодим вагітним самицям з ФПН, хоча і збільшував в цілому у 

яєчниках нащадків, об′ємну щільність фолікулів, не повністю виправляв 

дисбаланс розподілу їх за ступенем зрілості, в меншій мірі (порівняно з ФК) 

активував збільшення резерву фолікулогенезу, менш виразно впливав на процес 

атрезії фолікулів. 

Введення Дипіридамолу репродуктивно зрілим самицям з такою ж 

патологією вагітності візуально нівелювало у яєчниках їх нащадків у 

пубертатному віці вплив ФПН, відновлюючи нормальний процес 

фолікулогенезу, хоча і не чинив видимий позитивний вплив на рівень його 

резерву. 

Таким чином, при дослідженні гістоструктури яєчників самиць 

пубертатного віку народжених від матерів щурів молодого та зрілого 

репродуктивного віку із ФПН, було виявлено знижену кількість фолікулів та 

візуально виразно збільшений рівень атретичних фолікулів. Введення ФК як 

молодим, так і репродуктивно зрілим вагітним самицям щурів на тлі ФПН, 

візуально сприяло підвищенню резерву фолікулогенезу та зниженню процесу 

атрезії фолікулів. Препарат порівняння Дипіридамол, порівняно з ФК в меншій 

мірі активував збільшення резерву фолікулогенезу, менш виразно впливав на 

процес атрезії фолікулів у нащадків самиць народжених, як від молодих так і 

від репродуктивно зрілих тварин.  

Незалежно від віку матері, ФПН негативно впливала на гістоструктуру 

яєчників нащадків пубертатного віку, що може позначитися у майбутньому на 

здатності до запліднення. 

У яєчниках нащадків ФПН/мол. у пубертатному періоді онтогенезу виявлено 

зменшення об′ємної щільності всіх фолікулів. Відмічено порушення 

співвідношення типів фолікулів – перевагу мали вторинні ранні фолікули при 

тому, що у інтактних самиць відповідного віку основна частка належала 
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вторинним пізнім фолікулам. Крім того, зменшився резерв фолікулогенезу на 

45 % (пул примордіальних фолікулів) і збільшився рівень атрезії фолікулів на 

30 %, р < 0,05.  

У яєчниках нащадків ФПН/зр. у період становлення статевої зрілості 

аналогічно виразно зменшено кількість примордіальних та зростаючих 

фолікулів на 50 %, більше фолікулів зазнали атрезії на 38 % (р < 0,05). Загальна 

кількість фолікулів, що досягли зрілості, судячи за зменшення наявності 

граафових пухирців, показово зменшена на 29 % (р < 0,05) порівняно з 

інтактною групою. 

Введення ФК сприяло підвищенню резерву фолікулогенезу та зниженню 

процесу атрезії фолікулів, Дипіридамол, порівняно з ФК в меншій мірі 

активував збільшення резерву фолікулогенезу, менш виразно впливав на процес 

атрезії фолікулів у нащадків самиць народжених, як від молодих так і від 

репродуктивно зрілих тварин.  

 

6.3. Оксидантний стан нащадків щурів жіночої статі, які були народжені 

матерями різного віку з ускладненою вагітністю 

 

Були отримані результати які свідчать про те, що експериментальна  

ФПН у другій половині вагітності у матерів різного репродуктивного віку 

призводить до формування у щурів-нащадків жіночої статі в період 

пубертатогенезу зміненої моделі активності ферментів АОЗ, що реалізується у 

зсувах рівнів в сироватці крові як первинних, так і кінцевих продуктів ПОЛ.  

Слід зазначити, що вміст ВГ зменшувався під впливом ФПН во всіх 

групах нащадків жіночої статі. Згідно останніх тенденцій, компенсаторну 

активацію ферментів у нащадків після впливу різноманітних стресуючих 

чинників під час внутрішньоутробного розвитку пов'язують з епігенетичною 

активацією стрес-реактивних шляхів, що може у подальшому реалізуватися у 

виснаженні ресурсів та розвитку ряду хронічних захворювань із запальним 

компонентом у патогенезі. З іншого боку, гальмування роботи компонентів 
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системи захисту, або метаболічних ферментів різних шляхів часто пов'язують з 

окисними модифікаціями власно білкових молекул протягом онтогенезу. У 

нащадків самиць показник активності каталази печінки був відносно 

стабільним та не зазнав суттєвих змін, однак в групі нащадків матерів зрілого 

репродуктивного віку було визначено зменшення активності СОД під впливом 

ФНП (табл. 6.5; 6.6).  

 

Таблиця 6.5 

Активність каталази та супероксиддисмутази у тканині печінки 

щурів нащадків інтактних та піддослідних тварин, (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

каталаза,  

Од/мг білка 

СОД,  

Од/мг білка 

1. Інт/мол. 33,71±4,33 64,59±5,93 

2. Інт/зр. 35,24±2,96 76,82±5,48 

3. ФПН/мол. 29,85±3,65 61,98±6,68 

4. ФПН/зр.  27,56±2,84 
58,76±4,86 

р2-4<0,05 

5. ФПН/мол.+ФК  28,04±1,45 63,47±2,91 

6. ФПН/зр.+ФК  29,75±3,69 65,68±2,59 

7. ФПН/мол.+Д 27,25±2,25 62,91±3,01 

8. ФПН/зр.+Д 
26,32±1,88 

р2-8<0,05 

61,31±3,68 

р2-8<0,05 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

Таблиця 6.6 

х
x

S
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Активність глутатіонпероксидази та вміст відновленого глутатіону у 

тканині печінки щурів нащадків,  (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

глутатіонпероксидаза, 

нмоль/мг білка 

відновлений глутатіон, 

мкмоль/мг білка 

1. Інт/мол. 9,83±0,50 21,02±2,12 

2. Інт/зр. 10,45±0,78 25,58±2,89 

3. ФПН/мол. 10,86±0,50 
14,23±1,38 

р1-3<0,05 

4. ФПН/зр.  12,65±0,75 
16,03±1,06 

р2-4<0,05 

5. ФПН/мол.+ФК  
12,33±0,75 

р1-5<0,05 
18,30±1,17 

6. ФПН/зр.+ФК  11,94±1,15 
17,72±0,59 

р2-6<0,05 

7. ФПН/мол.+Д 11,81±0,57 18,27±1,85 

8. ФПН/зр.+Д 
12,75±1,22 

р2-8<0,05 

16,81±0,33 

р2-8<0,02 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

 

Комбінований терапевтичний вплив більшою мірою нормалізував 

показники АОЗ, однак не остаточно, про що свідчили рівні продуктів ПОЛ у 

циркуляції, які не сягали значень інтактних тварин (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

х
x

S
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Продукти ліпопероксидації у сироватці крові щурів нащадків 

інтактних та піддослідних тварин,  (n=7), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

дієнові кон'югати, 

ммоль/л 

малоновий діальдегід, 

ммоль/л 

1. Інт/мол. 0,145±0,013 0,79±0,06 

2. Інт/зр. 0,118±0,006 0,73±0,06 

3. ФПН/мол. 
0,228±0,014 

р1-3<0,01 

1,13±0,05 

р1-3<0,01 

4. ФПН/зр.  
0,198±0,011 

р2-4<0,001 

1,17±0,07 

р2-4<0,002 

5. ФПН/мол.+ФК  
0,173±0,015 

р3-5<0,05 

0,99±0,05 

р1-5<0,05 

6. ФПН/зр.+ФК  
0,204±0,009 

р2-6<0,001 

1,05±0,04 

р2-6<0,01 

7. ФПН/мол.+Д 
0,199±0,016 

р1-7<0,05 

1,10±0,08 

р1-7<0,02 

8. ФПН/зр.+Д 
0,206±0,011 

р2-8<0,001 

1,11±0,06 

р2-8<0,01 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними 

групами. 

 

Таким чином, експериментальна ФПН у другій половині вагітності 

призводить до формування у щурів нащадків жіночої статі, в період пубертату 

зміненого патерна активності ферментів антиоксидантної системи, що 

реалізується у підвищенні рівнів як первинних, так і кінцевих продуктів 

х
x

S
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ліпопероксидації. Більш виразні порушення спостерігалися у нащадків матерів 

щурів зрілого репродуктивного віку, що може бути обумовлено впливом 

інволютивних процесів у плаценті. Комбінований терапевтичний вплив більш 

ефективно нормалізував оксидативний статус нащадків, ніж 

судинорозширювальний препарат окремо. 

Таким чином, ФПН матерів щурів різного репродуктивного віку 

призводить у нащадків самиць пубертатного віку до зниження кількості 

фолікулів та збільшення рівня атретичних фолікулів, тобто зменшення резерву 

фолікулогенезу (пулу примордіальних фолікулів). Патерн активності ензимів 

АОЗ змінюється, що реалізується у підвищенні рівнів як первинних, так і 

кінцевих продуктів ліпопероксидації. Найбільш виразні порушення 

спостерігаються у нащадків, народжених від матерів щурів репродуктивно 

зрілого віку, що додатково проявляється у підвищенні маси тіла, а головне –

збільшується співвідношення статевих гормонів у бік андрогенізації, що сприяє 

неадекватній стимуляції яєчників, наслідком якої є порушення стероїдогенезу. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [244, 245, 

274-277]. 
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РОЗДІЛ 7 

ВПЛИВ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ МАТЕРІВ ЩУРІВ 

НА СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДОРОСЛИХ НАЩАДКІВ 

САМЦІВ   

 

 

На теперішній час демографічна ситуація в більшості країн європейського 

регіону, до якого належить і Україна, характеризується як досить складна: 

приріст населення є недостатнім, його середній вік суттєво збільшується [278]. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі з кожним 

роком поступово зростає чисельність безплідних пар [7, 267]. В Україні частота 

безплідних шлюбів серед осіб репродуктивного віку коливається від 12 до 

18 %. Внаслідок цього зазначена проблема набуває не тільки медико-

біологічного, але й соціально-економічного значення.  

На стан РС дорослої особини чоловічої статі впливають багато факторів. 

До теперішнього часу лишається відкритим питання про віддалені наслідки 

впливу ФПН для функціональних систем організму людини, зокрема для РС 

нащадків чоловічої статі. Адже відомо, що віддалені наслідки впливу тих чи 

інших факторів під час вагітності можуть проявитися через багато років вже в 

постнатальному житті [21-25, 279, 280]. 

Саме тому, наступною частиною дослідження було вивчення віддалених 

наслідків ФПН на функціонування репродуктивної системи дорослих нащадків 

чоловічої статі, які були народжені матерями різного віку.  

 

7.1. Гормональний стан, сперматогенез та вагові показники 

репродуктивних органів статевозрілих самців нащадків  

 

Згідно до отриманих даних ФПН призводить до вірогідних змін у рівні 

загального Тс, Е2 та зсуву співвідношення статевих гормонів у біг 
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гіперестрогенізації у всіх нащадків, народжених від матерів щурів різного 

репродуктивного віку (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 

Рівні статевих гормонів нащадків самців, (n = 10), Me [Q1-Q3] 

Група нащадків 

Показник 

естрадіол,  
нмоль/л 

тестостерон, 
нмоль/л 

співвідношення 
Т/Е2, ум. од. 

1. Інт/мол.  0,30  

[0,30-0,40] 

13,00  

[9,00-14,90] 

37,25  

[30,00-37,50] 

2. ФПН/мол. 
0,60  

[0,20-0,60] 

р1-2< 0,05 

8,00  

[8,00-8,00] 

р1-2< 0,05 

13,33  

[13,33-35,00] 

р1-2< 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 
0,40  

[0,40-0,50] 

р1-3< 0,05 

7,00  

[7,00-7,00] 

р1-3< 0,05 

17,50  

[14,00-17,50] 

р1-3< 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 
0,60  

[0,30-0,60] 

р1-4< 0,05 

8,00  

[7,00-8,00] 

р1-4< 0,05 

13,33  

[13,33-23,33] 

р1-4< 0,05 

5. Інт/зр. 0,30  

[0,30-0,60] 

10,00  

[9,35-10,00] 

26,67  

[20,00-31,17] 

6. ФПН/зр. 
0,50  

[0,40-0,50] 

р5-6< 0,05 

8,00  

[8,00-9,00] 

р5-6< 0,05 

18,00  

[17,50-18,00] 

р5-6< 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 
0,20  

[0,20-0,20] 

р5-7< 0,05 

7,00  

[7,00-8,00] 

р5-7< 0,05 

35,00  

[35,00-35,00] 

р5-7< 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 
0,60  

[0,50-0,60] 

р5-8< 0,05 

7,00  

[7,00-8,00] 

р5-8< 0,05 

13,33  

[11,67-14,00] 

р5-8< 0,05 

Примітка. р – вірогідність розбіжностей між показниками вказаної групи. 

 

Експериментальна ФПН у щурів була викликана дією на організм 

ксенобіотика тетрохлорметана, тому що в останні роки значно збільшилась 

кількість досліджень, в яких виявлено, що погіршення стану вагітної, 

порушення перебігу вагітності та відхилення у стані плода корелюють з 

накопиченням у організмі жінки ксенобіотиків. Ксенобіотики сьогодні 
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зустрічаються практично скрізь (повітря, грунт, вода, їжа, ліки), вони можуть 

проникати в травну систему, дихальні шляхи і навіть крізь неушкоджену шкіру 

[43]. Проникнення токсичних речовин у материнський організм веде до різного 

ступеня сукупного ксенобіотичного навантаження з наступною індукцією 

реакцій знешкодження і розвитком метаболічної форми ФПН [44], змінюючи 

функцію ендокринної системи та викликаючи несприятливі ефекти у розвитку 

статевої системи нащадків. 

На автопсії щурів після проведення комплексу досліджень були визначені 

маса тіла та обраховані відносні маси органів, дані про що представлено у 

таблиці 7.2.  

 

Таблиця 7.2 

Показники абсолютної маси органів (грам) у піддослідних нащадків 

самців, (n = 6), ( ± ) 

Група нащадків 

Показники 

Епіди-

димуси 
ПЗ Тимус Гіпофіз 

Наднир-

ники 

1 2 3 4 5 6 

1. Інт/мол. 433,3±14,0 296,0±33,2 133,0±10,0 4,1±0,2 14,3±0,9 

2. ФПН/мол. 459,1±15,1 263,3±5,1 108,3±9,9 3,3±0,3
1)

 16,1±1,2 

3. ФПН/мол.+Д 433,0±15,5 275,7±21,2 102,4±8,4
1) 

3,4±0,3 16,6±1,1 

4. ФПН/мол.+ФК 445,4±14,5 247,6±22,9 157,5±19,6
2,3) 

2,9±0,1
1)

 13,5±0,4 

5. Інт/зр. 423,2±10,8 249,1±30,2 130,0±8,3 3,6±0,3 18,9±0,8 

 

х
x

S
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Продовження табл. 7.2 

1 2 3 4 5 6 

6.ФПН/зр. 521,0±19,6
1)

 340,5±21,2
1)

 113,9±8,8 3,7±0,3 12,4±0,4
1)

 

6. ФПН/зр.+Д 438,3±6,5
2,3) 

273,5±25,6 84,6±6,4
1,2,3) 

3,0±0,2 12,9±0,4
1)

 

9. ФПН+ФК 443,4±11,1
2,4) 

235,2±18,1
2,4) 

113,1±11,4 3,1±0,1 14,3±0,7
1,2,4) 

Примітки:  

1)
 відмінності від інтактної групи, р < 0,05; 

2)
 відмінності від групи ФПН відповідного віку, р < 0,05; 

3)
 відмінності від групи ФПН та ФПН+Д, р < 0,05; 

4)
 відмінності від групи ФПН та ФПН+ФК, р < 0,05; 

5)
 відмінності від групи Дипіридамол та ФК, р < 0,05. 

 

Фетоплацентарна недостатність більшою мірою впливає на самців 

нащадків народжених від матерів зрілого репродуктивного віку. У тварин групи 

ФПН/мол. спостерігали зменшення відносної маси гіпофіза на 20 % від 

інтактної групи відповідного віку. У групі ФПН/мол.+Д відбувалося зменшення 

маси тимуса на 23 %. Додавання ФК вагітним на тлі ФПН у групі 

ФПН/мол.+ФК не сприяло підвищенню маси гіпофізу на відміну від 

Дипіридамолу. 

У нащадків, народжених від репродуктивно зрілих самиць, спостерігали 

більші відмінності ніж від молодих. Так, у нащадків групи ФПН/зр. 

спостерігали підвищення маси репродуктивних органів, а саме ПЗ на 36 % та 

епідидимусів на 23 %, р < 0,05. Маса надниркових залоз, навпроти, 

знижувалась на 34 % порівняно з даними інтактних тварин відповідного віку. 

Такі протилежні зміни у вазі ПЗ та наднирників можуть свідчити про 

компенсаторний механізм відновлення загального рівня андрогенів в 

чоловічому організмі, тому що саме в кірковому шарі наднирників починають 

додатково синтезуватися андрогени при недостатньому їх виробленні.  
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У групі ФПН/зр.+Д відбувалося зниження маси тимуса на 35 % та маси 

наднирників на 32 % порівняно з інтактною групою. Такі зміни відбувалися на 

тлі статистично значущого підвищення маси тіла тварин на 19 %, р < 0,05. 

Фармацевтична композиція посприяла відновленню майже всіх вагових 

показників досліджуваних органів у нащадків, народжених від матерів щурів 

зрілого репродуктивного віку на тлі ФПН.  

Також було досліджено вагу таких органів як: селезінка, сім'яники, 

печінка та сім’яні пухирці але достовірної різниці у вазі цих органів знайдено 

не було.  

На автопсії було досліджено спермограму самців щурів нащадків 

(табл. 7.3).  

 

Таблиця 7.3 

Показники функціонального стану епідидимальних сперміїв 

нащадків самців, (n = 6), ( ± ) 

Група нащадків 

Показник 

концентрація, 
млн/мл 

рухливість, 
% 

патологічні 
форми, % 

концентрація 
морфологічно 
нормальних 

сперматозоїдів, 
млн/мл 

1 2 3 4 5 

1. Інт/мол. 18,5±2,5 57,0±3,7 15,9±1,6 15,4±1,9 

2. ФПН/мол. 14,7±2,5 47,7±4,5 9,0±1,5
1)

 13,5±2,6 

3. ФПН/мол.+Д 19,0±1,0 48,3±7,4 8,8±1,5
1)

 17,4±1,2 

4. ФПН/мол.+ФК 16,7±3,7 49,0±4,5 16,2±1,4
4)5) 

14,2±3,4 

5. Інт/зр. 19,0±0,4 71,3±0,8 15,3±1,5 16,1±0,1 

6. ФПН/зр. 12,0±2,3
1)

 42,8±3,1
1)

 13,2±2,8 10,3±2,0
1)

 

 

х
x

S
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Продовження табл. 7.3 

1 2 3 4 5 

7. ФПН/зр.+Д 21,3±3,1
2)3) 

25,0±3,1
1)2)3) 

9,3±0,9
1)

 19,4±3,0
2)3) 

8. ФПН+ФК 18,7±1,2
2)4) 

45,7±3,6
1)5) 

14,3±1,9
5)

 16,0±1,3
4)

 

Примітки:  

1)
 відмінності від інтактної групи, р < 0,05; 

2)
 відмінності від групи ФПН відповідного віку, р < 0,05; 

3)
 відмінності від групи ФПН та ФПН+Д, р < 0,05; 

4)
 відмінності від групи ФПН та ФПН+ФК, р < 0,05; 

5)
 відмінності від групи Дипіридамол та ФК, р < 0,05. 

 

За показниками функціонального стану епідидимальних сперматозоїдів у 

тварин групи ФПН/мол. частка патологічних форм сперміїв знижувалась на 

43 % (р < 0,05), інших змін знайдено не було. Але на тлі зниження патологічних 

клітин сперматогенезу при дослідженні спермограми було виявлено ознаки 

аглютинації у 40 % тварин.  

Відоме патологічне явище – аглютинація сперматозоїдів – стан, за якого 

чоловічі з’єднуються між собою або з різними фракціями, присутніми в 

еякуляті (слизом, епітеліальними клітинами, макрофагами), що може 

приводити до чоловічого безпліддя через втрату сперматозоїдами рухливості. 

При дослідженні спермограми нащадків групи ФПН/зр. спостерігали 

зменшення кількості рухливих сперматозоїдів на 40 %, кількості статевих 

клітин на 37 %, що призводило до зниження концентрації морфологічно 

нормальних сперматозоїдів порівняно з інтактною групою тварин. У цих 

нащадків також було виявлено аглютинацію сперматозоїдів, але у більшій 

кількості тварин (80 %) та більш виразному стані. 

При додаванні впродовж останнього триместру вагітності 

профілактичних засобів, а саме ФК та Дипіридамолу призвело до нормалізації 
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показників спермограми. Але більш наближені показники до інтактної групи, 

все ж таки, були у групі ФПН/зр.+ФК.   

Можливо структура органа не була порушена при ембріональному 

розвитку, але функціональний розвиток, так. Тому, що ФПН виникає саме на 

стадії фетогенезу (ІІ та ІІІ триместр вагітності), коли всі органи, їх структура 

сформовані, але функціонально, ще ні. Тобто ФПН призводить саме до 

функціональних розладів РС. 

Таким чином, ФПН впливає на репродуктивну функцію дорослих самців 

нащадків, народжених від матерів щурів різного репродуктивного віку, що 

проявляється у дисбалансі статевих гормонів у бік відносної естрогенізації 

(зниження рівня Тс у всіх тварин). Низький рівень чоловічого статевого 

гормону призводить до зниження рухливих сперматозоїдів майже на 40 % у 

нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів щурів, що в 

подальшому може призвести до проблем с зачаттям.  

 

 

7.2. Тип кристалізації секрету передміхурової залози та оцінка 

андрогенізації самців нащадків 

 

 

В групі інтактних тварин, народжених від матерів щурів різного 

репродуктивного віку, рисунок кристалізації секрету за типом «листа папороті» 

мав типовий вигляд. На відбитках ПЗ кристали добре виражені, поперечних 

розгалужень багато, бокові гілки розходилися від стебел під кутом, який не 

перевищував 35 градусів (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Тип кристалізації секрету ПЗ щурів. Типовий феномен «листа 

папороті». Андрогенна насиченість організму нормальна. 

Відбиток секрету х200. 

а – нащадки самці групи Інт/мол;  

б – нащадки самці групи Інт/зр.   

 

В окремих щурів на дуже обмежених ділянках відбитка простежувалися 

окремі деформовані частинки кристалів, проте середня бальна оцінка секрету в 

групі становила 4 (3; 4) бали, що свідчить про нормальний рівень андрогенної 

насиченості організму щурів нащадків. 

У нащадків, які були народжені матерями із ФПН, на відбитках секрету ПЗ 

щурів типовий рисунок «листа папороті» було порушено. Товщина стебел та 

гілок нерівномірна, самі гілки кристалів потовщенні, знижена їх кількість та 

розміри, кут відходження бокових гілок від стебел дорівнювала 45º. Виразність 

порушення рисунку «листа папороті» в різних щурів варіювала, середня бальна 

оцінка характеру рисунка становила 2 (2; 2) бали, що статистично вірогідно 

менше ніж в інтактних щурів (р < 0,05). Такі дані свідчить про зниження 

андрогенної насиченості організму нащадків (рис. 7.2). 

 

 

а
1 

б
1 
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Рис. 7.2. Відбиток секрету ПЗ щурів. Рисунок «листа папороті» 

спотворено. Поперечні розгалуження гілок від основного 

стебла розташовані під значно більшим кутом, чисельність 

бокових гілок зменшена, вони скорочені та потоншенні.  

Зб. х 200  

а – нащадки самці групи ФПН/мол;     

б – нащадки самці групи ФПН/зр.  

 

У нащадків, які були народжені матерями із ФПН, на тлі якої вагітним 

тваринам вводили Дипіридамол не призвело до нормальної андрогенізації 

нащадків. 

Це віддзеркалилось на масовому потоншенні гілок кристалів, зниженні 

чисельності гілок; нерівномірної товщини стебла та гілок, значного зниження 

чи відсутності поперечних розгалужень. Бокові гілки розходилися від 

основного під більшим кутом – 45-90 градусів. Такі зміни відбувалися у 

нащадків в незалежності від репродуктивного віку матерів щурів  (рис. 7.3). 

 

 

а
1 

б
1 
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Рис. 7.3. Відбиток секрету ПЗ щурів народжених від матерів щурів. 

Рисунок «листя папороті» спотворено. Поперечні 

розгалуження гілок від основного стебла розташовані під 

значно більшим кутом, чисельність бокових гілок зменшена, 

вони скорочені та потоншені. Зб. х 200.  

а – нащадки самці групи ФПН/мол.+Д;  

б – нащадки самці групи ФПН/зр.+Д. 

 

 

Фармацевтична композиція сприяла виразному покращенню рисунка 

«листа папороті» на відбитках секрету ПЗ у чотирьох із шести щурів.  

У двох тварин простежувалися скорочення бокових гілок та зменшення їх 

чисельності. Частина з них потовщена або відходила від основного стебла під 

великим кутом. У групі оцінка секрету становила 3 (2; 3) бали, що статистично 

вірогідно не відрізнялося від інтактної групи (рис. 7.4). 

а
1 

б
1 
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Рис. 7.4. Відбиток секрету ПЗ щурів народжених від матерів щурів. 

Поперечні розгалуження гілок від основного стебла розташовані 

під меньшим кутом, чисельність бокових гілок збільшена, вони 

подовжені. Зб. х200. 

а – нащадки самці групи ФПН/мол.+ФК;  

б – нащадки самці групи ФПН/зр.+ФК. 

 

Таким чином, ФПН у матерів молодого та зрілого репродуктивного віку 

призводить до зменшення андрогенної насиченості організму у нащадків щурів 

статевозрілого віку. Фармацевтична композиція призводить до більшої 

насиченості організму андрогенами ніж препарат порівняння Дипіридамол. 

 

7.3. Статева поведінка самців нащадків, народжених від матерів щурів 

різного репродуктивного віку з фетоплацентарною недостатністю 

 

Статева поведінка є невід’ємною частиною функціонування 

репродуктивної функції, що забезпечує синхронізацію поведінкових реакцій 

статевих партнерів для передачі генетичної інформації. Регуляція статевої 

поведінки здійснюється нейроендокринною системою шляхом поєднаної дії 

а б 
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статевих стероїдів, їх метаболітів, нейромедіаторів та нейропептидів. Чоловіча 

РС потерпає від багатьох факторів, які впливають на її становлення та 

функціонування.  

При ФПН можливий каскад нейрогормональних змін в організмі матері і 

плоду, які із залученням імпринтингових механізмів програмують порушення 

нейроендокринної регуляції багатьох фізіологічних функцій, включаючи 

поведінку, процеси репродукції та адаптації у дорослих нащадків. До 

теперішнього часу лишається відкритим питання про віддалені наслідки впливу 

ФПН для функціонування РС нащадків, зокрема для статевої поведінки самців.   

Саме тому, наступним етапом роботи було дослідження впливу ФПН 

матерів на статеву поведінку дорослих нащадків щурів чоловічої статі, та 

оцінити ступінь корекції ускладненої вагітності ФК. 

Статева поведінка регулюється на гормональному та рефлекторному 

рівні, а стабільність показників статевої поведінки залежить, зокрема, від 

наявності статевого досвіду. Для його отримання і формування стереотипних 

реакцій, кожний самець тричі мав контакт з рецептивною самкою раз на 

тиждень впродовж 15 хв. У першому тесті статева активність щурів була 

низькою, але вона зростала від тесту до тесту. Рівень статевої активності самців 

оцінювали за результатами четвертого тесту. 

У всіх інтактних тварин за 15 хв тесту відмічалися усі елементи статевої 

поведінки – залицяльної (за яку прийнято вважати наближення до самиці з 

обнюхуванням аногенітальної області) та саме копулятивної (садки, інтромісії 

та еякуляції) (табл. 7.4). 

При дослідженні статевої поведінки щурів ФПН/мол. спостерігали 

збільшення часу на відтворення копулятивних реакцій, навпаки, зменшення 

кількості садок на 35 % та інтромісій на 39 %. Еякуляції відбувалися лише у 20 % 

самців цієї групи за час тесту. 
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Таблиця 7.4  

Показники статевої поведінки самців нащадків, народжених від матерів щурів молодого репродуктивного 

віку, ( X ±
x

S ) 

Група 
нащадків 

Латентність, с Кількість Кількість 
інтромісій 
до першої 
еякуляції 

садки інтромісії еякуляції наближень садок інтромісій еякуляцій 

1.Інт/мол. 
n=10 

30,6±8,6 

n=10 

41,1±15,8 

n=10 

676,7±60,1 

n=10 

3,4±0,3 

n=10 

23,7±2,6 

n=10 

23,3±2,8 

n=10 

1,0±0 

n=10 

21,9±2,7 

2. ФПН/мол. 
n=11 

128,6±21,1 

р1-2<0,001 

n=11 

141,8±20,3 

р1-2<0,002 

n=2 

815,0±85,0 
n=11 

8,3±1,3 

р1-2<0,002 

n=11 

15,5±1,6 

р1-2<0,02 

n=11 

14,5±1,5 

р1-2<0,02 

n=11 

0,2±0,1 

р1-2<0,02 

n=11 

3,6±2,5 

р1-2<0,02 

3. ФПН/мол.+ 

Д 

n=10 

119,0±31,1 

р1-2<0,02 

n=10 

156,0±33,1 

р1-2<0,01 

n=1 

675,0 

n=10 

4,6±1,1 

р2-3<0,002 

n=10 

14,7±1,6 

р1-2<0,01 

n=10 

13,2±1,4 

р1-2<0,01 

n=10 

0,1±0,1 

n=10 

1,5±1,5 

р1-2<0,05 

р2-3<0,002 

4. ФПН/мол.+ 

ФК 

n=10 

120,0±33,1 

р1-2<0,02 

n=10 

122,0±33,6 

р1-2<0,05 

n=9 

637,8±61,2 

n=10 

4,7±0,7 

р2-4<0,002 

n=10 

15,5±1,6 

р1-2<0,02 

n=10 

15,1±1,7 

р1-2<0,05 

n=10 

0,9±0,1 

р2-4<0,002 

р3-4<0,002 

n=10 

12,6±1,9 

р1-2<0,05 

р3-4<0,002 

р2-4<0,002 

Примітка. р – відмінності між вказаними групами.
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При введенні вагітним самицям ФК на тлі ФПН призвело до збільшення 

кількості тварин (90 %), які за час тесту мали еякуляції, хоча часові та кількісні 

показники не доходили до рівня інтактної групи (див. табл. 7.4). Показники 

статевої поведінки групи самців з препаратом порівняння Дипіридамол не 

відрізнялась від групи нащадків, які були народжені матерями з ФПН.  

При дослідженні статевої поведінки нащадків самців народжених від 

матерів групи ФПН/зр. спостерігали збільшення часу для відтворення 

копулятивних реакцій (табл. 7.5), навпроти кількість садок та інтромісій істотно 

знижувалась. Слід зауважити, що тільки 30 % самців завершили свій статевий 

акт еякуляцією за відведений час. Кількість наближень самця до самиці 

збільшилась вдвічі.  

Введення ФК призвело до збільшення кількості самців (80 %) нащадків, які 

змогли завершити свій статевий акт еякуляцією (див. табл. 7.5). Латентні та 

кількісні показники статевої поведінки цих тварин залишалися на рівні 

патології. Препарат порівняння Дипіридамол не виявив будь якого корегуючого 

ефекту на статеву поведінку самців нащадків, народжених від репродуктивно 

зрілих матерів щурів із ФПН. 

Таким чином, можна стверджувати, що ФПН призводить до порушення 

гормонального балансу в перинатальному періоді індивідуального розвитку 

організму та спричинює істотний модифікувальний вплив на становлення 

нейроендокринних механізмів регуляції поведінки. Відомо, що статева 

диференціація мозку самців щурів відбувається на 16-18 добу 

внутрішньоутробного розвитку (у чоловічих плодів на 20 тиждень вагітності) і 

саме в цей період важливим є пікове зростання секреції Тс. Якщо з якоїсь 

причини андрогенний стимул відсутній, маскулінізація мозку не відбувається. 

При ФПН відбувається дисбаланс рівнів плацентарних та фетальних гормонів. 

Так, було показно зниження рівнів Е2, ПГ та ПЛ у жінок з проявами ФПН [108]. 
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Таблиця 7.5  

Показники статевої поведінки самців нащадків, народжених від матерів щурів зрілого репродуктивного 

віку, ( X ±
x

S ) 

Група нащадків Латентність, с Кількість Кількість 
інтромісій 
до першої 
еякуляції 

садки інтромісії еякуляції наближень садок інтромісій еякуляцій 

1. Інт/зр. 
n=9 

34,4±7,7 

n=9 

31,7±8,4 

n=9 

633,8±55,1 

n=9 

4,3±0,2 

n=9 

25,1±1,6 

n=9 

23,4±1,4 

n=9 

1,0±0 

n=9 

23,4±2,3 

2. ФПН/зр. 

n=10 

134,1±20,0 

р1-2<0,001 

n=10 

148,2±17,9 

р1-2<0,002 

n=3 

810,0±49,3 

n=10 

9,6±1,2 

р1-2<0,002 

n=10 

17,3±1,2 

р1-2<0,02 

n=10 

12,7±0,8 

р1-2<0,02 

n=10 

0,3±0,1 

р1-2<0,02 

n=10 

4,8±2,6 

р1-2<0,02 

3.ФПН/зр.+Д 

n=10 

125,7±29,1 

р1-2<0,02 

n=10 

164,5±30,4 

р1-2<0,01 

n=2 

587,5±87,5 

n=10 

5,3±1,0 

р2-3<0,05 

n=10 

15,8±1,3 

р1-2<0,01 

n=10 

13,1±0,7 

р1-2<0,01 

n=10 

0,2±0,1 

n=10 

2,5±1,7 

р1-2<0,05 

4.ФПН/зр.+ФК 

n=10 

131,0±30,3 

р1-2<0,02 

n=10 

131,0±30,3 

р1-2<0,05 

n=8 

598,1±57,6 

р2-4<0,05 

n=10 

5,8±0,5 

р2-4<0,05 

n=10 

17,1±1,4 

р1-2<0,02 

n=10 

13,9±0,9 

р1-2<0,05 

n=10 

0,8±0,1 

р2-4<0,05 

р3-4<0,05 

n=10 

11,8±2,3 

р1-2<0,05 

р3-4<0,05 

Примітка. р – відмінності між вказаними групами.  
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Також може знижуватися рівень ХГ, він сприяє синтезу естрогенів у ФПК 

та бере участь в процесі ароматизації андрогенів плодового походження. Тим 

самим, ХГ впливає на формування функціональної активності гонад і 

надниркових залоз плода.  

Наростання рівня ХГ, а також синтезованих жовтим тілом і плацентою 

стероїдних гормонів призводить до гальмування циклічної секреції 

гіпофізарних гонадотропних гормонів, що проявляється низьким вмістом 

останніх при вагітності [236].  

Так, ФПН впливає на статеву поведінку нащадків чоловічої статі, а саме, у 

тварин, народжених від репродуктивно зрілих та молодих самиць, відбуваються 

порушення на центральному та периферійному рівнях регуляції, при цьому 

знижується концентрація Тс та виявляється відносна гіперестрогенія.  

Виявлена позитивна корекція ФК на кількість тварин які завершили свій 

статевий акт еякуляцією, але часові та кількісні показники статевої поведінки і 

низький рівень Тс у самців залишався на рівні патології 

 

 

7.4. Фертильність самців нащадків 

 

 

Цю характеристику у самців всіх груп визначали розраховуючи індекси 

запліднення та вагітності самок за результатами експерименту, в якому до 

статевозрілих самців всіх груп на 8 діб підсаджували інтактних самиць. За 

аналізом ранкових вагінальних мазків та результатів автопсії самок було 

виявлено, що індекс запліднення дорівнював 100 % в інтактних групах. 

Індекс вагітності склав 83,3 % у групі ФПН/мол., групі ФПН/зр. – 75 %, 

групі ФПН/зр.+Д – 80 %, (р < 0,05). Інтегральна плідність була знижена у 

групах з ФПН та ФПН+Д двох вікових груп, р < 0,05 (табл. 7.6). 
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Таблиця 7.6 

Показники фертильності самців щурів нащадків, (n=7), ( X ±
x

S ) 

Група нащадків 

Показник 

індекс 
запліднення, 

% 

індекс 
вагітності, 

% 

інтегральна 
плідність, 

Фі, плодів 

інтегральна 
плідність, % 

1. Інт/мол. 100 100 6,0±0,8 100 

2. ФПН/мол. 100 
83,3 

р1-2<0,05 

4,2±0,6 

р1-2<0,05 

69 

р1-2<0,05 

3. ФПН/мол.+Д 
85,7 

р1-3<0,05 
100 

4,4±0,5 

р1-3<0,05 

73,5 

р1-3<0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 
100 

р3-4<0,05 
100 

7,0±0,7 

р2-4<0,05 

р3-4<0,05 

100 

р2-4<0,05 

р3-4<0,05 

5. Інт/зр. 100 100 6,0±0,8 100 

6. ФПН/зр. 
51,1 

р5-6<0,05 

р2-6<0,05 

75 

р5-6<0,05 

0,73±0,2 

р5-6<0,05 

р2-6<0,05 

12,2 

р5-6<0,05 

р2-6<0,05 

7. ФПН/зр.+Д 
83,3 

р2-3<0,05 

80 

р5-7<0,05 

р3-7<0,05 

2,2±0,4 

р5-7<0,05 

р6-7<0,05 

р3-7<0,05 

37 

р5-7<0,05 

р6-7<0,05 

р3-7<0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 
85,7 

р6-8<0,05 

100 

р6-8<0,05 

р7-8<0,05 

4,4±0,5 

р6-8<0,05 

р7-8<0,05 

р4-8<0,05 

73,5 

р6-8<0,05 

р7-8<0,05 

р4-8<0,05 

р5-8<0,05 

Примітка. р – відмінності між вказаними групами. 

 

Дані, що були отримані на автопсії самок на 20-ту добу вагітності, за 

показниками кількості жовтих тіл, місць імплантації та плодів між групами 

відсутні достовірні відмінності. Крім того, не виявлено відмінностей у величині 

внутрішньоутробних втрат під час вагітності, що свідчить про її нормальний 

перебіг. 
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7.5. Гістологічні дослідження сім’яників щурів 

 

Як показала світлова мікроскопія гістологічна структура яєчок 

статевозрілих щурів нащадків, які були народжені самицями молодого та 

зрілого репродуктивного віку, була типова, збігалася із даними інших авторів. 

Більшість площини органу займали профілі звивистих сім'яних канальців, 

зрізаних у різних площинах, які мали овальну чи еліпсоподібну форму. 

Візуальний розмір канальців звичайний, власна оболонка канальців, а також 

білкова та судинна оболонки відповідали нормі. Стінка сім'яних канальців 

побудована перитубулярними міоїдними клітинами і сперматогенним 

епителієм, розміщеним на базальній мембрані. В звивистих сім′яних канальцях 

спостерігався нормальний процес сперматогенезу з виразно вираженим 

хвильовим характером. Індекс сперматогенезу, що віддзеркалював його 

активність, складав 3,335 (від молодих) і 3,332 (від зрілих) одиниць, 

статистично значущих відмінностей при аналізі індексу сперматогенезу не 

виявлено (р = 0,08 за критерієм Краскела-Уолліса). (табл. 7.7).  

 

Таблиця 7.7 

Морфометричні показники сперматогенного епітелію 

статевозрілих нащадків самців, (n=8), Me [Q1-Q3] 

Група нащадків 

Показник 

кількість нормальних 

сперматогоній, n 

індекс  

сперматогенезу,  

бали 

кількість канальців з 

метафазою другого 

поділу дозрівання, % 

1 2 3 4 

1. Інт/мол. 
59,55  

[58,46-60,41] 

3,34  

[3,33-3,34] 

3,00  

[3,00-3,25] 
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Продовження табл. 7.7 

1 2 3 4 

2. ФПН/мол. 
59,85  

[58,80-60,53] 

3,33  

[3,33-3,33] 

3,00  

[2,75-3,00] 

3. ФПН/мол. + Д 
61,45  

[60,66-62,01] 

3,34  

[3,33-3,34] 

3,50  

[3,00-4,00] 

4. ФПН/мол.+ФК  
61,35  

[60,89-61,88] 

3,34  

[3,33-3,34] 

4,00  

[3,75-4,00] 

5. Інт/зр.  
58,65  

[57,74-59,74] 

3,34  

[3,33-3,34] 

3,00  

[3,00-3,25] 

6. ФПН/зр.  
59,33  

[58,88-59,40] 

3,34  

[3,33-3,34] 

3,00  

[3,00-3,25] 

7. ФПН/зр. + Д 
61,48  

[61,10-61,88] 

3,33  

[3,33-3,33] 

3,50  

[2,75-4,00] 

8. ФПН/зр.+ФК  
60,93  

[60,43-62,45] 

3,34  

[3,34-3,34] 

4,00  

[3,75-4,00] 

 

 

У сперматогенному епітелії присутні соматичні клітини (клітини Сертолі) 

і гермінативні клітини, які знаходилися на різних стадіях розвитку. Численні 

клітини Сертолі розміщені між сперматогоніями на базальній мембрані. Чітко 

видно їх світле грушоподібне ядро з ядерцем. Цитоплазматичні відростки 

клітин маскуються статевими клітинами подальших етапів розвитку. У всіх 

досліджених нащадків характерна просторова упорядкованість гермінативних 

клітин у вигляді дискретних шарів не змінена.  
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У базальному компартменті канальців розташовані самі молоді клітини 

сперматогенного епітелію – сперматогонії, серед яких розрізнялися клітини з 

хроматином конденсованого (тип В) та неконденсованого (тип А) виду у ядрі. 

Іноді видно мітоз у сперматогоніях. Над ними у проміжному відділі стінки 

канальця розташовані сперматоцити. Більша частина сперматоцитів I-го 

порядку знаходилася у третій стадії профази, у пахітені. У частині канальців 

добре простежували метафази першого і (значно рідше) другого поділу та 

анафази цих поділів. Над сперматоцитами у адлюмінальному відділі сім'яних 

канальців проглядаються численні сперматиди (ранні та зрілі) і сформовані 

сперматозоїди.  

Поєднання різних типів статевих клітин у канальцях було характерно для 

певних стадій сперматогенного циклу, що давало змогу чітко простежити не 

тільки сперматогенез (процес послідовних перебудов зародкових клітин: 

сперматогонія → сперматозоїд), а і сперміогенез – етапи клітинних перетворень 

від сперматиди до сперматозоїда.  

В цілому стрічка сперматогенного епітелію містила не менш чотирьох-

шести рядів клітин (рис. 7.5). Міжканальцева сполучна тканина подана дуже 

обмежено.  

В цих міжканальцевих локусах видні кровоносні судини, навколо яких 

гуртуються нечисленні фібробласти та клітини Лейдіга. Більшість клітин 

Лейдіга знаходилася у функціонально активному стані. Ядра клітин овальної 

форми, в основному нормохромні, в них часто видно чіткий розсип 

хроматинової зернистості (рис. 7.6).  
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Рис. 7.5. Сім’яники статевозрілого щура, Інт/мол. (а, в) і Інт/зр. (б, г). 
Сім′яні канальці нормального розміру, з широким шаром 

епітеліосперматогенного епітелію (а, б – х100), процес 
сперматогенезу завершений (в, г – х250). Гематоксилін-еозин.  

 

  

Рис. 7.6. Сім’яники статевозрілого щура, Інт/мол. (а) і Інт/зр. (б). 

Функціонально активні клітини Лейдіга у міжканальцевому 

локусі. Гематоксилін-еозин. х400. 

а 
б 

в 
г 

а б 
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У статевозрілих щурів, нащадків ФПН/мол. основна маса сім'яних 

канальців за розміром, цитоархітектонікою рядів статевих клітин була не 

зміненою (рис. 7.7).   

 

  

 

Рис. 7.7. Сім’яники самця статевозрілого щура групи ФПН/мол.:  

а – на тлі маси незмінених сім'яних канальців у незначної 

кількості канальців видно вогнищева редукція рядів статевих 

клітин (х200);  

б – «окна» у стрічці сперматогенного епітелію (х250). 

Гематоксилін-еозин.  

 

Втім, незначна частина канальців характеризувалася вогнищевою 

редукцією рядів статевих клітин. 

Згідно поставленої задачі була проведена морфометрична характеристика 

процесу сперматогенезу всіх статевозрілих нащадків щурів. Як показали 

отримані показники, у інтактних нащадків вони відповідали фізіологічній нормі 

для тварин цієї вікової категорії [281], подані у таблиці (див. табл. 7.7). 

В яєчках нащадків ФПН/мол. у таких канальцях в подібних «окнах» 

спостерігали лише сперматогонії та поодинокі сперматоцити I-го порядку. 

а б 
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Зрідка видно було порушення чіткого розташування рядів сперматоцитів I-го 

порядку і сперматид, злушення сперматогенних клітин у просвіт канальця 

(рис. 7.8). 

 

  

Рис. 7.8. Сім’яники статевозрілого щура групи ФПН/мол.:  
а – порушення чіткого розташування сперматоцитів I- го порядку 
(1) серед сперматид (2) (х400);  
б – злушення сперматогенних клітин у просвіт канальця (х200). 
Гематоксилін-еозин.  

 

У статевозрілих нащадків групи ФПН/зр. також основна маса сім'яних 

канальців не змінена, а в деяких канальцях спостерігали вогнищеву редукцію 

рядів статевих клітин (рис. 7.9). Втім ніяких інших помітних змін у 

епітеліосперматогенному епітелію не спостерігали. 

У всіх самців щурів репродуктивного віку, нащадків як молодих, так і 

зрілих вагітних самиць із ФПН, індукованою тетрахлоретаном, спостерігалися 

різні за функціональним станом клітини Лейдіга (рис. 7.10).  

 

а б 

2 

1 

1 
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Рис. 7.9. Сім’яники статевозрілого щура групи ФПН/зр.:  
а – окремі сім′яні канальці з вогнищевою редукцією статевих 
клітин, (х200);  

б – невеликі «окна» у стрічці сперматогенного епітелію (х250). 
Гематоксилін-еозин.  

 

  

 

Рис. 7.10. Сім’яники статевозрілого щура нащадка ФПН/мол. (а) і ФПН/зр. 

(б). Різні за функціональною активністю клітини Лейдіга у 

міжканальцевому локусі. Гематоксилін-еозин. а - х400, б – х250. 

 

 

а б 

б а 
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Морфометричні показники процесу сперматогенезу статевозрілих 

нащадків у цих групах експерименту в цілому не відрізнялися від інтактної 

групи (див. табл. 7. 7).  

Стан тестикулярної тканини у статевозрілих нащадків молодих і зрілих 

вагітних самиць із ФПН, які на тлі її отримували ФК або Дипіридамол 

візуально відповідав нормальному, процес сперматогенезу у багатьох 

канальцях був завершений (рис. 7.11).  

  

  

  

Рис. 7.11 Сім’яники самця статевозрілого щура, нащадка репродуктивно 
молодої (а, в) і зрілої (б, г) самки із ФПН, якій вводили ФК (а-б) 
або Дипиридамол (в-г). Нормальний стан сім′яних канальців, 
процес сперматогенезу завершений. Гематоксилін-еозин. х250. 

 

б 

г 

а 

в 
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Дистрофії статевих клітин не відмічено. Підтримуючи клітини (клітини 

Сертолі) без особливостей. Інтерстиціальні ендокриноцити (клітини Лейдіга) 

звичайні на погляд (рис. 7.12). Морфометричні параметри процесу 

сперматогенезу відповідали нормі (див. табл. 7. 7). 

 

  

  

  

Рис. 7.12. Сім’яники статевозрілого щура, нащадка репродуктивно 

молодої (а, в) і зрілої (б, г) самки із ФПН, якій вводили ФК 

(а-б) або Дипиридамол (в-г). Клітини Лейдіга звичайного 

виду. Гематоксилін-еозин. х250. 

 

б а 

г в 
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Таким чином, мікроскопічна оцінка тестикулярної тканини статевозрілих 

самців щурів, нащадків самиць молодого та зрілого репродуктивного віку, яким 

моделювали ФПН введенням тетрахлорметану і вводили на тлі його ФК чи 

Дипіридамол, не виявила грубих порушень гістологічної структури яєчок, 

явних ознак затримки сперматогенезу. Кількісна характеристика процесу 

сперматогенезу щурів цієї вікової категорії також не виявила розбіжностей між 

показниками, що характеризували його. Канальців зі злущеним епітелієм не 

виявлено у більшості груп. Проте у нащадків групи ФПН/мол. та ФПН/мол.+Д, 

відсоток випадків злущення сперматогенного епітелію в просвіт канальця 

становив 0,50 % та 0,25 %, відповідно. Кількість канальців з метафазою другого 

поділу дозрівання була більшою на 33 % в нащадків як молодих так і 

репродуктивно зрілих матерів, які отримували ФК порівняно з групою молодих 

матерів щурів із ФПН (р < 0,05). 

Таким чином, ФПН у матерів щурів молодого та репродуктивно зрілого 

віку призводить у статевозрілих нащадків щурів чоловічої статі до дисбалансу 

статевих гормонів у бік відносної естрогенізації (зниження рівня тестостерону у 

всіх тварин). Такий гормональний дисбаланс віддзеркалюється на погіршенні 

статевої поведінки (менша кількість садок та інтромісій, кількість самців з 

еякуляцією в середньому дорівнює 25 %, уповільнення статевої реакції) та 

сперматогенезу (зниження рухливих клітин на 40 % та концентрації гамет на 

37 %, тільки у нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів), 

відбувається зниження інтегральної плідності самців. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [265, 279, 

280, 282-285]. 
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РОЗДІЛ 8 

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ДОРОСЛИХ САМИЦЬ НАЩАДКІВ, 

НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ ЩУРІВ РІЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВІКУ З ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

 

8.1. Гормональний стан, естральний цикл та маса репродуктивних органів 

 

Жіноча РС на сьогодні потерпає від багатьох факторів, які впливають на 

її стан. Добре відомо, що саме яйцеклітини майбутньої жінки починають 

формуватися ще в утробі її матері та продовжують дозрівати аж до того 

моменту, коли зріла яйцеклітина зливається зі сперматозоїдом утворюючи 

зиготу. На весь цей довгий процес, який триває декілька років, впливає багато 

факторів. Першим критичним періодом розвитку жіночої репродуктивної 

системи є ембріональний період. Дуже важливо, для здоров'я майбутньої жінки, 

як цей період буде проходити. Тому що віддалені наслідки впливу тих, чи 

інших факторів під час вагітності можуть проявитися через десятиріччя після 

народження, і їхній ефект буде настільки сильним, що його неможливо уявити і 

спрогнозувати [22]. Стан вагітності визначається багатьма внутрішніми та 

зовнішніми факторами такими як: репродуктивне та соматичне здоров'я жінки, 

вік жінки на момент вагітності, тривалість впливу негативного фактора, 

неконтрольоване вживання ліків впродовж вагітності, паління, алкоголь, стрес 

та ін.  

Саме тому метою даного етапу дослідження було вивчення впливу 

віддалених наслідків ФПН на функціонування РС дорослих нащадків жіночої 

статі, які були народжені матерями різного віку. 

Відомо, що надійність функціонування РС забезпечується комплексом 

регуляторних механізмів, провідною ланкою яких є гормони, що синтезуються 

в органах гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи. У всіх піддослідних 

самиць нащадків у сироватці крові визначали концентрації статевих гормонів.  
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При порівнянні інтактних груп нащадків щурів, народжених від матерів 

щурів двох вікових груп, спостерігали різний вихідний рівень Е2. Так, у самиць 

народжених від матерів зрілого репродуктивного віку концентрація цього 

статевого гормону була знижена на 62 %, рівень Тс не змінювався але його 

відношення до Е2 в крові суттєво збільшувалося (р < 0,05) порівняно з 

нащадками матерів молодого віку (табл. 8.1).   

  

Таблиця 8.1 

Рівні статевих гормонів у 160-денних нащадків жіночої статі, (n = 7),  

Me [Q1-Q3] 

Група нащадків 

Показник 

естрадіол,  

нмоль/л 

тестостерон, 

нмоль/л 

співвідношення  

Т/Е2, ум. од. 

1 2 3 4 

1. Інт/мол.  
0,65  

[0,50-0,70]  

0,90  

[0,90-1,30] 

1,83  

[1,34-2,19] 

2. ФПН/мол. 
0,90  

[0,90-0,90]
а
 

2,00  

[2,00-2,00]
а
 

2,22  

[2,22-2,22] 

3. ФПН/мол. + Д 
0,50  

[0,40-0,60] 

1,20  

[0,90-2,00]
а
 

2,33  

[2,25-3,83]
а
 

4. ФПН/мол. + ФК 
0,50  

[0,50-0,50] 

2,70  

[2,70-2,70]
а
 

5,40  

[5,40-5,40]
а
 

5. Інт/зр.  
0,20  

[0,20-0,24]
b
 

0,90  

[0,90-1,00] 

4,50  

[4,13-4,50]
b
 

6. ФПН/зр. 
0,25  

[0,20-0,38] 

2,70  

[1,70-2,70]
с
 

7,00  

[6,75-8,88]
c
 

7. ФПН/зр. + Д 
0,20  

[0,20-0,20] 

0,90  

[0,90-1,00] 

4,50  

[4,50-4,88] 
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Продовження табл. 8.1 

1 2 3 4 

8. ФПН/зр. + ФК 
0,25  

[0,20-0,30] 

1,10  

[0,90-1,10] 

4,75  

[3,00-5,50] 

Примітки:  
a – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 1 та 2, 3, 4; 

р <  0,05; 

b
 – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 1 та 5; 

р < 0,05;  

c
 – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 5 та 6, 7, 8; 

р < 0,05. 

 

Можливо, це можна пояснити тим, що загальний рівень статевих 

гормонів у жінок, які вагітніють у зрілому репродуктивному віці знижений з 

причини поступового угасання репродуктивної функції з віком порівняно з 

молодими жінками [236]. 

При дослідженні статевих гормонів у самиць нащадків, народжених від 

матерів щурів із ФПН молодого репродуктивного віку, спостерігали вірогідне 

підвищення рівня Е2 майже на 25 %, та рівня Тс на 122 %. Співвідношення 

статевих гормонів не відрізнялися від інтактної групи відповідного віку. При 

додаванні вагітним щурам ФК та препарату порівняння Дипіридамол на тлі 

ФПН у статевозрілих нащадків спостерігали підвищений рівень Тс і його 

відношення до Е2 в крові суттєво збільшувалися (р < 0,05), що вказує на 

підвищений синтез андрогенів у самиць нащадків.   

У нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів щурів із ФПН, 

спостерігали достовірне (р < 0,05) підвищення показників у співвідношенні 

Т/Е2 при незмінній концентрації Е2 та дещо вищому рівні Тс (р < 0,05) (див. 

табл. 8.1). Фармацевтична композиція та Дипіридамол призвели до нормалізації 

статевих гормонів у крові нащадків цієї групи. 



 

 

203 

Таким чином, ФПН матерів щурів не проходить без наслідків для її 

нащадків жіночої статі: практично в усіх групах тварин спостерігалося 

порушення гормонального гомеостазу, проявом чого є гіперандрогенія у 

самиць. Як відомо, саме з цією патологією пов’язують у жінок розлади 

циклювання та безпліддя. 

Для прояву ефектів Е2 суттєвим є його співвідношення з Тс, тому що Е2 

утворюється із Тс у жінок в корі надниркових залоз, фолікулах яєчників і 

плаценті. Тому за потрібне ми вважали порівняти масу деяких внутрішніх 

органів.   

На автопсії щурів після проведення комплексу досліджень були визначені 

маса тіла та обраховані відносні та абсолютні маси органів. Маса тіла тварин не 

відрізнялась між собою. Вагові показники селезінки та тимусу також не мали 

вірогідних відмінностей між собою та інтактною групою. Отримані дані 

свідчать, що наслідком ФПН у нащадків молодих матерів щурів було 

підвищення відносної маси нирок (р < 0,05). Більші зміни у вагових показниках 

зазнала група нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів на тлі 

ФПН. Абсолютна маса печінки та надниркових залоз була зменшена на 17 % 

(р < 0,05), маса нирок －на 9 % порівняно з інтактними тваринами, але маса 

гіпофізу не змінювалась, що представлено у таблиці 8.2.  

 

Таблиця 8.2 

Абсолютна маса органів нащадків жіночої статі, (n=7), ( X ±
x

S ) 

Група нащадків 

Показник, грам 

печінка гіпофіз нирки 
надниркові 

залози 

1 2 3 4 5 

1. Інт/мол. 5,00±0,33 0,007±0,002 0,48±0,07 0,019±0,003 
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Продовження таблиці 8.2 

1 2 3 4 5 

2. ФПН/мол. 4,60±0,69 0,007±0,004 0,51±0,07 а,
 0,018±0,002 

3 Інт/зр. 5,19±0,26 c 0,007±0,002 0,45±0,02 b, c
 0,017±0,004 c 

4 ФПН/зр. 4,32±0,52 а, b
 0,006±0,001 0,41±0,03 а, b

 0,014±0,002 а, b
 

Примітки:  
a – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 1 та 2, 3, 4, 

р < 0,05;  

b
 – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 2 та 3, 4, 

р < 0,05;  

c
 – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 3 та 4; р < 0,05. 

 

Маса яєчників знижувалася майже на 40 % у самок групи ФПН/мол. 

(р < 0,05), а маса матки зменшувалася у два рази у самок групи ФПН/зр. 

(р < 0,05). На автопсії також підраховувалася кількість зрілих фолікулів у 

яєчниках всіх самок (табл. 8.3).  

При підрахунку була виявлена зменшена кількість фолікулів у нащадків 

народжених від молодих самиць з ФПН (3,00±1,17 проти 5,00±1,52 у інтактних 

тварин (р < 0,05)), відносно нащадків зрілих самиць різниці у кількості 

фолікулів знайдено не було.   

У групі самиць ФПН/мол.+Д виявили зменшення відносної маси матки 

0,16 [0,12-0,26] проти 0,22 [0,17-0,44] % (р < 0,05). У самиць ФПН/зр.+Д 

збільшення абсолютної маси яєчників на 19 %. Фармацевтична композиція 

сприяла нормалізації вагових показників досліджуваних органів . 
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Таблиця 8.3 

Показники маси тіла, абсолютної та відносної маси матки та гонад у 

статевозрілих нащадків щурів, (n=7), ( X ±
x

S ) 

Група нащадків 

Показник 

матка яєчники 

абсолютна 

маса, г 

відносна 

маса, % 

абсолютна  

маса, г 

відносна 

маса, % 

1 Інт/мол. 0,34±0,17 0,22±0,13 0,049±0,009 0,032±0,006 

2 ФПН/мол. 0,40±0,15 0,29±0,02 0,030±0,012а
 0,022±0,007а

 

3 Інт/зр. 0,56±0,27 
c
 0,33±0,18 0,042±0,005 0,028±0,004b

 

4 ФПН/зр. 0,27±0,04 а 0,19±0,02 0,040±0,006 0,029±0,004b
 

Примітки:  
a – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 1 та 2, 3, 4, 

р < 0,05;  

b
 – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 2 та 3, 4, 

р < 0,05;  

c – вірогідність розбіжностей між показниками у групах 3 та 4 ; р < 0,05. 

 

Особливістю функціонування жіночої репродуктивної системи є її 

циклічність. Естральний цикл у статевозрілих нащадків жіночої статі двох 

інтактних груп був зареєстрований у 100 % випадків. У піддослідних групах 

спостерігали зниження кількості циклюючих самиць, а саме: із 100 % нащадків 

народжених від матерів щурів із ФПН молодого репродуктивного віку – 30 % 

не мали регулярного естрального циклу (р < 0,001); у групі з ФПН зрілого 
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репродуктивного віку – 28 % (р < 0,05). Але тривалість та фазова структура 

естрального циклу самиць всіх досліджуваних груп майже не змінювалася на 

тлі ФПН. 

Нашими попередніми дослідженнями було показано, що у інтактних 

вагітних самиць зрілого репродуктивного віку має місце знижений рівень ПГ та 

Е3 порівняно з інтактними самицями молодого репродуктивного віку. Такий 

гормональний стан свідчить про зниження фертильності та зміни 

гормонального гомеостазу у жіночому організмі з віком [16]. Такі результати 

підтверджуються також і даними літератури, так у жінок після 32 років 

починається поступове зниження репродуктивного потенціалу, а після 45 –

здатність до запліднення у більшості жінок вже майже відсутня [17]. 

На тлі ФПН у вагітних щурів молодого репродуктивного віку 

спостерігається суттєве зниження рівнів ПГ та Е3. Як вище зазначалося, 

яєчники та яйцеклітини нащадків жіночої статі починають формуватися саме в 

утробі матері. Такі низькі рівні гормонів впливають на формування яйцеклітин 

та гонади, що саме було показано у нашому дослідженні. Нащадки мали 

зменшену кількість фолікулів та знижену масу яєчників, що в подальшому 

може призвести до деяких проблем с зачаттям. 

У наших попередніх дослідженнях було показано, що у зрілих самиць 

щурів на тлі ФПН, у сироватці крові спостерігали знижений рівень ПГ та 

навпаки підвищену концентрацію Е3, порівняно з групою інтактних тварин. Але 

у їх нащадків жіночої статі ми спостерігали збільшення співвідношення 

статевих гомонів у бік Тс, зменшення маси надниркових залоз, матки.   

Підвищення рівня Тс у нащадків щурів, народжених від матерів щурі із 

ФПН двох вікових груп, в фолікулярній рідині призводить до збільшення 

атрезії фолікулів, що зростають, тобто пригнічується їх дозрівання. 

Лютеїнізуючий гормон може гальмувати андрогенну функцію яєчників шляхом 

недостатньої гонадотропної стимуляції останніх. В умовах нормального 

менструального циклу для повноцінного фолікулогенезу і овуляцій необхідне 

чітке співвідношення гонадотропінів (ЛГ/ФСГ). Збільшене співвідношення у 



 

 

207 

бік Тс сприяє неадекватній стимуляції яєчників, наслідком якої є порушення 

стероїдогенезу. На мембрані клітини theca interna фолікула є рецептори до ЛГ, в 

умовах підвищеної секреції останнього починають синтезувати більшу, ніж в 

нормі, кількість андрогенів. Клітини ж гранульози, що мають рецептори до 

ФСГ, відчувають дефіцит впливу останнього і виявляються не в змозі 

метаболізувати надмірну кількість андрогенів в естрогени, унаслідок чого може 

знижуватися кількість Е2, встановлюється стійка гіперандрогенія [18, 19]. 

Підвищений рівень ЛГ приводить до гіперплазії клітин строми і теки в 

яєчниках і збільшує продукцію андрогенів, що в свою чергу забезпечує 

приплив субстратів для периферичної ароматизації і таким чином підтримує 

хронічну ановуляцію. Так, в наших дослідженнях, тривалість та фазова 

структура естрального циклу майже не змінювалась у двох вікових групах на 

тлі ФПН, але 30 % нащадків самиць мали нерегулярний естральний цикл, тобто 

ановуляцію. Що в подальшому може призвести як до ендокринного безпліддя, 

так і до інших репродуктивних розладів.  

Таким чином, під впливом експериментальної ФПН нащадки щури 

жіночої статі, народжені від матерів молодого репродуктивного віку, зазнали 

зміни в РС. А саме, під впливом високого вмісту Тс зменшується кількість 

фолікулів за рахунок їх атрезії, та як наслідок, знижується маса яєчників. Тобто 

має місце патологічна ановуляція, яка може бути зумовлена порушенням 

регуляції у гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі. 

У самиць нащадків, народжених від матерів щурів із ФПН зрілого 

репродуктивного віку, спостерігали майже такі зміни в РС (підвищений рівень 

Тс, близько 30 % самиць нащадків мали нерегулярні естральні цикли). 

Збільшене співвідношення статевих гормонів у бік Тс сприяє неадекватній 

стимуляції яєчників, наслідком якої є порушення стероїдогенезу. Під впливом 

високого рівня ЛГ відбувається стійка андрогенізація у тварин.   

Такі різні прояви у РС нащадків жіночої статі можливі за рахунок різного 

гормонального стану матерів на момент вагітності.  
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8.2. Статева поведінка нащадків жіночої статі 

 

Цілісність РС та повноцінне її функціонування – необхідні умови для 

збереження виду. Статева поведінка є складовою частиною репродукції та 

розглядається як нейроендокринна функція організму. Вона є результатом 

статевої диференціації мозку на ранніх стадіях розвитку організму та 

регулюється стероїдами гонад, що підтверджується наявністю рецепторів до 

цих гормонів в області центра статевої поведінки. Будь-які негативні чинники 

впродовж вагітності спроможні заподіяти ще ненародженій дитині багато 

шкоди.  

Наступною частиною роботи було дослідження наслідків ФПН матерів 

щурів різного віку на статеву поведінку нащадків жіночої статі. 

При вивченні статевої поведінки треба мати на увазі, що 

експериментальні дані, отримані на самицях щурах, не можуть бути повністю 

екстрапольовані на людину через різні механізми стимуляції статевої 

активності. У щурів самиць основним індуктором процептивної та 

спарювальної поведінки є Е2 та ПГ, що діють послідовно, тоді як у жінок 

основний діючий гормон – андроген [286]. Але такий андроген як                    

5α-дегідротестостерон у самиць щурів пригнічує статевий потяг [287].  

Показники статевої поведінки оцінювали за такими параметрами як 

процептивна та копулятивна поведінка. Процептивна поведінка має такі 

складові як знайомство, залицяння та реагування на самця. Копулятивна – 

кількість лордозів та їх коефіцієнт. Дані таблиці 8.4 показують, що копулятивна 

поведінка інтактних самиць двох вікових груп дорівнювала 100 %, тобто, кожна 

садка або інтромісія самця викликала у самиць реакцію лордозу. Процептивна 

поведінка інтактних самиць щурів включає усі її складові, при цьому за 

кількісною характеристикою переважає реагування на самця.  
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Таблиця 8.4 

Показники статевої поведінки статевозрілих 

самиць нащадків щурів, (n=7), ( X ±
x

S ) 

Група нащадків 

Показник 

коефіцієнт лордозу, % 

сумарний показник 
процептивної поведінки, 

кількість 

1. Інт/мол. 100 ± 0,0 30,5 ± 5,0 

2. ФПН/мол. 
83,0 ±5,3 

р1-2 < 0,05 

43,3 ± 0,8 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол. + Д 83,6 ±0,9 
42,9 ± 1,1 

р1-3 < 0,05 

4. ФПН/мол.+ФК 94,5±3,1 37,4 ± 2,9 

5. Інт/зр. 100 ± 0,0 30,1 ± 0,4 

6. ФПН/зр. 
50,0 ± 2,4 

р5-6 < 0,05 

46,4 ± 1,9 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр. + Д 

68,0 ±5,6 

р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

39,9 ± 2,8 

р5-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 

98,0±2,0 

р6-8 < 0,05 

р7-8 < 0,05 

36,1 ± 3,2 

р6-8 < 0,05 

Примітка. р – вірогідність розбіжностей між показниками вказаної групи. 

 

У самиць групи ФПН/мол. спостерігали підвищення сумарного показнику 

процептивної поведінки на 30 % у інтактній групі (р 0,05) (див. табл. 8.4). Це 
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підвищення проходило за рахунок показників, які характеризують реагування 

самиці на самця, а саме: тремтіння вухами, стрибки (hop) та специфічні 

пробіжки (dart). Підвищення показників процептивної поведінки самиць може 

вказувати на достатньо високий рівень естрогенів, на що звертали увагу вище. 

Але у цих нащадків спостерігали зниження копулятивної поведінки, відсоток 

лордозів дорівнював 83 % проти 100 % у інтактних тварин. 

При дослідженні статевої поведінки щурів нащадків жіночої статі, які 

були народжені матерями групи ФПН/зр. виявили істотне зниження 

коефіцієнту лордозу зі 100 % у інтактних тварин відповідного віку до 50 % у 

піддослідних самиць. У зв'язку з високим рівнем Тc відбувалося підвищення 

усіх показників процептивної поведінки, що співвідноситься з пригніченням 

функціонування парувального компоненту статевої поведінки (див. табл. 8.4).  

Препарат Дипіридамол дещо вирівнював показники статевої поведінки, 

але до рівня інтактних груп не доводив. На протилежність, ФК виявила 

позитивний вплив на формування жіночої статевої поведінки у нащадків (див. 

табл. 8.4). 

Таким чином, ФПН призводить до порушення гормонального балансу в 

перинатальному періоді індивідуального розвитку організму спричинює 

істотний модифікувальний вплив на становлення нейроендокринних механізмів 

регуляції статевої поведінки [8]. ФПН обумовлена зривом компенсаторно-

пристосувальних механізмів на тканинному рівні. В патогенезі її вирішальна 

роль належить молекулярним і клітинним змінам з порушенням адаптаційних 

гомеостатичних реакцій клітин плаценти [288]. При порушенні гормональної 

функції ФПК відбувається дисбаланс плацентарних (ПГ, ПЛ, ХГ та інші) та 

фетальних (естрогени та інші) гормонів, підвищенням рівня АФП [136, 236], 

такі гормональні зміни матері впливають на статеву диференціацію головного 

мозку нащадків жіночої статі. 

Незрілий мозок плода, незалежно від генетичної приналежності, спочатку 

запрограмований на розвиток за жіночім або нейтральним фенотипом. Якщо це 

плід чоловічої статі (в наявності y-хромосома) тоді під впливом тестікулярного 
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Тс його мозок програмується за чоловічим типом, тобто відбувається 

маскулінізація. Але при відсутності y-хромосоми незрілий мозок розвивається 

за жіночим типом. Будь-яке зовнішнє або внутрішнє гормональне втручання у 

критичному періоді розвитку статевої диференціації мозку може призвести до 

непоправних негативних змін у функціонуванні РС. 

Відомо, що концентрація ДГЕА-С в крові матері під час нормальної 

вагітності знижується, незважаючи на збільшення його продукції в крові плоду. 

Найбільше зниження відбувається на початку другого триместру, коли 

метаболічний кліренс ДГЕА-С різко зростає. У вагітних жінок ДГЕА-С 

метаболізується в печінці, шляхом перетворення в 16-альфа-гідрокси-ДЕА, і в 

плаценті, шляхом перетворення в естрогени. Але при патологічній вагітності, а 

саме на тлі ФПН відбувається підвищення концентрації ДГЕА-С, і як наслідок 

надлишковий синтез андрогенів [289].  

Концентрація ПГ збільшується під час вагітності в 10 разів, і може досягати 

250 мг на добу. У той час як його спорідненість з рецепторами до андрогенів 

низька, збільшення продукції ПГ настільки велике, що він може пригнічувати 

зв'язування андрогенів з їх рецепторами на тканинах-мішенях. При ФПН 

знижується його рівень, це в свою чергу веде до підвищення загального Тс у 

плода [289].   

Відомо, що андрогени матері, проникаючи крізь плаценту до системи 

кровообігу плоду жіночої статі, можуть впливати на нейроендокринні та інші 

структури головного мозку, порушуючи його статеву диференціацію [263]. 

Можливо, при патологічній вагітності ускладненою ФПН відбувається 

збільшення концентрації материнських та фетальних андрогенів, які в свою 

чергу впливають на нейроендокринний центр регуляції циклічної секреції 

гонадотропних гормонів. А саме, нейрони медіально-преоптичного ядра 

гіпоталамуса є рефрактерними до стимулювання дії естрогенів.  

Таким чином, у статевозрілих самиць, народжених від матерів щурів різного 

віку з ФПН, виявили істотне зниження коефіцієнту лордозу, посилення 

процептивної поведінки при контакті з самцем, що співвідноситься з 
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пригніченням функціонування парувального компоненту статевої поведінки, 

особливо у самиць нащадків, народжених від репродуктивно зрілих матерів. 

Через те, що для розриву фолікула і виходу з нього яйцеклітини потрібна 

послідовна активація секреції гіпоталамічного гонадоліберину та ЛГ, а на тлі 

ФПН, можливо, відсутнє преовуляторне зростання їх рівнів у крові внаслідок 

рефрактерності гіпоталамуса до стимулювальної дії Е2, розвивається 

ановуляторна неплідність, полікістоз яєчників, у щурів нащадків, народжених 

від молодих самиць з ФПН, зменшена кількість фолікулів, що істотно зменшує 

розміри гонад, ці зміни відбуваються на тлі підвищеного рівня Тс.  

Отже, ФПН у матерів щурів молодого репродуктивного віку впливає на 

статеву поведінку нащадків жіночої статі, зменшується кількість лордозних 

реакцій майже на 20 % та підвищуючи процептивні показники статевої 

поведінки. Такі зміни відбуваються на тлі підвищеного рівня статевих гормонів 

при цьому знижується кількість циклюючих самиць та кількість фолікулів у 

яєчнику.  

При дослідженні статевої поведінки нащадків самиць, народжених від 

матерів щурів зрілого репродуктивного віку з ФПН, відмітили зниження 

кількості лордозних реакцій на 50 % від інтактної групи та підвищення 

процептивної поведінки. Також, ця група нащадків мала знижену кількість 

циклюючих самиць але кількість фолікулів в яєчниках залишалась у межах 

інтактної групи. Такі репродуктивні зміни відбувалися на тлі підвищеного рівня 

Тс, без змін концентрації Е2, що призвело до відносної андрогенізації самиць.  

 

 

8.3. Фертильність самиць нащадків 

 

Наступною частиною роботи було вивчення віддалених наслідків 

експериментальної ФПН у матерів молодого та зрілого репродуктивного віку 

на фертильність нащадків жіночої статі та дослідження захисних можливостей 

оригінальної ФК. 
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Всіх самиць нащадків у проеструсі спаровували з інтактними самцями. 

Індекс запліднення складав 100 %, тобто в самок, як інтактної, так і 

піддослідних тварин у вагінальних мазках реєструвалися сперматозоїди, але у 

групах самиць, які були народжені від матерів двох вікових груп із ФПН, індекс 

запліднення знижувався на 20 %. Покриття інтактних самиць завершувалось 

вагітністю в 100 % випадків. Як показано в таблиці 8.5 індекс вагітності самиць 

щурів народжених від матерів щурів із ФПН знижувався порівняно з інтактним 

контролем (р < 0,01). Тобто, у цих групах, на відміну від інтактних щурів, 

наявність сперматозоїдів у вагінальному мазку самиці не гарантувала настання 

вагітності. 

 

Таблиця 8.5 

Показники фертильності статевозрілих самиць нащадків щурів,  

(n=10), ( ± ) 

Група  

нащадків 

Показник 

індекс 

запліднення,  

% 

індекс 

вагітності,  

% 

інтегральна 

плідність, Фі, 

плодів 

інтегральна 

плідність,  

% 

1 2 3 4 5 

1. Інт/мол.  100 100 10,9±0,8 100 

2. ФПН/мол. 
80 

р1-2 < 0,05 

62,5 

р1-2 < 0,05 

1,9±0,2 

р1-2 < 0,05 

17,2 

р1-2 < 0,05 

3. ФПН/мол.+Д 

100 75 

р1-3 < 0,05 

3,8±0,4 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

35,1 

р1-3 < 0,05 

р2-3 < 0,05 

 

 

х
x

S
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Продовження табл. 8.5 

1 2 3 4 5 

4.ФПН/мол.+ФК 

100 60 

р1-4 < 0,05 

2,0±0,2 

р1-4 < 0,05 

р3-4 < 0,05 

18,2 

р1-4 < 0,05 

5. Інт/зр. 100 100 9,4±0,8 100 

6. ФПН/зр. 
80 

р5-6 < 0,05 

71,4 

р5-6 < 0,05 

2,2±0,3 

р5-6 < 0,05 

24 

р5-6 < 0,05 

7. ФПН/зр.+Д 

100 83,3 

р5-7 < 0,05 

5,3±0,5* 

р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

56,1* 

р5-7 < 0,05 

р6-7 < 0,05 

8. ФПН/зр.+ФК 

100 83,3* 

р5-8 < 0,05 

4,7±0,5* 

р5-8 < 0,05 

р6-8 < 0,05 

50,2* 

р5-8 < 0,05 

р6-8 < 0,05 

Примітки:  

р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами;  

* – вірогідність розбіжностей між показниками однакової групи, 

але народжених від матерів щурів різного віку (р < 0,05). 

 

Розрахунок інтегрального показника Фі, який враховує кількість 

запліднених та вагітних самиць й середню кількість плодів у вагітних самиць, 

показав, що у тварин, народжених від всіх вагітностей з ФПН, плідність суттєво 

зменшена (див. табл. 8.5). Як видно з таблиці 8.5 інтегральна плідність у 

нащадків самиць, народжених від матерів щурів із ФПН, знижена в середньому 

на 80 %, препарати які ми вводили для корекції негативного впливу 

плацентарної недостатності призвели до деякого збільшення плідності самиць, 

але все ж таки не досягли рівня інтактної групи. 
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У самиць нащадків групи ФПН/мол. на аутопсії було виявлено знижену 

кількість жовтих тіл, місць імплантацій та плодів, р < 0,01. У всіх інших групах 

ці показники та внутрішньоутробні втрати не відрізнялись від даних інтактних 

груп. (табл. 8.6). 

 

Таблиця 8.6 

Показники вагітності самиць нащадків, Me [Q1-Q3] 

Група 

нащадків 

Кількість на самку Внутрішньоутробні втрати 

жовтих  

тіл 

місць  

імплантат-

цій 

загальна  

кількість 

плодів 

пре- 

імпланта-

ційні 

після- 

імпланта-

ційні 

загальні 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Інт/мол. 

(n=8)  

12,0  

[11,0-13,0] 

11,0  

[10,5-12,0] 

10,5  

[9,7-11,2] 

8,0  

[0,0-16,1] 

4,5  

[0,0-8,5] 

12,5  

[5,8-18,2] 

2.ФПН/мол. 

(n=6) 

8,5 * 

[8,0-9,0] 

5,0 * 

[5,0-7,2] 

5,0 * 

[5,0-5,7] 

37,5  

[17,7-42,7] 

0,0  

 

37,5  

[34,4-42,7] 

3.ФПН/мол.+ 

Д 

(n=4) 

10,5  

[9,7-11,0] 

6,0  

[3,5-8,5] 

6,0  

[3,5-8,5] 

37,4  

[10,6-6,7] 

0,0  

 

37,4  

[10,6-67,7] 

ФПН/мол.+ 

ФК,  

(n=6) 

8,5  

[8,0-9,7] 

8,0  

[7,2-8,0] 

7,5  

[5,5-8,0] 

19,8  

[2,8-29,6] 

0,0  

 

19,8  

[2,8-38,4] 

5.Інт/зр. 

(n = 7) 

11,0 

[10,0-12,0] 

9,0 

[9,0-11,0] 

9,0 

[8,5-10,5] 

8,3 

[0,0-16,8] 

8,3 

[0,0-10,1] 

15,4 

[11,1-17,4] 

6.ФПН/зр. 

(n = 4) 

9,5 

[8,0-11,2] 

7,0 

[5,7-8,0] 

5,0 

[4,0-6,5] 

25,0 

[0,0-51,1] 

22,5 

[15,0-27,1] 

44,3 

[18,7-64,4] 

7.ФПН/зр.+ 

Д,  

(n = 5) 

10,0 

[8,0-12,0] 

8,0 

[7,0-8,0] 

7,0 

[6,0-8,0] 

12,5 

[7,7-30,0] 

12,5 

[0,0-14,3] 

37,5 

[7,7-40,0] 
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Продовження табл. 8.6 

1 2 3 4 5 6 7 

8.ФПН/зр.+ 

ФК 

(n = 5) 

9,0 

[9,0-10,0] 

8,0 

[7,0-8,0] 

7,0 

[6,0-7,0] 

22,2 

[11,1-27,3] 

10,0 

[0,0-12,5] 

33,3 

[22,2-36,4] 

Примітка. * – статистична значущість відмінностей між інтактною групою 

за критерієм Данна, р < 0,05. 

 

У наших попередніх дослідженнях показано, що нащадки які були 

народжені від матерів із ФПН мали зменшену кількість фолікулів та знижену 

масу яєчників. При гістологічному дослідженні спостерігали зменшення 

жовтих тіл і фолікулів різного ступеню стиглості, зменшення пулу 

примордіальних фолікулів, інтенсифікацію процесу атрезії фолікулів – тобто 

зміни нормальної динаміки визрівання фолікулів [290]. Це можна пояснити 

тим, що яєчники та яйцеклітини нащадків жіночої статі починають 

формуватися вже саме в утробі матері. Порушення гормонального балансу в 

перинатальному періоді індивідуального розвитку організму спричинює 

істотний модифікуючий вплив на становлення нейроендокринних механізмів 

регуляції поведінки, репродуктивних процесів і реактивності ГГГС. Ці зміни 

відбуваються на підґрунті механізмів гормононейромедіаторного імпринтингу 

та пов'язані з порушенням епігенетичного контролю експресії клітинного 

геному [8].  

Проявом ФПН є саме гормональні зміни у системі «мати-плацента-плід». 

Спочатку знижується концентрація прогестерону, що в свою чергу веде до 

підвищення загального тестостерону у плода. Одним із можливих механізмів є 

те, що материнські андрогени можуть чинити програмуючий ефект на 

плацентарний та/або фетальний стероїдогенез для зміни рівня андрогену в ФПК 

[291-293]. 
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Також плацента може перетворювати андрогени в естрогени. Тому 

цілком можливо, що більшість андрогенів матері і плоду метаболізуються саме 

в плаценті. Цей механізм захищає від вірилізації як самих вагітних жінок, так і 

плодів жіночої статі. Андростендіон і тестостерон є високоафінними 

субстратами для плацентарної системи ферментів ароматаз і перетворюються в 

естрон і естрадіол відповідно. Дигідротестостерон не є субстратом для 

ароматизації, він метаболізується під впливом інших плацентарних ферментів 

(дегідрогеназ оксістероїдів) в менш активні метаболіти, такі як 5-альфа-

андростан-3бета, 17 β-діол [294]. 

Вплив андрогенів плода може бути зменшено плацентарною 

ароматизацією андрогенів і виробництвом естрогенів. Також підтвердженням 

цієї гіпотези є виявлення вірілізації у плодів жіночої статі при недостатності 

плацентарної ароматази. Проте, ароматизації, як правило, недостатньо, щоб 

повністю захистити плід від передачі тестостерону, і це не в повній мірі 

пояснює відсутність вірилізації плода. Пренатальний вплив андрогенів, які 

перебувають в межах норми при вагітності, швидше за все, не викликають 

зміни яєчників, що в майбутньому може призвести до синдрому полікістозних 

яєчників у дорослому віці, що не можна сказати про ускладнену вагітність 

через ФПН. 

Інша гіпотеза, маскулінізація/дефімінізація мозку здійснюється не 

андрогенами, а їх естрогенними метаболітами (Е2, Е1, катехолестрогени). 

Фетальний білок плазми АФП, який зв’язує естрогени з високою 

спорідненістю, виконує більше ніж нейропротекторну роль і, зокрема, 

доставляє естрогени до цільових клітин мозку для забезпечення жіночої 

диференціації. АФП служить в першу чергу для захисту жіночого мозку від 

надмірного впливу естрогенів. АФП необхідний для транспортування 

естрогенів в мозок і, таким чином, відіграє активну роль в диференціюванні 

жіночої статі. Він також служить для захисту жіночого мозку від маскулінізації 

і дефеминизации естрогенами, які циркулюють під час ембріонального 

розвитку [295]. При ФПН можливі зміни секреції АФП, що в подальшому може 
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призвести до народження плоду жіночої статі з відхиленнями у розвитку 

статевої системи.  

Таким чином, при ФПН можлива надмірна секреція як андрогенів так і 

естрогенів матір’ю та плодом, що в подальшому програмує у жіночого плоду 

дефемінізацію та маскулінізацію нейроендокринної системи, що у 

статевозрілому віці сприяє розладам оваріальноменструальним циклам, 

гіперандрогенним станам, а також неплідності. 

Таким чином, ФПН впливає на фертильність самиць нащадків, 

народжених від матерів щурів молодого та зрілого репродуктивного віку, це 

проявляється у знижені індексу вагітності та інтегральній плідності. Тільки у 

нащадків, народжених від матерів молодого репродуктивного віку з ФПН, 

спостерігали знижену кількість жовтих тіл вагітності, місць імплантації та 

плодів. Застосування ФК вагітним самицям призвело до народження нащадків 

жіночої статі у яких відбувалась нормалізація рівня статевих гормонів, але 

тварини все ж таки мали знижену плідність. 

 

8.4. Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів  

 

На сьогодні не відомо як впливає ФПН на стан та функціонування РС 

дорослих самиць щурів, які народилися від матерів з ускладненою вагітністю. 

Тому, мета наступної частини роботи полягала у дослідженні гістологічного 

стану яєчників статевозрілих нащадків щурів, народжених від самиць різного 

віку з ФПН, та порівняти з коригуючим впливом ФК. 

Аналіз гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків народжених від 

молодих та репродуктивно зрілих інтактних самиць, показав, що у всіх 

досліджених самиць вона типова: у самому зовнішньому шарі корковій 

речовині видні примордіальні фолікули, у більш глибоких шарах – фолікули, 

що зростали, знаходилися у стані атрезії, жовті тіла тічки. Розвиток і атрезія 

фолікулів проходили асинхронно. Серед фолікулів, що зростали, 
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візуалізувалися різні категорії, які відповідали різним стадіям оогенезу (до 

преовуляторних включно).  

Атрезія фолікулів носила фізіологічний характер, в основному зачіпала 

первинні дрібні і середні фолікули. Атрезія порожнинних фолікулів проходила 

по типу облітеруючої. Серед жовтих тіл тічки чітко визначалися тіла даного 

циклу і, ті, що знаходилися у стані регресивного процесу (попереднього/іх 

циклів), а також рубці після інволюції жовтих тіл. У мозковій речовині у 

пухкий волокнистій стромі багато кровоносних судин. У всіх самиць яєчники 

знаходилися у стані фізіологічної гіперемії, яка характерна для стадії еструс 

естрального циклу (рис. 8.1; 8.2). 

 

 

 

Рис. 8.1. Яєчник нащадка, народженого від інтактних самиць молодого 

репродуктивного віку. Видні звичайного виду фолікули різного 

ступеню розвитку і жовті тіла тічки. Забарв. гематоксилін-

еозин. х100. 
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Рис. 8.2. Яєчник нащадка, народженого від інтактних самиць зрілого 
репродуктивного віку. Видні звичайного виду фолікули різного 
ступеню розвитку і жовті тіла тічки. Забарв. гематоксилін-

еозин. х100. 
 

У яєчниках статевозрілих нащадків, народжених від молодих самиць з 

ФПН, візуально дещо зменшена оптична щільність різних фолікулів, 

насамперед третинних зрілих, та жовтих тіл (рис. 8.3).  

 

 

Рис. 8.3. Яєчник нащадка, народженого від самиць із ФПН молодого 
репродуктивного віку. Візуальне зменшення фолікулів зрілих і 
жовтих тіл. Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 
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Втім загальний вигляд структурних елементів не змінено. Атрезія 

фолікулів мала фізіологічний характер. 

У щурів нащадків, народжених від репродуктивно зрілих самиць з 

ФПН, зорово оптична щільність фолікулів і жовтих тіл у яєчниках була 

достатньо висока. Значна частина фолікулів досягала зрілої стадії розвитку. 

Однак, часто у фолікулах спостерігали ознаки атрезії, як за типом облітеруючої 

(у більшості) так і за типом кистозноподібної (рис. 8.4). 

 

 

Рис. 8.4. Яєчник нащадка, народженого від самиць із ФПН зрілого 

репродуктивного віку. Кистозноподібний фолікул (стрілка). 

Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 

 

Відомо [296], що облітеруюча атрезія фолікулів зустрічається при 

фізіологічних процесах в організмі, при утворенні атретичного тіла після 

загибелі овоцита продовжують розростатися клітини внутрішньої теки, які 

продукують естрогени. Отже, процес атрезії фолікулів є необхідним не лише 

для елімінації зайвих яйцеклітин, а й для забезпечення організму естрогенами. 

Але кистозноподібна атрезія говорить про патологічні зсуви у статевому циклу 

тварин. Якщо овуляції не відбувається (ановуляторний цикл), наприклад, при 
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застосуванні оральних контрацептивів, синдромі полікістозних яєчників, 

деяких хронічних захворюваннях, фолікули звичайно піддаються атрезії. При 

персистуючій (хронічній) ановуляції можуть утворюватися численні кістозні 

фолікули [297]. 

Введення ФК вагітним молодим самицям впродовж третього триместру 

на тлі ФПН призвело до того, що серед фолікулів у яєчниках домінували 

вторинні і третинні зрілі фолікули. Загальна об’ємна щільність всіх фолікулів 

візуально порівняна з відповідним інтактним контролем (рис. 8.5).  

 

 

 

Рис. 8.5. Яєчник нащадка групи ФПН/мол.+ФК. Перевага фолікулів 

вторинних пізніх і третинних зрілих; значна кількість жовтих 

тіл тічки. Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 

 

 

Практично така ж мікроскопічна картина спостерігалася і у яєчниках 

нащадків групи ФПН/мол.+ФК. Візуально наявність у мікропрепаратах жовтих 

тіл тічки була навіть збільшена (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6. Яєчник нащадка групи ФПН/зр.+ФК. Візуальна перевага 

фолікулів вторинних пізніх і третинних зрілих; численні жовті 

тіла тічки. Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 

 

У яєчниках статевозрілих нащадків групи ФПН/мол.+Д візуально 

коливалася як оптична щільність фолікулів (рис. 8.7).  

 

 

Рис. 8.7. Яєчник нащадка групи ФПН/мол.+Д. Більша оптична щільність 

фолікулів, перевага вторинних і третинних фолікулів. Жовті 

тіла тічки нечисленні. Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 
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Перевага одних фолікулів перед іншими за ступенем зрілості (у різних 

нащадків у межах групи), у всіх відмічалася відносно невелика кількість 

жовтих тіл, підвищення фолікулів у стані атрезії порівняно з інтактним 

контролем . 

У всіх нащадків групи ФПН/зр.+Д у яєчниках домінували фолікули 

вторинні ранні, а вторинних зрілих та третинних було візуально недостатньо, як 

і жовтих тіл тічки. Значна частина різних фолікулів зазнавала атрезії (рис. 8.8). 

 

 

Рис. 8.8. Яєчник нащадка групи ФПН/зр.+Д. Абсолютне домінування 

фолікулів вторинних ранніх, збільшення атретичних фолікулів. 

Забарв. гематоксилін-еозин. х100. 

 

Таким чином, оглядова мікроскопія яєчників щурів репродуктивного віку, 

народжених від молодих і репродуктивно зрілих самиць з ФПН, і, які 

отримували на тлі її ФК чи Дипіридамол, не виявила грубих патологічних 

перебудов у гістологічній структурі яєчників. Було помічено коливання 

оптичної щільності фолікулів, наявність певного дисбалансу між фолікулами 

різного ступеню зрілості у яєчниках контрольних та дослідних нащадків. Для 

отримання більш точних результатів дослідження динаміки визрівання 

фолікулів в яєчниках нащадків репродуктивного віку був проведений 

кількісний аналіз структурно-функціональних елементів їх яєчників (табл. 8.7).  
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Таблиця 8.7 

Склад структурно-функціональних елементів яєчників щурів репродуктивного віку, нащадків молодих та 

репродуктивно зрілих самиць, (n=7), Me [Q1-Q3] 

Група 

нащадків 

Показники 

статистики 
примордіальні 

фолікули 

фолікули з 2-ма 

і більше 
гранульозними 

клітинами 

зрілі 
фолікули 

фолікули у стані 
атрезії та 

атретичні тіла 

жовті тіла 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Інт/зр. 
Me 

[Q1-Q3] 

480,0 

[460,0-480,0] 

70,0 

[65,0-85,0] 

5,0 

[0-5,0] 

1390,0  

[1380,0-1435,0] 

13,0 

[12,0-14,0] 

3. ФПН/зр. 
Me 

[Q1-Q3] 

р1-2 

450,0 

[450,0-450,0] 

– 

60,0  

[60,0-65,0] 

< 0,05 

0 

[0,0-5,0] 

– 

1475,0  

[1470,0-1565,0] 

< 0,05 

10,0 

[9,0-10,0] 

< 0,05 

3. ФПН/зр. + ФК 

Me  

[Q1-Q3] 

р1-3 

р2-3 

490,0  

[480,0-490,0] 

– 

– 

65,0  

[50,0-70,0] 

< 0,05 

– 

10,0  

[5,0-10,0]  

– 

– 

1200,0  

[1195,0-1200,0] 

< 0,05 

< 0,05 

14,0  

[13,0-14,0] 

– 

< 0,05 

4.ФПН/зр.+Д 

Me  

[Q1-Q3] 

р1-4 

р2-4 

р3-4 

460,0  

[440,0-480,0] 

– 

– 

– 

50,0  

[50,0-60,0] 

< 0,05 

– 

– 

5,0  

[0-5,0] 

– 

– 

– 

1495,0  

[1465,0-1510,0] 

< 0,05 

– 

< 0,05 

6,0  

[5,0-6,0] 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

5.Інт/мол. 
Me  

[Q1-Q3] 

480,0  

[470,0-490,0] 

60,0  

[55,0-75,0] 

5,0  

[5,0-5,0] 

1270,0  

[1250,0-1350,0] 

12,0  

[11,0-12,0] 
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Продовження табл. 8.7 

1 2 3 4 5 6 7 

6.ФПН/мол. Me  

[Q1-Q3] 

р5-6 

400,0  

[390,0-430,0] 

< 0,05 

45,0  

[45,0-50,0] 

– 

0  

[0-5,0] 

– 

1435,0  

[1420,0-1445,0] 

< 0,05 

7,0  

[7,0-7,0] 

< 0,05 

7.ФПН/мол. + ФК Me  

[Q1-Q3] 

Р6-7 

480,0  

[480,0-480,0] 

< 0,05 

60,0 

[50,0-60,0] 

– 

10,0 

[5,0-10,0] 

– 

1200,0 

[1185,0-1250,0] 

< 0,05 

12,0 

[11,0-12,0] 

< 0,05 

8.ФПН/мол. + Д  Me  

[Q1-Q3] 

р5-8 

р6-8 

р7-8 

450,0 

[450,0-460,0] 

– 

< 0,05 

– 

55,0 

[40,0-55,0] 

– 

– 

– 

5,0 

[5,0-5,0] 

– 

– 

– 

1265,0 

[1195,0-1330,0] 

– 

< 0,05 

– 

8,0 

[8,0-8,0] 

< 0,05 

– 

< 0,05 

Примітка. р – статистична значущість відмінностей між вказаними групами. 
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Як видно з поданих у таблиці 8.7, у яєчниках тварин репродуктивного 

віку, нащадків інтактних молодих та репродуктивно зрілих самиць щурів всі 

кількісні показники, що характеризують структурно-функціональні елементи не 

виходять за рамки фізіологічної норми для даного виду тварин. 

Фетоплацентарна недостатність у молодих або репродуктивно зрілих самиць 

щурів, викликає у їх нащадків репродуктивного віку, ознаки пригнічення 

визрівання ооцитів, зменшення резерву оогенезу (див. табл. 8.7).  

Так, іншими дослідженнями також було показано зменшення кількості 

фолікулів у яєчнику нащадків народжених від матерів щурів із ФПН. 

Експериментальна ФПН була індукована різними моделями порушення 

фетоплацентарного комплексу, такими як обмежене харчування матері [298], 

запалення [299], перев'язування маткових артерій [300]. Іншими авторами була 

показана різниця у кількості фолікулів у різному перипубертатному віці. Так, 

на 20 день постнатального життя було виявлено зменшену кількість 

примордіальних фолікулів у щурів народжених від матерів з ФПН, а вже на 40 

добу життя різниці не виявили, це може свідчити про те, що довгостроковий 

оваріальний резерв не було порушено і в кінці кінців фертильність зберігається 

[36]. Зазвичай нащадки матерів з ФПН народжуються з затримкою 

внутрішньоутробного розвитку, це в свою чергу пов'язують з подальшими 

захворюваннями у постнатальному житті. Зменшення числа примордіальних 

фолікулів було також виявлено в яєчниках плодів людини, які були народжені з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку, що, в свою чергу, може призвести 

до зниження фертильності. Незважаючи на те, що деякі дослідження вказують 

на те, що негативні явища у періоді внутрішньоутробного розвитку плода 

можуть викликати передчасну недостатність яєчників у жінок, дані в цьому 

відношенні залишаються ще суперечливими [301].  

При лікуванні ФПН враховують тільки народження здорової дитини та 

збереження задовільного стану матері, але на довгострокові події ніхто не 

звертає увагу. У нашому дослідженні ми хотіли виявити яким чином впливає 
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добре відомий препарат лікування ФПН – Дипіридамол, та в комплексі, у 

вигляді створеною нами нової ФК на РС, а саме гістоструктуру яєчників.  

Введення Дипіридамолу справляє дещо менш виразний позитивний вплив 

на динаміку визрівання ооцитів у яєчниках статевозрілих нащадків 

репродуктивно молодих та репродуктивно зрілих самиць матерів із ФПН (див. 

табл. 8.7). Застосування ФК вагітними матерями різного віку у нащадків щурів 

статевозрілого віку призвело, в значній мірі, до корекції порушення динаміки 

визрівання фолікулів. Введення композиції активує у нащадків підвищення 

резерву фолікулогенезу, сприяє зниженню процесів атрезії фолікулів, 

наслідком чого більша кількість фолікулів розвивається і досягає овуляції, що 

підтверджено більшою чисельністю, ніж у нащадків групи з ФПН, жовтих тіл 

тічки. Відновлюється практично до інтактного рівня і співвідношення окремих 

структурних елементів відносно загальної кількості генеративних форм.  

Дипіридамол дещо відновлює кількість визрівання ооцитів, але в 

комплексі з активними речовинами які знаходяться у ФК призводить до 

активації фолікулогенезу в межах інтактної групи.  

Таким чином, ФПН матерів різного віку негативно впливає на стан 

яєчників нащадків щурів. А саме, спостерігали зменшення жовтих тіл і 

кількості фолікулів різного ступеню стиглості, зменшення пулу 

примордіальних фолікулів, інтенсифікацію процесу атрезії фолікулів – тобто 

зміни нормальної динаміки визрівання фолікулів. При застосуванні ФК у 

вагітних щурів різного віку спостерігали активацію резерву фолікулогенезу, на 

тлі зниження атрезії фолікулів, наслідком чого більша кількість фолікулів 

розвивалась і досягала овуляції. Препарат порівняння Дипіридамол виявляв 

менш виразний вплив на оогенез нащадків, а саме, у яєчниках домінували 

фолікули вторинні ранні, а вторинних зрілих та третинних було візуально 

недостатньо, як і жовтих тіл тічки. 

Отже, ФПН матерів різного віку негативно впливає на РС нащадків щурів 

жіночої статі. В усіх групах піддослідних тварин спостерігали порушення 

гормонального гомеостазу, проявом чого була гіперандрогенія у самиць. Під 
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впливом високого вмісту Тс зменшується кількість фолікулів за рахунок їх 

атрезії, тобто зміни нормальної динаміки визрівання фолікулів, і як наслідок, 

зниження маси яєчників (на 40 %), має місце патологічна ановуляція, яка може 

бути зумовлена порушенням регуляції у ГГС нащадків, що призводить до 

зниження кількості самиць, що мають регулярний естральний цикл, порушення 

статевої поведінки та погіршення фертильності. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [245, 

277, 290, 302-304]. 



 

 

 

230 

РОЗДІЛ 9 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

 

 

9.1. Дослідження гострої токсичності фармацевтичної композиції 

 

Плацентарна дисфункція є одним із найбільш поширених патологічних 

синдромів, який зустрічається у 17-35 % вагітних. До її проявів в організмі 

жінки належить невиношування вагітності та виникнення прееклампсії, а в 

організмі плода – дистрес, антенатальна загибель та ЗВУР. Лікування вагітних 

із ФПН полягає у комплексному застосуванні медикаментозних засобів – 

регуляторів провідних функціональних систем організму, а саме вітамінних 

препаратів, мікроелементів та модуляторів системи імунного та АОЗ. Але, на 

жаль, сьогодні воно катастрофічно запізніле і вже не може змінити хід 

внутрішньоутробних подій [305].  

У зв’язку з цим, розробки нових та удосконалення наявних засобів і 

методів ранньої профілактики й лікування ФПН є актуальними. Для вирішення 

цієї проблеми нами пропонується нова ФК, яка містить не фетотоксичні активні 

фармацевтичні інгредієнти із груп базової терапії ФПН, а саме аміно- та 

дикарбонові кислоти, вітаміни та судинорозширювальні засоби [204].  

Розробка лікарського засобу є складним процесом, що має різні етапи 

його становлення, перше місце займають доклінічні дослідження, що 

вважається доклінічним. Основними завданнями цього етапу поряд із оцінкою 

ефективності є встановлення фармакологічної безпеки. Першорядним питанням 

фармакологічної безпеки є отримання даних щодо класу токсичності за 

класифікатором, а у подальшому визначення впливу нових засобів на різні 

системи організму [213].  

Метою даної частини роботи є дослідження гострої токсичності 

комбінованого засобу для корекції ФПН у вагітних.  
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При введенні ФК в шлунок щурам самицям в дозі 5000 мг/кг маси тіла 

загибелі тварин не зафіксовано протягом 14 днів спостереження. В першу 

годину після введення досліджуваного зразку у тварин в порівнянні з 

контрольними щурами була знижена рухова активність, ритм і частота дихання 

без видимих змін, гіперемії шкіри, виділень із носу не спостерігали. Положення 

тіла звичайне. Через годину після застосування ФК, що досліджується, щури 

мали доступ до їжі. Тварини їли, але їх харчова активність була знижена. 

Пілоерекції шерсті не зафіксовано. Частота сечовиділення і її колір звичайні. 

На другий і подальші дні зовнішній вигляд піддослідних тварин, їх поведінка, 

фізіологічні параметри не відрізнялися від таких контрольних груп щурів. З 

огляду на це введення вищих доз було недоцільним. 

Маса тіла тварин піддослідної групи  протягом 14 днів не відрізнялась від 

маси тіла контрольної групи щурів (табл. 9.1). 

 

Таблиця 9.1 

Динаміка маси тіла щурів (г) за умов одноразового перорального 

введення фармацевтичної композиції, (n=5), ( ± ) 

Маса тіла тварин через 

Група тварин 

контроль ФК 

вихідна маса 237,0±4,6 237,0±5,4 

3 доби 242,0±4,6 240,0±3,5 

7 діб 251±4,0 248,0±4,1 

14 діб 259,0±4,0 254,0±4,3 

х
x

S
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Після закінчення терміну спостереження (14 діб) був проведений розтин 

тварин та макроскопічний огляд внутрішніх органів. При дослідженні шкірного 

покриву, слизових оболонок природних отворів, внутрішніх органів тварин не 

виявлено ознак інтоксикації або інших проявів патологічних процесів. За 

розміром, кольором, консистенцією, а також розташуванням внутрішні органи 

тварин не виходили за межі норми. Масові коефіцієнти внутрішніх органів 

тварин, які отримували фармацевтичну композицію, що досліджується, в дозі 

5000 мг/кг маси тіла, наведено в таблиці 9.2.  

 

Таблиця 9.2  

Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів самиць за умов одноразового 

внутрішньошлункового введення фармацевтичної композиції, що 

досліджується, (n=5), ( ± ) 

Показник 

Група тварин 

контроль ФК 

Легені 7,38±0,24 7,40±0,37 

Серце 3,36±0,17 3,15±0,16 

Печінка 33,10±1,33 32,19±1,42 

Селезінка 5,19±0,18 5,22±0,17 

Нирки 6,57±0,24 6,18±0,25 

Наднирники 0,18±0,01 0,17±0,01 

Яєчники 0,36±0,01 0,35±0,01 

х
x

S
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Дані таблиці 9.2 свідчать, що з боку коефіцієнтів маси внутрішніх органів 

тварин змін практично не зареєстровано. 

Отже, фармацевтична композиція для корекції плацентарної дисфункції у 

вагітних є практично нетоксичною (V клас токсичності) за критерієм ЛД50 при 

внутрішньошлунковому надходженні, не викликає змін приросту маси тіла у 

щурів самиць, не впливає на стан загальнотрофічних процесів в організмі за 

даними дослідження коефіцієнтів маси внутрішніх органів тварин. 

Таким чином, проведено дослідження гострої токсичності 

фармацевтичної композиції у формі твердих желатинових капсул при 

одноразовому внутрішньошлунковому введенні у дозі 5000 мг/кг маси тіла 

тварин. 

За умов гострого експерименту встановлено, що фармацевтична 

композиція є практично нетоксичною (V клас токсичності), не викликає змін 

приросту маси тіла у щурів та не впливає на стан загальнотрофічних процесів в 

організмі. Отримано дані щодо доклінічної оцінки безпеки нового 

комбінованого засобу для корекції ФПН у вагітних. 

 

9.2. Створення фармацевтичної композиції для лікування 

фетоплацентарної недостатності 

 

Основною ланкою в нормалізації функції плаценти є поліпшення 

матково-плацентарного кровоплину, що досягається застосуванням комплексу 

судинорозширювальних засобів або препаратів, розслаблюючих матку, в 

поєднанні із заходами, спрямованими на нормалізацію мікроциркуляції і 

реологічних властивостей крові. До найбільш розповсюджених діючих речовин 

цієї фармакотерапевтичної групи належать дипіридамол, пентоксифилін, 

актовегін та гепарин. 

Комплексна терапія ФПН передбачає використання засобів, що 

поліпшують газообмін і метаболізм в плаценті, у першу чергу це препарати 

амінокислот – аргініну, карнітину, фосфоліпідів – есенціале, комплекс вітамінів 
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та мінералів (α-токоферола ацетат, фолієвої кислоти, групи В, магній), 

антиоксидантів – тіотриазолін, кислота янтарна тощо [60]. 

В цілому, слід зазначити, що лікування ФПН у вагітних жінок носить 

етіопатогенетичний характер. Так, є базова терапія, яка враховує призначення 

препаратів із вищеперерахованих груп з додаванням конкретного засобу, що 

направлений на усунення чинника, який сприяє розвитку цього захворювання 

або його супутніх патологічних станів. Саме останнє є пріоритетним 

напрямком первинної профілактики. 

Як експериментальні дослідження, так і практичне використання 

препаратів в клініці свідчать про те, що їх призначають окремо один від одного 

у рамках комплексного лікування на різних етапах вагітності або до неї. 

Для лікування ФПН обґрунтованим є використання комплексного 

препарату, що об'єднує в одній лікарській формі всі необхідні активні 

фармацевтичні інгредієнти (метаболітні або метаболітотропні) в збалансованій 

кількості, які можуть впливати на декілька ланок патогенезу та мають 

мінімальну кількість побічних ефектів. Цим вимогам повною мірою 

відповідають гравідопротектори – це лікарські засоби, що зберігають вагітність 

та забезпечують сприятливі умови для внутрішньоутробного розвитку плоду. 

Фармакологічні властивості гравідопротекторів включають наявність 

антиоксидантної, антигіпоксичної, токолітичної, ендотелійпротекторної та 

антиагрегантної дії.  

Однак, асортимент на фармацевтичному ринку гравідопротекторів, які б 

поєднували всі вищеперераховані властивості обмежені. Тому пошук 

«ідеального» гравідопротектора, що мав би сприятливе співвідношення 

якість/ризик лікарського засобу та відповідав усім вимогам є актуальним [306]. 

В основу розробки комплексного препарату для лікування та 

профілактики ФПН поставлено задачу створення ФК, яка містить 

нефетотоксичні активні фармацевтичні інгредієнти із груп базової терапії ФПН.  

Дипіридамол покращує мікроциркуляцію, а також надає м'яку 

судинорозширювальну дію. Янтарна кислота є універсальним проміжним 
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метаболітом, який утворюється при взаємоперетворюванні вуглеводів, білків і 

жирів в клітинах. ЇЇ перетворення  в організмі пов'язане з виробленням енергії, 

необхідної для забезпечення життєдіяльності. Янтарна кислота – універсальний 

учасник енергетичного і пластичного обміну клітини. Амінокислота – аргініну 

гідрохлорид, діє як попередник оксиду азоту, що вивільняється з клітин 

внутрішніх стінок судин і сприяє також розширенню судин і підсилює їх 

кровонаповнення. Кислота фолієва – вітамін, виконує захисну функцію щодо 

дії тератогенних факторів. Крім того, сприяє нормальному дозріванню і 

функціонуванню плаценти.  

Поставлена задача вирішується тим, що пропонується ФК у вигляді 

твердих желатинових капсул для перорального введення середньої маси 0,200 – 

0,250 г, яка містить активні фармацевтичні інгредієнти дипіридамол (12,5 – 

10,0 %), аргініну гідрохлорид (10,0 – 8,0 %), фолієву (0,125 – 0,1 %) та 

бурштинову (62,5 – 50,0 %) кислоти, ковзку речовину – кремнію діоксид 

колоїдний безводний (0,25 – 0,40 %), наповнювач (крохмаль кукурудзяний або 

прежелатинізований, мікрокристалічна целюлоза (МКЦ) – решта.  

Технічний результат – створення ФК на основі патогенетично 

обґрунтованих інгредієнтів для лікування ФПН . 

Вибір лікарської форми ФК у вигляді твердих желатинових капсул 

пов’язаний із унікальною можливістю використання речовин з різноманітними 

фізико-хімічними властивостями [5]. Розробку складу ФК проводили з 

урахуванням фізико-хімічних та технологічних параметрів порошку активних 

фармацевтичних субстанцій, що мають значний відсоток вмісту у загальному 

складі, а також на основі узагальнюючих даних літератури щодо сучасних 

допоміжних речовин для наповнення капсул. Допоміжні речовини хоча і є 

індиферентними у фармакологічному плані, але суттєво впливають на 

технологічні і біофармацевтичні показники (всмоктування, вивільнення, 

стабільність тощо). Раціональний підхід до їх вибору на підставі різноманітних 

технологічних випробувань дозволяє передбачати остаточну дію кінцевого 

продукту [11]. 
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Для надання необхідного об’єму масі лікарських форм у якості 

наповнювачів і розпушувачів застосовують сахарозу, лактозу, крохмаль 

кукурудзяний або прежелатинізований та МКЦ. Для покращення ковзких 

властивостей додають тальк, кремнію діоксид колоїдний безводний, стеарат 

магнію або кальцію та різновиди крохмалю.  

Оцінку фармако-технологічних властивостей діючих та допоміжних 

речовин, а також експериментальних сумішей проведено згідно методик 

Державної Фармакопеї України 2 вид. Насипна густина та текучість сухих 

речовин є важливими факторами, що визначають параметри та конструктивні 

рішення різних технологічних стадій виробництва твердих лікарських форм 

[59]. 

У ході досліджень встановлено, що серед активних речовин – лише 

дипіридамол виявив незадовільні показники текучості, при цьому бурштинова 

кислота та аргініну гідрохлорид мають технологічні характеристики, які 

проявляють хорошу текучість. 

Виходячи із вищенаведеного, в якості допоміжних компонентів ФК 

можна запропонувати використання різних видів крохмалю, МКЦ та кремнію 

діоксиду колоїдного безводного.  

 

Таблиця 9.3  

Склад експериментальних мас для капсулювання, середня маса яких 

складала 0,200 г 

Найменування 

компонентів 

Вміст складу 

г % г % г % 

№ 1 № 2 № 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Дипіридамол 0,02500 12,500 0,02500 12,500 0,02500 12,500 
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Продовження табл. 9.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Кислота янтарна 0,12500 62,500 0,12500 62,500 0,12500 62,500 

Аргініну гідрохлорид 0,02000 10,000 0,02000 10,000 0,02000 10,000 

Кислота фолієва 0,00025 0,125 0,00025 0,125 0,00025 0,125 

Кремнію діоксид 

колоїдний безводний 
0,00050 0,250 0,00050 0,250 0,00050 0,250 

Крохмаль 

кукурудзяний 
0,02925 14,625 - - -  

Мікрокристалічна 

целюлоза марки 102 
- - 0,02925 14,625 - - 

Крохмаль 

прежелатинізований 
- - - - 0,02925 14,625 

Середня маса 0,20000 100,0 0,20000 100,0 0,20000 100,0 

 

 

Із перерахованих допоміжних речовин в різних співвідношеннях було 

складено експериментальні ФК у формі твердих желатинових капсул, середня 

маса яких складала 0,200 г (табл. 9.3) та 0,250 г (табл. 9.4), у подальшому 

експериментальні маси для капсулювання піддавали фармако-технологічним 

випробуванням згідно методик Державної Фармакопеї України 2 вид., 

результати досліджень наведено в таблиці 9.5. 
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Таблиця 9.4 

Склад експериментальних мас для капсулювання, середня маса яких 

складала 0,250 г 

Найменування 

компонентів 

Вміст складу 

г % г % г % 

№ 4 № 5 № 6 

Дипіридамол 0,025 10,0 0,025 10,0 0,025 10,0 

Кислота янтарна 0,125 50,0 0,125 50,0 0,125 50,0 

Аргініну гідрохлорид 0,020 8,0 0,020 8,0 0,020 8,0 

Кислота фолієва 0,00025 0,1 0,00025 0,1 0,00025 0,1 

Кремнію діоксид 

колоїдний безводний 
0,001 0,4 0,001 0,4 0,001 0,4 

Крохмаль 

кукурудзяний 
0,07875 31,5 - - -  

Мікрокристалічна 

целюлоза марки 102 
- - 0,07875 31,5 - - 

Крохмаль 

прежелатинізований 
- - - - 0,07875 31,5 

Середня маса 0,250 100,0 0,250 100,0 0,250 100,0 

 

Із в таблиці 9.5 видно, що всі маси для капсулювання хоча і мали різний 

склад наповнювачів, показали приблизно однакові технологічні 

характеристики. Встановлено, що насипна густина для дослідних мас 
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знаходилася в діапазоні значень класу легких менше 0,6 г/мл. Показники 

текучості, стисливості та коефіцієнт Гауснера усіх досліджуваних мас 

відповідали допустимим значенням (21-25 % та 1,26-1,34 відповідно). 

 

Таблиця 9.5 

Технологічні характеристики експериментальних мас для 

капсулювання, (n=6), ( ± ) 

Склад 

Показник 

Насипна 

густина, 

г/мл 

Густина 

після усадки, 

г/мл 

Показник 

стисливості, 

% 

Коефіцієнт 

Гауснера 
Текучість 

№ 1 0,496±0,002 0,650±0,004 23,6±0,70 1,31±0,010 допустима 

№ 2 0,461±0,002 0,599±0,003 23,1±0,20 1,30±0,004 допустима 

№ 3 0,501±0,004 0,675±0,005 25,7±0,50 1,34±0,009 допустима 

№ 4 0,506±0,002 0,677±0,004 25,2±0,40 1,34±0,006 допустима 

№ 5 0,430±0,002 0,548±0,005 21,5±0,90 1,27±0,020 допустима 

№ 6 0,409±0,003 0,550±0,002 25,6±0,70 1,35±0,020 допустима 

 

Отже, тестування різних варіацій довело, що підібрані нами компоненти 

дозволяють отримати суміші, придатні для капсулювання на різних типах 

промислових і лабораторних капсульних машин. Можна заключити, що 

остаточний вибір виробника може спиратися лише на доступності та цінової 

політики вихідної сировини при виготовленні кінцевого продукту. 

В умовах лабораторії загальна технологія одержання ФК у формі капсул 

складається з таких стадій: підготовка сировини, приготування маси для 

х
x

S
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наповнення капсул, роз'єднання (розкриття) порожніх капсул, наповнення 

капсул, фасовка [213]. 

Приклад. Одержання ФК у формі капсул. 

Кислоту бурштинову та аргініну гідрохлорид здрібнюють та просіюють 

крізь сито з розміром отворів 500 мкм. Кремнію діоксид колоїдний безводний 

просіюють крізь сито з розміром отворів 500 мкм. Інгредієнти відважують 

згідно рецептурі.  

Крохмаль прежелатинізований або кукурудзяний, або МКЦ та кремнію 

діоксид колоїдний безводний змішують, частину суміші відокремлюють. В 

першу частину суміші вводять кислоту фолієву, перемішують, поступово 

додають другу частину суміші наповнювача та ковзкої речовини, перемішують 

до рівномірного розподілу інгредієнтів. 

До отриманої маси уводять аргініну гідрохлорид, знову перемішують. 

Потім додають приблизно одна друга частини кислоти янтарної та 

дипіридамол, перемішують, надалі уводять залишок кислоти янтарної та 

змішують всі інгредієнти до однорідності.  

Маса для капсулювання жовтого кольору, без запаху. Масу по 0,200 г 

(0,250 г) вміщують в тверді желатинові капсули номер 0 (без ущільнення) або 

номер 1 (при ущільненні). 

Таким чином, ФК для лікування ФПН, що містить нефетотоксичні 

активні фармацевтичні інгредієнти, яка відрізняється тим, що додатково має 

фармакологічно прийнятні носії у такому співвідношенні, маси: 

а) Дипіридамол – 12,5-10,0 %; 

б) аргініну гідро хлорид – 10,0-8,0 %; 

в) янтарну кислоту – 62,5-50,0 %; 

г) фолієву кислоту – 0,125-0,1 %; 

д) ковзка речовина – 0,25-0,40 %; 

ж) наповнювач – решта. 
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Фармацевтична композиція за п. 2, який відрізняється тим, що як ковзку 

речовину використовують кремнію діоксид колоїдний безводний. 

Фармацевтична композиція за п. 2, який відрізняється тим, що як 

наповнювач використовують крохмаль кукурудзяний або прежелатинізований, 

або мікрокристалічну целюлозу. 

Фармацевтична композиція за п. 2, який відрізняється тим, що 

пропонується у вигляді твердих желатинових капсул для перорального 

введення середньої маси 0,200-0,250 г . 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [204, 234, 

238, 248, 307 ]. 
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РОЗДІЛ 10 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

  

Несприятливі демографічні показники в Україні протягом останніх років, 

які характеризуються поступовим зростанням чисельності безплідних пар [1, 5], 

змушують звернутися до аналізу чинників, що впливають на репродуктивну 

функцію дорослого населення. На РС жінки впливає багато факторів. Багатьма 

експериментальними та клінічними даними доведено, що шкідливі фактори 

довкілля спричиняють розвиток порушень репродуктивного здоров'я людини 

[308]. Спільна дія на організм комплексу ксенобіотиків створює значне хімічне 

навантаження на організм і може негативно впливати на будь-якому етапі 

реалізації репродуктивної функції чоловіків і жінок. Репродуктопатії можуть 

бути наслідком як гострої, так і хронічної токсичної дії ксенобіотиків в різні 

періоди життя. Відомо, що РС жінки під час вагітності особливо чутлива до 

впливу негативних факторів будь-якого походження [309]. Підвищена 

чутливість у цей період сприяє забезпеченню захисту ембріонів від факторів 

зовнішнього середовища, в тому числі й токсичних сполук [310]. Одним із 

результатів взаємодії шкідливих зовнішніх чинників із організмом вагітної 

може бути розвиток ФПН, яка останніми роками спостерігається у 35-70 % 

вагітних жінок [9]. Фетоплацентарна недостатність – симптомокомплекс 

порушень, який значною мірою обумовлює не тільки перебіг вагітності та 

пологів, але й стан здоров’я народженого нащадка у різні періоди його життя 

[10-15, 311]. 

Протягом останніх десятиліть середній вік матерів які вперше 

народжують в розвинених країнах поступово збільшувався, причому жінки 

(включаючи багатодітних жінок) у віці старше 35 років складають значну 

частку вагітної популяції [200]. Такі тенденції супроводжуються одночасним 

зростанням частоти ускладнень на вагітність, таких як індукція після пологів, 
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відсутність прогресу в пологах і кровотеча після пологів та ФПН [56]. Вік 

матері після 35 років також пов'язаний із збільшенням частоти кесаревого 

розтину, швидкості інсультування, вадами розвитку плаценти, ФПН, 

прееклампсієй та інші [54].  

Тому метою даного дослідження стало визначення в експерименті 

механізмів репродуктопатій в онтогенезі нащадків щурів обох статей, 

народжених від матерів різного віку із ФПН.  

Отже, останніми роками в ряді досліджень встановлено, що значна частка 

випадків ускладнень вагітностей, у тому числі й розвиток ФПН, може 

обумовлюватися потраплянням в організм вагітної із зовнішнього середовища 

ксенобіотиків – чужорідних для організму хімічних сполук. Доведено, що 

проникнення цих речовин у материнський організм веде до різного ступеня 

сукупного ксенобіотичного навантаження з наступною індукцією реакцій 

знешкодження і розвитком ФПН [44, 45]. Саме тому, нами була змодельована 

та відтворена експериментальна модель потрапляння ксенобіотиків в організм 

вагітних щурів, шляхом введення тетрахлорметану в третьому триместрі для 

моделювання у тварин ФПН, яка була обумовлена гістотоксичною гіпоксією 

[48]. 

Моделювання експериментальної хронічної ФПН проводили шляхом 

щоденного підшкірного введення самицям з 12-го по 18-й день вагітності 50 % 

олійного розчину тетрахлорметану в дозі 2 мл на кг маси тіла [48].  

Для підтвердження змодельованої ФПН, вагітних самиць знеживлювали 

на 20 добу вагітності для визначення рівнів гормонів, проведення 

морфологічних досліджень матки та плаценти, оцінювання продуктів ПОЛ. 

Важливою ознакою ФПН є порушення синтезу гормонів ФПК 

(естрогенів, ПГ, ПЛ та інші) [16-19]. Оскільки не фізіологічні рівні секреції 

плацентарних гормонів, впродовж вагітності ускладненою ФПН є факторами, 

що спричиняють істотний модифікуючий вплив на становлення 

нейроендокринних механізмів регуляції поведінки, реактивність ГГГС та 

репродуктивну функцію.  



 

 

 

244 

Саме тому, ми вважали за потрібне дослідити рівні стероїдних гормонів 

вагітних щурів на тлі ФПН. При дослідженні гормонів вагітності виявлено, що 

у самиць щурів групи ФПН/мол. рівень Е3 був нижчим на 18 %, (р  0,05), 

показники ПГ також знижувалися на 27 % від інтактної групи відповідного 

віку, (р  0,05). Низькій рівень Е3 може свідчити про наявність ЗВУР, що в 

майбутньому найвірогідніше призведе до смерті плода. Зниження концентрації 

Е3 пов'язано з дефектами ферментних систем, це пригнічує роботу 

наднирникових залоз у плода. Зменшений рівень ПГ у самиць з ФПН може 

спричинити викидень або передчасні пологи через те, що саме цей гормон 

гальмує функцію всієї системи окситоцинових рецепторів в матці та 

розслаблює її. Знижений рівень ПГ може вказувати на порушення дозрівання 

плаценти. 

При дослідженні самиць групи ФПН/зр. спостерігали знижений рівень ПГ 

на 13 %, та навпаки підвищену концентрацію Е3 на 32 %, (р  0,05). Високі рівні 

Е3 не пов'язані з ускладненою вагітністю, такими як ризик виникнення ЗВУР та 

народження дітей з малою вагою тіла [226]. Але це може бути показником 

плода з великою масою тіла. Як показано іншими авторами, це може свідчити 

про гіперплазію кори наднирників у плода. Високий рівень ПГ призводить до 

патологічного збільшення плаценти, що також погано відзеркалюється на стані 

плода. Іншими авторами показано, що високий рівень ПГ пов'язаний з ризиком 

тромботичних захворювань у вагітних [227] . 

 При порівнянні результатів вагітних інтактних матерів у сироватці крові 

самиць репродуктивно зрілого віку спостерігалось зниження рівня ПГ на 56 %, 

та Е3 – на 47 % порівняно із тваринами репродуктивно молодого віку. Це може 

свідчити про зниження фертильності самиць, наявність порушення 

гормонального балансу у жіночому організмі зрілого репродуктивного віку. 

Такі результати підтверджуються і даними літератури стосовно жіночого 

населення: у жінок після 35 років спостерігається поступове зниження 
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репродуктивного потенціалу, який у віці 44-46 років у більшості жінок вже 

майже відсутній. 

Після 8 тижня гестації (у людини) та до кінця вагітності, плацента 

поступово стає основним джерелом ПГ внаслідок утворення синцитіального 

шару [93]. При цьому гормон здатний накопичуватися в різних тканинах, 

створюючи своєрідні депо для підтримки його концентрації в належному рівні. 

Цей стероїдний гормон синтезується в основному з материнського холестерину 

через двоступеневу реакцію, що виникає в мітохондріях СТБ. На відміну від 

інших стероїдогенних органів, плацента не експресує гострий регулятивний 

стероїдний білок, білок, який передає холестерин у бік внутрішньої мембрани 

мітохондрій, що є критичним та обмежуючим етапом для синтезу ПГ [94]. ПГ 

діє протягом усього гестаційного періоду, основні його функції здійснюються в 

матці. Фактично, це стимулює in vitro децидуалізацію клітин ендометрію 

людини за рахунок підвищення рівня цАМФ та активації сигнального шляху 

[95]. ПГ також пригнічує скоротливість міометрію і сприяє «розслабленню» 

матки протягом всієї вагітності, оскільки гальмує функцію всієї системи 

окситоцинових рецепторів в матці [97]. Протягом всієї вагітності 

концентрація ПГ в крові постійно зростає відповідно до збільшення 

функціонуючої тканини плаценти, досягаючи свого піку у кінці вагітності. Стан 

плаценти під час другої половини вагітності найбільше характеризує рівень ПГ 

в крові, рівень останнього суттєво знижується при ФПН, що виникає на фоні 

порушення дозрівання плаценти [108]. Так, відзначається істотне зниження 

гормону при загрозі переривання вагітності і гестозі. При ФПН рівень ПГ може 

зменшуватися на 30-80 %. Саме так, в нашому дослідженні була показана 

наявність ФПН у піддослідних тварин за рівнем ПГ, його зниження. 

Як високі, так і низькі рівні Е3 віддзеркалюють негативний вплив ФПН на 

розвиток та формування плода. З огляду на те, що секреція Е3 переважає під час 

вагітності над іншими фракціями естрогенів і залежить від попередників, 

синтезованих залозами і печінкою плода, рівень цього гормону в крові вагітних 
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і екскреція його з сечею в більшій мірі відображають стан плода, ніж плаценти 

[17]. 

Таким чином, ФПН у матерів двох вікових груп призводить до 

дисбалансу гормонів вагітності, який в подальшому може віддзеркалитися на 

стані новонароджених та в їх дорослому житті.  

Наступним підтвердженням наявності ФПН та її вплив у вагітних тварин 

було дослідження стану матки на 20 день гестації у щурів різних вікових груп. 

При гістологічному досліджені маток самиць були виявлені ознаки ФПН у всіх 

досліджуваних препаратів. Експериментальна ФПН веде до порушення 

матково-плацентарного кровообігу незалежно від віку самки. В ховд оиввоід 

хапурд спостерігали виразні гострі запальні порушення не тільки в ендометрії, а 

також і в міометрії. Такий стан призводить до тромбозу судин, їх оклюзії та 

формування ділянок інфарктів плацентарної тканини, що в подальшому може 

призвести до ускладнень у вагітних, таких як: ицхпвния уигяло увявхио, 

оихгпвцигвь уавхахгпоооувявхрд, вавоввхка уигялоувявхио. 

Гістологічні дослідження плацент матерів щурів із ФПН дозволили 

вивчити мікроструктуру та порівняти її зі структурою плацент інтактних 

тварин. На поперечному зрізі плаценти інтактної матері виразно представлені 

материнська та плодова частини органа. Експериментальна ФПН призводила до 

порушення співвідношення прошарків плаценти, а саме відбувається 

розширення площі материнської частини плаценти у піддослідних тварин за 

рахунок потовщення базальної пластинки та збільшення об’єму та площі лакун 

з материнською кров’ю в ділянках під базальною пластинкою, були виявлені 

зміни у материнських судинах і лакунах лабіринтного відділу плацент 

(повнокровні). Дуже характерним є те, що лакуни переповнені кров’ю, тобто в 

них спостерігається явище гемостазу. Зустрічалися великі ділянки некробіозу і 

некрозу материнських тканин з помірним розпадом клітинних елементів в них. 

Останнє може свідчити про зниження гормонпродукуючої функції 

материнської частини плацент у самиць.   
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Таким чином, хронічна експериментальна ФПН призводить до зриву 

компенсації та розвитку деструктивних процесів. Відмічалися порушення як у 

матково-плацентарному, так і плодово-плацентарному кровоплині. 

Змінювалася внутрішня архітектоніка плаценти, так ширина децидуальної 

оболонки та лабіринтного відділу зменшувалася, а трофоспонгіуму – 

збільшувалася.  

Наступним етапом підтвердження наявності у вагітних самиць ФПН було 

визначення ПОЛ, адже відомо, що посилення процесів ПОЛ, є головним 

підгрунтям розвитку багатьох захворювань, зокрема ФПН [233]. Аналіз 

результатів дослідження дозволив дійти висновку, що при ФПН, яку викликали 

введенням тетрахлорметану, спостерігалася різка активація процесів ПОЛ, 

накопичення у крові вагітних щурів і в інших тканинах (особливо у печінці та 

плаценті) продуктів пероксидації з одночасним зниженням активності АОЗ 

організму експериментальних тварин.  

Вище наведені дослідження дають змогу стверджувати, що введення 

самицям тетрахлорметану призводить до хронічної експериментальної ФПН у 

тварин. Що надалі дає змогу вивчати віддалені наслідки впливу ФПН, на стан 

та функціонування репродуктивної функції у нащадків. 

Для дослідження впливу ФПН на фенотип нащадків, щурів матерів 

різних груп знеживлювали на 20 день вагітності для визначення стану 

фізичного розвитку плодів, біометричних показників плацент, вад розвитку, 

плідно-плацентарного коефіцієнту.  

При декапітації з матки вилучали плоди разом із плацентами, визначали 

стать. Далі, зважували їх та вимірювали ККР розмір. У самиць групи ФПН/мол. 

знижувались всі морфометричні параметри плацент і плодів (р ≤ 0,05), як 

жіночої так і чоловічої статі. Майже у всіх плодів були помічені крововиливи 

або гематоми на різних ділянках тіла. Відомо, що основними клінічними 

проявами хронічної ФПН є внутрішньоутробна затримка росту плода, 

внутрішньоутробна гіпоксія та їх поєднання. Ранньою ознакою недостатності 

плаценти є зниження синтезу всіх гормонів ФПК. Залежно від патології, яка 
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ускладнює перебіг вагітності, недостатність функції плаценти проявляється 

зменшенням або збільшенням товщини плаценти [228], що в подальшому 

призводить до ФПН.  

При дослідженні самиць групи ФПН/зр. спостерігали дещо іншу картину. 

Так, у плодів жіночої статі маса плаценти не змінювалася, але всі інші 

показники вірогідно зменшувались (довжина та ширина плаценти, маса плода 

та ККР). У плодів чоловічої статі змін знайдено майже не було.  

Таким чином, було виявлено порушення морфометричного розвитку 

плодів обох статей у самиць групи ФПН/мол. Відомо, що в результаті 

гемодинамічних і морфологічних змін первинно порушується трофічна функція 

плаценти і лише пізніше змінюється газообмін на рівні плацентарного бар'єру. 

Такі зміни, як порушення газообміну, гормональної функції плацентарного 

комплексу [229], транспорту живильних речовин й інші розлади при 

патологічному стані плаценти обумовлюють розвиток внутрішньоутробної 

гіпоксії плода, затримку його росту та розвитку, що в подальшому може 

призвести до несприятливих перинатальних наслідків [24]. У самиць групи 

ФПН/зр. при дослідженні плодів чоловічої статі ми не помітили особливих змін 

можливо тому, що відбувся компенсаторно-пристосувальний механізм у ФПК. 

Відомо, що з віком характер нейрогуморальної регуляції змінюється в бік 

послаблення нервових впливів і підвищення чутливості до гуморальних 

факторів. Однак багато аспектів матково-плацентарно-плодового кровообігу 

при різних патологічних станах плода залишаються ще недостатньо 

з'ясованими й вимагають подальшого вивчення. 

Внутрішньоутробне розвинення залежить від багатьох зовнішніх та 

внутрішніх факторів які оточують плід. На сьогодні майже не відомо, як саме 

впливає ФПН матерів різного репродуктивного віку на соматостатевий 

розвиток нащадків жіночої та чоловічої статі.  

Спостереження за вагітними тваринами виявило, що в інтактних тварин, 

тривалість вагітності не відрізнялась від такої у самиць із ФПН, а її перебіг був 

без особливостей. Пологи наставали вчасно – на 22-23 добу вагітності. Але 
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були самиці з експериментальною ФПН, які не змогли взагалі народити та 

помирали вагітними. При розтині таких самиць, нами була відмічена велика 

кількість плодів (навіть для такої тварини, як щур). У більшості таких самиць 

спостерігали кровотечу. Відомо, що плацентарна недостатність може викликати 

великі крововиливи, особливо якщо у вагітної діагностовано гостру форму 

ФПН. За даними деяких авторів, саме у матерів репродуктивно зрілого віку 

мало місце маткового крововиливу відразу після пологів [53], ФПН призводить 

до народження більшої кількості мертвих нащадків, тобто ФПК не в змозі 

нормально адаптуватися до патологічних змін плаценти впродовж вагітності 

[242].   

Серед інтактних самиць які народжували, мертвих щурів знайдено не 

було. При спостереженні за пологами та соматостатевим розвитком нащадків 

групи тварин ФПН/мол. були знайдені мертві щури у кількості 12,5 %, у групі 

ФПН/зр. – 11,4 %. Кількість народжених нащадків не відрізнялась від інтактних 

груп, це відбувалось за рахунок того, що ФПН розвивається у другому та 

третьому триместрі вагітності, і ні яким чином не впливає на запліднення та 

імплантацію плідного яйця.  

При порівнянні співвідношення статі народжених нащадків, спостерігали 

появу більшої кількості самців у всіх групах із ФПН, або самиць з більшим 

розміром аногенітальної відстані (так звана, маскулінізація нащадків жіночої 

статі). Можливо, це повязано з високим вмістом андрогенів у вагітних щурів на 

тлі ФПН.  

Життєздатність у перший місяць життя вважають одним з головних 

показників, який характеризує здатність організму до пристосування до різних 

умов життя. Загибель переважно відбувалась між 1 та 14 добою 

післянатального життя. Нащадки інтактних груп доживали до 30 доби життя у 

100 % випадків, у групі ФПН/мол. – 100 %, але ФПН/зр. – 88 %, що було 

статистично достовірно більше (р < 0,01). 

При дослідженні щурят аналізували також фізіологічні показники 

соматичного розвинення, які є ознаками нормального фізичного розвитку у 
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відповідності до притаманного даному виду тварин терміну. ФПН майже не 

вплинула на соматичний розвиток нащадків які народилися від матерів щурів 

молодого репродуктивного віку, зміни спостерігали тільки у більш пізньому 

появі зубів. Навпаки у нащадків народжених від зрілих матерів спостерігали 

затримку соматичного розвитку (відлипання вух, появу первинного та 

вторинного волосяного покриву, прорізання зубів).  

Після пологів у нащадків вимірювали аногенітальну відстань, а пізніше 

відслідковували час опущення яєчок у мошонку (у самців) та терміни відкриття 

піхви (у самиць) для оцінки перебігу статевого розвитку тварин. При 

вимірюванні аногенітальної відстані у щурів двох статей, відмінностей між 

групами знайдено не було.  

Інтегральним показником фізичного стану тварини прийнято вважати масу 

тіла нащадків, зміни якої досліджувалися впродовж 60 діб. При дослідженні 

самиць нащадків групи ФПН/мол. маса тіла майже не змінювалася впродовж 

двох місяців постнатального життя. У групі ФПН/зр. маса тіла самиць нащадків 

починаючи з першого дня життя була нижчою порівняно з інтактною групою 

(5,46±0,20) г, проти (6,54±0,14) г (p = 0,0022), до статевої зрілості нащадків – 

(55,86±2,39) г, проти (68,54±4,19) г (р = 0,03).  

Таким чином, ФПН впливає на соматичний розвиток нащадків чоловічої 

та жіночої статі. У тварин групи ФПН/зр. соматичний розвиток відбувається с 

запізненням на відміну від нащадків групи ФПН/мол.   

Відомо, що у особин чоловічої статі саме сім’яник на певних стадіях 

розвитку індукує чоловічий характер розвитку статевої системи, начебто 

ініціює формоутворюючий процес у певному напрямку. А чоловічий статевий 

гормон відіграє провідну роль у морфогенезі чоловічих статевих органів 

ембріона 243. Як наведено вище у нащадків самців народжених від матерів 

щурів із ФПН двох вікових груп ознак фемінізації виявлено не було 

(скорочення аногенітальної відстані) але були порушення перебігу статевого 

розвитку (затримка опущення сім’яників у мошонку), що вказує на відмінності 
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перебігу процесу диференціації статі. Тобто, у плодів піддослідних груп в 

ембріональний період становлення тестостеронутворюючої функції сім’яників 

проходило без відхилень саме тому аногенітальна відстань не відрізнялась від 

інтактних груп. Але при дослідженні статевого дозрівання у нащадків були 

знайдені відхилення у строках опущення сім’яників.  

Відомо, що синтез Тс сім’яниками регулюється за допомогою 

гіпоталамуса та гіпофіза. В залежності від характеру секреції гонадотропних 

гормонів функціонування вісі гіпоталамус-гіпофіз-гонади відбувається за 

чоловічим або жіночим типом – циклічно у самок та ациклічно у самців. Для 

розвитку статі крім структурної організації органа суттєвим і не менш 

важливим є процес статевої диференціації мозку. Багатьма дослідженнями 

доведено, що статева диференціація мозку відбувається на ранніх етапах 

онтогенезу і у ссавців проходить внаслідок короткочасного значного зростання 

концентрації Тс, який синтезується сім’яниками, так званий «пік тестостерону» 

[263]. Першим піком вироблення Тс є внутрішньоутробний розвиток, у людини 

це другий триместр вагітності, у щурів – третій. Такий високий рівень синтезу 

чоловічого статевого гормону впливає на утворення статевих клітин 

сім’яниками. Другий пік Тс відбувається у людини перед народженням, а у 

щурів на 3-7 добу постнатального життя. Саме в цей період відбувається 

статева диференціація головного мозку за чоловічим типом. Ця подія є 

критичною та програмуючою для багатьох основних характеристик розвитку та 

функціонування чоловічого організму, а її порушення суттєво позначаються на 

статевій активності дорослих особин. З огляду на це, дані про відмінності 

статевої поведінки у нащадків можуть свідчити про відмінності у перебігу 

статевої диференціації мозку. 

Саме тому було доцільно дослідити чи впливає ФПН матерів на перебіг 

статевої диференціації мозку нащадків чоловічої статі, що саме було і виконано 

на 5 добу постнатального життя. Так, у досліджені рівень Тс у нащадків-самців 

групи ФПН/мол. (16,3±0,7) нмоль/л та ФПН/зр. (17,9±1,0) нмоль/л, статистично 

значуще був меншим, порівняно з тваринами, що народжені від інтактних 
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матерів Інт/мол. (24,0±1,0) нмоль/л, Інт/зр. (24,9±1,1) нмоль/л, відповідно 

р < 0,05.  

Таким чином, ФПН впливає на статеву диференціацію мозку у нащадків 

чоловічої статі, але не впливає на структурну організацію сім’яників. Низький 

рівень Тс на 5 добу постнатального життя призводить у статевозрілих самців 

щурів народжених від матерів із ФПН до порушення статевої поведінки та 

гіперестрогенії, зниження рівня Тс. 

Перехідним періодом розвитку репродуктивної системи є пубертатний 

період, це важливий крок перед настанням статевої зрілості. Пубертатогенез – 

складний багатоступеневий процес, внаслідок якого відбувається возз’єднання 

окремих ланок в єдину функціонально активну ГГГС. 

Надалі досліджували розвиток репродуктивної системи у період 

становлення репродуктивної системи, а саме на 50 день постнатального життя. 

При дослідженні маси тіла у нащадків самців групи ФПН/мол. спостерігали 

підвищення ваги (65,8±2,3) г, порівняно з Інт/мол. (59,4±2,4) г відповідно. Але 

дуже цікавим фактом було те, що група нащадків Інт/зр. відрізнялись більшою 

вагою у період пубертатогенезу, ніж самці Інт/мол. (73,0±3,6) г проти 

(59,4±2,4) г. При дослідженні вагових показників репродуктивних органів 

самців, а саме сім'яників та їх придатків – епідидимусів, змін знайдено не було 

як у нащадків народжених від молодих, так і у нащадків народжених від 

репродуктивно зрілих матерів. Іншими дослідниками показано зменшена маса 

сім'яників на 5 та 20 день життя але вже на 40 день, маса яєчок не відрізнялась 

від інтактної групи нащадків [36]. 

При розтині пубертатних самців були виявлені тварини у яких спостерігали 

не опущення сім'яників у мошонку (крипторхізм), такі щури були народжені від 

матерів групи ФПН/мол. А також тварина у якої взагалі був відсутній сім'яник 

та його придаток, але нирка та сечовід були присутні. Іншими дослідженнями 

теж були показані такі вади чоловічої репродуктивної системи, як крипторхізм 

та гіпоспадія у нащадків народжених від матерів з ФПН [39]. 
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Крипторхізм – це відсутність одного або двох яєчок у мошонці. В нормі у 

хлопчиків вони опускаються в мошонку на дев'ятому місяці вагітності, 

незадовго до появи дитини на світ. Цей процес може завершитися у найближчі 

тижні після народження. Іноді яєчка можуть опускатися до року. Вкрай рідкісні 

випадки, коли яєчка опускаються вже в підлітковому віці (приблизно в 0,5-1 %). 

Безпосереднім і очевидним ускладненням крипторхізму є чоловіче безпліддя та 

рак яєчка. Причин даної патології може бути величезна кількість, але 

найпоширеніші такі: порушення роботи ендокринної системи (порушення 

секреції гонадотропінів в антенатальном та постнатальном періодах), 

порушення рецепторного апарата яєчка при нормальном рівні Тс, дисбаланс 

гормонів у вагітної жінки під час виношування хлопчика [41]. 

Деякими дослідниками показан зв'язок між крипторхізмом та віком матері, 

так за даними S. Mavrogenis  у старших жінок (старше 35 років) існує більший 

відсоток народити хлопця з крипторхізмом [249]. Інші дослідники стверджують, 

що саме у молодих матерів (молодше 18 років) більший ризик народження 

хворого хлопця [250], що саме відбувалося у нашому дослідженні. Тому важко 

зробити висновки стосовно зв'язку віку матері з крипторхізмом. 

При дослідженні статевого дозрівання у самців нащадків спостерігали 

затримку статевого розвитку у вигляді пізніх строків опущення яєчок у 

мошонку в незалежності від віку матері. Так, у групі Інт/мол. (21,0±0,3) діб 

проти ФПН/мол. (26,8±0,7) діб; Інт/зр. (21,5±0,3) діб проти ФПН/зр. (25,8±0,8) 

діб (р < 0,05). Затримка статевого дозрівання пов’язана з функціональною 

незрілістю ГГГС та транзиторним зниженням продукції гонадотропних і 

статевих гормонів. При зниженні імпульсної секреції ЛГ та ФСГ продукція 

статевих гормонів статевими залозами знаходиться на низькому рівні. ЛГ разом 

з гонадним Тс і інсуліноподібним фактором 3 підтримує ендокринну функцію 

яєчка, керовану клітинами Лейдіга, яка необхідна для розвитку і 

диференціювання геніталій у чоловіків в процесі визначення статевої 

приналежності [251], ФСГ, в свою чергу, підтримує екзокринну функцію яєчок, 

керовану клітинами Сертолі через сперматогенез. Також дуже важливими у 
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статевому розвитку чоловічого організму є анти-мюллерів гормон, який 

починається вироблятися ще в ембріональному періоді в яєчках у клітинах 

Сертоліі та інгибин В, вони беруть участь в регуляції маскулінізації геніталій і 

регуляції негативного зворотного зв'язку секреції ФСГ. Тобто, ГГГС грає 

ключову роль в завершенні фенотипичної диференціації та розвитку статевого 

дозрівання плоду, чоловіків в період статевого дозрівання і в зрілому віці [37, 

40]. 

При дослідженні вагових показників репродуктивних органів, були знайдені 

зміни лишу у масі ПЗ, вона була меншою на 40 % у нащадків групи ФПН/мол. 

та на 32 %. Концентрація статевих гормонів у нащадків групи ФПН/мол. 

спостерігали підвищений рівень Е2 (на 87 %), та навпаки знижений рівень Тс (на 

37 %), тобто, ФПН призводить до естрогенізації нащадків чоловічої статі. У 

нащадків групи ФПН/зр. був знижений рівень Тс на 30 % на тлі не змінного 

рівня Е2. Рівень ПГ у самців групи ФПН/мол. підвищувався 4,25 [3,10-

5,60] нг/мл, проти 1,90 [1,90-2,20] нг/мл контрольної групи відповідного віку 

(р < 0,05). У самців народжених від матерів щурів ФПН/зр. різниці між 

показниками рівня ПГ знайдено не було. 

Тестостерон виробляється та регулюється яєчками, що розвиваються в 

ембріональному періоді, насамперед у відповідь на людський ХГ, гормон, що 

виробляється плацентою [253, 254]. Деякі автори припускають, що порушення 

вироблення ХГ може бути пов'язано з недорозвиненням яєчок які розвиваються 

в утробі матері, Р. Chedane et al. недавно показали, що плаценти хлопчиків, що 

народилися з крипторхізм, мали дещо нижчі рівні загального ХГ в порівнянні з 

контрольною групою. Автори припускають, що більш низькі значення ХГ, які 

спостерігаються в плацентах хлопчиків з крипторхізм, можуть відображати 

більш нижчий рівень вироблення Тс, що, в свою чергу, може привести до 

запізнення опущення яєчка у мошонку (крипторхізму) [41, 253]. Також відомо, 

що ХГ сприяє синтезу естрогенів в ФПК, а також бере участь в процесі 

ароматизації андрогенів плодового походження. Тим самим, він впливає на 

формування функціональної активності гонад і надниркових залоз плода. 
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Наростання рівня ХГ, а також синтезованих жовтим тілом і плацентою 

стероїдних гормонів призводить до гальмування циклічної секреції 

гіпофізарних гонадотропних гормонів, що проявляється низьким вмістом 

останніх при вагітності [17]. Гормональна регуляція статевого розвитку самців 

починається ще в утробі матері та продовжується протягом всього життя. Будь-

які негативні фактори в ембріональному періоді можуть впливати на 

становлення та функціонування репродуктивної системи впродовж всього 

життя особини чоловічої статі.  

При морфофункціональному дослідженні гістологічної будови сім’яників 

у щурів групи Інт/мол. та Інт/зр. виявили типову будову тестикулярної тканини 

органа. У нащадків, народжених від самиць групи ФПН/мол., виявлено 

гальмування диференціювання статевих клітин, у той час як у нащадків, 

народжених від ФПН/зр., негативні наслідки цього впливу були нівельовані і 

темпи становлення сперматогенезу наближалися до рівня інтактної групи. 

Згідно сучасних уявлень, посилення ПОЛ є важливою патогенетичною 

складовою будь-якого стресорного впливу, причиною порушення структури і 

функції мембран включно з мітохондріальними, та активації ряду стрес-

реактивних сигналінгових шляхів, що є підґрунтям подальшого розвитку 

широкого спектру хвороб [259, 260]. Однак з'являються суперечливі 

експериментальні дані стосовно впливу оксидативного стресу під час 

внутрішньоутробного розвитку на формування залежно від статі схильності до 

виникнення з віком таких хронічних патологічних станів, як ожиріння, 

метаболічний синдром, ендотеліальна дисфункція та серцево-судинні 

захворювання [261, 262]. Тому наступною частиною роботи було визначити 

вплив ФПН на формування оксидативного статусу у нащадків обох статей в 

період пубертату.  

Отримані результати свідчать про те, що моделювання ФПН у другій 

половині вагітності призводить до формування у щурів-нащадків в період 

пубертату зміненого патерна активності ферментів АОЗ, що реалізується у 

зсувах рівнів в сироватці крові як первинних, так і кінцевих продуктів ПОЛ. 
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Привертає увагу, що у самців-нащадків інтактних матерів зрілого 

репродуктивного віку було визначено більшу активність каталази в тканині 

печінки в період пубертату, ніж у самців-нащадків матерів молодого 

репродуктивного віку на 44 %. Це супроводжувалося суттєвим зниженням 

рівнів тестостерону (медіана складала 3,90 нмоль/л проти 23,80 нмоль/л, 

відповідно, р < 0,05), що може свідчити про значні вихідні розбіжності у 

функціонуванні плаценти за умов різного репродуктивного віку із впливом на 

активність ключових ферментів синтезу та/або метаболізму статевих гормонів 

[263, 264]. Також слід відзначити, що у самців-нащадків ФПН/мол. призводила 

до зростання активності каталази на 40 %, тоді як у нащадків ФПН/зр. ця 

активність значущо гальмувалася. Останнє спостерігали поряд зі зниженням 

активності ГПО на 29 % та, одночасно, зменшенням рівнів відновленого 

глутатіону на 39 %, р < 0,001. Згідно останніх тенденцій, компенсаторну 

активацію ферментів у нащадків після впливу різноманітних стресуючих 

чинників під час внутрішньоутробного розвитку пов'язують з епігенетичною 

активацією стрес-реактивних шляхів, що може у подальшому реалізуватися у 

виснаженні ресурсів та розвитку ряду хронічних захворювань із запальним 

компонентом у патогенезі [257]. З іншого боку, гальмування роботи 

компонентів системи захисту, або метаболічних ферментів різних шляхів часто 

пов'язують з окисними модифікаціями власно білкових молекул протягом 

онтогенезу [260].  

Таким чином, ФПН впливає на соматостатевий розвиток самців нащадків 

народжених від матерів щурів різного репродуктивного віку, що проявляється у 

затримці статевого дозрівання та дисбалансі статевих гормонів (зниження Тс у 

всіх тварин та підвищення рівня Е2 тільки у нащадків народжених від 

репродуктивно молодих самиць). ФПН викликає суттєві зміни активності 

базових елементів АОЗ нащадків чоловічої статі, більш виразні зміни 

спостерігалися у нащадків матерів зрілого репродуктивного віку, що може бути 

обумовлено впливом інволютивних процесів у плаценті, які порушують 

трофіку. Але при морфологічному досліджені сім’яників спостерігаються 
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більші зміни саме у нащадків групи ФПН/мол., виявлено гальмування 

диференціювання статевих клітин. В подальшому такі зміни можуть призвести 

до проблем з функціонуванням чоловічої репродуктивної системи. 

Жіноче репродуктивне здоров’я є дуже важливим етапом розвитку 

населення будь-якої країни. Але на жаль, на сьогодні дуже багато жінок 

потерпають від безпліддя [267]. На стан репродуктивної системи дорослої 

особини жіночої статі впливають багато факторів. Для нормального 

функціонування генеративної системи у дорослому віці жіноча репродуктивна 

функція повинна пройти перехідний період, а саме один з критичних періодів – 

пубертатогенез. І від того як буде відбуватися возз’єднання окремих ланок в 

єдину функціонально активну ГГГС залежить майбутнє здоров’є дорослої 

особини жіночої статі. Саме тому, наступною частиною роботи було 

дослідження перебігу пубертатного періоду самиць нащадків, народжених від 

матерів різного віку з ФПН 

Аналіз маси тіла тварин, яка вважається інтегральним показником 

фізичного стану, показав, що у самиць нащадків народжених від матерів щурів 

із ФПН/мол. вага тіла не відрізнялась від інтактної групи. Навпроти, у нащадків 

ФПН/зр. було виявлено вірогідне збільшення маси тіла на 18 %. 

Статеве дозрівання зазвичай настає, коли людина накопичила достатню 

кількість енергії у вигляді жирового відкладення з високим рівнем 

циркулюючого лептину та інсуліну. Але іншими дослідженнями показано, що 

для настання статевого дозрівання не потрібні високі рівні цих гормонів [268]. 

У нашому дослідженні саме у нащадків ФПН/зр. була збільшена маса тіла і це 

можна пояснити тим, що, естрогени пов'язані зі зниженням доставки жирних 

кислот до печінки і зниженням рівня циркуляції тригліцеридів [269]. Втрата або 

зниження естрогенів, як в період менопаузи, оваріектомії або з віком, пов'язана 

з накопиченням жирової тканини, посиленням експресії ліпогенного гена та 

стійкістю до інсуліну [270]. Це в свою чергу створює негайний ризик 

перинатальних ускладнень і може призвести до адаптивних довгострокових 

наслідків у нащадків, які включають схильність до розвитку ожиріння, 



 

 

 

258 

цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому в подальшому житті [271, 

272].  

Початок статевого дозрівання в особин жіночої статі пов’язують з раптовим 

підвищенням рівня естрогенів у крові, слідом за яким у щурів відбувається 

розрив вагінальної мембрани і відкриття піхви, а потім перша овуляція. 

Аногенітальна відстань ссавців є однією з ознак статевого диморфізму: у самців 

вона більша, ніж у самиць. За результатами нашого дослідження показано, що 

ФПН самиць двох вікових груп призводить до збільшення аногенітальної 

відстані у нащадків жіночої статі. Такі зміни вказують на певний дисонанс у 

подовженні аногенітальної відстані у майже всіх нащадків народжених від 

матерів щурів із ФПН, що є характерним для естрогенодефіциту. Так, у групі 

ФПН/мол. відстань між вагіною та анальним отвором становила (9,6±0,7) мм, 

проти (7,7±0,2) мм у інтактній групі відповідного віку. В нащадків групи 

ФПН/зр. – (9,6±0,4) мм, проти (8,2±0,2) мм відповідно, р < 0,05. Також у 

нащадків жіночої статі, які були народжені матерями двох вікових груп із ФПН 

спостерігали прискорене статеве дозрівання у вигляді більш ранніх строках 

відкриття піхви. Так, Інт/мол. (68,3±2,2) діб проти ФПН/мол. (63,1±1,1) діб; 

Інт/зр. (73,9 ±2,7) діб, проти ФПН/зр. (55,7±0,8) діб (р < 0,05).  

При дослідженні вагових показників репродуктивних органів, а саме, матка 

у нащадків щурів народжених від самиць групи ФПН/мол. була більша на 98 %, 

на 300 % – від ФПН/зр., порівняно з інтактними тваринами відповідного віку. 

Це можна пояснити тим, що у нащадків спостерігали прискорене статеве 

дозрівання – матка за розмірами та вагою була більша ніж у інфантильних 

тварин. Вага яєчників збільшувалась на 30 % тільки у нащадків ФПН/мол. 

(р < 0,05). 

При дослідженні статевих гормонів у нащадків щурів ФПН/мол. ніякої 

різниці між даними не було. Навпроти, у нащадків групи ФПН/зр. рівень Е2 був 

знижений на 57 %, відповідно, співвідношення Т/Е2 було більше на 75 %. При 

визначенні ПГ у сироватці крові всіх досліджуваних груп змін знайдено не було. 
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Для визначення впливу ФПН на будову яєчників була досліджена 

гістоструктура яєчників пубертатних нащадків самиць, народжених від матерів 

молодого та зрілого репродуктивного віку із ФПН. Гістологічна структура 

яєчників інтактних щурів пубертатного віку, відповідала нормальному стану 

фолікулогенезу, характерного для цього періоду розвитку. 

У яєчниках нащадків ФПН/мол., у пубертатному періоді онтогенезу 

виявлено зменшення об′ємної щільності всіх фолікулів. Відмічено порушення 

співвідношення типів фолікулів – перевагу мали вторинні ранні фолікули при 

тому, що у інтактних самиць відповідного віку основна частка належала 

вторинним пізнім фолікулам. Крім того, зменшився резерв фолікулогенезу (пул 

примордіальних фолікулів) і візуально виразно збільшився рівень атрезії 

фолікулів. 

У яєчниках нащадків ФПН/зр., у період становлення статевої зрілості 

аналогічно виразно зменшено кількість примордіальних та зростаючих 

фолікулів, більше фолікулів зазнали атрезії. Візуально загальна кількість 

фолікулів, що досягли зрілості, судячи за зменшення наявності граафових 

пухирців, показово зменшена порівняно з інтактним контролем. 

Таким чином, при дослідженні гістоструктури яєчників самиць 

пубертатного віку народжених від матерів щурів молодого та зрілого 

репродуктивного віку із ФПН, було виявлено знижену кількість фолікулів та 

візуально виразно збільшений рівень атретичних фолікулів.   

При дослідженні оксидативного стану нащадків щурів жіночої статі було 

виявлено, що ФПН у другій половині вагітності у матерів різного 

репродуктивного віку призводить до формування у нащадків в період 

пубертатогенезу зміненого програмування активності ферментів АОЗ. Це 

реалізується у зсувах рівнів в сироватці крові як первинних, так і кінцевих 

продуктів ПОЛ. У нащадків групи ФПН/зр. рівень СОД зменшувався порівняно 

з інтактною групою (58,76±4,86) Од/мг білка, проти (76,82±5,48) Од/мг білка, 

відповідно р < 0,05. Вміст глутатіону зменшувався під впливом ФПН во всіх 

групах нащадків жіночої статі. Так, ФПН/мол. (14,23±1,38) мкмоль/мг проти 
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Інт/мол. (21,02±2,12) мкмоль/мг білка; ФПН/зр. (16,03±1,06) мкмоль/мг білка 

проти Інт/зр. (25,58±2,89) мкмоль/мг білка, відповідно р < 0,05.  

Таким чином, експериментальна хронічна ФПН у третьому триместрі 

вагітності впливає на на статевий розвиток нащадків. В самиць спостерігається 

прискорене статеве дозрівання, на тлі зменшеної аногенітальної відстані при 

народженні. При дослідженні гістоструктури яєчників самиць пубертатного 

віку, було виявлено знижену кількість фолікулів та візуально виразно 

збільшений рівень атретичних фолікулів, тобто зменшується резерв 

фолікулогенезу (пул примордіальних фолікулів). Також змінюється патерн 

активності ферментів АОЗ, що реалізується у підвищенні рівнів як первинних, 

так і кінцевих продуктів ліпопероксидації. Але більш виразні порушення 

спостерігалися у нащадків групи ФПН/зр., що додатково проявляється у 

підвищенні маси тіла, а головне збільшується співвідношення статевих 

гормонів у бік андрогенізації, що сприяє неадекватній стимуляції яєчників, 

наслідком якої є порушення стероїдогенезу.  

На стан репродуктивної системи дорослої особини чоловічої статі 

впливають багато факторів. До теперішнього часу лишається відкритим 

питання про віддалені наслідки впливу ФПН для функціональних систем 

організму людини, зокрема для репродуктивної системи нащадків чоловічої 

статі. Саме тому, нами було вивчено віддалені наслідки ФПН на 

функціонування РС дорослих нащадків чоловічої статі, які були народжені 

матерями різного віку.  

Згідно до отриманих даних ФПН призводить до вірогідних змін у рівні 

загального Тс у нащадків народжених від матерів щурів різного 

репродуктивного віку. Так, у нащадків групи ФПН/мол. рівень Тс був знижений 

8,00 [8,00-8,00] нмоль/л, порівняно з групою Інт/мол. 13,00 [9,00-14,90] нмоль/л, 

відповідно р < 0,05. В самців групи ФПН/зр. були такі ж зміни у концентрації 

статевих гормонів, а саме 8,00 [8,00-9,00] нмоль/л у експериментальній групі, 

проти інтактної групи 10,00 [9,35-10,00] нмоль/л, відповідно, р < 0,05. 

Навпроти, загальний рівень Е2 залишався майже без змін, але все ж таки, у всіх 
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піддослідних нащадків відбувався зсув у співвідношенні статевих гормонів у 

біг гіперестрогенізації.  

На автопсії щурів після проведення комплексу досліджень були визначені 

маса тіла та обраховані відносні маси органів. Фетоплацентарна недостатність 

більшою мірою впливає на самців нащадків народжених від матерів щурів 

зрілого репродуктивного віку. У тварин групи ФПН/мол. спостерігали 

зменшення відносної маси гіпофіза на 20 % від інтактної групи відповідного 

віку.   

У нащадків народжених від репродуктивно зрілих самиць спостерігали 

більші відмінності між від молодих. Так, у нащадків групи ФПН/зр. 

спостерігали підвищення маси репродуктивних органів, а саме ПЗ на 36 % та 

епідидимусів на 23 %, р < 0,05. Маса надниркових залоз навпроти знижувалась 

на 34 % порівняно з даними інтактних тварин відповідного віку. Такі 

протилежні зміни у вазі ПЗ та наднирників можуть свідчити про 

компенсаторний механізм відновлення загального рівня андрогенів в 

чоловічому організмі, тому що саме в кірковому шарі наднирників починають 

додатково синтезуватися андрогени при недостатньому їх виробленні.  

Також було досліджено вагу таких органів як: селезінка, сім'яники, 

печінка та сім’яні пухирці але достовірної різниці у вазі цих органів знайдено 

не було.  

На автопсії було досліджено спермограму самців щурів нащадків. За 

показниками функціонального стану епідидимальних сперматозоїдів у тварин 

групи ФПН/мол. частка патологічних форм сперміїв знижувалась на 43 % 

(р < 0,05), інших змін знайдено не було. Але на тлі зниження патологічних 

клітин сперматогенезу при дослідженні спермограми було виявлено ознаки 

аглютинації у 40 % тварин. Відоме патологічне явище – аглютинація 

сперматозоїдів – стан, за якого чоловічі з’єднуються між собою або з різними 

фракціями, присутніми в еякуляті (слизом, епітеліальними клітинами, 

макрофагами), що може приводити до чоловічого безпліддя через втрату 

сперматозоїдами рухливості. 
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Була зроблена морфометрія сім’яників, яка показала, що ФПН, не виявила 

грубих порушень гістологічної структури яєчок та явних ознак затримки 

сперматогенезу. Але у нащадків ФПН/мол., відсоток випадків злущення 

сперматогенного епітелію в просвіт канальця становив 0,50 та 0,25 %, 

відповідно (р < 0,05). 

Статева поведінка є невід’ємною частиною функціонування 

репродуктивної функції, що забезпечує синхронізацію поведінкових реакцій 

статевих партнерів для передачі генетичної інформації. Регуляція статевої 

поведінки здійснюється нейроендокринною системою шляхом поєднаної дії 

статевих стероїдів, їх метаболітів, нейромедіаторів та нейропептидів. На 

чоловічу РС впливає багато негативних факторів які діють на її становлення та 

функціонування.  

При ФПН можливий каскад нейрогормональних змін в організмі матері і 

плоду, які із залученням імпринтингових механізмів програмують порушення 

нейроендокринної регуляції багатьох фізіологічних функцій, включаючи 

поведінку, процеси репродукції та адаптації у дорослих нащадків. До 

теперішнього часу лишається відкритим питання про віддалені наслідки впливу 

ФПН для функціонування репродуктивної системи нащадків, зокрема для 

статевої поведінки самців.   

У всіх інтактних тварин нащадків за 15 хв тесту відмічалися усі елементи 

статевої поведінки – залицяльної (за яку прийнято вважати наближення до 

самки з обнюхуванням аногенітальної області) та саме копулятивної (садки, 

інтромісії та еякуляції). При дослідженні статевої поведінки щурів групи 

ФПН/мол. спостерігали збільшення часу на відтворення копулятивних реакцій, 

навпроти зменшення кількості садок на 35 % та інтромісій на 39 %. Еякуляції 

відбувалися лише у 20 % самців цієї групи за час тесту.  

При дослідженні статевої поведінки нащадків самців ФПН/зр. спостерігали 

збільшення часу для відтворення копулятивних реакцій, навпроти кількість 

садок та інтромісій істотно знижувалась. Слід зауважити, що тільки 30 % 
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самців завершили свій статевий акт еякуляцією за відведений час. Кількість 

наближень самця до самиці збільшилась вдвічі.  

Таким чином, можна стверджувати, що ФПН призводить до порушення 

гормонального балансу в перинатальному періоді індивідуального розвитку 

організму та спричинює істотний модифікувальний вплив на становлення 

нейроендокринних механізмів регуляції поведінки. Відомо, що статева 

диференціація мозку самців щурів відбувається на 16-18 добу 

внутрішньоутробного розвитку (у чоловічих плодів на 20 тиждень вагітності) і 

саме в цей період важливим є пікове зростання секреції тестостерону. Якщо з 

якоїсь причини андрогенний стимул відсутній, маскулінізація мозку не 

відбувається. При ФПН відбувається дисбаланс рівнів плацентарних та 

фетальних гормонів. Так, було показно зниження рівнів Е2, ПГ та ПЛ у жінок з 

проявами ФПН [108]. Також може знижуватися рівень ХГ, він сприяє синтезу 

естрогенів у ФПК, та бере участь в процесі ароматизації андрогенів плодового 

походження. Тим самим, ХГ впливає на формування функціональної активності 

гонад і надниркових залоз плода. Наростання рівня ХГ, а також синтезованих 

жовтим тілом і плацентою стероїдних гормонів призводить до гальмування 

циклічної секреції гіпофізарних гонадотропних гормонів, що проявляється 

низьким вмістом останніх при вагітності [236].  

Отже, ФПН впливає на статеву поведінку нащадків чоловічої статі, а саме, 

відбуваються порушення на центральному та периферійному рівнях регуляції.  

При дослідженні фертильності самців нащадків у всіх груп визначали 

розраховуючи індекси запліднення та вагітності самок за результатами 

експерименту, в якому до статевозрілих самців всіх груп на 8 діб підсаджували 

інтактних самиць. За аналізом ранкових вагінальних мазків та результатів 

автопсії самок було виявлено, що індекс запліднення дорівнював 100 % в 

інтактних групах. Індекс вагітності склав 83,3 % у групі ФПН/мол., групі 

ФПН/зр. – 75 %, (р < 0,05). Інтегральна плодовитість була знижена у групах 

ФПН двох вікових груп, р < 0,05. Дані, що були отримані на автопсії самок на 

20 добу вагітності, за показниками кількості жовтих тіл, місць імплантації та 
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плодів між групами відсутні статистично достовірні відмінності. Крім того, не 

виявлено відмінностей у величині внутрішньоутробних втрат під час вагітності, 

що свідчить про її нормальний перебіг. 

Таким чином, ФПН впливає на репродуктивну функцію дорослих самців 

нащадків народжених від матерів різного репродуктивного віку, що 

проявляється у дисбалансі статевих гормонів у бік відносної естрогенізації 

(зниження рівня Тс у всіх тварин). Низький рівень чоловічого статевого 

гормону призводить до зниження рухливих сперматозоїдів майже на 50 % у 

нащадків народжених від репродуктивно зрілих матерів щурів, що в 

подальшому може призвести до проблем с зачаттям. Також, ФПН у матерів 

молодого та репродуктивно зрілого віку призводить до зниження фертильності 

самців нащадків. 

У всіх піддослідних статевозрілих самиць нащадків у сироватці крові 

визначали концентрації статевих гормонів. При порівнянні інтактних груп 

нащадків щурів народжених від матерів двох вікових груп спостерігали різний 

вихідний рівень Е2. Так, у самиць народжених від матерів Інт/зр. концентрація 

цього статевого гормону була знижена на 62 %, рівень Тс не змінювався але 

його відношення до Е2 в крові суттєво збільшувалося (р < 0,05) порівняно з 

нащадками матерів Інт/мол. Можливо, це можна пояснити тим, що загальний 

рівень статевих гормонів у жінок, які вагітніють у зрілому репродуктивному 

віці знижений з причини поступового угасання репродуктивної функції з віком 

порівняно з молодими жінками [236].  

При дослідженні статевих гормонів у групі ФПН/мол. спостерігали 

вірогідне підвищення рівня Е2 майже на 25 %, та рівня Тс на 122 %. 

Співвідношення статевих гормонів не відрізнялися від інтактної групи 

відповідного віку, (р < 0,05). В нащадків народжених від ФПН/зр. спостерігали 

достовірне (р < 0,05) підвищення показників у співвідношенні Т/Е2 при 

незмінній концентрації Е2 та дещо вищому рівні Тс (р < 0,05).  

Для прояву ефектів Е2 суттєвим є його співвідношення з Тс, тому що Е2 

утворюється з Тс у жінок – в корі надниркових залоз, фолікулах яєчників і 
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плаценті. Тому за потрібне ми вважали порівняти масу деяких внутрішніх 

органів. Наслідком ФПН у нащадків групи ФПН/мол. було підвищення 

відносної маси нирок (р < 0,05), у групі ФПН/зр. абсолютна маса печінки та 

надниркових залоз була зменшена на 17 % (р < 0,05), маса нирок – на 9 % 

порівняно з інтактними тваринами, але маса гіпофізу не змінювалась.  

При незмінній масі тіла, маса яєчників знижувалася майже на 40 % у 

самок групи ФПН/мол. (р < 0,05), а маса матки зменшувалася у два рази у самок 

групи ФПН/зр. (р < 0,05). На автопсії також підраховувалася кількість зрілих 

фолікулів у яєчниках всіх самок. При підрахунку була виявлена зменшена 

кількість фолікулів у нащадків групи ФПН/мол. (3,00±1,17 проти 5,00±1,52 у 

інтактних тварин, (р < 0,05)), відносно нащадків ФПН/зр. різниці у кількості 

фолікулів знайдено не було. Відносна маса селезінки та тимусу у піддослідних 

самок у всіх групах не змінювалася.  

Особливістю функціонування жіночої РС є її циклічність. Естральний 

цикл у статевозрілих нащадків жіночої статі двох інтактних груп був 

зареєстрований у 100 % випадків. У піддослідних групах спостерігалося 

зниження кількості циклюючих самок, а саме: із 100 % нащадків народжених 

від матерів щурів із ФПН/мол. – 30 % не мали регулярного естрального циклу 

(р < 0,001); у групі з ФПН/зр. – 28 % (р < 0,05). Але тривалість та фазова 

структура естрального циклу самиць всіх досліджуваних груп майже не 

змінювалася на тлі ФПН. 

На тлі ФПН у вагітних щурів молодого репродуктивного віку 

спостерігається суттєве зниження рівнів ПГ та Е3. Як вище зазначалося, 

яєчники та яйцеклітини нащадків жіночої статі починають формуватися саме в 

утробі матері. Такі низькі рівні гормонів, впливають на формування статевих 

клітин та гонад, що саме було показано у нашому дослідженні. Нащадки мали 

зменшену кількість фолікулів та знижену масу яєчників, що в подальшому 

може призвести до деяких проблем с зачаттям. 

У наших попередніх дослідженнях було показано, що у зрілих самок 

щурів на тлі ФПН, у сироватці крові спостерігали знижений рівень ПГ та 
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навпаки підвищену концентрацію Е3, порівняно з групою інтактних тварин. Але 

у їх нащадків жіночої статі ми спостерігали збільшення співвідношення 

статевих гомонів у бік Тс, зменшення ваги надниркових залоз, матки.   

Підвищення рівня Тс у нащадків щурів народжених від матерів з ФПН 

двох вікових груп в фолікулярній рідині призводить до збільшення атрезії 

фолікулів, що зростають, тобто пригнічується їх дозрівання. Лютеонізуючий 

гормон може гальмувати андрогенну функцію яєчників шляхом недостатньої 

гонадотропної стимуляції останніх. В умовах нормального менструального 

циклу для повноцінного фолікулогенезу і овуляцій необхідне чітке 

співвідношення гонадотропінів (ЛГ/ФСГ). Збільшене співвідношення у бік Тс 

сприяє неадекватній стимуляції яєчників, наслідком якої є порушення 

стероїдогенезу. На мембрані клітини theca interna фолікула є рецептори до ЛГ, в 

умовах підвищеної секреції останнього починають синтезувати більшу, ніж в 

нормі, кількість андрогенів. Клітини ж гранульози, що мають рецептори до 

ФСГ, відчувають дефіцит впливу останнього і виявляються не в змозі 

метаболізувати надмірну кількість андрогенів в естрогени, унаслідок чого може 

знижуватися кількість Е2, встановлюється стійка гіперандрогенія [18, 19]. 

Підвищений рівень ЛГ приводить до гіперплазії клітин строми і теки в 

яєчниках і збільшує продукцію андрогенів, що в свою чергу забезпечує 

приплив субстратів для периферичної ароматизації і таким чином підтримує 

хронічну ановуляцію. Так, в наших дослідженнях, тривалість та фазова 

структура естрального циклу майже не змінювалась у двох вікових групах на 

тлі ФПН але 30 % нащадків самиць мали нерегулярний естральний цикл, тобто 

ановуляцію. Що в подальшому може призвести як до ендокринного безпліддя, 

так і до інших репродуктивних розладів.  

Аналіз гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків народжених від 

молодих та репродуктивно зрілих інтактних самиць, показав, що у всіх 

досліджених самиць вона типова. У яєчниках статевозрілих нащадків групи 

ФПН/мол. візуально дещо зменшена оптична щільність різних фолікулів, 

насамперед третинних зрілих, та жовтих тіл. Втім загальний вигляд 
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структурних елементів не змінено. Атрезія фолікулів мала фізіологічний 

характер. В щурів нащадків ФПН/зр., зорово оптична щільність фолікулів і 

жовтих тіл у яєчниках була достатньо висока. Значна частина фолікулів 

досягала зрілої стадії розвитку. Однак, часто у фолікулах спостерігали ознаки 

атрезії, як за типом облітеруючої (у більшості) так і за типом кистозноподібної. 

Відомо [296], що облітеруюча атрезія фолікулів зустрічається при фізіологічних 

процесах в організмі, при утворенні атретичного тіла після загибелі овоцита 

продовжують розростатися клітини внутрішньої теки, які продукують 

естрогени. Отже, процес атрезії фолікулів є необхідним не лише для елімінації 

зайвих яйцеклітин, а й для забезпечення організму естрогенами. Але 

кистозноподібна атрезія говорить про патологічні зсуви у статевому циклу 

тварин. Якщо овуляції не відбувається (ановуляторний цикл), наприклад, при 

застосуванні оральних контрацептивів, синдромі полікістозних яєчників, 

деяких хронічних захворюваннях, фолікули звичайно піддаються атрезії. При 

персистуючій (хронічній) ановуляції можуть утворюватися численні кістозні 

фолікули [297]. 

Кількісні показники, що характеризують структурно-функціональні 

елементи не виходять за рамки фізіологічної норми для даного виду інтактних 

тварин. Але у нащадків груп ФПН/мол. та ФПН/зр., були знайдені ознаки 

пригнічення визрівання ооцитів, зменшення резерву оогенезу.  

Так, іншими дослідженнями також було показано зменшення кількості 

фолікулів у яєчнику нащадків народжених від матерів із ФПН. 

Експериментальна ФПН була індукована різними моделями порушення 

фетоплацентарного комплексу, такими як обмежене харчування матері [298], 

запалення [299], перев'язування маткових артерій [300]. Іншими авторами була 

показана різниця у кількості фолікулів у різному перипубертатному віці. Так, 

на 20 день постнатального життя було виявлено зменшену кількість 

примордіальних фолікулів у щурів народжених від матерів з ФПН, а вже на 40 

добу життя різниці не виявили, це може свідчити про те, що довгостроковий 

оваріальний резерв не було порушено і в кінці кінців фертильність зберігається 
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[311]. Зазвичай нащадки матерів із ФПН народжуються з затримкою 

внутрішньоутробного розвитку, це в свою чергу пов'язують з подальшими 

захворюваннями у постнатальному житті. Зменшення числа примордіальних 

фолікулів було також виявлено в яєчниках плодів людини, які були народжені 

зі ЗВУР, що, в свою чергу, може призвести до зниження фертильності. 

Незважаючи на те, що деякі дослідження вказують на те, що негативні явища у 

періоді внутрішньоутробного розвитку плода можуть викликати передчасну 

недостатність яєчників у жінок, дані в цьому відношенні залишаються ще 

суперечливими [301].  

Таким чином, ФПН матерів різного віку негативно впливає на стан 

яєчників нащадків щурів. А саме, спостерігали зменшення жовтих тіл і 

кількості фолікулів різного ступеню стиглості, зменшення пулу 

примордіальних фолікулів, інтенсифікацію процесу атрезії фолікулів – тобто 

зміни нормальної динаміки визрівання фолікулів. Під впливом високого вмісту 

Тс зменшується кількість фолікулів за рахунок їх атрезії, і як наслідок, 

знижується маса яєчників. Тобто має місце патологічна ановуляція, яка може 

бути зумовлена порушенням регуляції у ГГГС. Збільшене співвідношення 

статевих гормонів у бік Тс сприяє неадекватній стимуляції яєчників, наслідком 

якої є порушення стероїдогенезу. Під впливом високого рівня ЛГ відбувається 

стійка андрогенізація у тварин.   

Отже, ФПН призводить до порушення гормонального балансу в 

перинатальному періоді індивідуального розвитку організму спричинює 

істотний модифікувальний вплив на становлення нейроендокринних механізмів 

регуляції статевої поведінки [8]. Фетоплацентарна недостатність обумовлена 

зривом компенсаторно-пристосувальних механізмів на тканинному рівні. В 

патогенезі її вирішальна роль належить молекулярним і клітинним змінам з 

порушенням адаптаційних гомеостатичних реакцій клітин плаценти [288]. При 

порушенні гормональної функції фетоплацентарного комплексу відбувається 

дисбаланс плацентарних (ПГ, ПЛ, ХГЧ та ін.) та фетальних (естрогени та ін.) 
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гормонів, підвищенням рівня АФП [136, 236], такі гормональні зміни матері 

впливають на статеву диференціацію головного мозку нащадків жіночої статі. 

Незрілий мозок плода, незалежно від генетичної приналежності, спочатку 

запрограмований на розвиток за жіночім або нейтральним фенотипом. Якщо це 

плод чоловічої статі (в наявності y-хромосома) тоді під впливом тестікулярного 

тестостерону його мозок програмується за чоловічим типом, тобто відбувається 

маскулінізація. Але при відсутності y-хромосоми незрілий мозок розвивається 

за жіночим типом. Будь яке зовнішні або внутрішнє гормональне втручання у 

критичному періоді розвитку статевої диференціації мозку може призвести до 

непоправних негативних змін у функціонуванні репродуктивної системи. 

Відомо, що концентрація ДГЕА в крові матері під час нормальної вагітності 

знижується, незважаючи на збільшення його продукції в крові плоду. 

Найбільше зниження відбувається на початку другого триместру, коли 

метаболічний кліренс ДГЕА різко зростає. У вагітних жінок ДГЕА 

метаболізується в печінці, шляхом перетворення в 16-альфа-гідрокси-ДЕА, і в 

плаценті, шляхом перетворення в естрогени. Але при патологічній вагітності, а 

саме на тлі ФПН відбувається підвищення концентрації ДГЕА, і як наслідок 

надлишковий синтез андрогенів [289].  

Концентрація ПГ збільшується під час вагітності в 10 разів, і може досягати 

250 мг на добу. У той час як спорідненість ПГ з рецепторами до андрогенів 

низька, збільшення продукції ПГ настільки велике, що він може пригнічувати 

зв'язування андрогенів з їх рецепторами на тканинах-мішенях. При ФПН 

знижується рівень ПГ, це в свою чергу веде до підвищення загального Тс у 

плода [289].   

Відомо, що андрогени матері, проникаючи крізь плаценту до системи 

кровообігу плоду жіночої статі, можуть впливати на нейроендокринні та інші 

структури головного мозку, порушуючи його статеву диференціацію [263]. 

Можливо, при патологічній вагітності ускладненою ФПН відбувається 

збільшення концентрації материнських та фетальних андрогенів, які в свою 

чергу впливають на нейроендокринний центр регуляції циклічної секреції 
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гонадотропних гормонів. А саме, нейрони медіально-преоптичного ядра 

гіпоталамуса є рефрактерними до стимулювання дії естрогенів.  

Таким чином, у статевозрілих самиць народжених від матерів різного віку з 

ФПН виявили істотне зниження коефіцієнту лордозу, посилення процептивної 

поведінки при контакті з самцем, що співвідноситься з пригніченням 

функціонування парувального компоненту статевої поведінки, особливо у 

самиць нащадків народжених від репродуктивно зрілих матерів.  

Наступною частиною роботи було вивчення віддалених наслідків 

експериментальної ФПН у матерів молодого та зрілого репродуктивного віку 

на фертильність нащадків жіночої статі. 

Всіх самиць нащадків у проеструсі спаровували з інтактними самцями. 

Індекс запліднення складав 100 %, тобто в самок, як інтактної, так і 

піддослідних тварин у вагінальних мазках реєструвалися сперматозоїди, але у 

групах самиць з ФПН індекс запліднення знижувався на 20 %. Покриття 

інтактних самиць завершувалось вагітністю у 100 % випадків. Індекс вагітності 

самиць ФПН/мол. дорівнював 62,5 %, ФПН/зр. – 71,4 % проти 100 % у 

інтактних груп (р < 0,01). Тобто, у цих групах, на відміну від інтактних щурів, 

наявність сперматозоїдів у вагінальному мазку самки не гарантувала настання 

вагітності. Розрахунок інтегрального показника Фі, який враховує кількість 

запліднених та вагітних самиць й середню кількість плодів у вагітних самиць, 

показав, що у тварин народжених від всіх вагітностей із ФПН плідність була 

суттєво зменшена, тобто інтегральна плідність у нащадків самиць народжених 

від матерів щурів із ФПН знижена в середньому на 80 %. 

У самиць нащадків групи ФПН/мол. на аутопсії було виявлено знижену 

кількість жовтих тіл, місць імплантацій та плодів (12 ± 0), (11 ± 0), (10,5 ± 0), 

відповідно, (р < 0,01). У всіх інших групах ці показники та внутрішньоутробні 

втрати не відрізнялись від даних інтактних груп. 

Таким чином, проявом ФПН є саме гормональні зміни у системі «мати-

плацента-плід». Спочатку знижується концентрація ПГ, що в свою чергу веде 

до підвищення загального Тс у плода. Одним із можливих механізмів є те, що 
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материнські андрогени можуть чинити програмуючий ефект на плацентарний 

та/або фетальний стероїдогенез для зміни рівня андрогену в ФПК [291-293]. 

Також плацента може перетворювати андрогени в естрогени. Тому цілком 

можливо, що більшість андрогенів матері і плоду метаболізуються саме в 

плаценті. Цей механізм захищає від вірилізації як самих вагітних жінок, так і 

плодів жіночої статі. Андростендіон і Тс є високоафінними субстратами для 

плацентарної системи ферментів ароматаз і перетворюються в Е1 і Е2 

відповідно. Дигідротестостерон не є субстратом для ароматизації, він 

метаболізується під впливом інших плацентарних ферментів (дегідрогеназ 

оксістероїдів) в менш активні метаболіти, такі як 5-альфа-андростан-3бета, 17 

β-діол [294]. 

Вплив андрогенів плода може бути зменшено плацентарною 

ароматизацією андрогенів і виробництвом естрогенів. Також підтвердженням 

цієї гіпотези є виявлення вірілізації у плодів жіночої статі при недостатності 

плацентарної ароматази. Проте, ароматизації, як правило, недостатньо, щоб 

повністю захистити плід від передачі Тс, і це не в повній мірі пояснює 

відсутність вірилізації плода. Пренатальний вплив андрогенів, які перебувають 

в межах норми при вагітності, швидше за все, не викликають зміни яєчників, 

що в майбутньому може призвести до синдрому полікістозних яєчників у 

дорослому віці, що не можна сказати про ускладнену вагітність через ФПН. 

Інша гіпотеза, маскулінізація/дефімінізація мозку здійснюється не 

андрогенами, а їх естрогенними метаболітами (Е2, Е1, катехолестрогени). 

Фетальний білок плазми АФП, який зв’язує естрогени з високою 

спорідненістю, виконує більше ніж нейропротекторну роль і, зокрема, 

доставляє естрогени до цільових клітин мозку для забезпечення жіночої 

диференціації. АФП служить в першу чергу для захисту жіночого мозку від 

надмірного впливу естрогенів. АФП необхідний для транспортування 

естрогенів в мозок і, таким чином, відіграє активну роль в диференціюванні 

жіночої статі. Він також служить для захисту жіночого мозку від маскулінізації 

і дефеминизации естрогенами, які циркулюють під час ембріонального 
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розвитку [295]. При ФПН можливі зміни секреції АФП, що в подальшому може 

призвести до народження плоду жіночої статі з відхиленнями у розвитку 

статевої системи.  

При ФПН можлива надмірна секреція як андрогенів, так і естрогенів 

матір’ю та плодом, що в подальшому програмує у жіночого плоду 

дефемінізацію та маскулінізацію нейроендокринної системи, що у 

статевозрілому віці сприяє розладам оваріальноменструальним циклам, 

гіперандрогенним станам, а також неплідності. 

Отже, ФПН впливає на фертильність самиць нащадків народжених від 

матерів щурів молодого та зрілого репродуктивного віку, це проявляється у 

знижені індексу вагітності та інтегральній плідності. Тільки у нащадків 

народжених від матерів групи ФПН/мол. спостерігали знижену кількість 

жовтих тіл вагітності, місць імплантації та плодів. Фетоплацентарна 

недостатність матері не проходить без наслідків для її нащадків жіночої статі: 

практично в усіх групах нащадків спостерігалося порушення гормонального 

гомеостазу, проявом чого є гіперандрогенія у самиць нащадків. Як відомо, саме 

з цією патологією пов’язують у жінок розлади менструального циклу та 

безпліддя. 

За останнє десятиліття, хронічний вплив ксенобіотиків набув широкого 

визнання в якості важливого фактора ризику, що лежить в основі 

несприятливих наслідків вагітності. 

Клітинна детоксикація ксенобіотиків може викликати окислювальний 

стрес в плаценті (як наслідок ФПН) і цитотоксичність за рахунок утворення 

побічних продуктів потужних метаболітів АФК (реактивних окислювальних 

форм). Зокрема, ксенобіотики детоксифікуються групою ферментів цитохрому 

Р-450 (CYP) метаболізуючих ферментів фази I і фази II. Експресія цих 

ферментів сильно модулюється генетичним поліморфізмом, стероїдними/ 

статевими гормонами, такими як глюкокортикоїди, інсулін, естрогени і ПГ, а 

також дефіцитом мікронутрієнтів/дієти [312-314]. Крім того, показано, що 

гіпоксія, інфекція чи запалення в цілому пригнічують ферменти CYP, які 
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можуть впливати на кліренс і біодоступність чинників зростання, гормонів, 

ліків і токсинів [315]. CYP має безліч ізоформ, які експресуються в багатьох 

тканинах, особливо в печінці. CYP каталізують гідроксилювання і розщеплення 

стероїдних субстратів, в той час як відновлення і окиснення стероїдних 

гормонів здійснюється ізоформами 3β-гідроксістероїддегідрогеназа (3βHSD) і 

17βHSD. Специфічні для клітинного типу, гідроксістероїддегідрогенази (HSD) 

локалізуються на мембранах мітохондрій або ER [316], переносяться 

плацентарними транспортерами. CYP1A1 – ізоформа, яка також значно 

експресується в плаценті протягом всієї вагітності і відповідає за метаболізм 

стероїдних/статевих гормонів, факторів росту, жирних кислот, а також токсинів 

[317]. 

Екзогенні та ендогенні речовини діють як ліганди для активації 

арілвуглеводного рецептора (AhR), фактора транскрипції, який опосередковує 

біотрансформацію лігандів (ксенобіотики, стероїдні гормони і так далі) в більш 

полярні і біодоступні метаболіти, регулюючи ферменти CYP. Однак деякі 

метаболіти ксенобіотиків зв'язуються з ДНК, РНК і макромолекулами білків з 

утворенням токсичних аддуктов, які порушують реплікацію ДНК і вважаються 

мутагенними [317]. Було показано, що ксенобіотики значно знижують 

накопичення стовбурових клітин трофобласта в ранньому періоді утворення 

плаценти, тим самим обмежуючи їх диференціювання в інші типи клітин, 

життєво важливі для синтезу гормонів і наступного розвитку плаценти. Цей 

процес, може сприяти дефекту глибокої плацентації і перешкоджанню 

нормального розвитку плода в майбутньому [45, 318]. На додаток до добре 

вивченим рецепторів андрогенів і естрогенів, плацента також експресує 

рецептор AhR. Хоча відомо, що цей рецептор грає важливу роль в ксенобіотній 

реакції у печінці, недавні дослідження вказують на важливу роль AhR під час 

вагітності, зростання плоду і виживання новонароджених, так як він був 

виявлений в плаценті. Наприклад, була порушена здатність самок мишей з 

нокаутом AhR встановлювати імплантацію і підтримувати вагітність [319]. 
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Плацента здатна до біотрансформації як у фазі I, так і у фазі II багатьох 

різних типів ксенобіотиків і ендогенних з'єднань за рахунок використання 

різних ферментів, які здатні до реакцій окиснення, відновлення і кон'югації. 

Фаза I біотрансформації. Система цитохрому P450 є основною метаболічної 

системою, в значній мірі вивченої в печінці, але вона також грає важливу роль в 

метаболізмі плаценти. Ці ферменти локалізовані в ендоплазматичномк 

ретикулумі та мітохондріях [320]. Цікаво, що експресія різних ферментів 

цитохрому P450 може варіюватися в залежності від гестаційного віку, що може 

мати наслідки для впливу на плід різних ліків і ксенобіотиків [321]. 

Ендогенні сполуки можуть метаболізуватися плацентою для нормальних 

фізіологічних функцій. Ароматаза, або CYP19A1, перетворює андрогени в 

естрогени і має інші стероїдні субстрати [322]. Експресія і функція CYP19A1 в 

плаценті знижені при вагітності, ускладненої прееклампсією, в порівнянні з 

контрольною групою. Було показано, що рівні білка CYP19A1 не змінюються 

при гестаційному діабеті або інсулінорезистентності, хоча рівні андрогенів у 

цих пацієнтів були підвищені [323]. Клітини плацентарного трофобласта 

експресують 17α-гідроксилаза (CYP17), яка каталізує перетворення ПГ в 

андростендіон, який потім перетворюється в Тс за допомогою HSD17B1. Цей 

процес відбувається в плаценті і може бути джерелом естрогенів, оскільки 

ароматаза перетворює андростендион і Тс в Е1 і Е2 відповідно [324]. 

Чимало ксенобіотиків метаболізуються ферментами цитохрому плаценти. 

Так, цитохром CYP19A11 здатний метаболізувати ксенобіотик глібурид, який 

має обмежений трансплацентарний прохід [325]. Інший важливий ксенобіотик, 

етанол, частково окислюється CYP2E1 з утворенням ацетальдегіду [314]. 

Регуляція цитохромов P450 може залежати від ряду материнських факторів. 

Наприклад, відомо, що куріння збільшує експресію CYP1A1 (ймовірно, через 

AhR), тоді як експресія CYP19A1 знижується. Ці типи змін, ймовірно, мають 

наслідки для метаболічного профілю субстратів, що надходять в плаценту, і їх 

загального впливу на плід. Також було показано, що у пацієнток зрілого 

репродуктивного віку активність CYP1A була значно нижче [314]. Було 
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показано, що CYP19A1 пригнічується (і, отже, менш активний) у пацієнтів з 

прееклампсією та ФПН. Це призводить до загального зниження циркулюючого 

17-β-естрадіолу і збільшення андрогенів, що може мати значення в 

патофізіології ФПН, і як підсумок, мати негативні віддалені наслідки у дітей 

народжених від таких вагітностей [326]. 

Вторинні (фаза II) метаболізуючі ферменти які необхідні для подальшої 

детоксикації реактивних метаболітів ксенобіотиків, неефективний кліренс яких 

призводить до тривалого впливу, що веде до стійкої цитотоксичності і 

мутагенності. Ферменти фази II включають s-трансферази глутатіону (GST), 

UDP-глюкуронілтрансфераза (UGT), NAD (P) H-залежну хінон оксидо-

редуктазу-1 (NQO1) і альдегіддегідрогеназу-3 (ALDH3) [75, 205]. Було 

показано, що дефіцит сульфатази призводить до значного зниження рівня Е3 з 

помірним зниженням рівня Е1 і Е2. Це зниження не є повним, що може свідчити 

про те, що синтез андрогенів і естрогенів може відбуватися в плаценті de novo 

[327]. 

Відомо, що у патогенезі та розвитку запальних захворювань органів 

репродуктивної системи суттєве значення мають неспецифічні біохімічні 

процеси, що визначають реактивність організму, його адаптивний потенціал у 

відповідь на дію ендогенних і екзогенних факторів. Одним з таких 

регуляторних метаболічних механізмів є процеси ПОЛ та АОЗ, що 

представляють собою єдину систему і забезпечують окисно-відновний 

гомеостаз на оптимальному для цілісного організму рівні [46]. Слід зазначити, 

що активації процесів вільнорадикального окиснення внаслідок ішемії 

належить важливе місце в патогенезі ФПН.  

Окислювальний стрес у матері не тільки впливає на здоров'я матері, але і 

може прямо або побічно поставити під загрозу розвиток плода через зниження 

перфузії плаценти і харчування плоду [328, 329]. Було виявлено, що підвищені 

біомаркери окиснення мають вищий рівень в материнській плазмі і плазмі 

пуповини [330]. Показано, що окисне пошкодження плаценти є відповідальним 

за обмеження зростання плоду і подальший його розвиток, про що свідчать 
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більш високі рівні в плаценті 8-OHdG – маркера окисного пошкодження ДНК 

[288, 331].  

Гіпоксія плода також сприяє порушенню репродуктивної діяльності 

потомства. Aiken C. E. та ін. показали, що гіпоксичне пошкодження у 

внутрішньоутробному періоді викликає старіння яйцеводов у 4-місячних 

самиць щурів. Ці дані були підтверджені збільшенням маркерів клітинного 

циклу, таких як p21 і p53, в яйцеводах, двох важливих регуляторах клітинного 

циклу. Також, окислювальний стрес негативно впливає на функціональність 

яйцеводів за рахунок зміни біогенезу мДНК. Більш того, у потомства було 

показано зменшення кількості доступних примордіальних фолікулів і 

збільшення маркерів окисного стресу, таких як Gp91 phox і P22 phox. Отже, 

тривала дія гіпоксії плода викликає зниження фертильності, яке прискорюється 

зі старінням яєчника. Особливо слід відзначити, що утворення фолікулярного 

резерву яєчників відбувається одночасно з фізіологічною недостатністю кисню, 

приблизно на 12 тижні вагітності у людини. У плодовому яєчнику на цій стадії 

первинні статеві клітини завершили міграцію до генітального гребінця і 

вступають в мейоз, назавжди утворюються максимальне число ооцитів і 

запускається чутливий до кисню процес розвитку фолікулів [332]. 

Печінка плоду людини здатна метаболізувати багато ксенобіотичних 

з'єднаннь, навіть на ранніх стадіях вагітності [333]. Крім того, Cresteil et al. 

спостерігали, що печінка плода проявляє більш високу активність ДГЕА       

16α-гідроксилази, ніж печінка у дорослих [334]. У плода ДГЕА – це гормон, 

який діє як попередник андрогенів і естрогенів, важливих для росту і розвитку. 

Що стосується його ролі в регуляції ендогенних стероїдів, протягом деякого 

часу було відомо, що надмірна ДГЕА бере участь в затримці 

внутрішньоутробного розвитку, що часто призводить до передчасних пологів 

[335]. Оскільки CYP3A7 має високу каталітичну активність щодо 16α-

гідроксилювання ДГЕА, він може захистити плід від накопичення токсичних 

рівнів цього стероїду і продовжити процес дозрівання плоду. CYP3A7 також 

бере участь в синтезі естрогену, основного жіночого гормону під час вагітності, 
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який вимагає окиснення ДГЕА в якості попередника. Регулюючи 

ферментативну активність CYP3A7, плід може регулювати плацентарну 

продукцію Е2 з ДГЕА, щоб захистити його від надмірного впливу Е2 під час 

розвитку [336]. Отже, в цілому підвищення активності CYP3A7 забезпечує 

захист від гіперестрогенізаціі за рахунок 16α-гідроксилювання попередників 

естрогенів і самих естрогенів [337]. Як наслідок, зміни в експресії і активності 

CYP3A7 в утробі матері можуть мати сильний вплив на біосинтез стероїдів, 

тим самим впливаючи на нормальний розвиток плода і підтримання вагітності. 

Беручи до уваги ці дані, Wells et al. припустили, що висока експресія CYP3A7 в 

печінці плода в поєднанні з низькою здатністю детоксикації може призвести до 

високого ризику для плода через трансплацентарний вплив [338]. CYP3A7 бере 

участь в метаболізмі ендогенних гормонів, багатьох ліків та ксенобіотиків, 

проявляє велику індивідуальну варіабельність і поступово зменшується після 

народження, коли печінка новонародженого немовляти починає виробляти 

CYP3A4  [339].  

Гравідопротектори – група лікарських препаратів, які «захищають» 

вагітність, зменшують вплив несприятливих екзогенних і ендогенних факторів 

на організм вагітної та забезпечують нормальний її перебіг. Фармакологічною 

мішенню гравідопротекторів є триєдина система матка–плацента–плід, але 

перш за все плацента. Головним результатом дії гравідопротекторів є 

відновлення функцій плаценти (бар’єрної, метаболічної, транспортної, 

ендокринної, імунної) та забезпечення нормального фетогенезу. 

Фармакодинаміка гравідопротекторів передбачає наявність антиоксидантного, 

антигіпоксичного, антитоксичного, токолітичного, ендотелійпротекторного 

ефектів, здатність покращувати матково-плацентарний кровообіг, усувати 

гемореологічні розлади. 

Одним з пріоритетних напрямів сучасної фармакології є розробка 

препаратів метаболічного типу, дія яких направлена на відновлення порушених 

біохімічних процесів та пов’язаних з ними змін органів та систем. Тому одним з 

важливих об’єктів для створення сучасних біорегуляторів виступає янтарна 
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кислота. Янтарна кислота – універсальний учасник енергетичного і 

пластичного обміну клітини, що впливає на дихальний ланцюг мітохондрій, 

сприяє синтезу багатих енергією речовин. Вона постійно утворюється в 

організмі й окиснюється в цитратному циклі з утворенням великої кількості 

енергії що запасається у формі АТФ. Енергетична потужність процесу синтезу 

АТФ суттєво вища при окиснюванні янтарна кислота порівняно з іншими 

субстратами. Саме тому, деякі енергозалежні процеси, підтримка та 

енергетичне забезпечення систем організму реалізується за рахунок даної 

сполуки.  

Завдяки участі в реакціях циклу Кребса янтарна кислота знижує в крові 

концентрацію лактату, пірувату та цитрату, які накопичуються в організмі на 

ранніх стадіях гіпоксії [340]. При застосуванні фізіологічних доз янтарної 

кислоти відмічається пряма дія на клітинний метаболізм і транспорт вільного 

кисню в тканини. Вона бере участь у багатьох відновлювальних процесах, що 

протікають в органах і тканинах організму, у тому числі за умов різної 

патології. Останні дослідження виявили здатність янтарна кислота при 

сумісному вживанні підсилювати імуностимулюючі властивості інших сполук, 

за наявності патологічного процесу їй притаманна адаптогенна активність. Крім 

того, однією з переваг дії янтарна кислота на організм людини є позитивний 

вплив на репродуктивну функцію. Янтарна кислота та її похідні (сукцинати) 

проявляють високу біологічну активність, при цьому не викликають побічних 

ефектів. Важливе значення сукцинатів полягає в тому, що вони накопичуються 

тільки в тих тканинах, які їх потребують, ігноруючи здорові клітини. 

Гіпоксія й пошкодження мітохондрій є ключовою ланкою патогенезу при 

критичних станах ФПН. На початковому етапі гіпоксії в мітохондріях 

зменшується швидкість аеробного окиснення і окисного фосфорилювання, що 

призводить до втрати функціональних можливостей клітини за рахунок 

значного зниження запасів аденозинтрифосфорної кислоти й збільшення 

концентрації аденозин ди- і монофосфату [341]. Антигіпоксичний ефект 

сполуки базується на низькій чутливості системи окиснювання янтарної 
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кислоти до дефіциту кисню, її впливом на вміст медіаторних амінокислот, а 

також за рахунок збільшення вмісту g-аміномасляної кислоти в клітинах мозку, 

зменшення агрегації тромбоцитів, що в свою чергу підвищує реологічні 

властивості крові та мікроциркуляцію органів та тканин [60]. Встановлено 

ефективність використання похідних янтарної кислоти при лікуванні 

внутрішньоутробної гіпоксії та гіпоксії новонароджених [342]. 

Наступною складовою ФК є добре відомий препарат Дипіридамол. Він 

розширює коронарні судини, підвищує об’ємну швидкість коронарного 

кровотоку, поліпшує постачання міокарда киснем, підвищує його стійкість до 

гіпоксії. Сприяє поліпшенню кровообігу в колатеральній судинній мережі при 

порушеннях такого в основних коронарних судинах. Знижує загальний 

периферичний судинний опір, незначною мірою знижує системний 

артеріальний тиск, поліпшує кровообіг. Дипіридамол – конкурентний інгібітор 

аденозиндезамінази – ензиму, що розщеплює аденозин та сприяє підвищенню 

утворення аденозину, який бере участь в ауторегуляції коронарного кровотоку. 

Дипіридамол гальмує агрегацію тромбоцитів і перешкоджає тромбоутворенню. 

Зазначений ефект, очевидно, обумовлений стимуляцією синтезу простацикліну 

та інгібіцією біосинтезу тромбоксанів. З підвищенням синтезу простацикліну в 

судинній стінці пов’язаний вплив препарату на метаболізм арахідонової 

кислоти. Антиагрегаційна активність Дипіридамолу подібна до такої 

ацетилсаліцилової кислоти [343]. 

Вплив Дипіридамола добре вивчено в експериментальних і клінічних 

дослідженнях. Дипіридамол призводить до зменшення поглинання аденозину 

еритроцитами більш ніж на 90 % і збільшує його концентрацію в сироватці 

крові на 60 % [344]. У дослідженнях in vitro було продемонстровано, що 

введення дипіридамолу в середовище, що містить тромбоцити, мінімізувала 

розпад внутрішньоклітинного цАМФ, що призводило до збільшення його рівня. 

Також було встановлено, що дипіридамол пригнічує агрегацію тромбоцитів в 

цільній крові і потенціює антиагрегантну дію аденозину [345]. Таким чином, 

Дипіридамол має докази стосовно прямої та непрямої судинорозширювальної 
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дії. Саме тому, на сьогодні в практиці акушерів-гінекологів використовують 

монопрепарат Дипіридамол серед всіх антиагрегантів для покращення ФПК 

при ФПН [346]. 

На сьогодні відома патогенетична роль вільнорадикального ураження 

мембраних структур клітин організму плода під впливом несприятливих 

чинників екзогенного та ендогенного походження, зокрема, в результаті 

деструктивної дії продуктів ліпопероксидації. Вплив ушкоджуючих факторів на 

клітини ендотелію призводить до їх руйнування, прискоренню апоптозу і 

зниженню синтеза NO (оксид азоту), зниження продукції гіперполяризуючих 

факторів. Внаслідок цього підвищення функціональної активності молекул 

адгезії і хемокінів викликає активацію запальних реакцій, вазоконстрикцію і 

зміну параметрів гемостазу. При нормальному перебігу вагітності рівень NO 

збільшується, тоді як при ФПН відбувається значне зниження синтезу NO 

ендотеліальними клітинами, що призводить до артеріолоспазму та порушення 

мікроциркуляції. Дисфункція ендотелію – це дисбаланс між медіаторами, в 

нормі забезпечують нормальні співвідношення між плином всіх 

ендотелійзалежних процесів, перш за все між продукцією 

судинорозширювальних, ангіопротекторних, антипроліферативних субстанцій, 

з одного боку, і змістом судинозвужувальних, протромботичних, 

проліферативних факторів – з іншого. Ендотеліальна дисфункція супроводжує 

ускладнену вагітність та пологи, які в тій чи іншій мірі пов'язані з плацентарних 

фактором і порушенням судинної адаптації при вагітності [347].  

Одним із головних регуляторів механізмів дилатації судинної стінки є 

ендотеліальний релаксуючий фактор, що секретується головним чином 

клітинами ендотелію, його діючим початком є NO. Було доведено, що 

ендотеліальний релаксуючий фактор ідентичний оксиду азоту й утворюється в 

організмі в результаті метаболізму L-аргініну [348]. Останній здійснює пряму 

антиоксидантну дію, внаслідок чого зменшується концентрація основних 

продуктів ПОЛ, припиняється розгалуження ланцюгів ПОЛ, утримується про- і 

антиоксидантна рівновага в межах, близьких до оптимальних. Комплексна 
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профілактика затримки розвитку плода та ФПН в клінічній акушерський 

практиці включає застосування багатьох монопрепаратів на основі L-аргініну, 

які виступають в ролі донатора NO [347, 349]. 

Таким чином включається механізм захисту організму вагітної від 

надмірного стресорного впливу. Враховуючи все вищезазначене, логічно 

припустити, що підвищення рівня оксиду азоту в організмі вагітної при ФПН 

має сприяти відновленню функціональної здатності ендотелію і тим самим 

зменшувати гемодинамічні та мікроциркуляторні порушення, сприятливо 

впливаючи на стан ФПК [350, 351]. 

Наступна, четверта складова ФК є фолієва кислота. Вона належить до 

вітамінів групи В і в організмі людини синтезується кишковою мікрофлорою. 

Після прийому фолієвої кислоти відновлюється до тетрагідрофолієвої кислоти, 

яка є коферментом, що бере участь у різних процесах метаболізму. Вона 

необхідна для нормального розвитку інших клітин крові, у тому числі 

утворення і визрівання мегалобластів та утворення нормобластів. Бере участь у 

синтезі амінокислот (у тому числі метіоніну, серину, гліцину і гістидину), 

нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, бере участь в обміні холіну. При 

вагітності фолієва кислота захищає організм від дії тератогенних факторів. 

Дефіцит фолієвої кислоти у вагітних жінок може зумовити розвиток у плода 

вроджених вад (дефекти нервової трубки, гідроцефалію, тощо). 

Найважливішим наслідком дефіциту фолієвої кислоти є зменшення здатності 

відновлювати ушкоджені тканини [343]. 

Таким чином, перевагою нашої ФК є те, що в її склад входить чотири 

препарати, перший, покращує мікроциркуляцію, а також надає м'яку 

судинорозширювальну дію. Другий препарат, дикарбонова кислота, є 

універсальним проміжним метаболітом, який утворюється при 

взаємоперетворюванні вуглеводів, білків і жирів в клітинах. Перетворення цієї 

кислоти в організмі пов'язане з виробленням енергії, необхідної для 

забезпечення життєдіяльності. Ця органічна кислота – універсальний учасник 

енергетичного і пластичного обміну клітини. Третій препарат, амінокислота, діє 
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як попередник оксиду азоту, що вивільняється з клітин внутрішніх стінок судин 

і сприяє також розширенню судин і підсилює їхнє кровонаповнення. Четвертий 

препарат, вітамін, виконує захисну функцію щодо дії тератогенних факторів. 

Крім того, сприяє нормальному дозріванню і функціонуванню плаценти. 

Тому, ми вважали за необхідне дослідити вплив ФК на становлення 

репродуктивної системи нащадків щурів народжених від матерів різного 

репродуктивного віку з ФПН. 

Додавання ФК та препарату порівняння Дипіридамолу вагітним самицям 

на тлі ФПН призвело до підвищення рівнів як ПГ, так і Е3. Але у самиць групи 

ФПН/зр+Д рівень ПГ дещо перевищував показники інтактної групи самиць 

32,6±6,1 проти 93,8±6,0 (р  0,05). Це вплинуло на розміри та вагу плаценти, 

вони збільшилися в середньому на 40 % в незалежності від статі плода та віку 

матері. Після корекції ФК спостерігали у плодів жіночої та чоловічої статі 

нормалізацію всіх показників.  

При досліджені матки на 20 день вагітності у щурів були знайдені 

фрагменти тканини матки з так званим приростом плаценти у тварин які 

отримували Дипіридамол у третьому триместрі вагітності. Це відображалось у 

залишках трофоспонгіуму фетальної частини плаценти, які були «вмонтовані» 

у губчасту тканину диску з розширеним просвітом судин та їх тонкою стінкою. 

Такий стан ФПК може призвести до ускладнень при пологах.  

ФК зменшувала ознаки ФПН, покращувала васкуляризацію ендометрію і 

тканин плацентарної площадки, збільшувала наявність кровоносних судин у 

міометральному сегменті площадки з ознаками гестаційної трансформації. Крім 

того, не були знайдені фрагменти зрощення тканин та встановлено більш 

ефективний вплив на фетальну частину плаценти та матки у порівнянні з 

використанням Дипіридамол.  

Дослідження гістологічних препаратів плацент, отриманих від матерів 

щурів різного репродуктивного віку як з додаванням до їжі тварин ФК, так і 

препарату Дипіридамолу знижують реакцію організму вагітних на 
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ксенобіотичне навантаження та поліпшує структурно-функціональний стан 

плаценти. Таким чином, введення самицям щурів у молодому та репродуктивно 

зрілому віці ФК та Дипіридамолу на тлі ФПН призводить до зменшення 

розвитку патологічних процесів у плаценті, нормалізує морфологічні та 

гістологічні показники. 

Посилення процесів ПОЛ, є головним підгрунтям розвитку багатьох 

захворювань. Порушенням окиснювально-відновних процесів належить значна 

роль у патогенезі патології вагітності, зокрема ФПН. Отже, при розвитку ФПН 

у щурів, викликаною тетрахлорметаном, ФК приводила до нормалізації 

прооксидантно-оксидантного балансу в організмі експериментальних тварин. 

За антиоксидантною дією ФК на даній моделі мала переваги порівняно з 

препаратом порівняння Дипіридамолом. 

ФПН впливає на розвиток, народження та виживаність нащадків. У нашому 

дослідженні у самиць групи ФПН/мол.+ФК відбувалося зниження кількості 

мертвих нащадків до 3,3 % порівняно з інтактною групою відповідного віку. 

Життєздатність у перший місяць життя вважають одним з головних показників, 

який характеризує здатність організму до пристосування до різних умов життя. 

Загибель переважно відбувалася між 1 та 14 добою післянатального життя. 

Кількість нащадків у групі інтактні двох вікових груп, які дожили до 30 доби, 

складала 100 %, у групі ФПН/мол.+ФК – 98 %, ФПН/мол.+Д – 95 %, 

ФПН/мол. – 100 %. Дещо інша картина у нащадків народжених від 

репродуктивно зрілих самиць, так у групі ФПН/зр.+ФК – 82 %, ФПН/зр.+Д – 

100 %, ФПН/зр. – 88 %, що було статистично достовірно більше (р < 0,01). 

При дослідженні соматостатевого розвитку щурят у групі ФПН/зр.+ФК 

спостерігали нормальні терміни статевого розвитку у самців та самиць. У групі 

ФПН/мол.+Д виявили нормальний статевий розвиток у нащадків тільки жіночої 

статі. 

При дослідженні пубертатогенезу самців нащадків були виявлені зміни у 

розвитку та становленні РС які були народжені від матерів щурів різного 

репродуктивного віку з ФПН. Фармацевтична композиція та Дипіридамол 



 

 

 

284 

сприяли нормалізації маси тіла до рівня інтактних груп. На аутопсії 

досліджували масу репродуктивних органів у пубертатних самців нащадків, 

було виявлено нормалізацію розвитку ПЗ у тварин групи ФПН/мол.+ФК та 

ФПН/зр.+ФК. Такі зміни відбувалися на тлі підвищення рівня Тс лише у групі 

ФПН/мол.+ФК. Дипіридамол не виявляв ніякого ефекту. Введення ФК як 

молодим, так і зрілим вагітним самицям на тлі ФПН, активувало процеси 

проліферації і диференціювання сперматогенного епітелію у їх нащадків, що 

призводило до появи у частині сім′яних канальців зрілих сперматозоїдів при 

вивченні гістологічних зрізів яєчок. Препарат порівняння Дипіридамол, 

введений молодим і зрілим вагітним самицям із ФПН, сприяв у нащадків 

відновленню темпів становлення сперматогенезу практично на рівні ФК.  

Застосування судинорозширювального препарату як окремо, так і у 

комбінації з додатковими компонентами статистично значуще відновлювало 

оцінені показники, дані метаболічні порушення можна пов'язати, в першу 

чергу, з хронічною гіпоксією плода. Крім того, більш виразні зміни 

спостерігалися у нащадків матерів зрілого репродуктивного віку, що може бути 

обумовлено впливом інволютивних процесів у плаценті, які порушують 

трофіку.  

Соматостатевий розвиток нащадків жіночої статі у пубертатному віці 

виявив збільшення маси тіла на 34 %, у групі нащадків ФПН/зр.+ Д. Початок 

статевого дозрівання в особин жіночої статі пов’язують з раптовим 

підвищенням рівня естрогенів у крові, слідом за яким у щурів відбувається 

розрив вагінальної мембрани і відкриття піхви, а потім перша овуляція. На 

момент забою (50 день життя), у нащадків щурів групи ФПН/зр. піхва була 

закрита у всіх тварин, але у групі ФПН/зр.+Д – була відкрита у 100 % щурів. 

При використанні ФК, строки відкриття піхви дещо затримуються, відкрита 

піхва спостерігалась у 40 % тварин. Це може свідчити, що Дипіридамол 

призводить до дострокового статевого дозрівання самиць нащадків, що в 

подальшому може негативно віддзеркалитися на репродуктивній системі вже 

дорослих самиць у вигляді безпліддя або раку молочної залози [273]. ФК у 
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репродуктивно молодих самиць із ФПН призвела до зниження ваги матки на 

рівні інтактної групи. Але, ні ФК, ні препарат порівняння не сприяли 

підвищенню Е2 до рівня інтактної групи нащадків народжених від зрілих 

матерів щурів. Таким чином, застосування впродовж вагітності ФК матерям 

двох вікових груп на тлі ФПН призводить до більшої нормалізації становлення 

репродуктивної функції нащадків жіночої статі, ніж препарат порівняння 

Дипіридамол. 

Введення ФК як молодим, так і репродуктивно зрілим вагітним самицям 

щурів на тлі ФПН, візуально сприяло підвищенню резерву фолікулогенезу та 

зниженню процесу атрезії фолікулів. Препарат порівняння Дипіридамол, 

порівняно з ФК в меншій мірі активував збільшення резерву фолікулогенезу, 

менш виразно впливав на процес атрезії фолікулів у нащадків самиць 

народжених, як від молодих так і від репродуктивно зрілих тварин. 

Комбінований терапевтичний вплив більш ефективно нормалізував 

оксидативний статус нащадків, ніж судинорозширювальний препарат окремо. 

Наступним етапом роботи було дослідження впливу ФПН матерів на 

статеву поведінку дорослих нащадків щурів чоловічої статі, та оцінити ступінь 

корекції ускладненою вагітності ФК. Виявлена позитивна корекція ФК на 

кількість тварин які завершили свій статевий акт еякуляцією, але часові та 

кількісні показники статевої поведінки і низький рівень Тс у самців залишалися 

на рівні патології 

Мікроскопічна оцінка тестикулярної тканини статевозрілих самців щурів, 

нащадків самиць молодого та зрілого репродуктивного віку, яким моделювали 

ФПН введенням тетрахлорметану і вводили на тлі його ФК чи Дипіридамол, не 

виявила грубих порушень гістологічної структури яєчок, явних ознак затримки 

сперматогенезу. Кількісна характеристика процесу сперматогенезу щурів цієї 

вікової категорії також не виявила розбіжностей між показниками, що 

характеризували його. Канальців зі злущеним епітелієм не виявлено у 

більшості груп. Проте у нащадків груп ФПН/мол. та ФПН/мол.+Д відсоток 

випадків злущення сперматогенного епітелію в просвіт канальця становив 
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0,50 % та 0,25 %, відповідно. Кількість канальців з метафазою другого поділу 

дозрівання була більшою на 33 % в нащадків як молодих так і репродуктивно 

зрілих матерів, які отримували ФК порівняно з групою молодих матерів з ФПН 

(р < 0,05). Застосування ФК вагітним самицям призвело до народження 

нащадків жіночої статі у яких відбувалась нормалізація рівня статевих 

гормонів, але тварини все ж таки мали знижену плідність. 

При лікуванні ФПН враховують тільки народження здорової дитини та 

збереження задовільного стану матері, але на довгострокові події ніхто не 

звертає увагу. У нашому дослідженні ми хотіли виявити яким чином впливає 

добре відомий препарат лікування ФПН – Дипіридамол, та в комплексі, у 

вигляді створеною нами нової ФК на репродуктивну систему, а саме 

гістоструктуру яєчників. Дипіридамол дещо відновлює кількість визрівання 

ооцитів. При застосуванні ФК у вагітних щурів різного віку спостерігали 

активацію резерву фолікулогенезу, на тлі зниження атрезії фолікулів, наслідком 

чого більша кількість фолікулів розвивалась і досягала овуляції. Препарат 

порівняння Дипіридамол виявляв менш виразний вплив на оогенез нащадків, а 

саме, у яєчниках домінували фолікули вторинні ранні, а вторинних зрілих та 

третинних було візуально недостатньо, як і жовтих тіл тічки. 

Таким чином, базуючись на вище зазначеному, можна зробити 

висновок, що що ФПН самиць щурів у третьому триместрі вагітності 

призводить до виразних змін в РС нащадків обох статей, які були народжені 

матерями репродуктивно молодого та репродуктивно зрілого віку. Отримані 

дані вказують на можливість та шляхи створення способів профілактики 

репродуктопатій у дітей, народжених матерями із ФПН. 

В патогенезі репродуктопатій нащадків обох статей, які були народжені 

матерями із ФПН, доведено наявність патологічного ланцюга, який 

представлено на рисунку 10.1.  
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Рис. 10.1 Можливий патологічний ланцюг розвитку репродуктопатій у 

нащадків щурів, які були народжені матерями із ФПН. 

 

Таким чином, дисертаційна робота, яка представлена, завершена 

досягненням мети і виконанням усіх поставлених завдань дослідження із 

використанням сучасних методів діагностики та прогнозування. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі представлено науково-теоретичне узагальнення та 

вирішення медико-соціальної проблеми репродуктивної ендокринології – 

встановлення наявності причинно-наслідкового зв’язку між фетоплацентарною 

недостатністю матерів різного репродуктивного віку у третьому триместрі 

вагітності та розвитком репродуктопатій у їх нащадків обох статей в онтогенезі.  

1. Фетоплацентарна недостатність призводить до порушень як у матково-

плацентарному, так і плодово-плацентарному кровообігу, незалежно від 

репродуктивного віку самиці. Спостерігаються виразні гострі запальні 

порушення в ендометрії та міометрії, відбувається тромбоз судин, їхня оклюзія 

та формування ділянок інфарктів плацентарної тканини, що в подальшому 

може призвести до ускладнень вагітності. Змінюється внутрішня архітектоніка 

плаценти, зменшується ширина децидуальної оболонки та лабіринтного 

відділу, а трофоспонгіуму – збільшується. 

2. Наявність фетоплацентарної недостатності у матерів молодого та 

репродуктивно зрілого віку призводить до дисбалансу гормонів вагітності 

(прогестерону та естріолу), активації процесів пероксидне окиснення ліпідів, 

накопичення в крові та інших тканинах (особливо у печінці і плаценті) 

продуктів пероксидації з одночасним зниженням активності антиоксидантної 

системи організму, що призводить до появи ознак внутрішньоутробної 

затримки розвитку плода, крововиливів та гематом на різних ділянках його тіла.   

3. Наявність фетоплацентарної недостатності у матерів різного 

репродуктивного віку призводить до народження самців-нащадків, у яких 

спостерігається знижений в середньому на 30 % рівень тестостерону в період 

статевої диференціації мозку, що спричиняє у ранньому періоді онтогенезу 

порушення статевого та соматичного розвитку тварин. У нащадків жіночої статі 

також спостерігається затримка соматичного розвитку, тоді як статевий 

розвиток навпаки настає раніше.  
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4. Дослідження пубертатогенезу самців нащадків виявили дисбаланс 

статевих гормонів, зниження тестостерону у всіх тварин та підвищення рівня 

естрадіолу тільки у тварин, народжених від репродуктивно молодих самиць. У 

цієї ж групи були виявлені самці з крипторхізмом, а також при морфологічному 

досліджені сім’яників спостерігали більші зміни у морфоструктурі органа, 

виявлено гальмування диференціювання статевих клітин. Фетоплацентарна 

недостатність викликає суттєві зміни активності базових елементів 

антиоксидантного захисту нащадків чоловічої статі, більш виразні зміни 

спостерігалися у нащадків матерів зрілого репродуктивного віку. В 

подальшому ці зміни можуть привести до функціональних порушень чоловічої 

репродуктивної системи. 

5. У нащадків самиць пубертатного віку, народжених від матерів із 

фетоплацентарною недостатністю, при дослідженні гістоструктури яєчників, 

виявлено знижену кількість фолікулів та збільшений рівень атретичних 

фолікулів, тобто зменшений резерв фолікулогенезу (пул примордіальних 

фолікулів). Патерн активності ферментів антиоксидантної системи змінюється, 

що реалізується у підвищенні рівнів як первинних, так і кінцевих продуктів 

ліпопероксидації. Найбільш виразні порушення спостерігаються у нащадків, 

народжених від матерів репродуктивно зрілого віку, що додатково 

проявляється у підвищенні маси тіла, а головне –збільшується співвідношення 

статевих гормонів у бік андрогенізації, що сприяє неадекватній стимуляції 

яєчників, наслідком якої є порушення стероїдогенезу. 

6. У постнатальному періоді у статевозрілих нащадків щурів чоловічої 

статі, які були народжені матерями із фетоплацентарною недостатністю, 

виявлено дисбаланс статевих гормонів у бік відносної естрогенізації (зниження 

рівня тестостерону у всіх тварин), погіршення статевої поведінки (менша 

кількість садок та інтромісій, кількість самців з еякуляцією в середньому 

дорівнює 25 %, уповільнення статевої реакції) та сперматогенезу (зниження 

рухливих клітин на 40 % та концентрації гамет на 37 %, тільки у нащадків, 
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народжених від репродуктивно зрілих матерів), зниження інтегральної 

плідності самців. 

7. Фетоплацентарна недостатність матерів різного віку негативно впливає 

на репродуктивну систему нащадків щурів жіночої статі. В усіх групах 

піддослідних тварин спостерігали порушення гормонального гомеостазу, 

проявом чого є гіперандрогенія у самиць. Під впливом високого вмісту 

тестостерону зменшується кількість фолікулів за рахунок їх атрезії, тобто зміни 

нормальної динаміки визрівання фолікулів, і як наслідок, зниження маси 

яєчників (на 40 %), має місце патологічна ановуляція, яка може бути зумовлена 

порушенням регуляції у гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системі нащадків, це 

призводить до зниження кількості самиць, що мають регулярний естральний 

цикл, порушення статевої поведінки та погіршення фертильності. 

8. За умов гострого експерименту встановлено, що фармацевтична 

композиція є практично нетоксичною (V клас токсичності), не викликає змін 

приросту маси тіла у щурів та не впливає на стан загальнотрофічних процесів в 

організмі. 

9. Розроблена фармацевтична композиція зменшує ознаки 

фетоплацентарної недостатності: покращує морфологічні структури 

досліджуваних органів, має позитивні наслідки на соматостатевий розвиток 

нащадків чоловічої та жіночої статі, призводить до нормалізації прооксидантно-

оксидантного балансу в організмі, нормалізації гормонального стану нащадків 

у більшості досліджуваних груп, призводить до більшої насиченості чоловічого 

організму андрогенами, поліпшенню показників статевої поведінки самців та 

самиць, покращенню спермограми та збільшенню самиць з нормальним 

естральним циклом.  

10. Ефективність профілактичної дії фармацевтичної композиції 

перевищує препарат порівняння Дипіридамол, що підтверджується 

морфологічними, фізіологічними, імуноферментними та біохімічними 

дослідженнями.  
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