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АНОТАЦІЯ
Бєлкіна І. О. Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для
корекції розладів чоловічої репродуктивної функції (експериментальне
дослідження). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (091 –
Біологія). – Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 2019.
Зростання частоти чоловічої гіпофертильності є актуальною проблемою
сьогодення, причому особливої значущості набувають репродуктивні
розлади

невизначеного

ґенезу,

однією

з

причин

яких

може

бути

несприятлива дія чинників у неонатальний період розвитку, що порушують
програму нормального функціонування репродуктивної системи у дорослому
віці. Це спонукає до пошуку ефективних лікувальних засобів на основі
новітніх технологій, якими можуть бути наноматеріали.
Дисертація присвячена обґрунтуванню використання наночастинок
(НЧ)

гадоліній

ортованадату

(GdVO4:Eu3+)

для

корекції

чоловічих

неонатально індукованих репродуктопатій.
Експерименти виконувались на статевозрілих самцях та самках щурів
популяції Вістар різного віку та їх нащадках, лабораторних мишах обох
статей. Використовували НЧ GdVO4:Eu3+ стрижнеподібної форми розміром
8 х 25 нм, у вигляді гідрозолю та у складі фармацевтичної композиції (рідка
лікарська форма). Як референтні застосовували препарати спеман і трибестан.
Для визначення ефективності НЧ GdVO4:Eu3+ щодо корекції розладів
чоловічої

репродуктивної

функції

відтворювали

модель

неонатально

індукованої репродуктопатії шляхом поєднання умов емоційного стресу
(з 3 по 15 добу життя за моделлю «maternal separation stress» для матері та
моделлю «clean bedding» для щурят) на тлі надмірної фітоестрогенізації
(з 3 по 21 добу лактації згодовували щуриці-матері біологічно активну
домішку, до складу якої входила суміш фітоестрогенів, у дозі 100 мг/кг за
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геністеїновим еквівалентом). Створення таких умов майже не позначалося на
сомато-статевому розвитку та життєздатності щурят, але впливало на
функціонування

репродуктивної

функції

та

гормонально-метаболічні

характеристики у дорослому віці. Визначення концентрації тестостерону (Тс)
у термін статевої диференціації мозку у щурят показало зниження величини
програмувального піка андрогену. Припущення, що це може змінити
функціонування регулювальних ланок ендокринної системи підтвердилось
зменшенням гонадотропної активності гіпофізів дорослих самців, що
зазнавали втручань на ранніх етапах онтогенезу.
Серед порушень функції відтворення зареєстровано зміни статевої
поведінки – у чотири рази знижувалася кількість тварин, здатних до еякуляції
за час тесту, у п’ять разів – середня кількість еякуляцій. Виявлено прискорене
вікове зменшення концентрації Тс у дорослих неонатально обтяжених самців
щурів, що обумовило порушення сперматогенезу: зниження загальної
концентрації сперматозоїдів (на 41 %) та концентрації морфологічно
нормальних гамет (на 47 %), збільшення частки їх патологічних форм на
145 %.

Погіршення

копулятивної

функції

зменшило

запліднювальну

здатність щурів – індекс запліднення дорівнював 70 % проти 94 % у контролі.
Вагітності самок відрізнялися меншою кількістю плодів та збільшенням як
пре-, так і постімплантаційних втрат, що приводило до зростання загальної
ембріональної смертності (в 2,1 раза). Розрахунок інтегрального показника
середньої реалізованої плідності Фі, який враховує статеву активність самців
та якість статевих клітин, показав більш ніж дворазове зменшення цього
показника (47 % проти 100 % у контролі). Щури основної групи мали деякі
метаболічні особливості: у сироватці крові тварин виявлено зменшення
концентрації Тс, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, збільшену
концентрацію стабільних метаболітів циклу оксиду азоту (NOx), меншу –
вільного аргініну. У сім’яниках – більший сумарний вміст NOx.
Корегувальна терапія НЧ GdVO4:Eu3+ у складі гідрозолю (група
Модель+НЧгз) у дозі 0,33 мг/кг збільшувала відсоток самців, здатних до
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еякуляції.

Збільшувалась

загальна

концентрація

сперматозоїдів

та

концентрація морфологічно нормальних гамет внаслідок зменшення відсотку
патологічних форм. Надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у складі фармацевтичної
композиції (група Модель+НЧфк) у дозі 0,33 мг/кг впродовж 30 діб
практично нормалізувало всі показники спермограми, але подовження
терміну корегування до 70 діб зменшувало загальну концентрацію гамет, що
позначилось на концентрації морфологічно нормальних клітин, хоча не
змінювало рухливості гамет та концентрації Тс, яка залишалась на рівні
контролю впродовж експерименту. Після корегувальної терапії у групах
Модель+НЧгз та Модель+НЧфк нормалізувалася гонадотропна активність
гіпофізів неонатально обтяжених самців щурів, що може вказувати на
ймовірний шлях реалізації дії НЧ через центральні ланки регуляції. При
паруванні

з

інтактними

самками

збільшився

відсоток

запліднених,

зменшились пре- та постімплатаційні втрати й загальна загибель ембріонів у
вагітних щуриць до рівня інтактних тварин. При цьому зросла розрахункова
величина репродуктивного потенціалу Фі до 124,0 % (група Модель+НЧгз)
та 75,8 % (група Модель+НЧфк) у порівнянні з Фі групи Модель (47 %).
Застосування

НЧ GdVO4:Eu3+

нормалізувало

вміст

вільного

аргініну,

тригліцеридів, загального холестерину.
При

визначенні параметрів гострої токсичності

встановлено,

що

одноразове

внутрішньошлункове

НЧ GdVO4:Eu3+

введення

НЧ

у

максимальній дозі 5050 мг/кг самцям мишей не позначалося на загальному
стані та стані їхніх внутрішніх органів. Відсутність летальності при введенні
НЧ у максимальних дозах дозволила віднести НЧ GdVO4:Eu3+ до IV класу
токсичності (малотоксичні сполуки).
Дослідження субхронічної токсичності НЧ GdVO4:Eu3+ у трьох дозах
(0,03, 0,3 та 3,0 мг/кг) на здорових статевозрілих щурах показало, що за
коротший період надходження (30 діб) у спермограмі лише зростала частка
патологічних форм гамет. При проходженні повного циклу сперматогенезу у
присутності

НЧ (70 діб) статистично

вірогідних ознак порушення
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сперматогенезу не було за винятком зменшення відсотку рухливих гамет у
групі, що отримувала НЧ у дозі 0,3 мг/кг. Не відбувалось змін рівню Тс,
показників білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів. При паруванні з
інтактними самками плідність самців не погіршилась. Репродуктивний
потенціал Фі самців щурів при субхронічному надходженні НЧ GdVO4:Eu3+ у
дозах 0,03 та 0,3 мг/кг відповідав нормі.
Надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у складі гідрозолю чи фармакологічної
композиції в інтактних щурів або у тих, що зазнали стресу та
фітоестрогенізації на ранніх етапах онтогенезу не справляло негативної дії на
їхніх нащадків.
У роботі отримано нові дані щодо можливих шляхів реалізації
імпринтингової дії емоційного стресу та надходження надмірної кількості
фітоестрогенів у критичний період онтогенезу для програми розвитку
статевої функції, а саме – через зниження програмувального піка Тс у
новонароджених щурят. Продемонстровані віддалені наслідки емоційного
стресу на тлі надмірної фітоестрогенізації у період молочного вигодовування
для репродуктивної функції дорослих статевозрілих самців щурів, у яких
зниження фертильності відбувається на тлі гормонально-метаболічних
розладів.

Встановлена

можливість

корекції

чоловічих

неонатально

індукованих репродуктопатій та відновлення фертильності до рівня
інтактних тварин за допомогою НЧ гадоліній ортованадату. Визначено
можливий шлях дії досліджуваних НЧ через центральний механізм регуляції,
а саме – через модуляцію гонадотропної активності гіпофізу. Показано
низьку токсичність НЧ GdVO4:Eu3+, не виявлено негативного впливу на
нащадків при використанні НЧ у самців-батьків, що визначає можливість
створення інноваційних лікарських засобів на основі НЧ GdVO4:Eu3+ для
відновлення чоловічої фертильності.
Ключові

слова:

наночастинки,

гадолінію

ортованадат,

чоловіча

репродуктивна функція, фітоестрогени, емоційний стрес, неонатально
індуковані репродуктопатії, щури, самці.
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SUMMARY
Belkina I.O. Аpplication of gadolinium orthovanadate nanoparticles in
correction of male reproductive function disorders (experimental research). - The
manuscript.
The dissertation for the PhD degree in speciality 14.01.14 «Endocrinology»
(091 – Biology). – State «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology
Problems National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, 2018.
The increase in the frequency of male hypofertility is an urgent problem of
the present, and reproductive disorders of an indefinite genesis are becoming
particularly important, one of the reasons of which may be the adverse effect of the
damaging factors in the neonatal period of development, which violates the
program for the normal functioning of the reproductive system in adulthood. This
prompts the search for effective therapeutic agents based on the latest technologies.
Nanomaterials can serve as such means
Thesis is devoted to the study of the possibility of using gadolinium
orthovanadate nanoparticles (NPs GdVO4:Eu3+) for the correction of neonatal
induced reproductive pathologies and their toxicological characteristics regarding
the reproductive function of intact animals.
Experiments were performed on sexually mature male and female rats of the
Wistar population of various ages and their offspring, laboratory mice of both
sexes. In the work, we used NPs GdVO4:Eu3+ in the form of a hydrosol, having a
rod-like shape and a size of 8×25 nm, and a pharmaceutical formulation (liquid
dosage form) based on these NPs. To determine the effectiveness of
NPs GdVO4:Eu3+ in male reproductive disturbance correction, a model of neonatal
induced reproductive pathology was created by combining emotional stress
conditions (model "maternal separation stress" for the mother and "clean bedding"
for the offspring) from 3 to 15 days and the introduction of a diet of females an
excess of a mixture of phytoestrogens (group Model). Such influence in the
neonatal period of development showed a decrease in the peak of androgen. The
assumption that the violation of the peak of T may alter the functioning of the
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regulatory parts of the endocrine system was confirmed by data on a decrease in
the gonadotropic activity of the pituitary of adult males undergoing neonatal
interventions.
Among violations of the reproduction function, changes in sexual behavior
were registered – lowered the amount of animals capable of ejaculation (4 times)
and the average number of ejaculations during the test (5 times). The violation of
spermatogenesis was revealed: the decrease in the total concentration of sperm
(by 41 %) and the concentration of morphologically normal gametes (by 47 %), the
increase in the proportion of their pathological forms by 145 %. The deterioration
of the copulative function as a result of the exogenous factors reduced the
fertilizing capacity of the rats - the fertilization index was 70 % vs 94 % in control.
Pregnancies differed in fewer fetuses and increased both pre- and postimplantation losses, which led to an increase in total embryonic mortality
(2,1 times). The calculation of the integral index of the average realized fertility
(Fi), which takes into account the male sexual activity and the quality of the germ
cells, showed that it was 47 % of the control level adopted for 100 %. In the rats of
the Model group a metabolic peculiarities have been revealed: decrease in T
concentration,

hypertriglyceridemia,

hypercholesterolemia,

increased

NOx

concentration, lesser free arginine, increased NOx content In the testes.
Corrective therapy of NPs GdVO4:Eu3+ in hydrosol (Model+NPhs group)
increased the percentage of males capable of ejaculation. The spermatosoa total
concentration and the concentration of morphologically normal gametes was
increased by reducing the percentage of pathological forms. The receipt of the
pharmaceutical composition (the Model+NPphc group) for 30 days virtually
normalized all the parameters of the spermogram, but with an extension of the
treatment period to 70 days, a decrease in the total gametes concentration was
observed, which led to a decrease in the concentration of morphologically normal
cells, although the mobility has not changed, and the T level has not significantly
differed significantly from the benchmarks during the experiment. After correcting
therapy groups Model + NPhs and Model + NPphc pituitary gonadotropic activity
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burdened neonatal male rats was normalized, which may indicate the mechanism
of action of NPs through central-level regulation. When pairing with intact females
fertility returned to the control group, which resulted in reduction of pre- and postimplantation losses and total loses of embryos. Reproductive potential Fi, which
takes into account the sexual activity of males and the quality of sperm, increased
to 124,0 % and 75,8 % of the control group Fi. The use of NPs GdVO4:Eu3+
normalized the content of free arginine, triglycerides, total cholesterol.
In determining the parameters of acute toxicity of the NPs GdVO4:Eu3+ it
was established that single intraperitoneal in a maximum dose of 5050 mg/kg in
male mice did not affect the general condition and condition of internal organs.
The absence of lethality in the introduction in the maximum doses allowed
including NPs GdVO4:Eu3+ to grade IV toxicity (low toxicity compounds).
In the study of chronic toxicity in healthy sexually mature rats, it was found
that in the short period of receipt only the percentage of pathological forms of
gametes increased. In the case of a complete cycle of spermatogenesis in the
presence of NPs (70 days), there were no statistically significant signs of impaired
spermatogenesis, except for the reduction of the percentage of mobile gametes in
the group receiving NPs in dose of 0,3 mg/kg. Chronic intake of NPs GdVO4:Eu3+
did not affect in the levels of serum T, signs of violations of protein, lipid and
carbohydrate metabolism. There were no statistically significant differences in
fertility. Reproductive potential of male rats at chronic inactivation of
NPs GdVO4:Eu3+ at doses of 0,03 and 0.3 mg/kg was in line with the norm.
The use of a hydrosol NPs GdVO4:Eu3+ or NPs GdVO4:Eu3+ in the
pharmacological composition in intact rats or in males undergoing neonatal stress
and phytoestrogenization did not adversely affect the offspring of male rats.
The thesis provides new data on possible ways of implementing the
imprinting effect of emotional stress and the excessive intake of phytoestrogens in
the critical period of ontogenesis for development programs of the sexual function,
namely, due to the reduction of the programmable peak T in newborn rats. The
long-term effects of emotional stress and excessive phytoestrogenization in the
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suckling period for the reproductive function of adult mature male rats, in which
fertility reduction occurs on the background of hormonal and metabolic disorders,
has been demonstrated. The possibility of correction of neonatal induced male
reproductive pathology and restoration of fertility to the level of intact animals
with the help of gadolinium ortovanadate NPs has been established. The possible
way of these NPs is determined through the central regulation mechanism, namely,
by modulation of the gonadotropic activity of the pituitary gland. The low toxicity
of NPs GdVO4:Eu3+ was shown, no adverse effects on offspring were observed in
use of NPs in male parents, which determines the possibility of creating innovative
drugs based on NPs GdVO4:Eu3+ for the restoration of male fertility.
Key words: nanoparticles, gadolinium ortovanadate, male reproductive
function, phytoestrogens, emotional stress, neonatal induced reproductive
disorders, rats, males.
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європієм

п/о

пероральне введення

РНК

– рібонуклеїнова кислота

мРНК

– мітохондриальна рібонуклеїнова кислота
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ВСТУП

Актуальність теми. Важливість корекції чоловічої гіпофертильності
визначається збільшенням частки безплідних шлюбів (до 15 %), причиною
чого у 20-30 % випадків є чоловічий фактор [1, 2]. До порушень
репродуктивної функції чоловіків можуть призводити різні чинники, як
ендогенної (генетичні, ендокринні, інфекційні, метаболічні, імунні розлади),
так і екзогенної (фактори довкілля, спосіб життя) природи, які можуть
знижувати фертильність поодинці чи підсилюючи дію один одного [3-6].
Зважаючи на чисельність факторів, здатних порушити функцію відтворення,
та складність виявлення причин безпліддя, в 30-40 % хворих діагностується
ідіопатична гіпофертильність [4, 7].
Доведено, що гіпофертильність може бути наслідком порушень
розвитку особини на ранніх етапах онтогенезу під час критичних періодів –
диспрограмна гіпофертильність, – коли організм найбільш чутливий до дії
різних ушкодливих агентів [6, 8, 9]. До них можна віднести стрес вагітних
або новонароджених, який змінює гормональне тло розвитку плоду,
дитини [10-12].

Поширене

вживання

надмірної

кількості

рослинних

фітоестрогенів (ФЕ), які є гормонально активними складовими раціону,
також здатне змінити нормальну програму статевого розвитку та призвести
до змін реактивності гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи дорослих
нащадків, порушення морфогенезу, змін статевої поведінки та погіршення
основних показників репродуктивної функції [13-15]. Основні ознаки такої
патології відтворює модель неонатально індукованої репродуктопатії, при
якій відбувається зменшення фертильності та погіршення статевої поведінки
у самців щурів на тлі нормальної концентрації статевих гормонів у сироватці
крові, незначних змін показників спермограми та метаболічних відхилень
(гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, зменшення вмісту ліпопротеїдів
високої щільності) [16].
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Лікування у випадках ідіопатичної гіпофертильності здійснюється
головним чином емпірично, з використанням лікарських засобів різних груп
або допоміжних репродуктивних технологій. Суттєвими недоліками таких
дій

є

протипоказання,

побічні

ефекти,

зависока

ціна

та

низька

ефективність [17-19]. Тому існує нагальна необхідність створення нових
засобів

корекції

репродуктивних

розладів

та

відновлення

плідності

організму, порушених внаслідок несприятливих обставин під час критичних
періодів онтогенезу.
У цьому сенсі одним з перспективних напрямів є застосування
наноматеріалів, адже з переходом сполук у нанорозмірний стан вони здатні
набувати нових властивостей, змінювати біодоступність, можуть долати
гематоенцефалічний та гаматотестикулярний бар’єри [20-22]. Відомо, що
наночастинки (НЧ) мають різноманітні біологічні ефекти, у тому числі,
здатні впливати на репродуктивну функцію. Так, при використанні НЧ
золота, селену, церію відмічалося підвищення рівня тестостерону (Тс),
активація сперматогенезу, поліпшення фертильності [23-26]. Наночастинки
цинку, фулерени позитивно впливають на репродуктивну функцію щурів та
мишей зі стрептозотоциновим діабетом [27, 28], показано позитивний вплив
НЧ гадоліній ортованадату та діоксиду церію на репродуктивну функцію
щурів із віковою патологією статевої функції [25, 29].
Біологічна активність гадолінію досліджена недостатньо. Відомо, що
він

проявляє

механосенситивні

біофізичні
іонні

властивості,

канали

мембран

подібні
клітин,

Са2+,
що

та

інгібує

активуються

розтягуванням [30, 31]. Переважно його використовують у складі магнітнорезонансних контрастних засобів, як радіосенсибілізатор при променевій
терапії онкологічних захворювань [32, 33].
Ванадій – ультрамікроелемент, який існує в організмі у формах
метаванадату чи ортованадату та ванаділу [34]. Як його недостатність, так і
надмірна кількість негативно позначається на репродуктивній функції
людини та тварин [35, 36]. Він бере участь в процесах росту та поділу клітин,
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мінералізації кісток, регуляції вуглеводного та ліпідного обміну, проявляє
інсуліноміметичну активність [37-40]. Відомо також, що дія сполук ванадію
опосередкована впливом на активність цілого ряду регуляторних ферментів,
зокрема, Na+K+-АТФази, фосфотирозинфосфатаз та різних кіназ [41-43].
Інсуліноподібна активність сполук ванадію є підставою вважати, що
репродуктивна система є також мішенню для цього елементу. Це
припущення базується на здатності інсуліну впливати на секрецію
гонадотропінів, стероїдогенез, синтез у печінці глобуліну, що зв’язує статеві
гормони (ГЗСГ), та гаметогенез, брати участь у регуляції рухливості,
капацітації й акросомальній реакції сперматозоїдів, на яких виявлено
рецептори до інсуліну. Останні також наявні у клітинах Сертолі та
Ляйдигу [44-46]. Можливо, саме інсуліноподібні властивості НЧ гадоліній
ортованадату (GdVO4) пояснюють зростання концентрації Тс, активацію
сперматогенезу, підвищення антиоксидантного статусу сперматозоїдів у
щурів віком 20-21 місяців при хронічному надходженні сполуки [29].
Виходячи з цього доцільним є дослідження ефективності НЧ гадоліній
ортованадату, активованих європієм (GdVO4:Eu3+)

для відновлення

функціональної активності статевих залоз у тварин з репродуктопатіями, а
також визначення віддалених наслідків застосування НЧ для наступних
поколінь.
Повідомляють, що НЧ можуть проявляти репродуктивну токсичність,
виразність якої пов’язана з різницею у формі, розмірі, складі НЧ та режимом
їх введення [47, 48], але цей аспект НЧ GdVO4:Eu3+ майже не досліджений.
Тому з огляду на значну тривалість терапії репродуктивних розладів,
необхідним є доказ нешкідливості НЧ GdVO4:Eu3+ як для батьківського
покоління, так і для нащадків.
Таким чином, значна поширеність репродуктивних розладів внаслідок
несприятливих обставин під час критичних періодів онтогенезу вимагає
пошуку нових шляхів корекції чоловічої ідіопатичної гіпофертильності за
допомогою нового класу сполук, а саме НЧ GdVO4:Eu3+, та дослідження їхніх
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токсикологічних характеристик стосовно репродуктивної функції, що являє
собою перспективний та актуальний напрямок досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт
Державної

установи

«Інститут

проблем

ендокринної

патології

ім. В.Я. Данилевського НАМН України» і вона є фрагментом НДР «Оцінка
ефективності застосування наночастинок на основі діоксиду церію та
ортованадатів рідкісноземельних елементів для корекції вікових змін у
самців щурів на низхідній стадії онтогенезу» (№ державної реєстрації
0113 U 007510С, 2013 р.), яка виконувалась на завдання Державної цільової
науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення
вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини
та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки, НДР
«Визначити особливості репродуктивних розладів, індукованих неонатально
або локальною гіпертермією, та можливість фармакологічної корекції за
допомогою тіазолініламіду камфорної кислоти» (№ державної реєстрації
0111U010494, 2012-2014 рр.), НДР «Експериментальне дослідження статевих
особливостей

впливу

наночастинок

рідкісноземельних

елементів

на

репродуктивну функцію» (№ державної реєстрації 0115U001033, 20152017 рр.). Автор роботи був співвиконавцем вказаних НДР.
Мета

і

завдання

дослідження.

Метою

дослідження

є

експериментальне обґрунтування використання наночастинок гадоліній
ортованадату

для

корекції

чоловічих

неонатально

індукованих

репродуктопатій.
Для досягнення мети вирішувались наступні завдання:
1. Відтворити

модель

чоловічої

неонатально

індукованої

репродуктопатії та виявити особливості метаболічних процесів у дорослих
тварин після дії ушкоджуючих чинників.
2. Оцінити

виразність

програмувального

зростання

(піка)

тестостерону під час статевої диференціації мозку у щурят чоловічої статі
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при дії чинників, що призводять до розвитку чоловічої неонатально
індукованої репродуктопатії.
3. На моделі неонатально індукованої репродуктопатії вивчити
ефективність застосування НЧ GdVO4:Eu3+ у складі гідрозолю (НЧгз) та
фармацевтичної композиції (рідка лікарська форма) (НЧфк) для корекції
репродуктивної функції та метаболічних розладів у самців щурів за
показниками маси тіла, масових коефіцієнтів органів, статевої та емоційної
поведінки, сперматогенезу, фертильності, а також біохімічними показниками
та концентрації статевих гормонів.
4. Визначити наявність та характер впливу НЧ GdVO4:Eu3+ на
гонадотропну активність гіпофіза дорослих самців щурів з неонатально
індукованими розладами репродуктивної функції за умов тривалого
надходження сполуки.
5. Провести токсикологічне оцінювання НЧ GdVO4:Eu3+ за умов
одноразового надходження (гостра токсичність) та повторного введення
(субхронічна токсичність) за показниками впливу на репродуктивну функцію
інтактних самців щурів та їхніх нащадків.
Об'єкт

дослідження

–

порушення

репродуктивної

функції

та

функціональної активності чоловічих статевих залоз внаслідок неонатальних
втручань, репродуктивна функція здорових самців в умовах хронічного
надходження НЧ GdVO4: Eu3+.
Предмет дослідження: функціональна активність статевих залоз,
сомато-статевий розвиток, статева поведінка, емоційний стан, фертильність,
сперматогенез,

стан

андрогензалежних

та

андрогенчутливих

органів,

гормональні та метаболічні показники самців щурів, НЧ GdVO4:Eu3+.
Методи дослідження: фізіологічні – спостереження за станом тварин
за інтегральними показниками – для визначення гострої токсичності;
життєздатність, соматичний та статевий розвиток щурят – для оцінки
розвитку

тварин;

внутрішньоутробних

індекси
втрат

запліднення
у

вагітних

та

самиць –

вагітності,
для

рівень

дослідження
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фертильності самців; для визначення загальної гонадотропної активністі
гіпофізів за ступенем збільшення маси матки та яєчників у статевонезрілих
мишей, яким вводили суспензію гіпофізів досліджуваних самців; етологічні –
для оцінки емоційної поведінки щурів за тестом Steru, для дослідження
статевої поведінки: кількість наближень самця до самки, кількість садок,
інтромісій, еякуляцій та їх латентність; препаративні – визначення маси та
стану внутрішніх органів; цитологічні – для оцінки стану сперматогенезу за
концентрацію

епідидимальних

сперміїв,

їх

рухливістю,

відсотком

патологічних форм; біохімічні – для визначення метаболічних характеристик
щурів за показниками тригліцеридів та загального холестерину, вільного
аргініну, стабільних метаболітів циклу оксиду азоту; імуноферментні – для
дослідження стану андрогенної активності та обміну статевих гормонів за
рівнем тестостерону, естрадіолу; статистичні – для оцінки нормальності,
розрахунку основних статистичних параметрів (середнє арифметичне та його
похибка, середнє зважене та його похибка) використовувались програми
Excel та Statistika, при порівнянні двох груп використовували U-критерій
Манна-Вітні, а кількох груп – критерій Q Дана, значущість розбіжностей
якісних показників між групами оцінювали за критерієм χ2, різницю між
групами вважали статистично значущою при р < 0,05.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі
отримано нове вирішення конкретної наукової задачі експериментальної
ендокринології – доведена можливість корекції чоловічих неонатально
індукованих репродуктопатій та відновлення фертильності до рівня
інтактних тварин за допомогою НЧ гадоліній ортованадату. Встановлено, що
одним з можливих шляхів реалізації дії досліджуваних НЧ є модуляція
гонадотропної активності гіпофізу.
Отримано нові дані щодо механізму імпринтингової дії емоційного
стресу на тлі надходження надмірної кількості ФЕ у критичний період
онтогенезу для програми розвитку статевої функції, яким може слугувати
зниження програмувального піка Тс у новонароджених щурят.
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Поглиблено наукові дані щодо віддалених наслідків емоційного стресу
на тлі надмірної фітоестрогенізації у період молочного вигодовування для
репродуктивної функції дорослих статевозрілих самців щурів, у яких
зниження

фертильності

поєднується

з

гормонально-метаболічними

розладами (надлишок маси тіла через більшу масу вісцерального жиру, деяке
зростання рівня глікемії, проатерогенні зміни ліпідного обміну, порушення
про/антиоксидантного балансу).
Встановлено взаємозв’язок між ступенем біологічної активності
НЧ GdVO4:Eu3+, дозою сполуки, терміном її введення та складом присутніх
речовин.
Практичне значення одержаних результатів. Вперше на основі
аналізу

результатів

обґрунтовано
відновлення

комплексного

перспективність
чоловічої

розробки

фертильності,

невизначеного ґенезу. Результати
репродуктивну

функцію

самців

дослідження

експериментально

інноваційних

зокрема,

при

підходів

для

гіпофертильності

оцінки впливу НЧ GdVO4:Eu3+ на
щурів

з

неонатально

індукованими

репродуктивними розладами можуть бути використані при розробці
негормональних лікарських засобів для корекції репродуктопатій чоловіків
та увійти в досьє лікарського засобу при проведенні доклінічних досліджень.
Вдосконалено критерії оцінки статевих та метаболічних розладів, що
виникають при дії несприятливих чинників під час критичних періодів
розвитку. Встановлено, що супутніми розладами у неонатально стресованих
та фітоестрогенізованих самців у дорослому віці є зміни гонадотропної
активності гіпофізу, схильність до підвищення рівня глюкози та маси тіла
при наявності проатерогенних змін у сироватці крові. Показано, що така
модель може слугувати патогенетичною моделлю для розробки новітніх
засобів лікування гіпофертильності, що розвивається на тлі ожиріння та
проатерогенних змін ліпідограми.
Результати дисертаційної роботи впроваджено у науково-дослідний
процес лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної
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патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», у науково-дослідний та
науково-педагогічний процес Інституту гігієни та кафедри гігієни та екології
№ 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Також
створено 2 нововведення: Спосіб корекції репродуктивних розладів у самців
за допомогою наночастинок ґадоліній ортованадату; Експериментальне
дослідження

статевих

особливостей

впливу

наночастинок

(НЧ)

рідкоземельних металів на репродуктивну функцію (КПКВ 6561040).
Особистий внесок здобувача. Дисертація – особиста наукова праця
автора. Автор самостійно провів патентно-інформаційний пошук, здійснив
аналіз наукової літератури стосовно проблеми, що вирішувалась. Разом з
науковим керівником автор визначив та сформулював тему, мету та завдання
дисертаційної роботи, узгодив вибір предмету та об’єкту дослідження.
Самостійно був отриманий фактичний матеріал на базі лабораторії
репродуктивної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського

НАМН

України».

Автором

самостійно

була

проведена систематизація результатів експериментів, статистичний аналіз
даних та їхня інтерпретація.
Наночастинки GdVO4:Eu3+ для експерименту були синтезовані в
Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України канд. хім. наук, с. н. с.
В. К. Клочковим згідно з договорами про творчу співпрацю від 18.04.2012 р.
та 10.01.2015 р. і передані для біологічних досліджень у вигляді гідрозолю.
Фармацевтична композиція (рідка лікарська форма) на основі цих НЧ була
розроблена у секторі технології лікарських форм лабораторії аналітичних та
фізико-хімічних методів дослідження ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» під керівництвом канд.
фарм. наук, с. н. с. С. П. Кустової. Визначення концентрації статевих
гормонів проводились спільно з канд. біол. наук Л. В. Сиротенко.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
представлено та обговорено на вітчизняних і міжнародних науковопрактичних конференціях: Сучасні проблеми науки та освіти (Харків, 2014);
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Ендокринна патологія у віковому аспекті (Харків, 2014; 2015; 2017);
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології
(Данилевські читання) (Харків, 2015; 2016; 2017); Науково-технічний прогрес
і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів
(Тернопіль, 2016); Topical issues of new drugs development (Kharkiv, 2017);
Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє (Харків,
2017); Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2017) (Chernivtsi, 2017);
V Національний

з’їзд

фармакологів

України

(Запоріжжя,

2017);

Фундаментальные и прикладные науки – медицине (Минск, 2017); Науковопрактична конференцiя молодих вчених, присвячена 25-рiччю Нацiональної
академії медичних наук України (Київ, 2018); Ліки – людині. Сучасні
проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів (Харків, 2018);
Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2018) (Kyiv, 2018), Медицинская
наука: новые возможности (Душанбе, 2018).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 23 наукових праць, у
тому числі 6 статей (1 – самостійна та 5 статей у співавторстві) у фахових
виданнях України (рекомендованих ДАК МОН України) та включених до
міжнародних наукометричних баз, 17 робіт у наукових матеріалах і тезах
конференцій.
Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 188
сторінках, складається з анотації, списку публікацій здобувача, основної
частини

(вступу,

огляду літератури,

розділу матеріалів та методів

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення
результатів, висновків), списку використаних джерел, що містить 314
посилання та займає 34 сторінок, 2 додатків. Дисертацію проілюстровано 29
таблицями та 19 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ЧОЛОВІЧОЇ ГІПОФЕРТИЛЬНОСТІ

Сучасний Міжнародний словник по лікуванню безпліддя та догляду за
народжуваністю визначає безпліддя як хворобу, що характеризується
нездатністю створити клінічну вагітність через 12 місяців регулярного,
незахищеного статевого акту внаслідок порушення здатності самої людини
або його партнера до розмноження. Безпліддя – це хвороба, яка породжує
інвалідність через порушення функції [49]. За сучасними даними безпліддя
виявляється приблизно у 15 % подружніх пар, причому, у 20-30 % випадків
(за іншими даними – у 36-61 % випадків) причиною подружнього безпліддя
стає чоловічий фактор [1-3].
Серед таких пар у 35-40 % випадків визначається поєднане (секреторне
та екскреторне) безпліддя і слід наголосити на значній різниці у даних про
поширеність окремих форм чоловічого безпліддя. Останнє, вочевидь,
пов’язано з різноманіттям ендогенних та екзогенних чинників, здатних
порушувати репродуктивну функцію чоловіків, які можуть виступати єдиним
фактором зниження фертильності, або діяти в поєднанні з іншими,
посилюючи один одного [3-7, 50]. Зважаючи на чисельність таких факторів,
нерідко причину інфертильності у чоловіків встановити не вдається. Тому в
30-40 % випадків діагностується ідіопатична гіпофертильність [1, 3, 4, 7, 50].
Особливої значущості набувають розлади репродуктивної функції, які
виникають внаслідок порушення розвитку організму у критичні періоди на
ранніх етапах онтогенезу, коли організм найбільш чутливий до дії різних
шкідливих агентів.

29

1.1. Статева диференціація мозку та неонатально індуковані порушення
програми статевого розвитку організму
1.1.1. С т а т е в а

диференціація

м о з к у. Програмування

статевої диференціації мозку, яке визначає функціонування репродуктивної
системи у дорослому віці за чоловічим або жіночим типом, відбувається
дуже рано: у людини це середній триместр вагітності, а у щурів – у пізній
пре- та ранній неонатальний період. Важливим є також період молочного
вигодовування,

коли

відбуваються

активні

процеси

нейрогенезу

та

мієлінізації нейронів, які обумовлюють дозрівання центральної нервової
системи (розвиток мозку людини відбувається до чотирьох років) [9, 10].
Нормальний розвиток чоловічого мозку у гризунів вимагає завершення двох
різних процесів: маскулінізації (організації нервового субстрату, який
дозволить

демонструвати

статеву

поведінку

дорослих

самців)

та

дефемінізації (втрата здатності у дорослому віці реагувати на активаційні
ефекти естрадіолу (Е2) та прогестерону, які викликають статеву поведінку за
жіночим типом) [51]. У цей процес залучені кілька ділянок гіпоталамуса, які
за наявності зростання концентрації Тс програмуються за чоловічим типом.
У щурів під впливом пренатального Тс відбувається диференціація
периферичних органів, а його неонатальний сплеск більш щільно пов’язаний
зі статевою диференціацією мозку та поведінкою [52]. Експериментально
показано, що блокада неонатального сплеску Тс може привести до
зменшення агресії, погіршення статевої поведінки, затримки настання
статевої зрілості щурів [53].
У більшості ссавців основну роль у статевій організації мозку відіграє
не сам по собі Тс , а його метаболіт Е2. Естроген утворюється у гіпоталамусі
шляхом ароматизації андрогенів за участі ферменту ароматази. Експресія
цього ферменту стимулюється Тс, що діє на андрогенові рецептори (АR) [9,
54]. Естрадіол, що утворюється внутрішньоклітинно, діє на рецептори
естрогену різного типу (ERα та ERβ), які контролюють окремі аспекти

30

диференціації мозку. ERα в першу чергу беруть участь у маскулінізації, тоді
як ERβ опосередковують дефемінізацію статевої поведінки [55, 56]. В той же
час, деякі аспекти статево диференційованої поведінки у щурів, такі як
соціальна гра, агресивність, поведінка на відкритому полі, вимагають
наявності як Тс, так і Е2 для їх повного прояву [9]. Хоча диморфізм у
більшості диференційованих за статтю областей мозку повністю залежить від
естрогенів, деякі зони, наприклад, спинальне бульбокавернозне ядро,
маскулінізуються Тс або дигідротестостероном (ДГТ), що діє через АR [9].
Блокування AR протягом перших двох тижнів після народження приводить
до стійкого зниження коефіцієнту інтромісій та частоти еякуляцій [57].
У деяких видів, зокрема, морських свинок та макак-резусів, показано,
що андрогени виступають основними маскулінізуючими гормонами у
мозку [9]. Клінічні дані людей з генетичними розладами вказують, що у
людей Тс діє так само. Чоловіки з дефіцитом ароматази або аномальними ER
демонструють чоловічу психосексуальну поведінку та гендерну ідентичність,
всупереч відсутності синтезу та активності Е2. І навпаки, чоловіки з
дефектними AR, але з функціональними ER (синдром нечутливості до
андрогенів) демонструють не тільки зовнішній жіночий фенотип та
фемінізовану

статеву

поведінку,

а

також

жіночу

гендерну

ідентичність [9, 58].
Неонатальний сплеск Тс також спостерігається у людей починаючи з
двох тижнів після народження та протягом наступних двох-чотирьох
місяців [59]. Пригнічення неонатального піка Тс у мавп перешкоджало
нормальному розвитку зовнішніх статевих органів та чоловічої статевої
поведінки, але, вірогідно, не маскулінізації мозку, адже чоловіча статева
поведінка могла бути відновлена шляхом надходження екзогенного Тс у
дорослому віці [60]. Існують дані, що неонатальний сплеск Тс у людей також
необхідний для нормального розвитку урогенітального тракту та впливає на
поведінку, пов’язану зі статтю [61, 62]. Вважають, що вплив Тс у
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пренатальний період є більш значущим для регуляції статевої орієнтації та
гендерної ідентичності [9].
Таким чином, чітка дія стероїдних гормонів у ранній критичний період
розвитку забеспечує програмування статевої диференціації мозку та
відповідне функціонування репродуктивної системи у подальшому житті.
1.1.2. Н а с л і д к и в пл и в у ф і т о е с т р о г е н і в у н е о н а т а л ь
ний період для репродуктивної функції дорослих
особин

та

м е х а н і з м и д і ї. Попри те, що ФЕ є звичайними

компонентами раціону людини, при уживанні надмірної кількості їх під час
вагітності або лактації їхня концентрація в амніотичній рідині та жіночому
молоці стає надмірною. Використання молочних сумішей з додаванням
соєвого протеїну, що містить велику кількість ФЕ, спричиняє більш ніж 500кратне збільшення концентрації ФЕ у сечі немовлят [66]. Надходячи до
організму в надфізіологічних концентраціях у критичний період на ранніх
етапах онтогенезу, ФЕ можуть впливати на морфологічні зміни та
функціонування гіпоталамусу, що позначається на роботі репродуктивної
системи, починаючи з розвитку периферичних статевих органів до
гаметогенезу та регуляції статевої поведінки [67]. Крім того, є небезпека
порушень обміну речовин, адаптивних реакцій, збільшення ризику розвитку
хронічних захворювань, психічних і поведінкових порушень [8, 68, 69].
Швидкою реакцією на уживання ФЕ під час вагітності та лактації у
щурів вважають зниження маси нащадків, зменшення ано-генетальної
відстані, затримка опущення сім’яників [13, 70]. Віддаленими наслідками
вживання значної кількості ФЕ самкою у період лактації є зміни статевої
диференціації мозку з демаскулінізацією статевої поведінки, зниження рівня
Тс, погіршення сперматогенезу та плодючості, збільшення маси тіла їх
нащадків у дорослому віці [13, 15, 71].
Неонатальне надходження ФЕ може впливати на морфологію статево
диморфних областей мозку та змінювати експресію рецепторів гормонів та

32

нейротрансмітерів, які експресуються в цих областях [67, 72, 73]. За умов
нормального розвитку статево диморфне ядро гіпоталамуса (SDN) більше у
дорослих самців, ніж у самок, а антеровентральне перивентрикулярне ядро
(AVPV) – навпаки, більше у самок, ніж у самців. Їхній об’єм у дорослому віці
відображає гормональний стан під час розвитку [73]. Було показано, що
надходження одного з ФЕ – ресвератролу у період лактації приводило до
збільшення об’єму AVPV та зменшення SDN у самців щурів. Також у таких
тварин спостерігалося зниження маси тіла, концентрації Тс, збільшення маси
сім’яників та погіршення соціально-статевої поведінки у дорослому віці [72].
Введення іншого ФЕ – геністеіну у ранньому постнатальному періоді
зменшувало

кількість

клітин

у

AVPV,

які

коекспресують

тирозингідроксилазу та ERα [74].
Перинатальний вплив геністеїну у період розвитку самців щурів
проявлявся зменшенням маси тіла та ано-генитальної відстанні, а у
дорослих – зменшенням частоти садок, інтромісій, еякуляцій, вираженості
агресивної поведінки та рівня Тс, призводив до зменшення концентрації
епідидимальних сперматозоїдів та до тенденції збільшення відносної маси
гіпофізу [13, 14, 70]. Неонатальний вплив геністеїну впливав на сексуальну
поведінку [75], призводив до погіршення сперматогенезу, підвищенню маси
тіла на тлі зниження концентрації фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та
Тс у дорослих самців щурів [15, 76].
Надходження ФЕ куместрол у ранній постнатальний період через
молоко матері призводило до зниження кількості садок та еякуляцій та
подовження латентного періоду садок та еякуляцій у дорослих щурів [77].
Припускають, що ці ефекти обумовлені дією ФЕ на ER та зміною ступеня
апоптозу в деяких регіонах гіпоталамусу [71, 78].
Вважають, що механізми, за якими ендокринні деструктори, зокрема,
ФЕ, можуть впливати на організм, включають вплив на еспресію генів [69,
79]. Показано, що ФЕ можуть зв’язуватися з ядерними та неядерними ER,
проявляють агоністичну або антагоністичну активність залежно від наявності
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Е2. Спорідненість ФЕ до ERα та ERβ слабша в порівнянні з Е2, переважна
кількість ФЕ мають більшу спорідненість до ERβ [71, 78, 80, 81]. Також ФЕ
можуть

діяти

через

нестероїдні,

орфанні

(сирітські)

рецептори,

транскрипційні коактиватори, інші сигнальні шляхи, включаючи негеномну
сигналізацію, опосередковану тирозинкіназами, NF-kB, ERK [80, 81].
Здатність ФЕ інгібувати активність ароматази призводить до зниження рівня
ендогенного естрогена [82].
Окрім прямого впливу на модуляцію сигнальних шляхів, ФЕ
спроможні діяти через епігенетичні механізми, впливаючи на метилювання
генів рецепторів [83, 87], модифікацію гістонів та експресію мікроРНК [68,
84, 85] без змін первинної структури ДНК [86].
Складність дії ФЕ збільшується за рахунок того, що ці речовини часто
знаходяться у вигляді суміші декількох компонентів, які можуть впливати на
різні сигнальні шляхи або діяти на єдиний шлях, але в протилежних
напрямках [81].
Таким чином, ФЕ, будучи ендокринними деструкторами, можуть
негативно впливати на репродуктивну функцію, що реалізується на різних
рівнях структурної і функціональної організації ендокринної системи.
1.1.3. В п л и в с т р е с у на р а н н і х е т а п а х о н т о г е н е з у н а
р е п р о д у к т и в н у ф у н к ц і ю у д о р о с л о м у в і ц і.

Відомо,

що

стрес є адаптивною реакцією, що покликана забезпечити виживаність
організму. М’яке стресування у ранній період онтогенезу може покращувати
адаптацію

до

зовнішнього

середовища,

знижувати

тривожність

та

покращувати здатність подолання стресових факторів, однак також здатне
призводити до порушень у репродуктивної функції, змін у соціальній та
харчовій поведінці, пам’яті [88, 89].
У період раннього постнатального розвитку (у щурів з четвертої по 14
добу життя (д. ж.) відбувається швидкий розвиток нервової системи на тлі
стабільного

низького

рівня

глюкокортикоїдів

(ГК).

Цьому

сприяє
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материнська поведінка, як то годування, догляд, тактильна стимуляція, що
пригнічує функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової вісі [92]. Під
час цього критичного періоду знижується базальний рівень ГК та чутливість
до стресу, проте може проявлятися стресова реакція на материнську
депривацію або підвищення гормонів стресу в крові та молоці матері [88].
Стрес у період відносної стрес-резистентності, що у щурів припадає на
2-6 добу постнатального життя, коли відбувається статева диференціація
мозку 90, призводить до зростання тривожності дорослих тварин та появи
поведінкових розладів. Стресова реакція розгортається на тлі змін нервової
та ендокринної систем, при цьому підвищується вміст катехоламінів,
гормонів стресу в крові та молоці матері [93]. Модифікація стресреактивності тварин обумовлена зростанням рівня тиреоїдних гормонів, які
активують метаболізм серотоніну у мозку, що призводить до тривалого
зростання кількості рецепторів глюкокортикоїдів ІІ типу в гіпокампі та
фронтальній корі [13, 91]. Підвищення рівня тиреоїдних гормонів також
може інгібувати проліферацію клітин Сертолі [12].
Емоційний стрес у ранньому постнатальному віці (як то, хендлінг,
відділення від матері) може призводити до змін у проміжному мозку,
лімбічних та стовбурових структурах, збільшення щільності ГКR у гіпокампі
та префронтальній корі, зниження їхньої кількості у центральному ядрі
мигдалини, збільшення експресії рецепторів гаммааміномасляної кислоти у
мигдалині, зниження окситоцинових нейронів у паравентрикулярному ядрі
та мигдалині, збільшення AVP-нейронів у гіпоталамусі, зниження рівня
кортиколіберину, серотоніну, дофаміну, норадреналіну [88, 94, 95].
Найближчими наслідками стресу є відмова від ссання, затримка
приросту маси та росту, неадекватна реакція на зовнішні подразники, що
може бути викликано порушеннями гормонального гомеостазу [93, 96]. У
подальшому житті емоціональний стрес відділення матері від виводку
позначається на морфології чоловічої репродуктивної системи, статевій та
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соціальній

поведінці,

може

приводити

до

неврологічних

хвороб,

метаболічних порушень [11, 12, 88].
Так, м’який стрес відділення від матері та хендлінг у неонатальному
періоді призводив до підвищення агресивності та погіршення дослідницької,
соціальної та репродуктивної поведінки у дорослих самців щурів [94, 97].
Погіршення статевої поведінки відбивається у зниженні кількості садок та
інтромісій, збільшенні їхньої латентності, зменшення відсотку тварин,
здатних до еякуляції [98, 99]. М’яке емоційне стресування у неонатальному
періоді призводить також до зменшення маси сім’яників, діаметру сім’яних
канальців та товщини гермінативного епітелію, кількості сперматозоїдів [12].
Крім того, несприятливі умови у неонатальний період є чинниками
ризику розвитку метаболічних розладів, зокрема, ожиріння, які часто
супроводжують

порушення

репродуктивної

функції.

Показано,

що

надходження ксеноестрогенів у ранній період онтогенезу призводить до
збільшення маси тіла та ожиріння у дорослому віці, змін харчової поведінки,
рівня

тригліцеридів

(ТГ),

лептину,

інтерлейкіну-6,

активності

аланінамінотрансферази (АЛТ) [69, 79, 80, 100, 101]. Підвищення маси тіла та
зміни рівнів ТГ, загального холестерину (ЗХ), гриліну, лептину, глюкози та
інсуліну у дорослих щурів також асоційовані зі стресом у неонатальному
періоді онтогенезу [88, 102].
Таким чином, зважаючи на зв'язок гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової
та гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осей, зміни нейроендокринної регуляції,
викликані стресорним впливом в ранній критичний період онтогенезу,
можуть призводити до порушень репродуктивної функції в дорослому віці.
Отже, функціональна залежність результату статевої диференціації
мозку від безпомилкового перебігу гормонального сигналінгу та метаболізму
гормонів в ранній критичний період визначає можливість порушення цього
процесу при втручанні чинників, що можуть або змінювати гормональне тло
чи

активність

ферментів

метаболізму

гормонів,

або

взаємодіяти

з

рецепторами гормонів. Дуже важливими у цьому сенсі є такі поширені та
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соціально значущі чинники, як стрес [63] та надходження надлишку ФЕ з
раціоном, біодобавками, лікарськими препаратами 64, 65.
1.2. Засоби корекції репродуктивних розладів
Різноманіття та складність виявлення причин чоловічої неплідності
обумовлює важкість його лікування. Зважаючи на етіологічну гетерогенність
та

в

залежності

від

варіанту

гіпофертильності

використовують

консервативні, хірургічні або альтернативні методи лікування. На сьогодні,
попри успіхи штучного запліднення, зберігається зацікавленість більшості
пацієнтів у природному заплідненні, крім того, медикаментозне лікування
зазвичай має меншу вартість [17, 103]. Допоміжні репродуктивні технології
(екстракорпоральне

запліднення /

Intra

Cytoplasmic

Sperm

Injection)

застосовуються при безуспішності консервативних методів та орієнтуються
на можливість отримання сперматозоїдів не усуваючи причин неплідності,
також при їх використанні існує ризик ускладнень у потомства та
пошкоджень репродуктивної функції батьків [104].
При лікуванні безпліддя незапального характеру основна роль зазвичай
відводиться

застосуванню

гормональних

препаратів:

андрогенів

та

гонадотропінів. Існує велика кількість андрогенних препаратів для замісної
терапії, в першу чергу це препарати Тс та його похідних у різних лікарських
формах, як то пероральні, ін’єкційні, трансдермальні, сублінгвальні
препарати, кристалічні імплантати [105, 106]. Та їх використання пов’язане з
вторинною недостатністю власних ендокринних залоз, протипоказаннями та
побічними ефектами, які можуть проявлятися як порушення обміну речовин,
фізіологічні розлади [114, 115]. Якщо основною метою є стимуляція
сперматогенезу та синтезу ендогенного Тс при збереженні резервної функції
гонад,

перевагу

хоріогонічного

часто

надають

гонадотропіну

гонадотропін) [103, 109].

терапії
та

гонадотропінами:

аналоги

ФСГ

препарати

(менопаузальний
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Також при лікуванні чоловічого безпліддя, особливо у випадку
ідіопатичного непліддя, коли застосовується емпіричний метод лікування,
використовують негормональні засоби різної природи. Це модулятори ER
(тамоксифен, кломіфен, ралоксифен), які блокують ER у гіпоталамусі,
підвищуючи продукцію гонадотропін-рилізинг гормону, внаслідок чого
збільшується рівень лютеінізуючого гормону (ЛГ) та ФСГ [5, 105]. Також
використовуються інгібітори ароматази (тестолактон, анастрозол), які
сприяють збільшенню секреції ЛГ та ФСГ, -адреноблокатори (теразозин,
буназозин), які здатні підвищувати об’єм еякуляту та концентрацію
сперматозоїдів, інгібітори фосфодіестерази (пентоксифілін), калікреїни), які
покращують

кровопостачання

яєчка

та

стимулюють

синтез

простагландинів [18, 103, 109]. При безплідді внаслідок гіперпролактинемії
можуть застосовуватися агоністи дофамінових рецепторів (бромокриптин,
каберголін), які гальмують секрецію гормонів передньої долі гіпофіза. Також
для стимуляції сперматогенезу використовують препарати на основі аргініну
та карнітину, антиоксиданти, зокрема, вітаміни Е та С, рибоксин, кверцитин,
цинк, селен, коензим Q10, лактоферин, також вживають органопрепарати та
фітопрепарати [17, 19]. Відомі фітопрепарати Спеман та Трибестан здатні
посилювати сперматогенез, покращувати характеристики сперматозоїдів,
статеву поведінку, що пов’язують з андрогенною та антиоксидантною дією
рослинних компонентів, які входять до їхнього складу [110, 111].
До складу Трибестану входить екстракт якірців сланких, що містить
головним чином стероїдні сапоніни фуростанолового типу, серед яких
переважає протодіосцин. Його призначення підвищує статевий потяг,
поліпшує якість ерекцій, збільшує кількість та рухливість сперматозоїдів,
підвищує рівень статевих гормонів, а також знижує концентрацію
холестерину в плазмі крові. Важливим ефектом Трибестану є стимуляція
продукування

ендогенного

Тс

без

ознак

синдрому

відміни

або

гіперстимуляції, що сприяє нормалізації не тільки гормонального фону, але й
позитивно впливає на інші ланки гомеостазу організму [112].
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Комбінований
андрогеноподібну,

рослинний

препарат

антиоксидантну,

Спеман

стимулюючу,

демонструє
протизапальну,

антисептичну, діуретичну дію. Завдяки цьому при його використанні
поліпшується мікроциркуляція, зменшуються застійні явища, запалення
передміхурової залози, покращується функціонування придатку яєчка, що
сприяє сперматогенезу, збільшенню кількості сперматозоїдів та їх якості,
нормалізується в'язкість сім'яної плазми [113]. У той же час, застосування
рослинних препаратів у деяких випадках може викликати алергічні реакції.
Тож, на сьогодні не існує однозначного терапевтичного підходу до
лікування чоловічого безпліддя, чинні засоби мають побічні ефекти або
недостатньо ефективні, що обґрунтовує необхідність пошуку нових
препаратів для лікування гіпофертильності.
1.3. Наночастинки, їх властивості та використання у біологічних
об’єктах
1.3.1.

Поводження

наночастинок

у

біологічних

о б ’є к т а х. Відкриття нових властивостей матеріалів при їх переході у
нанорозмірний стан, та розвиток технологій їх створення призвели до
бурхливого розвитку отримання та впровадження наноматеріалів у різні
сфери життя. Наночастинки являють собою окремий твердофазний об’єкт,
який має чіткою границею з навколишнім середовищем, розміри якого
принаймні в одному з трьох вимірів знаходяться від 1 до 100 нм, та
характеризується появою нових властивостей матеріалу. Деякі частинки
більші за 100 нм, але менші, ніж 1000 нм також називають НЧ, якщо вони
характеризуються появою особливих властивостей [22].
Відомі НЧ різноманітної форми та складності: сферичні, зірчасті,
дископодібні, наноголки, нанострижні, нанотрубки, фулерени, ліпосоми, для
синтезу яких використовують різні матеріали [114]. Та незалежно від
розміру, структури, складу та форми, наноматеріали поєднують маленький
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розмір та велику площу поверхні завдяки складній внутрішнійорганізації та
здатності до надзвичайно щільного запаковування атомів. Більша реакційна
спроможність НЧ дозволяє використовувати їх у різних галузях, включаючи
електроніку,

хімічний

синтез,

енергетику,

будівництво,

виробництво

споживчих товарів, біотехнологію, медицину та фармацію [114, 115].
Використанню НЧ в біомедицині сприяє невеликий розмір, порівняний
з розміром біомолекул, що дозволяє їм легко включатися у фізіологічні
клітинні

процеси,

проходячи

через

плазматичну

мембрану,

між

внутрішньоклітинними компартментами та вибірково впливати на ендогенні
функціональні шляхи [116, 117]. Стабільність НЧ дозволяє здійснювати їх
системне введення та забезпечує їх дію на клітини-мішені [115, 118]. Велика
площа поверхні забезпечує велику місткість для доставки ліків. Різноманіття
структури дозволяє створювати НЧ з адресною дією, що покращує
властивості речовин з поганим біорозподілом або високою неселективною
токсичністю [119].
Завдяки тому, що плазматична мембрана заряджена негативно,
позитивно заряджені ліганди швидше вступають в контакт та поглинаються
клітинами більш ефективно [120]. Проте в умовах організму та у культурі
клітин на поверхні НЧ можуть адсорбуватися біомолекули з утворенням
шару різної товщини – білкової «корони» [121, 122]. Формування «корони»
навколо НЧ веде до збільшення їх розмірів та композиційного складу, що
позначається на їхній біодоступності та біологічних ефектах [123, 124]. Так,
модифікація негативно заряджених полістирольних НЧ, квантових точок і
колоїдних наносфер золота бичачим сироватковим альбуміном (БСА)
пригнічує їх взаємодію з клітинами, а аналогічна модифікація позитивно
заряджених НЧ збільшує їх зв'язування з клітинами [125, 126]. Склад
білкової «корони» динамічний, може змінюватися з часом, причому він не
завжди відображає кількісний вміст білка в навколишній рідині та залежить
від співвідношення доступної для білків поверхні НЧ, від поверхневих
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характеристик, форми та розміру НЧ, від використовуваного при синтезі НЧ
матеріалу [127-129].
Також НЧ здатні до агрегації, на що також впливає розмір та склад НЧ,
наявність корони та природа білка, тип клітин. Так, НЧ діоксиду кремнію (30
та 80 нм) без додавання сироватки були стабільними у культурі епітеліальних
клітин карциноми легенів людини (A549) та епітеліальних колоректальних
клітин аденокарциноми людини (CaCo-2), а при додаванні ембріональної
телячої сироватки на поверхні НЧ формувалася «корона» та відбувалася
агрегація НЧ розміром 30 нм у культурі A549 та CaCo-2, а НЧ розміром
80 нм утворювали агломерати у культурі CaCo-2, лишаючись стабільними у
культурі A549 [130]. Додавання імуноглобуліну G (IgG) до НЧ на основі
полістиролу, рідкісноземельних елементів, золота призводило до агрегації
НЧ, ступінь якої зменшувалася при збільшенні концентрації IgG. Додавання
сироватки новонароджених телят або БСА зменшувало схильність НЧ до
агрегації та збільшувало їхню стабільність при збільшенні концентрації
білків [127, 131, 132].
НЧ проникають у клітини декількома шляхами в залежності від фізикохімічних властивостей, типу клітин та експериментальних умов. Пасивний
безпосередній перетин плазматичної мембрани показаний для НЧ металів та
квантових точок розміром до 5 нм. У такому випадку квантові точки здатні
утворювати тимчасові пори у ліпідному бішарі, залишаючи загальну
структуру мембрани непошкодженою. Водночас НЧ здатні також призводити
до формування постійних пор, стоншення клітинної мембрани з появою
щілин і розривів, що обумовлює пошкодження клітинних структур при
прямому проникненні НЧ [133, 134].
Та частіше НЧ проникають до клітини шляхом ендоцитозу [135-137].
Для більшості НЧ показане їх проникнення шляхом клатрін-залежного
ендоцитозу. Цей тип проникнення характерний для НЧ, розмір яких не
перевищує 200 нм, а оптимальним для нього вважають НЧ розміром
25-50 нм [138]. Так, проникнення шляхом клатрін-залежного ендоцитозу
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спостерігалося для НЧ золота, покритих трансферином (14-74 нм), діоксиду
титану (6 нм), оксиду церію, вуглецевих нанотрубок (50-200 нм), полістиролу
(40 нм) [135-137, 139, 140].
Характер клатрін-залежного ендоцитозу залежить й від форми,
наявності агрегації НЧ, «корони» на їхній поверхні, типу клітин. Так,
наносфери золота інтерналізуються клітинами швидше і в більшій кількості,
ніж НЧ іншої форми [141]. Проникність НЧ кремнію, оксиду заліза, вкритих
БСА, або наносфер золота, покритих трансферином або БСА, була меншою у
порівнянні з не модифікованими НЧ [123, 141, 142]. НЧ золота при додаванні
БСА більш активно проникали у клітини раку передміхурової залози людини
(DU145) та раку молочної залози (MDA-MB-231), ніж у епітеліальні клітини
легенів (L132) [143].
Кавеолін-залежний ендоцитоз показаний для НЧ розміром 20-100 нм.
НЧ полістеролу розміром 40 нм проникали цим шляхом у клітини
альвеолярного епітелію (А549), НЧ церію – у кератиноцити людини (HaCaT),
НЧ ТіО2 – у ракові клітини передміхурової залози (PC-3M) [135, 137, 140].
НЧ діоксид силіцію (SiO2) розміром 80 нм потрапляли у клітину шляхом
кавеолін-залежного ендоцитозу, тоді як НЧ розміром 30 нм проникали у
клітини через комбінацію різних ендоцитарних шляхів, та зі збільшенням
агломерації НЧ спостерігалося підвищення поглинання НЧ та модифікація
механізму ендоцитозу з переважанням макропіноцитозу. НЧ кремнію
розміром 30 нм активніше поглиналися епітеліальними клітинами карциноми
легенів людини (A549), а НЧ розміром 80 нм – колоректальними клітинами
аденокарциноми (CaCo-2) [130, 142].
Полістирольні НЧ (розміром 40 нм), що здатні проникати у клітини
шляхом ендоцитозу, можуть перетинати мембрану іншими шляхами: за
допомогою мікропіноцитозу (у макрофаги миші J774A.1) або утворюючи
агрегати (у клітини альвеолярного епітелію А549) [140]. Поглинання НЧ за
допомогою макропіноцитозу супроводжується захопленням великих об’ємів
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позаклітинної рідини, всередині макропіносом виявляються як поодинокі НЧ,
так і їх скупчення, що свідчить про їх агломерацію [130, 142, 144].
Також НЧ можуть проникати у клітини шляхом клатрін-кавеоліннезалежного (рафт-залежного) ендоцитозу. Цей шлях описаний для НЧ
кремнію (мікрогліальні клітини) та наносфер золота розміром 10 та 50 нм
(дендритні клітини людини), причому НЧ меншого розміру більш інтенсивно
проникали та накопичувались [145, 146].
У деяких випадках НЧ можуть проходити у клітину шляхом
фагоцитозу. Відомі спостереження про фагоцитоз НЧ клітинами різного типу
– макрофагами мишей (RAW264.7) [141], гепатоцитами людини [147],
клітинами

HeLa

та

дермальними

фібробластами

(CF-31) [148,

149],

макрофагами миші (J774A.1) та раковими клітинами легень людини (А549),
клітинами нирки собаки (MDCK) [140, 150, 151], клітинами культури
нейробластоми

людини

(SH-SY5Y)

та

мікрогліальними

клітинами

гіпокампу [145, 152].
У клітинах більшість НЧ послідовно пересуваються по ендосомальнолізосомальній системі та накопичуються в лізосомах [142]. Наприклад, НЧ
золота були знайдені у лізосомах макрофагів RAW264.7, НЧ золота, вкриті
трансферином (50 нм), та кластери НЧ з початковим розміром 14 нм
локалізувалися у пізніх ендосомах та лізосомах фібробластів (STO), ракових
клітин яєчників (HeLa), мозку (SNB19); золоті НЧ розміром 10 та 50 нм – в
ендосомах та лізосомах дендритних клітин людини. Також виявлено, що ці
НЧ розміром 10 нм можуть мігрувати з ендосом в цитозоль дендритних
клітин людини [136, 146, 153]. Агрегати НЧ Титану (початковий розмір
50 нм) накопичувалися у пластинчастих гранулах альвеолоцитів A549,
кластери НЧ титан оксиду (TiO2) та технічного вуглецю (з початковим
розміром 15 нм та 13 нм) – у везикулах мезангіальних (IP15) та епітеліальних
проксимальних трубчастих ниркових клітин (LLC-PK1), НЧ TiO2 з
параамінобензойною
людини [150,

154,

кислотою –
155].

НЧ

у

везикулах

кремнію

(50 нм),

дендритних
покриті

клітин

«короною»,
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локалізувалися у лізосомах, а НЧ, які попередньо не інкубували у сироватці,
знаходили також у цитозолі клітин альвеолярного епітелію (А549) [128]. НЧ
на основі кремнію локалізувалися у ендоплазматичному ретикулумі та
лізосомах мікрогліальних клітин, позитивно та негативно заряджені НЧ
золота локалізувалися у лізосомах ракових клітин печінки людини (HepG2)
та у фагосомах макрофагальних клітин [145, 147, 152].
Проте НЧ не завжди локалізуються у лізосомах. НЧ золота, розміром
1,9 нм у складі агрегатів локалізувалися в ендосомах, проте в неагрегованому
стані ці НЧ здатні перетинати ядерну оболонку клітин MDA-MB-231 раку
молочної залози людини, сферичні НЧ ванадату діаметром 2 нм здатні
проникати та накопичуватися в ядрах гепатоцитів щурів, квантові точки
(2-6 нм) –

у

ядра

макрофагів

людини [143,

156,

157].

Фулерени

накопичувалися у мітохондріях фібробластів людини (CRL-1635) та клітин
печінки мавпи (COS-7), НЧ срібла розміром 2 нм локалізуватися у
мітохондріях фібробластів ясен людини у вигляді агрегатів [144, 158]. НЧ
оксиду церію у вигляді кластерів розміром 50 нм локалізувалися в
ендоплазматичному ретикулумі, лізосомах, мітохондріях, цитоплазмі, а
поодинокі НЧ (3-5 нм) здатні проходити через ядерні пори кератиноцитів
людини (HaCaT) [135].
Екзоцитоз НЧ також залежить від їх розміру та форми, так НЧ золота
меншого розміру (14 нм) видалялися клітинами активніше за більші, а НЧ
стрижнеподібної форми – активніше за наносфери [136].
Розподіл та накопичення НЧ залежить від їх властивостей, розміру,
форми. При пероральному (п/о) або внутрішньовенному (в/в) введенні НЧ
потрапляють до системного кровообігу та розподіляються переважно у
селезінці, печінці та нирках. Так, при в/в введенні квантові точки розміром
13 нм накопичувалися у печінці, нирках та селезінці мишей, магнітні НЧ
заліза концентрувалися у печінці та селезінці щурів [159, 160]. При п/о
введенні TiO2 мишам НЧ (25 та 80 нм) локалізувалися у печінці, нирках,
селезінці, легенях [161].
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При в/в введенні НЧ золота розміром 10, 50, 100 та 250 нм виявляються
в крові, печінці та селезінці, тоді як менші НЧ (10 нм) присутні також у
нирках, тимусі, серці, легенях, сім’яниках та мозку [162]. При п/о введенні
НЧ золота розміром 4, 10, 28 та 58 нм було встановлено, що НЧ меншого
розміру краще проходять через шлунково-кишковий тракт. При цьому
поглинання НЧ відбувалося в тонкому кишківнику шляхом всмоктування
через ентероцити в процесі видавлювання з ворсинок [163]. При в/в введенні
НЧ золота (сфери та стрижні) мишам nu/ nu з ортотопічним раком яєчників
людини A2780 було показано, що у печінці більше накопичувались
наносфери, які заряджені негативно, а НЧ стрижнеподібної форми довше
циркулювали у крові та накопичувалися у пухлинній тканині [141].
Гематоенцефалічний та гематотестикулярний бар’єри завдяки щільним
контактам обмежують проникнення великих молекул та клітин імунної
системи з крові у міжклітинний простір, забезпечуючи сталість внутрішнього
середовища. Та зважаючи на розмір та властивості НЧ здатні проникати
через гістогематичні бар’єри [20, 21, 47, 162, 164]. Наприклад, магнітні НЧ на
основі кремнію (50 нм), НЧ ТіО2 (20 нм), полімерні НЧ проникають через
гематоенцефалічний бар’єр мишей та щурів [165-167]. Припускають, що НЧ
потрапляють у мозок шляхом ендоцитозу ендотеліальними клітинами
кровоносних

капілярів

мозку,

взаємодіючи

з

ліпопротеіновими

рецепторами [21, 162]. У ряді досліджень була показана залежність між
розміром та формою НЧ та їх проникненням у мозок. Так, менші НЧ
показали краще проникнення [168], як і НЧ у вигляді стрижнів [169]. Також
впливав заряд: негативно заряджені НЧ перетинали гематоенцефалічний
бар’єр краще за нейтральні та позитивно заряджені [170, 171]. Також
поглинанню НЧ сприяє модифікація їх поверхні лігандами, такими як
поліетиленгліколь, полісорбат 80, трансферин [172].
НЧ золота з модифікованою поверхнею (14 нм, гідродинамічний розмір
НЧ,

покритих

полиетиленгліколем, –

28 нм)

перетинали

гематотес-

тикулярний бар’єр та виявлятися в просвіті сім’яного канальця та у
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сперматогенних клітинах самців щурів. При цьому фертильність самців, яких
спаровували з інтактними самками, виживаність та розвиток нащадків не
порушувались [23].

НЧ

кремнію

(70 нм)

здатні

проникати

через

гематотестикулярний бар’єр та накопичуватися у клітинах Сертолі та
сперматоцитах, в тому числі і ядрах сперматоцитів, не змінюючи морфологію
сім’яника [173]. Вуглецеві нанотрубки (20-30 нм) проникали у сім’яники не
змінюючи

фертильність

самців

мишей [174],

НЧ

золота

(5 нм)

накопичувалися у оболонці сполучної тканини сім’яників та виявлялися у
просвіті сім’яних канальців без негативної дії на сперматогенез [175].
Також було показано, що in vitro НЧ золота та міді, модифіковані
поліетиленгліколем, здатні проникати у сперматоцити (GC-2), не виявляючи
цитотоксичності, та in vivo можуть долати гематотестикулярний бар’єр
дорослих мишей. Цей процес активізувався після гіпертермії сім’яників
(10 хв, температура води 43 °С) та у період статевого дозрівання
мишей [176].

Показана

здатність

магнітних

НЧ

кремнію

(50 нм),

флуоресцентних магнітних НЧ (50 нм) перетинати гематотестикулярний та
гематоенцефалічний бар’єри у мишей не викликаючи токсичних ефектів,
навіть накопичуючись у клітинах Ляйдигу [22, 165].
НЧ більшого розміру, як то НЧ на основі кремнію та золота (70 нм),
кремнію (300 нм), срібла (323 нм), НЧ на основі гліколь-хітозану (350 нм) не
проходили через гематотестикулярний бар’єр до сім’яника [173, 177]. Також
при інкубації сперматозоїдів барана з НЧ діоксиду церію не було виявлено
проникнення НЧ у клітини, не було негативного впливу на стан мембрани,
окислювально-відновний статус та рівень фрагментації ДНК [178].
Отже, різноманіття видів, форм, розміру, модифікації поверхні НЧ
обумовлюють розмаїття їхніх ефектів, поводження організмі на клітинному
та субклітинному рівні, можливість проникнення через гематотестикулярний
та

гематоенцефалічний

бар'єри,

що

може

впливати,

зокрема,

на

репродуктивну систему на центральному та периферичному рівнях, що
потребує всебічного та ретельного вивчення НЧ.
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1.3.2. В и к о р и с т а н н я н а н о ч а с т и н о к у м е д и ц и н і та їх
в п л и в н а р е п р о д у к т и в н у с и с т е м у.

Наноматеріали

широко

використовуються у медицині при діагностиці та лікуванні захворювань як
носії лікарських засобів, люмінесцентні мітки, контрастні речовини для
магнітно-резонансної

томографії.

Флуоресцентні

НЧ,

завдяки

їхній

стабільності, інертності та нетоксичності, часто використовуються для
діагностики онкологічних захворювань, магнітні НЧ застосовують як
самостійні терапевтичні засоби для лікування раку шляхом керованої
гіпертермії [33, 179]. Доставляння лікарських засобів з використанням НЧ
підвищує

їх

ефективність

завдяки

більшій

біодоступності,

меншій

токсичності, модуляції ефективної дози препарату та вибірковому впливові
на мішень. Селективне доставляння НЧ здійснюється за допомогою ліпосом,
полімерних міцел, дендримерів, біологічного та магнітного націлювання,
тощо [180].
Наноматеріали використовують для регенерації клітин нервової
системи, сполучної, м’язової тканини, гепатоцитів [181, 182]. Також НЧ
можуть використовуватися у генній терапії шляхом трансфекції завдяки
здатності наносфер діоксиду кремнію зв’язувати ДНК за допомогою
електростатичних взаємодій та доставляти її у клітини. Генна терапія на
основі НЧ ефективна при лікуванні раку легень, молочної залози,
церебральних і цереброваскулярних захворювань [183, 184]. Також НЧ
використовуються для виявлення послідовностей нуклеїнових кислот та
концентрації протеїнів, розподілу та очищення біологічних молекул і
клітин [179, 185].
Деякі НЧ, наприклад, срібла та Титану, мають протимікробні
властивості,

що

дозволяє

використовувати

їх

у

антибактеріальних

препаратах, як покриття хірургічних масок, пов'язок та фільтрів [186].
В репродуктивній медицині використання наноматеріалів спрямоване
на

підвищення

чутливості,

селективності,

швидкості

та

зручності
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діагностичних та терапевтичних методів. Застосування НЧ розширює
можливості візуалізації у реальному часі для виявлення репродуктивних
захворювань на ранніх стадіях, дозволяє слідкувати за локалізацією,
розвитком

та

реакцією

на

лікування

онкологічних

репродуктивних

захворювань, зокрема, раку передміхурової залози [187]. Також з’являється
все більше експериментальних досліджень, спрямованих на діагностику та
лікування неракових репродуктивних захворювань, генітальних інфекцій,
доставку ліків. НЧ застосовують для візуалізації, маніпулювання, сортування
гамет людини та тварин, їх розглядають як потенційні маркери у допоміжних
репродуктивних технологіях [115, 188-191].
Здатність впливати на репродуктивну функцію показана для різних НЧ.
Внутрішньошлункове введення НЧ діоксиду церію, вкритих цитратом,
старим самцям щурів активізувало сперматогенез та покращувало якість
сперматозоїдів: збільшувалась кількість, рухливість, життєздатність, відсоток
нормальних сперматозоїдів, була показана регенерація сім'яних канальців,
збільшення кількості активованих клітин Ляйдигу, зниження інтенсивності
перекисного окислення ліпідів та збільшення активності каталази (КАТ) та
супероксиддисмутази (СОД), підвищення рівня Тс та ЛГ, кількість щурят у
приплоді від цих самців [24, 25].
Додавання НЧ селену до раціону козлів призводило до підвищення
рівня Тс, АТФази та активності глутатіонпероксидази, покращення цілісності
мембрани та зменшення кількості аномальних сперматозоїдів [192]. Також
показано,

що

додавання

НЧ

селену

самцям

щурів

зменшувало

гонадотоксичність протиракового препарату Цисплатину, що позначалося на
покращенні сперматогенезу, рівню Тс, якості сперматозоїдів: збільшення
кількості та рухливості, зменшення відсотку мертвих та анормальних форм
гамет, зменшенні рівня оксидативного стресу, пошкодження ДНК та
аномалій

хроматину

сперматозоїдів [26].

Покращення

показників

спермограми при наданні НЧ селену показане й іншими дослідниками,
причому у старих самців щурів НЧ позитивно впливали на кількість,
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рухливість,

життєздатність

та

морфологічні

характеристики

гамет,

покращуючи їх, а у молодих щурів здебільшого зменшували кількість
мертвих та пошкоджених сперматозоїдів [193]. Селен у наноформі більш
ефективно, ніж у макроформі покращував сперматогенез самців щурів:
зменшувалась частка аномальних форм, збільшувалась кількість, рухливість,
життєздатність сперматозоїдів, що підтверджувалося гістологічно. Також
спостерігалося збільшення маси та об’єму сім’яників й епідидимісів.
Покращення антиоксидантної активності проявлялося у збільшенні вмісту
відновленого глутатіону,

активності глутатіонредуктази, КАТ та СОД,

зменшенні концентрації малонового діальдегіду (МДА), що підсумовувалось
у збільшенні загального антиоксидантного потенціалу. Різницю ефективності
селену у макро- та наноформі дослідники пов’язують з особливими
властивостями НЧ [194].
Введення самцям мишей НЧ срібла, вкритих цитратом, не впливало на
статеву поведінку, масу тіла та сім’яників, концентрацію та рухливість
сперматозоїдів, фертильність, хоча відмічено збільшення об’єму клітин
Ляйдигу. При цьому зростав рівень як сироваткового, так і тестикулярного
Тс, експресія мРНК генів Cyp11a1 та Hsdb31, що кодують ферменти
біосинтезу стероїдів [47]. Такий же ефект спостерігався при надходженні НЧ
дизельного пального [194, 195].
У самців мишей НЧ золота, модифіковані поліетиленгліколем,
підвищували концентрацію Тс, не змінюючи рівень ФСГ та ЛГ, якість
сперматозоїдів, статеву поведінку та плідність [197].
Підвищення

рівня

Тс

спостерігалось

також

при

наданні

НЧ

вуглецю [198]. При введенні вуглецевих НЧ у вигляді нанотрубок або
фулеренів інтактним самцям мишей не спостерігалося змін маси тіла,
сім’яників та епідидимісів, параметрів спермограми та акросомальної
цілісності

сперматозоїдів,

рівнів

лактатдегідрогенази,

АЛТ,

аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази, креатинфосфокінази,
білірубіну, загального білка, альбуміну, сечовини та креатиніну, хоча зростав
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рівень α-токоферолу. Не виявлено змін статевої поведінки, плідності та
виживаності їхніх нащадків [22, 174].
У самців щурів з цукровим діабетом введення НЧ вуглецю у вигляді
фулерену нормалізувало масу сім’яників та їхніх придатків, сім’яних
пухирців та простати, відновлювало гістологічну структуру сім’яників,
покращувало рухливість та концентрацію сперміїв, зменшувало відсоток
аномальних форм сперматозоїдів, нормалізувало рівень Тс, відновленого
глутатіону,

α-токоферолу,

рівень

перекисного

окиснення

ліпідів.

Аналогічний ефект отримано при введенні НЧ оксиду цинку самостійно або
в

поєднанні

з

сперматозоїдів,

інсуліном.
їхньої

Відмічено

рухливості,

позитивні

зміни

концентрації

Тс,

концентрації
посилення

антиоксидантного захисту (зростання рівню відновленого глутатіону,
активності СОД, КАТ, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та експресії
мРНК цих ферментів), що зменшувало концентрацію МДА [27, 28, 199].
Нарівні з можливістю застосування НЧ у медицині та позитивним
впливом на репродуктивну сферу та повідомляється, що вони можуть
проявляти репродуктивну токсичність, виразність якої також зв’язують з
різницею у виді та складі НЧ, їх формі, розмірі, режимі та дозі введення.
Так,
зменшували

НЧ

оксиду

цинку

концентрацію

та

дозозалежно
відсоток

погіршували

нормальних

рухливість,

сперматозоїдів,

викликали гістологічні зміни сім’яників самців мишей, хоча при наданні НЧ
у найменшій дозі (5 мг/кг) токсичні зміни були відсутні [200].
При внутрішньочеревному (в/ч) введенні НЧ золота (10 нм) самцям
щурів у різних дозах спостерігали зниження концентрації Тс, підвищення
рівня ЛГ та ФСГ, погіршення гістологічної структури сім’яників зі
збільшенням дози, чого не відбувалося при використанні НЧ у дозі 25 мг/кг
та 50 мг/кг [201].Аналогічні зміни спостерігали у самців мишей, яким
вводили НЧ золота розміром 10-30 нм [202]. В іншому дослідженні при в/ч
введенні НЧ золота (10-15 нм) не відмічено гістопатологічних змін
сім’яників, однак спостерігалися морфометричні ознаки зниження активності

50

епітелію придатків сім’яників самців щурів [203]. Також відмічався вплив
НЧ на центральну ланку регуляції репродуктивної системи, про що свідчило
значне зменшення поперечних перерізів ядер нейроцитів, локалізованих у
преоптичному

та

дугоподібному

ядрах

гіпоталамуса [204].

Автори

відмічають, що НЧ золота порушують кіспептин-опосередковану регуляцію
репродуктивної функції і зміни системи регуляторних взаємодій необхідно
брати

до

уваги

при

подальшому

практичному

застосуванні

цих

наноматеріалів [205].
За умов п/о введення НЧ срібла розміром 70 нм самцям щурів
спостерігали дозозалежне зниження відсотку нормальних та рухливих
сперміїв, зменшення кількості клітин Ляйдигу та зниження вмісту Тс на фоні
підвищення рівня ЛГ [206]. За умов в/ч введення НЧ срібла меншого розміру
(10-15 нм) спостерігали зменшення діаметру звивистих сім’яних канальців та
площі перерізу ядер клітин Сертолі та Ляйдигу у дорослих щурів, а у
молодих самців – погіршення морфологічних параметрів лише клітин
Сертолі. Ці зміни не компенсувалися активацією гіпоталамічного центру
регуляції статевої функції, хоча відмічено зменшення поперечних перетинів
ядер гіпоталамічних нейроцитів [204, 207]. Введення НЧ срібла (в/в)
призводило до зменшення кількості сперматозоїдів, але не позначалося на
морфології сперміїв, масі тіла та розподілі жирової тканини самців
щурів [208].
При в/ч введенні НЧ заліза (30 нм) погіршувалася рухливість та
кількість сперматозоїдів самців мишей, що корелювало зі збільшенням
дози [209].
При короткочасному введенні НЧ титану per os (п’ять днів) у самців
щурів збільшувалась концентрація Тс за умов надання їх у великій дозі без
морфологічних змін у сім’янику [210]. Хронічне введення НЧ титану per os
призводило зниження маси тіла та маси сім’яників, їх придатків, сім’яних
пухирців, передміхурової залози самців щурів, зменшення рухливості,
концентрації та відсотку нормальних форм сперматозоїдів, зниження рівня
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Тс у сироватці [211]. При в/ч введенні НЧ титану спостерігалося дозозалежне
збільшення концентрації ЛГ, але не ФСГ, та зниження рівня Тс без
гістопатологічних змін сім’яника [164].
При наданні НЧ дизельного пального шляхом інгаляції самцям щурів
спостерігалося залежне від дози та терміну введення збільшення маси
сім’яників, епідидимісів, сім’яних пухирців і передміхурової залози,
погіршення гістологічної структури сім’яників, підвищення рівня Тс без змін
концентрації ЛГ та ФСГ [196].
При в/ч введенні НЧ міді також спостерігали зменшення маси тіла та
збільшення маси сім'яників, їх придатків, сім'яних пухирців та простати,
збільшення концентрації сперматозоїдів зі збільшенням частки аномальних
форм та мертвих сперміїв [212].
Введення НЧ марганцю розміром 70 нм per os самцям щурів
підвищувало рівень Тс, ЛГ та ФСГ, погіршувало структуру сім’яника за умов
надходження НЧ у великій дозі [213].
Тож, НЧ здатні позитивно впливати на різні складові чоловічої
репродуктивної функції, використовуються у біології та медицині, однак у
той же час існують суперечливі дані щодо вираженості їхніх ефектів та
ступеня токсичності, а характер такого впливу залежить від складу, форми,
розміру, дози та режиму введення НЧ, що потрбує ретельного дослідження.
1.3.3. Н а н о ч а с т и н к и н а о с н о в і в а н а д і ю т а г а д о л і
н і ю. Ванадій відносять до есенціальних (незамінних) або умовно
есенціальних мікроелементів, необхідних для нормальної життєдіяльності
організму. Вважається, що безпечна та достатня кількість ванадію, що
надходить до організму людини, становить близько 10-100 мкг в день, в той
час фактичне споживання в денному раціоні оцінюється у 10-60 мкг в
залежності від індивідуальної дієти [39, 214].
В організмі людини масою 70 кг міститься близько 100-200 мкг
ванадію. За умов його недостатності відмічаються затримка росту та
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розвитку, порушення функціонування серцево-судинної системи, нирок,
щитоподібної залози, мінералізації кісток, балансу ліпідів та вуглеводів,
репродуктивні розлади. Клінічні випадки гіпованадіємії описані у пацієнтів з
атеросклерозом та у пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. З іншого
боку, великі дози ванадію здатні негативно впливати як на загальний стан
організму, так і на репродуктивну функцію [35, 36].
Біодоступність ванадію залежить від фізико-хімічних властивостей,
концентрації та способу введення його сполук. Ванадій слабо абсорбується зі
шлунково-кишкового тракту, його рівень у крові через 30 хв після в/ш
введення у шість-сім разів нижче в порівнянні з перитонеальним та
інтратрахеальним введенням. Після всмоктування у кров ванадій утворює
комплекси

з

трансферином,

феритином,

альбуміном,

гемоглобіном.

Накопичується цей мікроелемент переважно у кістках, печінці, нирках,
селезінці, також виявляється у сім’яниках, щитоподібній залозі, плаценті,
може проходити через гематотестикулярний та плацентарний бар’єр, але у
плаценті його рівень більший , ніж у плодах [37, 215, 216].
Експериментально доведена участь ванадію у регуляції вуглеводного
та ліпідного обміну, в процесі росту та поділу клітин, у мінералізації кісток і
зубів, еритропоезі, регуляції водно-сольового балансу, імунних процесах,
виявлено,

що

він

проявляє

інсуліноміметичну,

протипухлинну,

антигіпертензивну активність [34, 35, 37-40, 217].
Дія сполук ванадію опосередкована впливом на активність цілого ряду
регуляторних ферментів, зокрема, Na+K+-АТФази, фосфотирозинфосфатаз,
різних

кіназ

(фосфоінозитид-3-кінази,

піруваткінази,

глюкокінази,

тирозинкінази) декількома шляхами: 1) на рівні біосинтезу ферментів; 2) за
допомогою впливу на процеси фосфорилювання-дефосфорилювання, що
регулюють активність ферментів; 3) шляхом інгібування активності
ферментів, пов’язаних з перенесенням фосфатних груп [41-43, 214, 218].
Відмічають, що сполуки ванадію здатні діяти через інсуліновий рецептор або
минаючи його [219, 220].
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Інсуліноподібна активність сполук ванадію є підставою вважати, що
репродуктивна система є також мішенню для цього елементу. Це
обґрунтовується тим, що сам інсулін впливає на секрецію гонадотропінів,
стероїдогенез, синтез ГЗСГ у печінці та гаметогенез [44, 45, 221-223]. Цей
гормон бере участь у регуляції капацітації сперматозоїдів, їх рухливості,
акросомальній реакції на рівні мембрани та акросоми сперматозоїдів [46, 224,
Інсулінові

225].

рецептори

виявлені

в

клітинах

Сертолі,

ранніх

сперматоцитах, в міоїдних клітинах сім’яних канальців, клітинах Лейдігу, у
зрілих

сперматозоїдах

основний

транспортер

глюкози

GLUT1,

інсулінозалежний GLUT4, а у головці сперміїв – GLUT8 [226]. Інсулін також
посилює продукування NO у сперматозоїдах людини, можливо, через
фосфоінозитид-3-кіназний сигнальний шлях [227].
Сполуки ванадію виявляють позитивний терапевтичний ефект при
різних захворюваннях та не мають токсичного впливу при їх застосуванні у
терапевтичних дозах. Однак, у високих концентраціях вони здатні
пригнічувати дію ферментів, процеси окисного фосфорилювання, ініціювати
окислювальний стрес [39]. Летальна доза для 50 % тварин (LD50) для тварин
коливається від 23,4 до 280 мг/кг в залежності від сполуки, тобто він
відноситься до 3 класу токсичності (помірно токсичні сполуки). Вираженість
токсичних ефектів залежить від типу сполуки, терміну, способу та дози
введення, ступеня окиснення ванадію [228]. Тому для зниження ризику
побічної дії без погіршення терапевтичних ефектів проводять модифікацію
сполук ванадію з включенням різних лігандів, зміною їх форми, типу,
тощо [229, 230].
Біологічна роль гадолінію, Gd, який відноситься до рідкісноземельних
елементів, досліджена недостатньо. У медицині цей лантаноїд зазвичай
застосовуються

як

магнітно-резонансний

контрастний

засіб

та

як

радіосенсибілізатор при різних видах променевої терапії онкологічних
захворювань [32, 33].
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Також показано, що гадоліній інгібує механосенситивні іонні канали
мембран

клітин,

що

активуються

розтягуванням,

потенціал-керовані

кальцієві канали, Na+/Ca2+ обмінник, проявляє біофізичні властивості, подібні
іонам Са2+ [30, 31].
Механосенситивні іонні канали беруть участь у регуляції об’єму та
проліферації клітин, дії барорецепторів, збільшенні внутрішньоклітинного
Са2+,

зміні

електричної

активності

серця,

виділенні

передсердного

натрійуретичного фактора [231].
Виявлено,
кардіопротекторий

що

гадоліній

ефект.

Введення

може
Gd

чинити
в

умовах

протиаритмічний,
ішемії-реперфузії

знижувало розмір інфаркту в залежності від дози, прискорювало відновлення
міокарда. Строковий та пролонгований кардіотропний ефект здійснювався
ймовірно за допомогою активації шляхів JAK/STAT, p42/p44 MAPKкіназного шляху, а також АТФ-залежних калієвих каналів. Попереднє
надання Gd також зменшувало розмір церебрального інфаркту, поведінкові
та біохімічні зміни, індуковані ішемічно-реперфузійним пошкодженням
мозку [30, 232].
Показано, що Gd3+ захищає клітини від пермеабілізаціі мембрани,
індукованої електричними імпульсами наносекундної тривалості, може
впливати на функціонування ендотеліальних клітин, макрофагів [30, 233].
Виявлено, що Gd стимулює проліферацію клітин на різних стадіях
диференціювання за допомогою активації PI3K та ERK шляхів, може
модулювати метаболізм ліпідів, інгібуючи диференціацію адипоцитів,
ліпогенез у преадипоцитах [234, 235].
Також показано, що лантаноїди можуть впливати на функціонування
ендокринної системи, включаючи вплив на функціонування щитоподібної
залози та гіпофіза, продукування СТГ. При наданні рідкісноземельних
елементів до раціону щурів, свиней, корів виявляли збільшення концентрації
СТГ, тиреоїдних гормонів, приріст маси тіла, зменшення рівня глюкози.
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Надходження надмірної дози призводило до зменшення маси тіла, кількості
клітин крові, порушень функції печінки [236, 237].
Хелати Gd, які використовуються як контрастні засоби у магнітнорезонансній томографії, характеризуються низькою токсичністю, хоча іони
гадолінію у вільній формі є досить токсичними. При в/ч введенні сполуки
LD50 для Gd становить 100-200 мг/кг у мишей. При введенні п/о хлориду
гадолінію мишам у дозі 2 г/кг тварини не помирали, а при надходженні
нітрату гадолінію щурам доза LD50 становила 5 г/кг [30, 238].
Гадоліній виявляється в органах дихання, ендокринної, травної та
урогенітальної систем, найбільше він накопичується у бронхах, селезінці,
надниркових залозах та шкірі. Також Gd виявлений у сперматозоїдах,
показано, що його концентрація позитивно корелює з рухливістю та
відсотком

нормальних

сперміїв

та

негативно

–

з

концентрацією

сперматозоїдів [237, 239].
Наночастинки, до складу яких входить ванадій та гадоліній, можуть
застосовуватися для діагностування та терапії онкологічних захворювань,
кількісного та динамічного виявлення активних форм кисню в організмі,
амілоїдних бляшок, проявляти радіозахисний ефект [33, 240-243].
Водні колоїдні розчини (гідрозолі) НЧ GdVO4, активовані Eu3+ (НЧ
GdVO4:Eu3+), були синтезовані колоїдно-хімічним методом в Інституті
сцинтиляційних матеріалів НАН України і за властивостями цей гідрозоль
придатний для біологічних досліджень і за властивостями вони придатні для
біологічних досліджень [244]. Встановлено, що НЧ на основі гадолінію та
ванадію є стабільними та не токсичними для клітин гладких м’язів судин
(VSMC),

ендотеліальних

клітин-попередників,

не

впливають

на

життєздатність клітин Hella 240, 241.
Було показано, що про-/антиоксидантні властивості НЧ GdVO4:Eu3+ у
модельних системах залежать від мікрооточення, форми, розміру та умов
дослідження. Найбільш виразно прооксидантна дія НЧ проявляється у
клітинах тварин, що старіють [245, 246]. Доведено, що проникнення НЧ
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GdVO4 у клітини залежить від їх форми та розміру. Так, сферичні НЧ
розміром 2 нм проникали у ядра гепатоцитів на відміну від НЧ веретено- та
стрижнеподібної форми більшого розміру [247]. Також виявлено, що в
присутності сироватки на поверхні НЧ з негативним поверхневим зарядом
утворюється багатошарова «корона», в якій приповерхневі шари складаються
переважно з позитивно заряджених білків, а зовнішній шар – з негативно
заряджених альбумінів, що перешкоджає агломерації НЧ [127, 243].
Поєднання здатності проявляти інсуліноподібні властивості НЧ GdVO4,
нетоксичність

сполуки,

потенційно

нові

властивості

сполуки

у

нанорозмірному стані, позитивний вплив на репродуктивну функцію тварин,
що старіють, обумовили доцільність проведення даного експериментального
дослідження ефективності НЧ GdVO4:Eu3+ для корегування репродуктивної
функції у тварин з її порушеннями (модель неонатально індукованої
гіпофертильності самців), характеру впливу на здорових особин, а також
визначення віддалених наслідків їх застосування для наступних поколінь, та
стали основою для формулювання актуальності, новизни, мети та завдань
дисертаційної роботи.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводилися відповідно до національних «Загальних
етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001) [248],
узгоджених з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985). Експериментальні тварини утримувалися в
стандартних умовах віварію ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського

НАМН

України»

при

кімнатній

температурі,

природному освітленні та на рекомендованому для них раціоні віварію при
вільному доступі до води [249].
Експерименти виконувались на статевозрілих самцях та самках щурів
популяції Вістар різного віку та їх нащадках (250 голів). Крім того, були
використані лабораторні миші обох статей (50 голів).
2.1. Характеристика досліджуваних речовин
Гідрозоль НЧ GdVO4:Eu3+. В роботі використовували водні колоїдні
розчини НЧ GdVO4:Eu3+ (гідрозоль), синтезовані в Інституті сцинтиляційних
матеріалів НАН України згідно з договорами про творчу співпрацю від
18.04.2012 р. та 10.01.2015 р. Водні колоїдні розчини НЧ отримували
методом колоїдного синтезу, використовуючи в якості стабілізатора
динатрієву сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (трилон Б) [244].
Колоїдний розчин НЧ GdVO4:Eu3+ безбарвний, прозорий в прохідному
світлі та опалесціює при бічному освітленні (конус Тіндаля), концентрація
твердої фази гідрозолю становить 1 г/л, колоїдні частинки гідрозолю легко
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проходять через ультрафільтр з нітроцелюлози (діаметр пор 100 нм), мають
стрижнеподібну форму, розмір 8 х 25 нм (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Електронне зображення твердої фази колоїдного розчину НЧ
GdVO4:Eu3+. Середній розмір частинок 8 х 25 нм
НЧ заряджені негативно, ζ -потенціал становить -20 мВ, значення рН
знаходиться в діапазоні 7,2-7,8. Середній гідродинамічний діаметр частинок,
який визначали методом динамічного світлорозсіювання, становить близько
50 нм. Він залишається постійним при рН від 5,0 і до 11,0, а при виході за
межі цього інтервалу – зростає. Надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у клітину
відбувається за ендоцитозним механізмом. При зберіганні при кімнатній
температурі розчин не змінює своїх фізико-хімічних властивостей більше
двох

місяців

та

ультрафіолетового

придатний

для

опромінювання

біологічних
гідрозоль

люмінесценцію (рис. 2.2). [127, 156, 244].

досліджень В
має

яскраву

умовах
червону
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Рис. 2.2. Колоїдний розчин НЧ GdVO4:Eu3+:
а) ефект Тіндаля, що спостерігається при проходженні світла
через гідрозоль;
б) люмінесценція гідрозолю під ультрафіолетовим освітленням
при 265 нм
Фармацевтична композиція (рідка лікарська форма) на основі НЧ
GdVO4:Eu3+ була розроблена у секторі технології лікарських форм
лабораторії аналітичних та фізико-хімічних методів дослідження ДУ ІПЕП.
Склад фармацевтичної композиції включає розчин НЧ GdVO4:Eu3+
(діюча речовина) та містить у якості допоміжних речовин воду очищену
(носій-розчинник),

суміш

ніпагіну

та

ніпазолу

(консерванти),

пропіленгліколь (розчинник для консервантів, стабілізатор), натрію сахарин і
есенцію апельсину (коригенти). Фармакологічна композиція на основі НЧ
GdVO4:Eu3+ – безбарвна рідина з легкою опалесценцією, солодкого смаку з
ароматом апельсину, значення рН – в межах від 6,7 до 7,2. Гідродинамічний
діаметр частинок при концентрації 0,04 та 0,4 мг/мл у складі рідкої лікарської
форми знаходився у діапазоні значень 144,6-216,2 нм, при концентрації НЧ
4,0 мг/мл він дорівнював 63,6 нм. Мікробіологічна чистота рідкої лікарської
форми на основі НЧ GdVO4:Eu3+ після 12 місяців зберігання відповідала
критеріям прийнятності нестерильних готових лікарських засобів Державної
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Фармакопеї

України

–

водні

лікарські

засоби

для

орального

застосування [250].
Референтні

препарати.

«Трибестан»

виробництва

«Софарма»

(Болгарія) у якості діючої речовини містить сухий екстракт трави якірців
сланких (Tribulus terrestris herba extractum siccum), допоміжні речовини
(целюлозу мікрокристалічну, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон,
кросповідон, магнію стеарат, тальк). Активними компонентами субстанції
препарату є стероїдні глікозиди (сапоніни) (трілін, діосцін, грацілін,
протодіосцин, вміст якого досягає 45 %, трибуспонін, кікубасапонін),
сапогенін

(діосгенін,

гітогенін,

рускогенін,

хлорогенін),

флавоноїди,

алкалоїди (гарман, гармол, фуростанол), фітостерини (бета-ситостерин,
кампестерін, стигмастерин), аскорбінова кислота, смолисті, фарбувальні,
дубильні та андрогеноподібні речовини. Механізм дії препарату зумовлений
наявністю

протодіосцину,

що

метаболізується

в

організмі

до

дегідроепіандростерону (ДГЕА), який покращує проникність клітинної
мембрани, еректильну функцію, метаболізм холестерину та імунітет [112,
251].
Препарат Спеман компанії HIMALAYA DRUG Co (Індія) містить у
своєму складі комплекс рослинних порошків та екстрактів зозулинці
чоловічої (Orchis mascula), астерканти довголистої (Astercantha longifolia),
латуку дикого (Lactuca scariola), доліхосу пекучого (Mucuna pruriens), золотої
мозаїки (Suvarnavang), аргіреї гіллястої (Argyreia speciosa), якірців сланких
(Tribulus terrestris), лептаденії сітчастої (Leptadenia reticulata), пармелії
перлинової (Parmelia perlata), та допоміжні речовини (кремнію діоксид
колоїдний безводний, кросповідон, магнію стеарат, натрію кармелозу,
мікрокристалічну целюлозу). Дія препарату обумовлена антиоксидантними,
андрогеноподібними, протизапальними, діуретичними, антисептичними,
протиспазматичними,

стимулюючими,

простатопротекторними

властивостями рослинних компонентів, що сприяє сперматогенезу та
покращує якість сперматозоїдів [113, 252].
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2.2. Постановка експерименту
Модель неонатально індукованої репродуктопатії у самців щурівнащадків інтактних батьків відтворювали за [253] (рис. 2.3).
Моделювання неонатально індукованої репродуктопатії
Емоційний стрес (третя-15 д.ж.) + Фітоестрогенізація (третя-21 д. ж.)
самки з нащадками
(15 самок)
 Пік тестостерону (п’ята д. ж.);
 Життєздатність;
Дослідження:
 Соматичний розвиток;
 Статеве дозрівання;
 Динаміка маси тіла.
Формування груп (10 місячні самці)
Введення речовин (70 діб)
Стрес+ФЕ+ Стрес+ФЕ+
Стрес+ФЕ Стрес+ФЕ
Контроль Стрес+ФЕ
НЧ
НЧ
+Трибестан +Спеман
(11 самців) (11 самців) GdVO4:Eu3+гзGdVO4:Eu3+фк
(11 самців) (7 самців)
(7 самців)
(11 самців)
 Статева поведінка;
 Плідність;
 Фертильність;
Дослідження:
 Спермограма;
 Стан внутрішніх органів;
 Вміст гормонів;
 Біохімічні показники;
 Гонадотропна активність.
Рис. 2.3. Дизайн експерименту корекції неонатально індукованих
репродуктивних розладів у самців щурів
Для цього вагітних самок з датованим першим днем вагітності за двітри доби до пологів рандомізували на групи Контроль та Стрес+ФЕ. В
останній групі самкам з 3 по 21 добу лактації згодовували біологічно активну
домішку, яка містила суміш ФЕ у дозі 100 мг/кг за

«геністеїновим

еквівалентом» [254], що відповідало дозі NOAEL (найбільша нетоксична
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доза) для щурів-матерів і розвитку ембріонів [255]. Відносний вміст
ізофлавонів (у перерахунку на індивідуальні аглікони) у суміші був:
дайдзеїну 60 %, гліцитеїну 22 %, геністеїну 18 % 256. Величину наважки
контролювали щонеділі відповідно до маси тіла самки-матері. Додатково
створювали умови емоційного стресу тваринам з третьої по 15 д. ж.
відсаджуючи самку-матір на 15 хв у клітку, де до цього знаходились «чужі»
самці (модель «maternal separation stress»), а щурят викладали поодинці на
чисту підстилку (модель «clean bedding») [257]. Нащадки з цих виводків
утворювали групу Стрес+ФЕ. Тварин з групи Контроль утримували у
звичайних умовах віварію. У щурят обох статей вивчалися показники
соматичного та статевого розвитку [249, 258], на п’яту д. ж. у частини щурятсамців визначали рівень Тс для дослідження стану андрогенної активності у
критичний період статевої диференціації мозку [259].
Тварин відлучали від матерів у 30-денному віці та, утримуючи їх у
звичайних умовах віварію, підрощували до статевої зрілості, визначали її
початок. Оцінювали життєздатність, контролювали зміни маси тіла на 60, 90
та 120 д. ж. В подальшому тварини дорощували до 10 місячного віку,
утримуючи їх у звичайних умовах віварію.
Щурам групи Стрес+ФЕ аліментарним шляхом вводили гідрозоль або
фармацевтичну композицію (рідка лікарська форма) на основі НЧ
GdVO4:Eu3+ (0,33 мг/кг маси тіла (м. т.), або трибестан (68 мг/кг) чи спеман
(168 мг/кг) як референтні препарати впродовж 70 діб натще. НЧ GdVO4:Eu3+
вводили у дозах, які були розраховані виходячи з вихідної кількості GdVO 4,
використаної для синтезу НЧ. Речовини давали кожній тварині окремо за
допомогою хлібного сухарика масою 300-350 мг. Індивідуальна доза
корегувалась згідно з динамікою маси тіла, яку контролювали раз на
тиждень. Випадків відмови тварин від поїдання сухариків із речовинами не
було, також не було загибелі щурів. Контрольними вважали результати,
отримані у інтактних тварин відповідного віку, яким давали за подібних умов
розчинник без додаткових компонентів. Наприкінці досліду з 56 доби

63

експерименту у самців, яким продовжували вводити сполуки, вивчали
статеву та емоційну поведінку, фертильність та плідність, протягом 8 діб
спаровуючи з інтактними самками з нормальним естральним циклом. Через 2
доби після відсаджування самок самців виводили з експерименту та
досліджували

показники

спермограми,

розраховуючи

коефіцієнти

маси,

стан

проводили

внутрішніх
біохімічні,

органів,

гормональні

дослідження сироватки крові та гомогенатів сім’яників та печінки, визначали
загальну гонадотропну активність гіпофізів. У запліднених самок на 20 добу
вагітності на автопсії визначали масу матки, яєчників, підраховували
кількість жовтих тіл, місць імплантацій та плодів, вимірювали масу та розмір
плодів й плацент.
Дослідження гострої токсичності НЧ GdVO4:Eu3+. Оцінка гострої
токсичності НЧ за умов в/ш та в/ч введення проводилась на статевозрілих
самцях масою (21±3) г та самках білих лабораторних мишей масою (30±3) г,
які за два тижні до початку роботи не мали відхилень у стані здоров’я.
Лімітуючим показником при визначенні гострої токсичності слугувала
максимальна доза четвертого класу токсичності (малотоксичні речовини) з
урахуванням шляху введення. Якщо при цьому не спостерігається загибелі,
введення більшої дози є недоцільним [260]. З огляду на це, досліджувану
сполуку вводили самцям в/ш у дозах 250, 510 та 5050 мг/кг м. т., та самкам
мишей в/ч у дозі 670 мг/кг м. т. Контрольна група містила тварин тієї ж статі,
віку й маси, які отримували аналогічним шляхом еквівалентний об’єм
розчинника (вода). Тривалість спостережень за станом тварин після
одноразового введення НЧ складала 14 діб. Протягом цього часу проводили
спостереження за інтегральними показниками (загальний стан, зміни
положення тіла, стан шкіри, волосяного покриву, відкритих ділянок шкіри,
дихання, рухливість, харчова поведінка, колір слизових оболонок) та
окремими симптомами (міоз, сльозоточивість, салівація, діарея, зміни
кольору сечі та фекалій, сонливість, тремор, судоми та ін.). По закінченню
періоду спостереження тварини виводили з досліду та здійснювали
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макроскопічні обстеження і опис внутрішніх органів за характерними
особливостями: колір, розмір, форма, розташування, щільність, проводили
визначення абсолютної та розрахунок відносної маси серця, тимуса, нирок,
надниркових залоз, селезінки, печінки, репродуктивних органів.
Дослідження субхронічної токсичності НЧ GdVO4:Eu3+ (рис. 2.4).
Статевозрілі інтактні самці щурів
Формування груп (6 місячні самці)
Введення різних доз речовин (70 діб)
НЧ
НЧ
НЧ
3+
3+
Контроль
Трибестан
GdVO4:Eu
GdVO4:Eu
GdVO4:Eu3+
(14 самців) (0,03 мг/кг) (0,3 мг/кг) (14
(15 самців)
(3 мг/кг)
(15 самців)
(15 самців)
самців)
 Спермограма;
 Стан внутрішніх органів;
Дослідження:
 Вміст гормонів;
 Біохімічні показники;
 Гонадотропна активність.
Спаровування з інтактними самками (41 самка)
 Статева поведінка;
Дослідження:
 Плідність;
 Фертильність.
Отримання нащадків (36 тварин)
 Життєздатність;
Дослідження:
 Соматичний розвиток;
 Статеве дозрівання;
 Динаміка маси тіла.
Рис. 2.4. Дослідження гонадотоксичності наночастинок GdVO4:Eu3+.
Експеримент проведений на інтактних статевозрілих самцях та самках
щурів віком 6 місяців. Самці отримували НЧ GdVO4:Eu3+ аліментарним
шляхом впродовж 70 діб у трьох дозах, які відрізнялися одна від одної у
10 разів: умовно терапевтичній (0,3 мг/кг) та на порядок меншу (0,03 мг/кг) й
більшу (3,0 мг/кг). Тривалість введення речовин визначалась тривалістю
циклу сперматогенезу та дозрівання сперматозоїдів в епідидимісі, тобто,
близько 70 діб. Контролем слугували тварини, які отримували розчинник НЧ
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та референтний препарат (Трибестан). Стан внутрішніх органів та
сперматогенезу у щурів вивчали в динаміці: на початку експерименту, через
30 діб від початку введення та наприкінці експерименту (через 70 діб). Також
наприкінці експерименту досліджували статеву та емоційну поведінку,
фертильність та плідність, проводили біохімічні та гормональні дослідження,
визначали загальну гонадотропну активність гіпофізів методом біологічного
тестування суспензії залози щурів з використанням статевонезрілих самок
лабораторних мишей, досліджували сомато-статевий розвиток нащадків
самців щурів.
2.3. Методи дослідження та розрахунку
Емоційна поведінка самців щурів досліджувалася за тестом Steru, за
яким тривалість часу нерухомості у гризунів при підвішуванні за хвіст до
першої спроби підняти тіло вгору (період іммобільності) відображає рівень
тривожності або страху та відчаю у тварин 261, 262.
Статеву

поведінку

самців

щурів

вивчали

протягом

15 хв

у

присмерковий час у парному тесті з оваріектомованою рецептивною самкою.
Після формування у самців щурів стереотипних реакцій та отримання ними
статевого досвіду у трьох попередніх поведінкових тестах статеву поведінку
самців оцінювали за результатами четвертого тесту. Визначали кількість
наближень самця до самки, кількість садок, інтромісій та еякуляцій. За
секундоміром оцінювали часові показники: латентність садки, інтромісії,
еякуляції, розраховували тривалість постеякуляторного інтервалу, коефіцієнт
садки/інтромісії. Середнє значення часових показників статевої поведінки
розраховували з урахуванням наявних проявів [263].
Рецептивність

у

оваріектомованих

самок

викликали

шляхом

послідовного підшкірного введення олійних розчинів естрадіол дипропіонату
у дозі 10 мкг на щура за 48 год та прогестерону у дозі 500 мкг на щура за
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4-5 год до тесту [260]. Оваріектомію проводили за [258] під тіопенатовим
наркозом.
Естральний цикл у самок вивчали впродовж 16 діб за цитологією
ранкових вагінальних мазків та відбирали самок з 4-5 добовим естральним
циклом[258].
Стан сперматогенезу. За допомогою мікроскопа «Біолам» визначали
концентрацію

епідидимальних

сперміїв,

їх

рухливість

та

відсоток

патологічних форм за загальноприйнятою методикою з використанням
камери Горяєва [260, 264]. Рухливість гамет виражали як відсоток рухливих
клітин

на

200

досліджених

сперміїв,

відсоток

аномальних

форм

розраховували після огляду 200 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 рівнянням:

100
PF
С
C
N
,
100

де СN – концентрація морфологічно нормальних клітин, млн/мл;
C – концентрація епідидимальних сперматозоїдів, млн/мл;
PF – відсоток патологічних форм, % 253.
Функціональну

повноцінність

сперматозоїдів

оцінювали

за

їх

осмотичною резистентністю (в умовних одиницях, що відповідають
концентрації розчину NaCl, при якій припиняється рух клітин), відсотком
мертвих сперматозоїдів (на 200 клітин) [264. Температура повітря в кімнаті
під час вимірювань складала 24-25 С.
Дослідження

фертильності

самців.

Параметр

оцінювали

за

результатами парування після підсаджування одного самця до двох-трьох
самок у стадії проеструс на 8 діб, що контролювалося за допомогою
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цитології ранкових вагінальних мазків самок. День виявлення сперматозоїдів
у мазках вважали першою добою вагітності. Розраховували індекс
запліднення (як відношення кількості запліднених самок до кількості самок у
групі, у процентах) та індекс вагітності (як відношення кількості вагітних
самок до кількості запліднених, у процентах). Частину самок знеживлювали
на 20 добу вагітності, вилучали яєчники, в яких підраховували кількість
жовтих тіл вагітності, а в матці – кількість місць імплантації та плодів.
Визначали рівень преімплантаційних, постімплантаційних та сумарних
внутрішньоутробних втрат у вагітних самок. Також вилучали та зважували
плаценти та плоди, у яких вимірювали краніо-каудальний розмір та аногенітальну відстань [260]. За результатами парування розраховувався
інтегральний показник середньої реалізованої плідності (фертильності)
самців щурів (і ± Sі) за рівнянням:
Фі  SФі 

N 2  N 3  N 4  S N 4 
N  N3  N 4
N  N3  S N 4
 2
 2
,
N1  N1
N1  N1
N1  N1

де N1 – кількість самок у групі;
N2 – кількість запліднених самок;
N3 – кількість вагітних самок;
N4 – середня кількість плодів у самки (середнє арифметичне);
SN4 –

помилка

середнього

арифметичного

кількості

плодів

у

самки 253.
Іншу частину самок залишали до пологів для отримання нащадків
Соматичний розвиток щурят відстежували за часом відлипання вух,
появи генералізованого волосяного покриву, прорізування зубів, відкриття
очей [249, 258].
Статевий розвиток самців щурів оцінювали за часом опущення
сім’яників у мошонку [249, 258].
Життєздатність щурят оцінювали за часткою тварин, що залишились
живими на 30-ту добу життя [258].
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Загальну гонадотропну активність гіпофізів визначали за ступенем
збільшення маси матки та яєчників у статевонезрілих мишей, яким вводили
суспензію

гіпофізів

досліджуваних

самців

у

порівнянні

з

даними

контрольних тварин. Тестування проводили на інфантильних самицях мишей
масою від 8 г до 10 г віком від трьох до чотирьох тижнів, яким протягом
трьох діб раз на день, підшкірно, вводили суспензію гіпофізів щурів
дослідних та контрольної груп. На четверту добу самиць мишей
декапітували, вимірювали сумарну масу матки та яєчників. Порівняння
проводилося з подвійним контролем: з мишами реципієнтами, що отримали
суспензію гіпофізів від контрольних щурів, та з мишами, які не отримували
гіпофізарної суспензії [258, 265.
Приготування суспензії гіпофізів. Гіпофізи самців досліджуваних груп
вилучали на автопсії, очищували від крові, зважували та зневоднювали
ацетоном. Зневоднені гіпофізи зберігалися при мінус 18 С до використання.
Гіпофізи розтирали в фарфоровій ступці (окремо гіпофізи від щурів кожної
групи) і гомогенізували у фізіологічному розчині у розрахунку 2 мл
фізіологічного розчину на один гіпофіз. При цьому кількість інфантильних
мишей-реципієнтів була на одну менша, тобто, якщо гіпофізи отримано від
шести

щурів,

то

гіпофізарну

суспензію

вводили

п’яти

мишам-

реципієнтам [258, 265.
Отримання сироватки крові. Кров збирали в сухі пробірки та зберігали
30 хв при 4 оС. Після цього кров центрифугували 15 хв при 3000 об/хв і
відбирали сироватку. Пул сироватки щурят на п’яту д. ж. збирали від
чотирьох-п’яти тварин. Зразки зберігалися у морозильній камері при мінус
18 оС.
Одержання гомогенатів тканин. Сім’яник та частину печінки самців
щурів вилучали на аутопсії, зберігали при мінус 18 С до використання, коли
окрему наважку тканин зважували та гомогенізували у фізіологічному
розчині у розрахунку 1:10.
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Отримання

суспензії

епідидимальних

сперматозоїдів.

Придаток

сім’яника, вилучений на аутопсії, розрізали вздовж хвостової частини,
занурювали у фарфорову чашечку з 2 мл фізіологічного розчину та вимивали
сперматозоїди протягом 2-х хв.
Визначення маси тіла та органів. Зважування тварин проводили на
електронних вагах «ВТЕ-центровес» (похибка±5 г). Зважування органів:
сім’яників та їх придатків (епідидимісів), сім’яних пухирців, вентральної
частини передміхурової залози, надниркових залоз, гіпофіза, тимуса,
селезінки, переднього великогомілкового м’яза musculus tibialis anterior
(m.t.a.), мезентеріального, ниркового, гонадного жиру, яєчників, плацент,
плодів проводили на електронних вагах «ВТU-210» (похибка±0,1 мг).
Довжину сім’яника, плодів, діаметр плаценти, ано-генітальну відстань
вимірювали лінійкою, де одиниця шкали дорівнювала 0,5 мм.
Рівень статевих гормонів у сироватці крові дорослих щурів та у пулі
сироватки крові щурят на п’яту д. ж. визначали імуноферментним методом з
використанням тест-наборів «Тестостерон-ИФА» та «Эстрадиол-ИФА»
фірми «ХЕМА» (Росія) та iмуноферментного аналiзатора «Stat Fax 2100».
Вміст тригліцеридів та загального холестерину у сироватці крові
щурів

та

10 %

гомогенаті

сім’яників

та

печінки

визначали

спектрофотометрично з використанням наборів фірми «СпайнЛаб», Україна:
«Тригліцериди – «Сп-Л» та «Холестерин – «Сп-Л» при довжині хвилі
() =505 нм.
Активність ферментів аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази

визначали

стандартних

наборів

методом
ТОВ

Райтмана-Френкеля

НВП

за

«Філісіт-Діагностик»,

допомогою
Україна

спектрофотометрично при λ=500 нм.
Концентрацію вільного аргініну визначали за реакцією взаємодії
аргініну гідрохлориду зі спиртовим розчином α-нафтолу та гіпобромним
реактивом спектрофотометрично за методом 266 при  = 500 нм.
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Концентрацію

оксиду

азоту

визначали

за

сумарним

вмістом

стабільних метаболітів циклу оксиду азоту (NOх) (нітрит- та нітрат-аніонів)
при взаємодії NOх з реактивом Грісса спектрофотометрично при  = 546 нм
на спектрофотометрі СФ-26 267. Отримані результати в органах
перераховували на грам сирої тканини.
Рівень глюкози визначали глюкозооксидазним методом за допомогою
глюкометра «Эксан-Г» у цільній крові, яку отримували з хвоста.
Знеживлювання тварин, у крові яких передбачалося визначення
концентрації статевих гормонів, проводили шляхом швидкої декапітації.
Декапітацію вагітних самок та мишей проводили після попередньої
наркотизації тіопенатом (внутрішньочеревно).
Статистичний

аналіз

результатів

проводили

за

допомогою

комп’ютерного пакета програм Excel та Statistika. Нормальність розподілу
дат у вибірках перевіряли з використанням критерію Шапиро-Уїлка, дані у
S
таблицях представлені як середнє арифметичне та його похибка ( х ± x ), де

n – кількість тварин у групі. При обчисленні даних про перебіг вагітності
самки або про розвиток нащадків у перший місяць життя одиницею
розрахунку була вагітна самка або приплід однієї самиці (k1), дані
представлені як середнє зважене та його похибка (WA±SWA). У випадках
проведення кількох серій експерименту (дослідження спермограм у
неонатально обтяжених самців щурів) результати також представлені як
середнє зважене та його похибка (WA±SWA), де k – кількість повторів
експерименту. Перевірку нульової гіпотези про відсутність різниці між
групами проводили із застосуванням параметричних та непараметричних
методів. При порівнянні двох груп використовували U-критерій Манна-Вітні,
а кількох груп критерій Q Дана [268]. Значущість розбіжностей якісних
показників між групами оцінювали за критерієм χ2. Різницю між групами
вважали статистично значущою при р < 0,05.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ НЕОНАТАЛЬНО ІНДУКОВАНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ
РОЗЛАДІВ У САМЦІВ ЩУРІВ

Особливу групу репродуктивних розладів складають порушення
статевої

функції,

що

виникли

внаслідок

втручань

у

нормальний

фізіологічний розвиток організму на ранніх етапах онтогенезу. Тому одним з
етапів роботи було створення умов емоційного стресу та надмірної
фітоестрогенізації на ранніх етапах постнатального життя лабораторних
щурів, дослідження можливого механізму імпринтингової дії застосованих
умов експерименту у нащадків чоловічої статі та визначення особливостей
репродуктивної функції та гормонально-метаболічних характеристик щурів
самців у дорослому віці.
3.1. Особливості розвитку самців щурів, які зазнавали неонатальних
втручань
За два-три дні до пологів самок батьківського покоління розсаджували
в окремі клітки та рандомізували на групи Контроль (три гнізда) та
Стрес+ФЕ (12 гнізд). Групи статистично достовірно не розрізнялися між
собою за кількістю щурят у гнізді та за відношенням самки:самці (рис. 3.1).
На початку стресування самка-матір поводилась неспокійно і не одразу
поверталась у гніздо до щурят після 15 хв перебування в іншій клітці. Але
вже через кілька днів ознаки стурбованості зникали. Відмови від поїдання
корму або годування нащадків не було.
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Рис. 3.1. Кількість щурят при народженні
При дослідженні виживаності, а саме здатності особини зберігати
існування в мінливих умовах середовища, було встановлено, що на 30 д. ж.
загальна кількість щурят знизилась: самок – з (4,0±0,6) до (3,0±0,6), самців –
з (4,0±0,6) до (2,7±1,2) голів у групі Контроль; самок – з (3,9±0,4) до (3,1±0,5)
голів, самців – з (3,8±0,5) до (3,6±0,5) голів у групі Стрес+ФЕ (рис. 3.2). Як
видно з рисунку, вплив негативних чинників не погіршив виживаність як
самок, так і самців групи Стрес+ФЕ. У природі у тварин, які народжують
більше нащадків, ніж сосків у матері, виживають сильніші. Оскільки середня
кількість щурят в однієї самки дорівнювала восьми, вони мали можливість
вільно харчуватися. Однак, щурята у групі Контроль гинули до 20-ї д. ж., а
потім кількість щурят у гніздах зоставалася незміною.
У тварин групи Стрес+ФЕ такої загибелі щурят не спостерігали.
Можливо, емоційний стрес як матері, так і щурят на тлі фітоестрогенізації
призводить до стимуляції захисної функції організму до негативних чинників
та покращує виживаність нащадків піддослідної групи. Це підтверджується
даними, отриманими в аналогічному досліді, які свідчать про пристосувальну
дію сполук з естрогенною активністю [269].
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Рис. 3.2. Виживаність щурят у перший місяць життя
При дослідженні інтегральних показників стану та розвитку тварин
встановлено, що соматичний розвиток щурят піддослідної групи проходив
майже вчасно окрім деяких показників (прорізання зубів та поява вторинного
волосяного покриву), коли процес дещо уповільнювався у порівнянні з
інтактними тваринами (р < 0,05) ( табл. 3.1).
За

показниками

маси

тіла

фізичний

розвиток

щурят-самців

піддослідної та контрольної груп до 20-ї д. ж. відбувався майже однаково. На
20-ту д. ж. маса тіла щурят основної групи ставала статистично значуще
меншою порівняно з таким у тварин групи Контроль (р < 0,05) (рис. 3.3), що
узгоджується з даними відносно їхнього відставання у соматичному
розвитку.
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Таблиця 3.1
Терміни соматичного розвитку щурят чоловічої статі, доба,
WA±SWA, k1=3
Група

Показник
Відлипання вух
Первинний волосяний покрив

Контроль
3,0±0,0
4,1±0,2

Стрес + ФЕ
3,1±0,1
4,3±0,1

Вторинний волосяний покрив
5,2±0,2
6,1±0,11)
Прорізання зубів
8,8±0,0
9,7±0,21)
Відкриття очей
16,4±0,3
16,7±0,2
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
г

*

Рис. 3.3. Динаміка маси тіла щурів самців
Подальше спостереження за динамікою маси тіла тварин (до
10 місячного

віку)

не

виявило

відмінностей

між

контрольною

та

піддослідною групами, хоча на останніх термінах спостереження виявлялася
тенденція до зростання цього показника (див. рис. 3.3).
Спостереження за статевим дозріванням виявило дещо передчасне
опущення яєчок у нащадків групи Стрес+ФЕ, яке спостерігалося на
(18,1±0,4) д. ж. проти аналогічного показника у контрольних тварин –
(19,6±0,3) д. ж. (р < 0,05), що не виходило за межі фізіологічної норми.

75

3.2. Віддалені наслідки неонатальних втручань для репродуктивної
функції самців щурів
Результати аналізу якісних та кількісних показників сексуальної
активності самців щурів у четвертому парному тесті з рецептивною самкою
представлено на рисунку 3.4, дані групи Контроль прийняті за 100 %.

%

*

Рис. 3.4. Відсоток самців щурів у групі, у яких реєстрували окремі
елементи статевої поведінки:
* – статистично значущі відмінності від даних групи Контроль
(р < 0,05)
Такі поведінкові реакції як обнюхування самки та інтромісії
спостерігалися в усіх самців обох груп, садки відмічено в однакової кількості
самців. Водночас кінцевої ланки спарювальної поведінки − еякуляції −
досягали лише 14 % тварин основної групи, тоді як у групі Контроль таких
було 66,7 % щурів (р < 0,05).
Аналіз кількісних характеристик показав, що у самців щурів віком
11-11,5 місяців, які в неонатальний період зазнавали стресування та
фітоестрогенізації, в п’ять разів зменшувалася кількість еякуляцій за час
тесту та на 41 % скорочувався латентний період еякуляції у порівнянні з
контролем (табл. 3.2) (р < 0,05).
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Таблиця 3.2
Кількісні характеристики статевої поведінки самців щурів, що
зазнавали неонатального стресу та фітоестрогенізації, х ± S x
Група, кількість тварин
Показник
Контроль,
Стрес+ФЕ,
n=12
n=14
Обнюхування самки, кількість
6,7±1,0
5,4±1,0
кількість
1,1±0,5
1,6±0,4
Садки:
латентність, с
207,8±64,9
224,3±75,1
кількість
13,6±1,5
13,0±2,7
Інтромісії:
латентність, с
179,2±51,1
142,1±49,4
Коефіцієнт Садки/Інтромісії
0,07±0,03
0,22±0,09
кількість
0,75±0,18
0,14±0,101)
Еякуляції:
латентність, с
733,1±47,3
430,0±60,01)
Постеякуляторний інтервал, с
240,0
350,0
Примітка.1) – статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
Також у щурів у віці 12 місяців було оцінено реагування на незручне
положення тіла (депресогенна ситуація) у тесті «Підвішування за хвіст» за
Steru, який. використовують для оцінки антидепресивних властивостей
препаратів in vivo 261, яке не виявило статистично ймовірної різниці між
реакцією щурів групи Контроль та Стрес+ФЕ (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Період іммобільності самців щурів у тесті «Підвішування за
хвіст»
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Таким чином, вплив чинників, що діяли у період, який включав і період
статевої диференціації мозку, не збільшив тривожність тварин, але
позначився на статевій поведінці самців щурів, зменшуючи у переважної
частини тварин здатність вчасно досягти кінцевої ланки парування –
еякуляції.
При дослідженні сперматогенезу було проведено кілька серій
експерименту (k). Тому у таблиці 3.3

наведено дані групи Контроль та

Стрес+ФЕ як середньозважене та його похибка (WA±SWA).
Таблиця 3.3
Показники спермограми неонатально стресованих та
фітоестрогенізованих щурів, WA±SWA
Показник
Концентрація, млн/мл
Рухливість, %
Патологічні форми, %
СN, млн/мл
Мертвих, %

Група, кількість серій експерименту
Контроль
51,4±5,0
k=5
75,1±2,0
k=5
13,7±0,7
k=5
43,7±1,4
k=5
4,4±0,6
k=4

Стрес+ФЕ
30,0±1,71)
k=5
64,3±2,51)
k=5
20,0±1,01)
k=5
23,3±1,51)
k=5
4,6±0,7
k=4

Осмотична
2,2±0,1
2,0±0,1
резистентність,
k=4
k=1
умовних одиниць
(ум.од.)
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
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З’ясовано, що віддаленими наслідками застосування ФЕ та стресування
було зниження загальної концентрації сперматозоїдів на 41,6 % порівняно з
контролем (р < 0,05). Крім того, на 14,4 % зменшується частка рухливих
гамет, зростає частка патологічно змінених форм (на 46 %) у порівнянні з
контролем (р < 0,05). Внаслідок таких змін зменшується й концентрація
морфологічно нормальних форм гамет у суспензії сперматозоїдів придатку
сім’яника (на 46,7 %, р < 0,05).
Маса тіла, стан внутрішніх органів та їхні масові показники є одними з
інтегральних

показників стану тварин.

Як видно

з таблиці 3.4, у

10-11 місячних неонатально стресованих та фітоестрогенізованих тварин
маса тіла та абсолютна маса органів статистично достовірно не відрізнялась
від контрольних показників.
Таблиця 3.4
S
Показники маси тіла та органів самців щурів, х ± x

Група, кількість самців
Контроль, n=5
Стрес+ФЕ, n=7
1
2
3
Вік 10-11 місяців
Маса тіла, г
320,426,9
376,315,9
Сім’яники, мг
3429,0±168,8
3679,2±163,8
Епідидиміси, мг
1242,8±84,6
1304,80±32,0
Сім’яні пухирці, мг
678,6±50,2
801,0±48,0
Вентральна простата, мг
557,8±103,6
688,4±92,2
Тимус, мг
169,6±29,7
159,2±16,7
Надниркові залози, мг
38,4±3,0
44,2±2,9
Селезінка, мг
928,4±104,4
975,2±59,5
Гіпофіз, мг
7,8±1,4
11,40±1,33
Передній великогомілковий м’яз, мг
508,0±33,8
544,0±25,68
Мезентеріальний жир, мг
3665,6±388,2
4271,40±500,9
Нирковий жир, мг
4490,4±642,1
4431,40±941,2
Гонадний жир, мг
4570,4±418,0
4364,20±1098,9
Вісцеральний жир сумарно, мг
12726,4±1365,9
13067,00±2205,1
Показник
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1

2

Продовження табл. 3.4
3

Вік 12 місяців
Маса тіла, г
400,3±6,81)
310,210,3
Сім’яники, мг
3242,7±133,7
3052,2±321,6
Епідидиміси, мг
1193,9±49,3
1099,0±103,3
Сім’яні пухирці, мг
659,7±71,5
756,7±80,1
Вентральна простата, мг
620,3±60,1
758,0±101,0
Тимус, мг
208,4±13,6
201,0±34,4
Надниркові залози, мг
34,0±3,9
40,7±3,6
Селезінка, мг
1044,0±32,6
1176,3±70,5
Гіпофіз, мг
8,7±0,8
9,5±1,3
Передній великогомілковий м’яз, мг
513,0±28,3
551,7±19,5
Мезентеріальний жир, мг
2923,6±347,4
5624,5±987,01)
Нирковий жир, мг
2717,6±325,6
7835,3±1797,8 1)
Гонадний жир, мг
2898,9±230,2
7392,0±1498,6 1)
Вісцеральний жир сумарно, мг
8540,0±684,3
20851,8±4130 1)
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Те ж саме можна сказати й про показники відносної маси органів
(табл. 3.5).
Таблиця 3.5
S
Відносна маса органів (мг/100 г м. т.) самців щурів, х ± x

Показник
1
Сім’яники
Епідидиміси
Сім’яні пухирці
Вентральна простата
Тимус
Надниркові залози
Селезінка

Група, кількість самців
Контроль, n=5
2
Вік 10-11 місяців
1084,9±51,7
391,2±18,4
213,3±10,2
175,8±30,9
54,1±10,6
12,2±1,2
287,8±15,9

Стр+ФЕ, n=7
3
978,0±16,5
348,1±9,3
214,1±15,0
181,1±17,6
42,3±3,9
11,9±1,1
260,3±16,3
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Продовження табл. 3.5
3
3,0±0,3
144,8±4,9
1127,5±111,1
1145,8±206,3
1132,3±248,1
3405,5±437,4

1

2
Гіпофіз
2,4±0,3
Передній великогомілковий м’яз
159,5±3,7
Мезентеріальний жир
1191,3±184,7
Нирковий жир
1450,7±254,2
Гонадний жир
1460,5±154,0
Вісцеральний жир сумарно
4102,5±575,0
Вік 12 місяців
Сім’яники
1044,2±15,4
Епідидиміси
384,8±9,5
Сім’яні пухирці
211,5±19,7
Вентральна простата
199,2±16,4
Тимус
67,4±4,2
Надниркові залози
10,8±0,9
Селезінка
338,2±13,6
Гіпофіз
2,8±0,3
Передній великогомілковий м’яз
165,3±7,4
Мезентеріальний жир
939,8±107,3
Нирковий жир
888,0±117,9
Гонадний жир
938,0±77,6
Вісцеральний жир сумарно
2765,7±233,3
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від
(р < 0,05).

762,3±79,51)
274,9±26,61)
188,9±26,5
189,9±26,5
50,7±8,1
10,2±0,9
293,5±15,9
2,3±0,3
137,8±4,8
1392,3±229,01)
1935,0±423,51)
1829,2±355,11)
5156,9,±96,81)
групи Контроль

Однак вже в цьому віці у тварин основної групи виявлено деяке
зростання

рівня

глюкози

натще –

до

(4,01±0,26) ммоль/л

проти

(3,20±0,15) ммоль/л у контрольній групі (р < 0,05).
У 12 місячних самців щурів виявлено статистично значуще зростання
маси тіла майже на 30 %. Це відбувалося внаслідок збільшення майже у
1,9 раза мезентеріального жиру, у 2,9 раза маси ниркового жиру та у
2,6 раза – гонадального, що позначилося на зростанні маси сумарного
вісцерального жиру у 2,4 раза порівняно з інтактними тваринами того ж віку
(р < 0,05) (див. табл. 3.4). Аналогічна тенденція виявлена щодо відносної
маси жиру (р < 0,05) (див. табл. 3.5).
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Слід відмітити, що у цих тварин зберігався дещо вищий рівень глюкози
в крові натще – (3,50±0,12) ммоль/л проти (3,11±0,07) ммоль/л у контрольній
групі (р < 0,05).
За іншими показниками абсолютної маси внутрішніх органів тварини
основної групи не відрізнялись від контролю. Але за показниками відносної
маси органів вони відрізнялися меншими масовими коефіцієнтами сім’яників
та епідидимісів (р < 0,05) (див. табл. 3.5).
Отримані результати співпадають з клінічними спостереженнями, що
ожиріння, наявність надлишкової маси тіла та метаболічний синдром часто
асоційовані з гіпофертильністю [271]. Такі стани пов’язують з наявністю
певної дії негативних факторів у неонатальний період розвитку [79]. Крім
того, такі зміни можна вважати ознаками передчасного старіння та згасання
репродуктивної функції.
Таким чином, віддаленими наслідками неонатальних втручань були
зростання маси тіла за рахунок збільшення маси вісцерального жиру на тлі
деякого зростання (у фізіологічних межах) концентрації глюкози крові. При
цьому у тварин зменшувались відносні коефіцієнти маси сім’яників та
епідидимісів.
При визначенні концентрації гормонів та біохімічних показиків у
сироватці крові встановлено, що у неонатально обтяжених самців щурів у 1011 місячних щурів концентрація Тс як і рівень Е2 та співвідношення Тс до Е2
статистично вірогідно не відрізнялися від даних інтактних тварин. Але
пізніше рівень Тс знижувався та ставав у 1,4 раза меншим (р < 0,05), що
призводило до зменшення й відносної андрогенізації організму (Тс/Е2)
(р

< 0,05)

(табл. 3.6).

Цей

факт

прискореного

розвитку

вікового

андрогенодефіциту свідчить на користь передчасного старіння неонатально
обтяжених щурів.
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Таблиця 3.6
Гормональні та метаболічні показники сироватки крові самців щурів,
які зазнали неонатальних втручань, х ±
Показник

Sx

Група, кількість самців

Контроль, n = 5
Стр+ФЕ, n = 7
Вік 10-11 міс.
Глюкоза, ммоль/л
3,20±0,15
4,01±0,261)
Тестостерон, нмоль/л
8,00±1,07
12,83±2,77
Естрадіол, нмоль/л
0,25±0,07
0,37±0,10
Тестостерон/ естрадіол, ум. од.
45,68±10,14
38,49±5,28
Вік 12 міс.
Глюкоза, ммоль/л
3,11±0,07
3,60±0,081)
Тестостерон, нмоль/л
9,10±0,85
6,30±0,43 1) 2)
Естрадіол, нмоль/л
0,54±0,16
0,35±0,10
2)
Тестостерон/ естрадіол, ум.од.
21,79±3,84
27,28±9,50
Вільний аргінін, мкмоль/л
246,5±8,3
218,47±8,16 1)
NOx, мкмоль/л
4,01±0,14
5,00±0,28 1)
Тригліцериди, ммоль/л
0,74±0,06
1,07±0,12 1)
Загальний холестерин, ммоль/л
2,81±0,36
3,86±0,28 1)
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від даних групи Контроль
відповідного віку (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності даних тварин різного віку
(р < 0,05).
Дослідження інших біохімічних показників у самців щурів, які зазнали
впливу емоційного стресу та фітоестрогенізації, виявило зменшення вмісту
вільного аргініну (на 11,4 %; р < 0,05). Відомо, що аргінін приймає участь у
процесах обміну та енергозабезпечення, має мембраностабілізуючі та
антиоксидантні властивості, збільшує вміст у крові інсуліну, соматотропного
гормону та пролактину, включається у процес сперматогенезу, впливає на
стероїдогенез. Аргінін є субстратом для синтезу оксиду азоту (NO), який
модулює вазодилятацію сосудів, відіграє роль нейромедіатора, приймає
участь в підтриманні цілісності судинної стінки, гемостазі, механізмах
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розвитку запалення, репродуктивній функції. Зниження рівня аргініну у
сироватці щурів групи Стрес+ФЕ можливо пов’язано з підвищеною
експресією NOS-синтаз та надмірним утворенням NO. Дане припущення
підтверджується зростанням концентрації NOx в сироватці та сім’яниках цих
тварин (на 25 та 23 %; р < 0,05) (див. табл. 3.6) (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Біохімічні показники гомогенатів сім’яника та печінки 12 місячних
самців щурів, які зазнали неонатальних втручань, х ±
Показник

Sx

Група, кількість самців
Контроль, n=5

Стр+ФЕ, n=7

Сім’яник
Вільний аргінін, мкмоль/г
NOx, мкмоль/г

54,5±3,6
4,04±0,24

58,7±2,6
4,97±0,23 1)

Печінка
Вільний аргінін, мкмоль/г
49,8±2,5
46,5±2,3
NOx, мкмоль/г
4,41±0,12
4,01±0,18
1)
Примітка. – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Підвищення рівня цих показників у сироватці крові може бути ознакою
розвитку ендотеліальної дисфункції. Водночас, підвищений вміст NO та
продуктів його перетворення може виявляти цитотоксичні властивості,
свідчити про порушення прооксидантно/антиоксидантного балансу та
розвиток оксидативного стресу.
При дослідженні гомогенатів печінки вміст NOх виявився на рівні
контрольної групи, що свідчить про активацію захисних механізмів в
гепатоцитах та збереження концентрації вільних радикалів на фізіологічному
рівні.
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Тригліцериди
енергетичного

та

холестерин –

важливі

обміну,

гормональної

регуляції.

учасники
У

ліпідного,

сироватці

крові

неонатально обтяжених самців щурів виявлено більший вміст ТГ (на 45 %) та
ЗХ (на 37,4 %, див. табл. 3.6), що співпадає з даними попередніх досліджень
в лабораторії [272] і свідчить про проатерогенні зміни у таких тварин.
Статеві гормони відіграють ключову роль не тільки в забезпеченні
чоловічої репродуктивної функції, також вони забезпечують чоловічий тип
статури, впливають на розподіл м’язової та жирової тканини, впливають на
обмін речовин та функціонування багатьох систем організму.
Дія несприятливих чинників під час критичних періодів онтогенезу
може порушувати програму нормального розвитку статевої функції, що може
супроводжуватись метаболічними розладами [79]. Такі ж наслідки відтворює
й застосована модель неонатально індукованої гіпофертильності, розроблена
в лабораторії [16]. Отримані результати свідчать, що у самців щурів, які у
критичний період молочного вигодовування зазнали дії емоційного стресу та
надходження надлишку ФЕ, у дорослому віці мають місце певні порушення
біохімічних та гормональних показників, які відбивають можливі розлади
гормональної регуляції, білкового та ліпідного обміну та обумовлюють
порушення репродуктивної функції.
Кінцевою метою репродуктивної функції є можливість передачі
генетичної інформації та здатність статевозрілого організму до відтворення
собі подібних. Тому вкрай важливою є оцінка цієї функції саме з такої точки
зору.
Фертильність самців щурів, що зазнали неонатальних втручань,
визначали шляхом зсаджування їх з інтактними самками. Підрахунок
кількості самиць, що були запліднені, показав зниження фертильності
неонатально обтяжених самців (на 26 %; р < 0,05), хоча майже всі запліднені
ними самки виявились вагітними (табл. 3.8).
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Таблиця 3.8
Показники фертильності самців, які зазнали неонатальних втручань
Група, кількість самок
Контроль, n=48
Стрес+ФЕ, n=33
Індекс запліднення, %
94
701)
Індекс вагітності, %
93
96
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від групи Контроль за
2 (р < 0,05)
Показник

Як видно з таблиці 3.9, неонатальне стресування та фітоестрогенізація
самців щурів не позначалося на кількості місць імплантації у запліднених
ними самок, але призводило до зниження кількості плодів на 17 % порівняно
з контролем (р < 0,05). Таке зниження життєздатності зародків є ознакою
погіршення якості сперматозоїдів батька, враховуючи нормальний стан
заплідненої інтактної самки.
Таблиця 3.9
Показники перебігу вагітності інтактних самок, запліднених самцями,
що зазнали неонатальних втручань, WA±SWA
Показник
1
Кількість:
Жовтих тіл
Місць імплантацій
Плодів
Загибель ембріонів, %:
преімплантаційна
постімплантаційна
загальна
Кількість:
самок
самців
загалом

Група, кількість вагітних самок
Контроль, k1=42
2

Стрес+ФЕ, k1=22
3

10,6±0,2
9,9±0,3
9,0±0,3

11,2±0,4
9,3±0,5
7,5±0,61)

7,4±1,5
8,8±1,8
15,7±2,1

16,6±3,61)
20,1±4,81)
32,5±5,11)

4,5±0,3
4,5±0,3
9,0±0,3

3,5±0,31)
4,0±0,4
7,5±0,61)
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1

Продовження табл. 3.9
3
1,0±0,2

2
1,3±0,1

самок/самців
Маса плодів, г:
самки
2,1±0,03
самці
2,2±0,03
Краніо-каудальний розмір плодів, мм:
самки
29,7±0,23
самці
30,8±0,22
Ано-генітальна відстань у плодів, мм:
самки
1,1±0,03
самці
2,8±0,05
Інтегральний показник
реалізованої плідності Фі
7,4±0,3
(плодів на самку)
Відносна величина Фі, %

2,2±0,051)
2,3±0,04
30,7±0,311)
31,7±0,281)
1,1±0,04
2,9±0,05
3,5±0,3 1)
471)

100

Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05)
Аналізуючи показники ембріональної смертності в різні періоди
антенатального розвитку потомства основної групи (див. табл. 3.9), можна
бачити, що втрати в доімплантаційний та постімплантаційний періоди були
приблизно однаковими і перевищували результати групи Контроль у 2,2 та
2,3

раза,

відповідно.

В

результаті

таких

змін

рівень

загальних

внутрішньоутробних втрат у самок, запліднених самцями групи Стрес+ФЕ,
збільшився у 2,1 раза (р < 0,05).
Преімплантаційна загибель ембріонів може бути викликана дією
мутагенних та немутагенних чинників, у результаті чого виникають
проблеми з заплідненням (наприклад, зменшення кількості нормальних та
рухливих

сперматозоїдів,

порушення

транспорту

сперматозоїдів

або

проникнення їх у яйцеклітину) [273].
Більший рівень постімплантаційної загибелі плодів свідчить про
утворення домінантних летальних мутацій в сперматозоїдах самців, що
призводить до розвитку змін, несумісних з життям.
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Важливим показником для тварин з багатоплідною вагітністю, який
характеризує стан як материнського, так і батьківського організму, є
плодючість – середня кількість живих плодів на одну самицю. На останній
показник можуть впливати екзогенні та ендогенні чинники, що змінюють
гормональний статус організму. Оцінка плодючості та результатів вагітності
в даному випадку забезпечує оцінку ступеня ураження репродуктивної
системи самців. Згідно з даних таблиці 3.9, у самок, яких парували з самцями
групи Стрес+ФЕ, дещо знижувався показник плодючості (на 17 %, ніж у
контролі, р < 0,05) за рахунок зменшення кількості плодів-самок на
22 % (р < 0,05), що призвело к розвитку більш крупних плодів.
Розрахунок інтегрального показника середньої реалізованої плідності
показав, що у неонатально стресованих та фітоестрогенізованих самців Фі
зменшувався до 47 % порівняно з інтактними тваринами (р < 0,05).
Таким

чином,

у

самців

щурів

з

неонатально

індукованими

репродуктивними розладами спостерігається зниження фертильності, у
запліднених цими самцями самок розвивається вагітність, перебіг якої
характеризується

підвищеним

рівнем

внутрішньоутробних

втрат,

що

визначило зменшення кількості живих плодів у приплодах. У сукупності
порушення статевої поведінки та якості статевих клітин призводить до
зменшення

майже

вдвічі

репродуктивного

потенціалу

неонатально

обтяжених самців.
Критичний період, під час якого відбувається статева диференціація
мозку, характеризується сплеском синтетичної активності сім’яника у плода
чоловічої статі. Внаслідок короткочасного значного зростання концентрації
Тс в крові у мозку плода програмується майбутній тонічний тип секреції
гонадотропних гормонів за чоловічим типом, тип статевої поведінки,
подальший

розвиток

та

функціонування

репродуктивної

функції

у

статевозрілому віці [9].
Важливим є опосередкування ефектів Тс на клітинному рівні його
ароматізованим метаболітом Е2 за участі рецепторів естрогенів ER. Тобто,
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сполуки, здатні зв’язуватись з ER, наприклад, ФЕ, можуть спотворити
статеву диференціацію мозку. Тому доцільно було дослідити як застосовані
чинники (емоційний стрес та надходження ФЕ) впливають на формування
піку Тс на п’яту д. ж. нащадків. Рівень статевих гормонів визначали у пулі
сироватки крові щурят, що збирали від чотирьох-п’яти тварин (n1) на
п’яту д. ж. Результати, наведені у таблиці 3.10, свідчать, що рівень Тс самців
щурів основної групи у цей час був на 26 % (р < 0,05) меншим у щурят у
порівнянні з даними інтактних тварин.
Таблиця 3.10
Рівень тестостерону самців щурів на 5 добу життя, х ± Sx
Група, кількість пулів сироватки крові
Контроль, n1=6
Стрес+ФЕ, n1=7
Тестостерон, нмоль/л
8,00±0,84
5,89±0,611)
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Показник

Зменшення піка Тс у цих тварин могло позначитися на перебігу
статевої диференціації мозку, що є підґрунтям послаблення статевої
активності дорослих тварин та змін реактивності гіпоталамо-гіпофізарногонадної системи.
Це

припущення

гонадотропної

активності

підтверджується
гіпофізів

результатами

дорослих

самців,

дослідження
що

зазнавали

неонатальних втручань, методом біологічного тестування із залученням
статевонезрілих самок мишей. Відомо, що введення гомогенатів гіпофізів
тваринам за умов наявності вираженої гонадотропної дії викликає у них
зростання маси матки та яєчників.
Введення самкам мишей гомогенатів гіпофізів самців щурів, які
зазнали неонатальних втручань, призводило до зменшення маси матки (на
23 %), що позначалося і на масі яєчниково-маточного комплексу (зменшення
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на 22 %) (р < 0,05) (табл. 3.11). Тобто, виявлено зменшення гонадотропної
активності гіпофізів неонатально обтяжених самців.
Таблиця 3.11
Маса матки та яєчників статевонезрілих мишей, яким уводили
гомогенати гіпофізів самців щурів, х ± Sx , n=5
Група

Показник

Контроль
Стрес+ФЕ
Маса тіла, г
11,4±0,8
13,4±1,5
Маса комплексу матка+яєчники, мг
32,4±2,0
25,2±1,21)
Маса матки, мг
27,6±2,7
21,2±0,91)
Маса яєчників, мг
4,8±0,7
4,0±0,6
1)
Примітка. – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Ймовірними механізмами цього може бути пригнічення вивільнення
гонадотропін-рилізінг гормону на рівні гіпоталамусу або пригнічення
синтезу чи вивільнення ФСГ та ЛГ на рівні гіпофізу. В літературі є
повідомлення, що ФЕ здатні змінювати синтез та секрецію гонадотропних
гормонів у дорослих тварин. Так, у дослідах in vitro вплив ФЕ на гіпофіз
дорослих тварин зменшував загальне продукування та базальну секрецію
ФСГ [274]. При введенні естрогеноподібних сполук, у тому числі ФЕ
куместролу на ранніх етапах розвитку у самців щурів виявлено збільшення
базальної секреції ЛГ у віці двох місяців. Повідомляють також й про
програмуючий

вплив

ФЕ.

Так,

при

неонатальному

введенні

естрогеноподібних сполук, у тому числі ФЕ куместролу на ранніх етапах
розвитку у самців щурів виявлено збільшення базальної секреції ЛГ у віці
двох місяців, а у дорослих – зменшення продукування ФСГ [275, 276]. Тобто,
дані літератури підтверджують можливість змін гонадотропної активності
гіпофіза у випадках неонатального надходження ФЕ. Спотворення піку Тс
вказує на можливий шлях порушення статевої диференціації мозку нащадків
чоловічої статі за умов перебігу критичного періоду статевої диференціації

90

мозку в умовах емоційного стресу та надлишку ФЕ. У цих тварин у
дорослому віці виявлено гіпогонадотропний ефект, що свідчить про
імпринтингову дію неонатальних втручань на репродуктивну функцію, яка
здійснюється через центральний механізм регуляції.
Таким чином, відтворення умов емоційного стресу на тлі надмірного
надходження ФЕ у період фізіологічного молочного вигодовування
дозволило змоделювати стан неонатально індукованої репродуктопатії у
самців щурів. Ці тварини у період розвитку характеризувалися кращою
виживаністю, незначним уповільненням соматичного розвитку (гальмування
прорізання

зубів

та

появи

вторинного

волосяного

покриву),

дещо

прискореним опущенням яєчок, що не виходило за межі фізіологічної норми.
Та більш значними були віддалені наслідки неонатальних втручань, що
позначалися на репродуктивній функції самців щурів у дорослому віці. У цих
тварин погіршувалася статева поведінка та сперматогенез (зменшення
концентрації

сперматозоїдів,

частки

рухливих

гамет

та

зменшення

концентрації морфологічно нормальних форм гамет через збільшення частки
патологічно змінених форм). Такі самці були менш здатними запліднити
самку, перебіг вагітності у яких характеризувався підвищеним рівнем
внутрішньоутробних втрат. Сумарно виявлені зміни обумовили більш ніж
двократне зменшення репродуктивного потенціалу Фі цих щурів.
Порушення

репродуктивної

функції

дорослих

самців

щурів

відбувалися на тлі гормональних та метаболічних розладів, що мало ознаки
прискореного старіння. Тварини основної групи мали більшу масу тіла за
рахунок збільшення маси вісцерального жиру на тлі деякого зростання
концентрації глюкози крові (у фізіологічних межах). У них був зниженим
рівень Тс та менша відносна маса сім’яників та епідидимісів. Крім того,
відмічено зміни білкового обміну, що проявлялося у зниженні концентрації
аргініну у крові, збільшенні вмісту метаболітів циклу оксиду азоту (NOx) у
крові та сім’яниках. Проатерогенні зміни ліпідного обміну проявлялися
зростанням вмісту ТГ та ЗХ.
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Можливим шляхом реалізації імпринтингу неонатальних втручань
(емоційний стрес та надмірна фітоестрогенізація) з маніфестацією у
дорослому віці на рівні репродуктивної функції та обміну речовин може бути
порушення процесу статевої диференціації мозку у критичний період
онтогенезу внаслідок зменшення програмувального піка Тс.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора
[277-287].
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РОЗДІЛ 4
КОРЕКЦІЯ НЕОНАТАЛЬНО ІНДУКОВАНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ
РОЗЛАДІВ У САМЦІВ ЩУРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОЧАСТИНОК
ГАДОЛІНІЙ ОРТОВАНАДАТУ

Отримані результати комплексного обстеження самців щурів, які у
період фізіологічного молочного вигодовування отримували надмірну
кількість ФЕ з молоком матері та зазнавали емоційного стресу, засвідчили
відтворення моделі неонатально індукованих репродуктивних розладів у
самців. Тому ми вважали можливим використання цих тварин для
визначення специфічної дії НЧ гадолінію ортованадату щодо репродуктивної
функції самців, для чого були проведено такий же комплекс досліджень
тварин, які 70 діб отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у складі гідрозолю – група
НЧгз або фармацевтичної композиції (рідка лікарська форма) – група НЧфк.
4.1. Статева поведінка та емоційний стан
Як показано у Розділі 3, у неонатально обтяжених самців щурів
спостерігалося зменшення здатності вчасно досягти кінцевої ланки серії
копуляцій – еякуляції. У рисунку 4.1 та таблиці 4.1 наведено дані щодо
статевої

поведінки

самців

з

неонатально

індукованою

патологією

репродуктивної функції (група Модель) після тривалого надходження
НЧ GdVO4:Eu3+.
Як свідчать дані рисунку 4.1, обнюхування самки спостерігали в усіх
самців експериментальних груп. Частка самців, в яких спостерігалися інші
елементи статевої поведінки після введення НЧ, не відрізнялася від даних
контрольних груп за виключенням групи Модель+НЧфк, в якій частка
самців, які виконували інтромісії, була статистично значуще меншою.
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Рис. 4.1. Відсоток самців щурів у групі, у яких реєстрували окремі
елементи

статевої

поведінки,

після

надходження

НЧ GdVO4:Eu3+:
* – статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
Таблиця 4.1
Кількісні характеристики статевої поведінки самців щурів з модельною
патологією після корекції наночастинками GdVO4:Eu3+, х ± Sx
Група, кількість тварин
Модель+
Модель+
Модель+
НЧгз
НЧфк
розчинник
n=8
n=6
n=14
3
4
5

Модель+
Трибестан
n=6
6

Показник

Контроль
n=12

1
Обнюхуваня
самки
Садки:

2
6,7±1,0

5,4±1,0

7,8±1,6

7,5±1,6

5,7±1,4

кількість

1,1±0,5

1,6±0,4

1,6±0,7

2,0±0,6

1,2±0,3

207,8±64,9

224,3±75,1

13,6±1,5

13,0±2,7

13,5±3,9

179,2±51,1

142,1±49,4

100,7±53,9

латентність, с

164,4±79,0 209,0±106,0 451,0±116,7

Інтромісії:
кількість
латентність, с

2,8±2,31) 2)

5,0±1,91) 2)

112,5±72,5 341,0±117,0
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Продовження табл. 4.1
Коефіцієнт
садки/
0,07±0,03
інтромісії
Еякуляції:
кількість
0,75±0,18
латентність, с 733,1±47,3
Постеякуляторний
240,0
інтервал, с
Примітки:
1)
– статистично
(р < 0,05);
2)
– статистично
(р < 0,05).

0,22±0,09

0,04±0,02

0,25±0,22

0,28±0,15

0,14±0,101) 0,38±0,18 0,17±0,171)
430,0±60,0 796,7±103,3
>900

0,17±0,171)
>900

350,0

280,0

-

-

значущі відмінності від даних групи Контроль
значущі відмінності від даних групи Модель

Як наведено у підрозд. 3.2.1, у самців щурів з неонатально індукованою
репродуктопатією в п’ять разів зменшувалася кількість еякуляцій за час тесту
та на 41 % скорочувався їх латентний період у порівнянні з контролем
(р < 0,05) (див. табл. 3.2). При використанні НЧгз кількісні характеристики
статевої поведінки за усіма показниками не відрізнялися від даних групи
Контроль. Введення НЧфк призвело до зменшення кількості інтромісій
(у 4,9 раза; р < 0,05) та еякуляцій (у 4,4 раза; р < 0,05) за час тесту. Аналогічні
зміни спостерігали при корекції порушень статевої поведінки Трибестаном
(див. табл. 4.1).
При оцінці реакції на незручне положення тіла (депресогенна ситуація)
у тесті «Підвішування за хвіст» встановлено, що тривалість часу нерухомості
у щурів групи Модель+НЧфк (0,3 мг/кг м. т.) до першої спроби підняти тіло
вгору (період іммобільності) не відрізнялася від даних груп Контроль та
Модель (р < 0,05) (рис. 4.2). У щурів, що отримували референтний препарат
Трибестан, цей час був статистично значуще меншим.
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12

Секунди

10
8
6
*

4
2
0

Контроль

Модель

Модель+
НЧфк

Модель+
трибестан

Рис. 4.2. Тривалість іммобільності самців щурів у тесті «Підвішування
за хвіст»:
* – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Таким чином, надання гідрозоля НЧ GdVO4:Eu3+ відновлювало статеву
поведінку неонатально обтяжених щурів до рівня інтактних тварин, сприяло
ефективності спарювання порівняно з групою, що не отримувала корегуючої
терапії (група Модель), чого не вдалося досягти використанні НЧ у складі
фармацевтичної композиції або Трибестану. Скорочення вдвічі тривалості
періоду іммобільності свідчить про деякий активуючий ефект референтного
лікарського засобу.
4.2. Характеристика сперматогенезу у неонатально обтяжених самців
щурів після корекції наночастинками гадоліній ортованадату
При

дослідженні

сперматогенезу

проводили

кілька

серій

експерименту (k), кількість тварин у групах 5-13. Тому дані у таблицях 4.2 і
4.3 представлено як середньозважене та його похибка (WA±SWA).
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Таблиця 4.2
Показники спермограми неонатально стресованих та
фітоестрогенізованих щурів після хронічного введення гідрозолю
наночастинок GdVO4:Eu3+, WA±SWA
Показник
Концентрація, млн/мл
Рухливість, %
Патологічні форми, %
СN, млн/мл
Мертві, %

Група, кількість серій експерименту
Модель+
Модель+
Модель+
Контроль
+НЧгз
розчинник
Спеман
k=5
k=5
k=1
k=2
1)
51,4±1,5
30,0±1,7
40,3±8,6
39,7±5,31)
k=5
k=5
k=1
k=2
1)
1)
75,1±2,0
64,3±2,5
48,4±7,7
65,9±4,2
k=5
k=5
k=1
k=2
1)
13,7±0,7
20,0±1,0
9,4±1,1
13,1±2,4
k=5
k=5
k=1
k=2
1)
43,7±1,4
23,3±1,5
36,9±8,2
34,9±5,22)
k=4
k=1
k=1
k=2
4,4±0,6
4,6±0,7
3,4±1,2
4,1±2,0

Примітки:
1)
– статистично достовірна різниця від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– статистично достовірна різниця з даними групи Модель
(р < 0,05).
Як показано у підрозділі 3.2.2, емоційний стрес на тлі надходження
надмірної кількості ФЕ у неонатальний період порушує програму розвитку
сперматогенної функції, що у дорослих самців щурів проявляється значними
порушеннями спермограми (зменшення загальної концентрації гамет,
морфологічно нормальних форм сперматозоїдів (див. табл. 3.3 та табл. 4.2).
Крім того, зменшується частка рухливих гамет, зростає частка
патологічно

змінених

форм.

Внаслідок

таких

змін

зменшується

й

концентрація сперматозоїдів у придатку сім’яника.
Після хронічного введення гідрозолю НЧ GdVO4:Eu3+ (група НЧгз,
впродовж 70 діб починаючи з 10-міс. віку) у спермограмі цих щурів зростала
загальна

концентрація

та

концентрація

морфологічно

нормальних

сперматозоїдів (р > 0,05 у порівнянні з контролем). У щурів, що
отримували НЧ у складі гідрозолю, відсоток рухливих гамет зменшувався.
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Осмотична резистентність гамет в умовах досліду не змінювалась і була на
рівні показників інтактних самців в усіх групах при застосуванні всіх видів
експериментальної терапії. Такі властивості даної речовини можна, імовірно,
пояснити спроможністю субстанції підвищувати рівень Тс, що показано
раніше на моделі вікового інволюційного згасання статевої функції [288].
При дослідженні як референтний препарат було обрано препарат
Спеман («Спеман Хімалая Драг ПВТ ЛТД», Індія) який широко застосовують
у андрологічній практиці для лікування чоловічого безпліддя. У нашому
експерименті тривале введення цього засобу неонатально обтяженим щурам
(група Модель) покращувало параметри спермограми – зростали загальна
концентрація та концентрація морфологічно нормальних гамет, хоча не до
рівня інтактних щурів (р < 0,05) (див. табл. 4.2). Покращення сперматогенезу
у самців, що мали розлади сперматогенезу, при застосуванні Спеману
спостерігали в експерименті як за умов первинного гіпогонадизму внаслідок
дії кадмію або локальної гіпертермії мошонки, так й аналогічних
диспрограмних репродуктопатіях [289, 290]. Позитивний вплив Спеману на
сперматогенез пояснюється здатністю його підвищувати рівень Тс.
Дослідження ефективності застосування фармацевтичної композиції на
основі НЧ GdVO4:Eu3+ щодо спермограми щурів групи Модель+НЧфк
проводили у динаміці – через 30 та 70 діб введення (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Показники спермограми неонатально стресованих та
фітоестрогенізованих щурів після хронічного введення фармакологічної
композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+, WA±SWA
Показник

Контроль

1
2
k=5
Концентрація,
млн/мл
51,4±1,5

Група, кількість серій експерименту
Модель+НЧфк Модель+Трибестан
Модель+

розчинник
3
k=5
30,0±1,71)

30 діб

70 діб

30 діб

70 діб

4
5
6
7
k=1
k=1
k=1
k=1
36,0±9,1 15,4±0,51) 32,85,4 20,0±4,81)
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1

2
3
4
k=5
k=5
k=1
Рухливість, %
1)
75,1±2,0 64,3±2,5
66,3±6,9
k=5
k=5
k=1
Патологічні
1)
форми, %
13,7±0,7 20,0±1,0
14,8±5,1
k=5
k=5
k=1
СN, млн/мл
43,7±1,4 23,3±1,51) 31,8±9,3
k=4
k=1
k=1
Мертві, %
4,4±0,6
4,6±0,7
2,3±0,9
1)
Примітка. – статистично достовірна
(р < 0,05).
Встановлено,

що

30-ти

добове

Продовження табл. 4.3
5
6
7
k=1
k=1
k=1
62,4±5,7 71,6±4,7 56,7±12,2
k=1
k=1
k=1
12,5±1,15 10,4±1,9 14,5±2,2
k=1
k=1
k=1
13,5±0,51) 29,6±5,2 17,6±4,91)
k=1
k=1
k=1
3,3±0,8 2,8±0,51) 3,5±1,3
різниця від групи Контроль

надходження

НЧ

практично

нормалізувало показники спермограми, жодний показник статистично
вірогідно не відрізнявся від даних групи Контроль. Такий же ефект виявлено
у групі, що отримувала референтний препарат Трибестан. При подовженні
терміну корекції до 70 діб ми спостерігали зменшення загальної концентрації
сперматозоїдів без порушень їхньої рухливості, що призвело до зменшення
концентрації морфологічно нормальних клітин (р < 0,05).
Звертає на себе увагу факт, що аналогічні зміни спостерігалися й при
застосуванні Трибестану (див. табл. 4.3), що свідчить про більшу чутливість
до сполук клітин сперматогенного епітелію на ранніх етапах диференціації,
під час поділів мейозу та мітозу. Останнє потребує більш глибоких
досліджень щодо тривалості курсу корекції.
Слід

також

зазначити,

що

при

проходженні

повного

циклу

сперматогенезу на тлі введення НЧ в організмі перевагу має використання
гідрозолю НЧ у порівнянні з фармацевтичною композицією через відсутність
пригнічення

сперматогенезу.

Найкращий

ефект

відносно

загальної

концентрації сперматозоїдів та концентрації морфологічно нормальних
сперміїв проявили гідрозоль НЧ та Спеман, потім фармацевтична композиція
на основі НЧ та Трибестан (див. табл. 4.2 та 4.3). За відсотком патологічних
форм досліджені сполуки показали себе приблизно на однаковому рівні, та
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трохи ліпший результат проявляли гідрозоль НЧ та Трибестан. Аналіз даних
дозволяє очікувати у досліджуваних НЧ здатності підвищувати фертильність
самців, яка була порушена унаслідок втручань під час підсосного періоду.
Таким чином, хронічне надходження GdVO4:Eu3+ у статевозрілому віці
за

умов

неонатально

індукованої

патології

нормалізує

порушений

сперматогенез, позитивно впливаючи на процес сперміогенезу, хоча потребує
подальшого з’ясовування мінімально необхідна тривалість корекції.
4.3.

Вплив

корегувальної

терапії

наночастинками

гадоліній

ортованадату на гормонально-метаболічні характеристики щурів з
неонатально індукованими розладами репродуктивної функції
Як показано у Розділі 3, застосовані неонатальні втручання призводили
до збільшення маси тіла у дорослих самців щурів внаслідок збільшення маси
вісцерального жиру на тлі деякого зростання (у фізіологічних межах)
концентрації глюкози крові. При цьому у тварин були меншими відносні
коефіцієнти маси сім’яників та епідидимісів. Вони також відрізнялися від
інтактних щурів того ж віку гормонально-метаболічними характеристиками.
Як видно з таблиці 4.4, у 11 місячних тварин, які зазнали неонатального
стресу та фітоестрогенізації та з 10 місячного віку отримували корегуючі
речовини впродовж 30 діб, відносна маса органів не змінювалась.
Таблиця 4.4
Відносна маса органів самців щурів, що отримували фармакологічну
композицію на основі НЧ GdVO4:Eu3+ впродовж 30 та 70 діб (мг на 100 г
маси тіла), х ±S х
Показник
1

Сім'яники

Група, кількість тварин
Модель+
Модель+
Контроль
розчинник
НЧфк
2
3
4
30 діб (вік 11 місяців)
n=5
n=5
n=4
952,5±50,7
1084,9±51,7 978,0±16,5

Модель+
Трибестан
5
n=5
999,3±79,1

100

Сім'яні пухирці
Епідидиміси
Вентральна
простата
Надниркові залози
Селезінка
Тимус
Гіпофіз
М’яз, m.t.a.

213,3±10,2
391,2±18,4

214,1±15,0
348,1±9,3

Продовження табл. 4.4
211,4±15,3
192,6±19,9
355,4±29,7
350,6±25,7

175,8±30,9

181,1±17,6

198,5±39,6

162,6±13,6

12,2±0,9
263,9±13,4
39,7±2,4
2,4±0,3
146,7±1,4

11,3±0,5
300,3±20,3
40,6±3,3
2,1±0,3
141,8±5,8

n=6
1040,0±43,4
218,7±15,8
357,10±13,2

n=6
942,3±0,43
192,5±22,2
344,9±18,9

12,2±1,2
11,9±1,1
287,8±15,9 260,3±16,3
54,1±10,6
42,3±3,9
2,4±0,3
3,0±0,3
159,5±3,7
144,8±4,9
70 діб (вік 12 міс.)
n=7
n=5
1044,2±15,4 762,3±79,51)
211,5±19,7 188,9±19,7
384,8±9,5 274,9±26,61)

Сім'яники
Сім'яні пухирці
Епідидиміси
Вентральна
199,2±16,4 189,8±26,5
218,4±9,8
195,9±11,3
простата
Надниркові залози
10,8±0,9
10,1±0,9
12,7±1,1
12,4±1,2
1)
Тимус
67,4±4,2
50,7±8,1
41,5±4,1
48,9±3,01)
Гіпофіз
2,8±0,2
2,3±0,3
3,1±0,2
2,5±0,2
Селезінка
338,2±13,6 293,5±15,9
332,7±20,2
313,0±31,4
М’яз, m.t.a.
165,3±7,4
137,8±4,8
148,8±5,9
146,1±3,3
2)
2765,7±233,3 5156,9±968,1 4117,9±591,9
4102,0±391,11)
Жир (сумарно)
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– тенденція відмінності від даних групи Контроль (0,05 < р < 0,1).
Наприкінці терміну введення (70 діб) у щурів, що отримували
фармакологічну композицію на основі НЧ GdVO4:Eu3+, нормалізувалася
відносна маса сім’яників та епідидимісів, при цьому зменшувалася маса
тимуса (див. табл. 4.4). Відмічалося деяке зменшення маси тіла: до
(374,3±12,2) г у порівнянні з (400,5±5,5) г у групі Модель внаслідок
зменшення сумарної маси вісцерального жиру, хоча показник не досягав
контрольних значень, інші масові коефіцієнти не відрізнялися від таких
інтактних тварин.
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При хронічному надходженні гідрозолю НЧ знижувалася маса
сімяників та епідидимісів, збільшувалася відносна маса тимуса, інші масові
показники не відрізнялись від даних інтактних самців (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Відносна маса органів самців групи Стрес+ФЕ на 70 добу введення
гідрозолю наночастинок GdVO4:Eu3+ (мг на 100 г маси тіла), х ±S х

Показник

Контроль,
n=7

Група, кількість тварин
Модель+
Модель+
розчинник,
НЧгз, n=7
n=6
841,3±16,01)
762,3±79,51)
224,5±10,5
188,9±19,7
335,0±13,31)
274,9±26,61)

Модель+
спеман, n=7

Сім'яники
936,3±24,8
1044,2±15,4
Сім'яні пухирці 211,5±19,7
211,6±14,8
Епідидиміси
356,4±6,9
384,8±9,5
Вентральна
142,1±13,2
215,6±18,11)
137,8±8,3
169,6±8,3
простата
Надниркові
12,3±0,3
14,3±1,0
12,3±1,0
13,3±0,9
залози
Тимус
52,3±4,5
54,7±3,5
65,7±4,41)
45,7±4,6
Гіпофіз
2,6±0,2
2,9±0,1
2,5±0,2
2,6±0,2
Селезінка
294,1±22,0
311,1±25,0
338,2±13,6
293,5±15,9
1)
Примітка. – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Застосування Трибестану протягом 70 діб призводило до ефектів, що
спостерігалися при введенні НЧфк: зменшення маси тіла до (380,7±11,1) г та
жиру, відносної маси тимуса, нормалізації масових коефіцієнтів сім’яників та
їх придатків (див. табл. 4.4).
Вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на відносну масу тимуса свідчить про їх
можливу дію на імунну систему. Відмічалося, що сполуки ванадію впливали
на асептичне запалення та морфофункціональний стан тимуса, збільшуючи
корковий шару тимуса тварин із запаленням. Крім того, в залежності від дози
сполуки ванадію або сприяли збільшенню відносної маси залози та
зниженню відсотку апоптотичних тимоцитів, або при надходженні у високих
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дозах – зниженню відносної маси тимуса й збільшенню відсотку
апоптозу [291].
При надходженні Спеману відносна маса органів самців лишалася на
рівні інтактних тварин, відновлювалися масові показники сім’яників та
вентральної простати, що співпадає з даними інших авторів про позитивний
вплив Спеману при терапії гострих і хронічних простатитів, аденоми
передміхурової залози. [292]
Визначення вмісту глюкози в периферичній крові натще у щурів
піддослідних груп показало, що у щурів з неонатальним стресом та
фітоестрогенізацією він дещо більший, ніж у інтактних тварин того ж віку у
термін 30 діб експерименту (на 25 %; р < 0,05) та у термін 70 діб
експерименту (на 16 %; р < 0,05), хоча залишається у фізіологічних межах
(табл. 4.6). Відомо, що з віком рівень глюкози у людей і, зокрема, щурів
зростає, тому таке передчасне підвищення глікемії можна вважати проявом
прискореного старіння щурів з модельованою патологією. При застосуванні
фармакологічної композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+ або референтного
препарату Трибестан рівень глюкози в крові щурів у ці терміни експерименту
статистично значуще не відрізнявся від контрольних показників.
Таблиця 4.6
Глікемія та вміст гормонів у самців групи Стрес+ФЕ впродовж введення
фармакологічної композиції на основі GdVO4:Eu3+, х ±S х , n=5
Група
Показник
1
Глюкоза, ммоль/л
Тестостерон, нмоль/л
Естрадіол, нмоль/л
Тестостерон/
естрадіол, ум.од.

Модель+
НЧфк
4

Модель+
трибестан
5

30 діб
3,20±0,15
4,01±0,261)
8,00±1,07
12,83±2,77
0,25±0,07
0,37±0,10

3,42±0,60
8,00±1,87
0,30±0,08

3,31±0,66
8,60±0,37
0,48±0,14

45,68±0,14

38,55±7,68 29,36±7,24

Контроль

Модель

2

3

38,49±5,28
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1

2

3

Продовження табл. 4.6
4
5

70 діб
3,1±0,1
3,6±0,11)
9,10±0,85
6,30±0,431) 4)
0,54±0,16
0,35±0,10

Глюкоза, ммоль/л
2,95±0,23 2,91±0,22
Тестостерон, нмоль/л
7,23±0,45 9,15±0,672)3)
Естрадіол, нмоль/л
0,65±0,34 0,47±0,09
Тестостерон/
21,79±3,844) 27,28±9,50 19,75±5,98 22,38±4,80
естрадіол, ум.од.
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль
відповідного віку (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності від групи Модель відповідного
віку (р < 0,05);
3)
– статистично значущі відмінності від групи Модель+НЧфк
відповідного віку (р < 0,05);
4)
– статистично значущі відмінності даних тварин різного віку
(р < 0,05).
Неонатальне обтяження ФЕ на тлі стресування у 12 місячних щурів
призводило до зниження рівня Тс у порівнянні з контролем (р < 0,05)
(див. табл. 4.6). Згодовування таким щурам НЧ GdVO4:Eu3+ у складі
фармакологічної композиції або Трибестану протягом 70 діб наближувало
вміст Тс до показників інтактних тварин, але Трибестан проявляв себе у
цьому сенсі трохи краще: в групі Модель+Трибестан рівень Тс був на 27 %
більший за групу Модель+НЧфк (р < 0,05) (див. табл. 4.6). Рівень Е2 та
співвідношення Тс до Е2 не відрізнялися від контрольних значень. Тобто,
спостерігалась активація синтезу Тс, який був знижений у щурів з патологією
(група Модель).
Результати біохімічних досліджень сироватки крові та гомогенатів
тканин органів самців щурів впродовж хронічного (70 діб) курсу корекції за
допомогою фармацевтичної композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+ або
Трибестану наведено у таблиці 4.7.
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Таблиця 4.7
Біохімічні показники сироватки крові та органів самців після курсу
корекції, х ±S х , n=5
Показник

Група
Контроль

Модель

Сироватка крові

Модель+
НЧфк

Модель+
Трибестан

Вільний аргінін,
мкмоль/л

246,5±8,3

218,5±8,161)

242,5±8,6

237,1±10,0

NOx, мкмоль/л

4,01±0,14

5,00±0,281)

5,07±0,291)

5,77±0,241)

0,74±0,06

1,07±0,121)

0,83±0,06

1,05±0,041)

2,81±0,36

3,86±0,281)

2,14±0,092)

2,17±0,26

Тригліцериди,
ммоль/л
Загальний
холестерин, ммоль/л

Сім’яник

Вільний аргінін,
мкмоль/г

54,5±3,6

58,7±2,6

48,9±2,32)

55,8±2,4

NOx, мкмоль/г

4,04±0,24

4,97±0,231)

4,93±0,191)

4,68±0,131)

Печінка

Вільний аргінін,
мкмоль/г

49,8±2,5

46,5±2,3

43,1±2,5

42,5±2,7

NOx, мкмоль/г

4,41±0,12

4,01±0,18

4,15±0,13

3,94±0,171)

Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності від групи Модель (р < 0,05).
Виявлено, що у тварин, що мали дефіцит вільного аргініну та
надмірний

вміст

NOx

після

неонатальних

втручань,

введення

фармацевтичної композиції на основі НЧ нормалізувало вміст вільного
аргініну, але не зменшило концентрацію стабільних метаболітів циклу
оксиду азоту. Визначення цих параметрів у щурів, що отримували гідрозоль
НЧ, показало відсутність нормалізації концентрації вільного аргініну –
(197,19±8,96) мкмоль/л (р > 0,05 проти групи Контроль; 0,05 <р < 0,1 проти
групи модельної патології), хоча при цьому зменшується вміст NOx – до
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(4,32±0,24) мкмоль/л, що статистично значуще відрізняється від даних групи
щурів без корекції (р < 0,05).
Позитивним можна вважати нормалізацію підвищеного вмісту в крові
ТГ та ЗХ після проведеного впродовж 70 днів курсу корекції НЧфк.
Таким чином, застосування НЧ GdVO4:Eu3+ у дорослому віці позитивно
впливає на метаболічні процеси та гормональні показники самців щурів, які
зазнали неонатальних втручань, проявляючи гіполіпідемічну активність,
нормалізуючи рівень Тс та вміст аргініну у сироватці крові.
Використання референтного препарату Трибестан нормалізувало
концентрацію аргініну та ЗХ в сироватці крові, проте вміст ТГ лишався на
рівні групи Модель, виявляючись на 42 % вищим, ніж у контрольній
групі (р < 0,05) (див. табл. 4.7).
Отримані результати показують, що корекція досліджуваними НЧ у
складі фармацевтичної композиції позитивно впливає на гормональний
профіль, не викликає гіпоглікемії, зменшує явища нитрозивного стресу та
проатерогенних змін у тварин з неонатально індукованою репродуктопатією.
4.4. Фертильність та плідність самців щурів, що зазнали неонатальних
втручань, після курсу корекції
Як було встановлено, неонатальні втручання призвели у самців щурів
до погіршення здатності запліднити рецептивну самку, зниження якості зигот
та ембріонів та, загалом, зменшення потенційної чисельності нащадків
(репродуктивного потенціалу) (див. Розд. 3). Після введення НЧ GdVO4:Eu3+
у складі гідрозолю або фармакологічної композиції у преконсумаційний
період впродовж циклу сперматогенезу (70 діб) фертильність самців щурів за
кількістю самиць, що були запліднені, відновилася, що свідчило про
покращення

у самців

статевої

активності

(проводили

експерименту (k), кількість тварин у групах 7-20) (табл. 4.8).

кілька

серій
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Таблиця 4.8
Показники фертильності самців , які зазнали неонатальних втручань
Група,
Кількість
Індекс
Кількість
Індекс
кількість серій
запліднених запліднення, вагітних
вагітності, %
експерименту
самок
%
самок
Контроль, k =4
45
94
42
93
Модель, k = 2
231)
701)
22
96
Модель+НЧгз, k =1
21
95
20
95
Модель+Спеман, k=2
18
86
17
94
Модель+НЧфк, k =1
9
100
7
78
Модель+Трибестан, k=1
11
92
9
80
1)
Примітка. – статистично значущі відмінності від групи Контроль за
2 (р < 0,05).
Аналогічні дані отримані при застосуванні референтних препаратів
Трибестану або Спеману. Слід зауважити, що при використанні Спеману
кількість вагітних самок серед запліднених була більшою, ніж після
корегування трибестаном (94 % проти 80 %).
Як описано у Розділі 3, у самців щурів з неонатально індукованими
репродуктивними розладами майже вдвічі зменшується репродуктивний
потенціал внаслідок змін статевої поведінки та якості статевих клітин.
Застосування Спеману або Трибестану як референтних препаратів мало
позитивний вплив на перебіг вагітності та виживаність зародків на усіх
етапах розвитку і рівень внутрішньоутробних втрат дорівнював контрольним
показникам (табл. 4.9).
Таблиця 4.9
Показники перебігу вагітності інтактних самок, запліднених самцями
експериментальних груп, WA±SWA
Кількість, од.
Ембріональні втрати, %
Група,
місць
препостімкількість серій жовтих
імплан- плодів
імплан- планта- загалом
експерименту
тіл
тації
таційні
ційні
1
2
3
4
5
6
7
Контроль, k =4

10,6±0,2 9,9±0,3

9,0±0,3

7,4±1,5

8,8±1,8

15,7±2,1
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2
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Продовження табл. 4.9
5
6
7

4

Модель, k =2
11,2±0,4 9,3±0,5 7,5±0,61) 16,6±3,61) 20,1±4,81) 32,5±5,11)
Модель+
11,3±0,4 10,3±0,6 9,6±0,62) 9,3±3,7 7,2±2,12) 15,2±4,22)
НЧгз, k =1
Модель+
11,5±0,4 9,9±0,86 8,8±0,8 13,5±4,1 11,8±5,7 22,8±5,9
спеман, k =2
Модель+
10,9±1,0 9,3±0,7 8,9±0,6 13,4±2,9 4,2±2,92) 16,6±4,82)
НЧфк, k =1
Модель+
10,6±0,7 9,4±0,9 9,1±0,8 12,6±7,2 0,0±0,01)2) 12,6±7,22)
трибестан, k =1
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності від групи Модель (р < 0,05).
При проведенні курсу корекції у неонатально обтяжених самців щурів
гідрозолем НЧ GdVO4:Eu3+ або фармацевтичною композицією на їх основі
отримано позитивні результати у вигляді зменшення рівнів пре- та
постімплатаційних втрат, що зменшувало загальну загибель ембріонів
вдвічі (р < 0,05) (див. табл. 4.9). У жодній групі не порушувалось
співвідношення самці/самки.
Спостереження за фізіологічним станом плодів не виявило суттєвих
відмінностей від контрольних показників (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Фізіологічні характеристики плодів-нащадків самців щурів
експериментальних груп, WA±SWA
Краніо-каудальний
розмір, мм

Ано-генітальна
відстань, мм

самці

самки

самці

самки

самці

2

3

4

5

6

7

Контроль, k =4

2,1±0,0

2,2±0,0

29,7±0,2

30,8±0,2

1,1±0,0

2,8±0,1

Модель, k =2
Модель+
НЧгз, k =1

2,2±0,11)

2,3±0,0

30,7±0,31)

31,7±0,31)

1,1±0,0

2,9±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

29,9±0,3

31,5±0,21)

1,0±0,0 3,0±0,02)

Група,
кількість серій
експерименту

самки

1

Маса тіла, г
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Продовження табл. 4.10
5
6
7

1
2
3
4
Модель+
2,1±0,1 2,4±0,1 29,9±0,3 31,4±0,4 1,0±0,0 2,9±0,1
Спеман, k =2
Модель+
2,2±0,1 2,3±0,1 29,9±0,5 30,4±0,5 1,1±0,1 2,7±0,12)
НЧфк, k =1
Модель+
2,3±0,11) 2,3±0,1 30,4±0,5 31,3±0,5 1,1±0,1 2,8±0,02)
Трибестан, k =1
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності від групи Модель (р < 0,05).
Спостерігалися незначні зміни маси тіла та ано-генітальної відстані, що
свідчить про статеву диференціацію щурят, але усі ці зміни знаходяться у
межах фізіологічної норми [258].
Приймаючи до уваги всі показники фертильності та плідності самців
було розраховано інтегральний показник середньої реалізованої плідності
самців Фі, який можна вважати відображенням репродуктивного потенціалу
особини (табл. 4.11). У неонатально обтяжених самців величина Фі у різних
серіях експерименту була приблизно однаковою і дорівнювала 44,0 % або
48,4 % від 100 % групи Контроль (р < 0,05), тобто, спостерігалося більш, ніж
двократне його зменшення.
Таблиця 4.11
Інтегральний показник середньої реалізованої плідності самців
Група,
кількість тварин

Інтегральний показник
плідності Фі, плодів на
самку, і ± Sі

1

2

Відносна величина
інтегрального
показника плідності,
%
3

Гідрозоль наночастинок GdVO4:Eu3+
Контроль, n =28
Модель, n=13
Модель+НЧгз, n=20

6,7±0,3
3,0±0,31)
8,3±0,51)2)

100,0
44,0
124,0

Модель+спеман, n=17

6,1±0,52)

91,0
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Продовження табл. 4.11
1
2
3
Фармакологічна композиція на основі наночастинок GdVO4:Eu3+
Контроль, n =14
9,1±0,3
100
Модель, n=12
4,4±0,51)
48,4
1)2)
Модель+НЧфк, n=9
6,9±0,5
75,8
1)
Модель+трибестан, n=12
4,9±0,4
53,8
Примітки:
1)
– статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05);
2)
– статистично значущі відмінності від групи Модель (р < 0,05).
Аналізуючи

результати

преконсумаційного

застосування

двох

референтних препаратів слід відзначити більшу ефективність Спеману
(Фі = 91,0 % від контролю, р > 0,05) порівняно з трибестаном (Фі = 53,8 % від
контролю, р < 0,05). При преконсумаційному використанні фармакологічної
композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+ Фі збільшився і досяг 75,8 % від
контрольного рівня. Тобто, величина Фі у цій групі статистично достовірно
відрізняється від обох груп порівняння – контроль та експериментальна
модель. Слід зазначити, що застосування гідрозолю НЧ GdVO4:Eu3+ мало
більш виразний позитивний вплив на інтегральний показник середньої
реалізованої плідності самців, який склав 124 % від контрольного рівня.
Збільшення кількості запліднених самок в обох серіях експерименту
свідчить про покращення копулятивної активності самців з модельною
патологією після застосування НЧ GdVO4:Eu3+. Крім того, зменшення
внутрішньоутробних втрат у цих вагітних самок є ознакою позитивного
впливу НЧ GdVO4:Eu3+ на процеси сперміогенезу та матурації сперматозоїдів
у цих тварин.
Таким чином, застосування НЧ GdVO4:Eu3+ у самців щурів з
неонатально індукованими репродуктивними розладами призводить до
покращення їх фертильності та плідності.
Можливим шляхом реалізації відповіді на введення НЧ GdVO4:Eu3+
може бути прямий безпосередній вплив НЧ на гонади або опосередкований,
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через зміну їх нейрогормональної регуляції. У попередньому розділі
показано, що у тварин з модельною патологією зменшується гонадотропна
активність гіпофізів. Тому, методом біологічного тестування було проведено
визначення гонадотропної активності гіпофізів щурів, що отримували курс
корекції НЧ GdVO4:Eu3+ (табл. 4.12).
Таблиця 4.12
Маса матки та яєчників мишей, яким уводили гомогенати гіпофізів
самців щурів, х ± Sx , n=5
Показник

Контроль

Група
Модель+
Модель
НЧфк
13,4±1,5
13,5±1,8

Модель+
Трибестан
13,4±2,3

Маса тіла, г
11,4±0,8
Маса комплексу
32,4±2,0
25,2±1,21)
32,4±2,7
28,0±2,7
матка+яєчники, мг
Маса матки, мг
27,6±2,7
21,2±0,91)
24,6±2,5
21,2±2,3
1)
Маса яєчників, мг
4,8±0,7
4,0±0,6
9,0±0,4
6,8±0,7
Примітка. 1) – статистично значущі відмінності від групи Контроль
(р < 0,05).
Уведення статевонезрілим самкам мишей гомогенатів гіпофізів самців,
які впродовж 70 діб отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у складі фармацевтичної
композиції, приводило до майже дворазового зростання маси яєчників, що
може свідчити про підвищену гонадотропну активність гіпофізів щурів.
Тож, нормалізація гонадотропної активності гіпофізів неонатально
обтяжених самців щурів після корегувальної терапії НЧ GdVO4, може
вказувати на можливий – центральний – шлях впливу сполуки на
репродуктивну функцію.
Таким

чином,

дослідження

можливості

корекції

неонатально

індукованих розладів репродуктивної функції у самців показали позитивний
вплив

НЧ GdVO4:Eu3+

на

процес

сперматогенезу,

що

проявлялося

запобіганням зменшення концентрації сперматозоїдів при застосуванні
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гідрозолю

НЧ GdVO4:Eu3+.

Водночас

використання

НЧ

у

складі

фармацевтичної композиції нормалізувало параметри спермограми після
місячного введення і дещо погіршувало їх при подовженні терміну до 70 діб,
що вказує на необхідність додаткових досліджень щодо тривалості корекції.
Крім позитивних змін рутинних показників спермограми епідидимальних
сперматозоїдів

виявлено

покращення

перебігу

вагітності

у

самок,

запліднених самцями, що отримували курс корекції, про що свідчить
зменшення у цих самок внутрішньоутробних втрат. Крім того, виявлено, що
тривале надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у вигляді гідрозолю або у складі
фармацевтичної композиції сприяло ефективності спарювання порівняно з
групою, що не отримувала корекції (група Модель). Сукупність цих змін
призвела до зростання інтегрального показника середньої реалізованої
плідності самців Фі, який відображає репродуктивний потенціал особини,
особливо при використанні НЧ GdVO4:Eu3+ у вигляді гідрозолю. Слід
підкреслити,

що

преконсумаційне

введення

НЧ

самцям-батькам

не

позначилось на ембріональному розвитку нащадків (зміни маси, розмірів
плодів та плацент).
Виявлено також позитивний вплив досліджуваних НЧ на гормональнометаболічні характеристики: нормалізація рівню Тс та вільного аргініну в
крові, зменшення проатерогенних змін (вміст ТГ та ЗХ), відсутність
гіпоглікемічної дії, зменшення явища нітрозивного стресу у тварин з
неонатально індукованою репродуктопатією.
Крім того, відмічалося деяке зменшення маси тіла внаслідок
зменшення сумарної маси жиру, хоча вона не досягала контрольних значень,
інші масові показники не відрізнялися від таких інтактних тварин за
виключенням зміни маси тимуса, що може вказувати на вплив НЧ на імунну
систему.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора
[277-279, 284-287, 293-296].
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ НАНОЧАСТИНОК ГАДОЛІНІЙ
ОРТОВАНАДАТУ

5.1.

Вивчення

гострої

токсичності

наночастинок

гадоліній

ортованадату
При визначенні токсикологічних характеристик речовин визначення
гострої токсичності є обов’язковим етапом, метою якого є одержання
інформації щодо небезпечності досліджуваної речовини для здоров'я в
умовах короткотривалої дії.
При проведенні дослідження на самцях мишей враховували те, що
лімітуючим показником при визначенні гострої токсичності є максимальна
доза четвертого класу токсичності (малотоксичні речовини) з урахуванням
шляху введення. Якщо при цьому не спостерігається загибелі, введення
більшої дози є недоцільним і таким, що не відповідає біоетичним принципам
[260]. З огляду на це, досліджувану сполуку НЧ GdVO4:Eu3+ вводили самцям
внутрішньошлунково у дозах 250, 510 та 5050 мг/кг м. т. Також проведено
спостереження за самками мишей, яким внутрішньочеревно вводили рідину,
в якій концентрація НЧ ще дозволяла находитися сполуці у стані
неагрегованих НЧ. При цьому доза для мишей становила 670 мг/кг м. т.
Після одноразового внутрішньошлункового введення НЧ GdVO4:Eu3+ в
дозах 250, 500 та 5050 мг/кг м. т. самцям мишей випадків загибелі тварин не
було. В перший день після введення НЧ в дозі 250 мг/кг м. т. самці мали
звичайний вигляд та поведінку, при використанні НЧ в дозах 500 та
5050 мг/кг м. т. у перші години відмічалась деяка загальмованість, яка через
декілька годин зникала. Впродовж наступних 14 діб спостереження стан
(стан волосяного покриву, відкритих ділянок шкіри, дихання, харчова
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поведінка,

виділення)

та

поведінка

тварин

(порушення

рухливості,

незвичайні рухи, тремор та ін.) не порушувались. Зважування тварин до
уведення та на 14 день показало приріст маси тіла самців мишей,
відмінностей від показників групи Контроль не було.
По закінченню періоду спостереження самці мишей були піддані
евтаназії для патофізіологічного дослідження. Макроскопічне дослідження
показало, що волосяний покрив тварин був блискучим, виділень з очей, рота,
вух, ануса та пеніса не було. Кінцівки мали звичайний вид, зуби були
збережені. Слизові покрови мали блідо-рожевий колір, блискучі, гладенькі.
Внутрішні органи грудної та черевної порожнини були розташовані
звичайним чином, підщелепні лімфовузли помірно щільні. Тимус був
білуватого кольору, помірної щільності. Величина та форма серця не змінена,
легені блідо-рожевого кольору, величина та форма не змінені відповідно
нормальних. Слизова шлунку була гладенькою, рожевуватого кольору, без
ознак місцевого подразнення від надходження сполук. Печінка мала
нормальне забарвлення, гладка, зі звичайною щільністю. Селезінка, нирки,
надниркові залози не мали відмінностей за зовнішнім видом та щільністю від
нормальних. Сім’яники, сім’яні пухирці, епідидиміси та передміхурова
залоза мали звичайний вид та колір, були оточені гонадальним жиром.
Після одноразового внутрішньочеревного введення НЧ GdVO4:Eu3+ у
дозі 670 мг/кг м. т. загибелі самок мишей не було, у піддослідних тварин
спостерігалося

черевне

дихання,

сповільнена

частота

дихання,

яка

нормалізувалась через годину. Також у перші години спостерігалось
зменшення спонтанної рухової активності. Впродовж наступних 14 днів стан
(загальний стан, зміна положення тіла, стан шкіри, колір слизових оболонок,
температура

тіла)

та

поведінка

тварин

не

порушувалась,

проявів

офтальмологічних, серцево-судинних симптомів, салівації, пілоерекції,
діареї, зміни кольору сечі та фекалій, сонливості, тремору, судоми не
спостерігалось.
самок (табл. 5.1).

Маса

тіла

не

відрізнялась

від

маси

інтактних
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Таблиця 5.1
Показники відносної маси органів самок мишей після одноразового
введення НЧ GdVO4:Eu3+, мг/ 100 г м.т., х ± Sx
Група, кількість тварин
Контроль, n=6
НЧ GdVO4:Eu3+, n=5
Маса тіла, г
27,2±0,6
28,3±0,5
Серце
503,2±3,1
496,4±33,3
Тимус
212,8±11,0
293,7±5,61)
Нирки
1071,4±17,0
1044,6±43,1
Надниркові залози
42,3±1,6
47,7±3,5
Селезінка
273,8±12,5
403,8±21,31)
Печінка
1720,4±164,9
2126,5±75,51)
Матка
250,7±38,5
302,0±41,4
Яєчники
53,9±6,5
55,0±10,9
Примітка. 1) - статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
Показник

На аутопсії при зовнішньому огляді тварини мали нормальний вигляд
та стан, волосяний покрив був сухим та блискучим, вушні раковини, очі,
отвори носа та рота, зуби, язик мали звичайний вид, без виділень. Живіт,
спина, кінцівки, пахові області були нормального вигляду, природні отвори
чисті. Слизові покрови блискучі, гладенькі, блідо-рожевого кольору.
Внутрішні органи грудної порожнини були розташовані звичайним чином.
Величина та форма серця, легенів не були змінені, тимус білуватого кольору,
помірної щільності, легені – блідо-рожеві. Слизова шлунку гладенька,
рожевуватого кольору, кишківник нормального вигляду.
Селезінка, надниркові залози, нирки, сечовий міхур не відрізнялись за
зовнішнім видом та щільністю від нормальних. Печінка мала желеподібну
консистенцію, були присутні спайки. В деяких випадках печінка мала спайки
з ниркою, на печінці спостерігалися білі утворення. Матка та яєчники мали
звичайний вид та колір. І в піддослідній, і в контрольній групі в деяких
випадках матка була наповнена секретом.
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Відмічено збільшення лімфоїдних органів: маса тимуса збільшилась на
38 %, селезінки – на 47,5 %, печінки – на 23,6 % (р < 0,05) (табл. 5.1). Зміна
щільності печінки та збільшення її маси, говорять про накопичення
досліджуваних НЧ

у гепатоцитах печінки, що підтверджується даними

літератури [247] та може свідчити про шкідливість досліджуваної речовини
при її застосуванні за умов надходження великих доз шляхом введення, що
забезпечує максимальну біологічну доступність.
Таким чином, при введенні НЧ GdVO4:Eu3+ у максимальних дозах з
урахуванням шляху введення летальних випадків не відбувалося, загальний
стан та поведінка тварин не відрізнялися від нормальних за виключенням
деякого зменшення спонтанної рухової активності та сповільнення частоти
дихання у перші години у дослідних тварин. За результатами дослідження
гострої токсичності НЧ GdVO4:Eu3+ можуть бути віднесені до IV класу
токсичності (малотоксичні сполуки).
5.2. Дослідження субхронічної токсичності наночастинок гадоліній
ортованадату
Фармакологічні засоби можуть негативно впливати на репродуктивну
функцію, викликаючи порушення гаметогенезу, здатності до запліднення,
порушення внутрішньоутробного розвитку, загибель плодів. Крім того,
пролонговане введення сполук часто здатне привести до розвитку
інтоксикації внаслідок накопичення в організмі, метаболічних змін,
порушення гомеостазу. Особливо важливими ці питання стають при
дослідженні сполук у наноформі завдяки їхньої здатності долати тканинні
бар’єри та надходити до мозку чи гонад. Тому, керуючись алгоритмом
оцінки безпеки сполуки у наноформі, яка наведена у методичних
рекомендаціях «Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів» [297], та
відповідно до вимог методичних рекомендацій «Доклінічні випробування
лікарських засобів» наступним етапом роботи було вивчення субхронічної
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токсичності НЧ GdVO4:Eu3+

з урахуванням впливу на репродуктивну

функцію здорових самців щурів [260]. Сполуку використовували у формі
фармацевтичної композиції за рекомендацією методичних рекомендацій
«Доклінічні випробування лікарських засобів» у трьох дозах: умовно
терапевтичній – 0,3 мг/кг (група НЧ (0,3) та у 10 разів меншій – 0,03 мг/кг
(група НЧ (0,03) і у 10 разів більшій – 3 мг/кг (група НЧ (3,0) і вводили
впродовж 70 діб, що відповідає тривалості повного циклу сперматогенезу.
5.2.1. Е м о ц і й н и й с т а н т а с т а т е в а п о в е д і н к а с а м ц і в
щ у р і в. Для з’ясування поведінкових ефектів надходження різних доз
НЧ GdVO4:Eu3+ використовували тест «Підвішування за хвіст» за Steru, який
відображує рівень тривожності у тварин 261. Виявлено, що хронічне
надходження НЧ у різних дозах не позначалося на тривалості періоду
іммобільності самців щурів (рис. 5.1), тобто, згодовування НЧ з кормом та
сама сполука не впливають на емоційний стан тварин.

Рис. 5.1. Тривалість іммобільності самців щурів у тесті «Підвішування
за хвіст» за умов надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах
Статева поведінка є необхідною складовою для здійснення повноцінної
репродуктивної функції. Сексуальна активність координується на різних
рівнях із залученням нейрогормональних структур й ендокринних залоз, та
залежить від наявності відповідного досвіду. Тому аналізувалися результати
четвертого тесту з рецептивною самкою. Виявлено, що при використанні НЧ
дещо змінився якісний склад угрупувань (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Відсоток самців щурів піддослідних груп, у яких реєстрували
окремі елементи статевої поведінки, після 56 денного
надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах:
*
– статистично значущі відмінності від даних групи Контроль
за 2 (р = 0,02).
Так, введення НЧ супроводжувалося зменшенням частки самців, що
демонстрували елементи копулятивної поведінки: садки – група НЧ (3,0) та
інтромісії – група НЧ (0,03). В усіх групах жодний самець не встигав досягти
еякуляції за час тесту.
Аналіз кількісних показників статевої поведінки

показує, що при

використанні НЧ у дозі 0,03 мг/кг м. т. у самців спостерігалась затримка
початку копуляцій (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Кількісні характеристики статевої поведінки восьмимісячних
нормальних самців щурів на 56-й день введення НЧ GdVO4:Eu3+, х ± Sx
Показник
1
Обнюхувань самки
Садки:

Контроль НЧ (0,03)
2
3
4,1±0,7
6,0±1

Група
НЧ (0,3)
4
5,8±1

НЧ (3,0)
5
3,9±0,3

Трибестан
6
3,4±0,4

кількість

1,6±0,5

1,0±0,7

2,8±1,1

0,4±0,4

0,5±0,3

латентність, с
Інтромісії:
кількість

166±25

137±32

25±111)

180

215±35

10,4±1,0

1,3±0,81)

7,9±2,6

7,0±2,8

10,5±0,8
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1
латентність, с
Коефіцієнт садки/
інтромісії
Еякуляції:
кількість

2
157±25

3
530±1401)

4
198±32

Продовження табл. 5.2
5
6
130±37
166±26

0,17±0,07 0,22±0,16

0,16±0,09

0,86±0,14

0,13±0,131) 0,25±0,161) 0,50±0,19

-

0,03±0,03

0,05±0,03

латентність, с
548±32
510
895±51)
680±64
Постеякуляторний
інтервал, с
Примітка. 1) - статистично значущі відмінності від даних групи
Контроль (р < 0,05).
Тобто, збільшення латентного періоду інтромісій в 3 рази, та також
зменшення у 8,4 раза кількості інтромісій (р < 0,05), відсутність еякуляцій в
усіх самців свідчило про пригнічення статевої активності.
При отриманні тваринами НЧ GdVO4:Eu3+ у дозі 0,3 мг/кг м. т. у самців
спостерігали також пригнічення статевої активності – скорочення латентного
періоду садки у 7,4 раза та зменшення середньої кількості еякуляцій за тест,
хоча перша садка відбувалася скоріше. Кількість та латентний період
інтромісій не відрізнялись від даних групи інтактних щурів (див. табл. 5.2).
У самців, що отримували найбільшу дозу – 3 мг/кг м. т., спаровування
спостерігалось у 62,5 % щурів, 25 % з яких досягли кінцевого ланцюжка
парувань – еякуляції, а її латентний період збільшився в 1,6 раза у порівнянні
з інтактними тваринами (р < 0,05) (див. табл. 5.2). Тобто, також наявне
пригнічення статевої активності. При дослідженні статевої поведінки самців,
що отримували референтний препарат Трибестан, вірогідних змін показників
не відмічено.
Аналіз функціонування периферичного та центрального механізмів
регуляції статевої поведінкивиявив, що при застосуванні фармацевтичної
композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+ у дозах 3,0 та 0,3 мг/кг м. т. з’являються
ознаки впливу на периферичний механізм регуляції статевої поведінки, а при
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використанні найменшої дози 0,03 мг/кг м. т. – як на периферичний, так і на
центральний регуляторні механізми.
Таким чином, за показниками статевої поведінки дія НЧ не носить дозо
залежного характеру, хоча в цілому можна говорити про деяке пригнічення
цієї складової відтворення. За усіма показниками статевої поведінки
найменша відмінність від показників контрольних інтактних самців
спостерігається в групі тварин, що отримували НЧ у дозі 0,3 мг/кг.
5.2.2. П о к а з н и к и с п е р м о г р а м и. З урахуванням тривалості
сперматогенезу в сім’яниках і дозрівання сперміїв у епідидимісах
спермограма щурів досліджувалась у динаміці, зокрема, вихідні показники
спермограми

зрілих

сперматозоїдів

інтактних

щурів,

показники

функціонального стану епідидимальних сперміїв, які знаходились на стадії
сперматоцитів на початку згодовування НЧ (30 день) та на 70 день, коли у
суспензії сперматозоїдів були наявні клітини, які пройшли повний цикл
сперматогенезу під впливом НЧ GdVO4:Eu3+ (дані групи Контроль прийняті
за 100 %) (рис. 5.3).
%

%

Рис. 5.3. Показники спермограми інтактних самців щурів, що
отримували НЧ GdVO4:Eu3+ впродовж 30 або 70 діб:
*

– статистично значущі відмінності від групи Контроль

(р < 0,05).
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У статевозрілих щурів, які одержували тільки розчинник протягом 30
або 70 діб, не спостерігалось змін загальної концентрації сперматозоїдів,
концентрації морфологічно нормальних гамет та частки патологічних і
рухливих форм (див. рис. 5.3).
При надходженні НЧ GdVO4:Eu3+ в усіх досліджуваних дозах протягом
30 діб, коли у спермограмі наявні спермії, що знаходились на стадії
сперматоцитів на початку досліду, відмічалося лише зростання відсотку
аномальних форм гамет. При більш тривалому надходженні сполук у
спермограмі представлені показники клітини, які пройшли повний цикл
сперматогенезу під їх впливом, починаючи зі стовбурових клітин та
сперматогоніїв. Як видно з рисунку 5.3, введення НЧ GdVO4:Eu3+ у
мінімальній (0,03 мг/кг. м. т.) та максимальній (3 мг/кг м. т.) використаних
дозах або Трибестану не мало значного впливу на сперматогенез в інтактних
самців щурів. У самців групи НЧ (0,3) зменшувалась частка рухливих гамет
(р  0,05), а зміни

загальної

концентрації

сперміїв і

морфологічно

нормальних клітин та відсотку патологічних форм сперматозоїдів не мали
статистичної значущості. Без змін залишалися осмотична резистентність
гамет.
Зміни спермограми при використанні потенційно терапевтичної дози
НЧ GdVO4:Eu3+ за тривалого застосування можуть пояснюватися тим, що
препарати, які впливають на репродуктивну функцію самців при патології,
здатні за механізмом зворотного зв’язку змінювати якість спермограми в
інтактних тварин [107]. А саме доза НЧ GdVO4:Eu3+ 0,33 мг/кг була показана
як ефективна у експериментах на моделі неонатально детермінованої
репродуктопатії (див. Розд. 4) та моделі вікової репродуктопатії [29].
Про дозозалежний ефект НЧ свідчать й інші дослідники. Так, при
введенні НЧ срібла та діоксиду титану інтактним щурам у них спостерігалося
дозозалежне збільшення концентрації ЛГ та зниження Тс, що не позначалося
на структурі сім’яників [164] або призводило до зниження рухливості та
концентрації сперматозоїдів [206].
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Таким чином, вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на сперматогенез у щурів більшою
мірою залежить від тривалості застосування. Через 30 діб надходження НЧ
лише зростав відсоток патологічних форм гамет, а при їх надходженні
протягом 70 діб спостерігалося зменшення рухливості гамет у групі, що
отримувала наночастинки у дозі 0,3 мг/кг. При меншій або більшій на
порядок дозах змін не виявлено.
5.2.3. С т а н а н д р о г е н з а л е ж н и х т а а н д р о г е н ч у т л и в и х о р г а н і в. Одним з інтегральних показників стану тварин є його маса
тіла, масові коефіцієнти та стан органів. Зважування самців щурів протягом
експерименту показало приріст їх маси тіла, що відповідає їх природному
зростанню, що не відрізнялося від показників контрольної групи.
На аутопсії органи щурів, що отримували НЧ, були нормального
вигляду, не мали будь-яких особливостей (ознак запалення, набряку,
деформації, зміни кольору). Тобто, надходження НЧ GdVO4:Eu3+ в усіх дозах
протягом 30 діб не призводило до суттєвих змін ані в абсолютній масі, ані в
масових показниках більшості органів.
Водночас відносна маса переднього великогомілкового м’яза у самців,
що отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у дозах 0,3 та 3 мг/кг м. т. була на 10 % та
13 % більшою, ніж у тварин, що одержували розчинник (р < 0,05), але не
відрізнялась від такої у тварин, що отримували препарат трибестан.
Надходження НЧ GdVO4:Eu3+ впродовж 70 діб не позначилось на
абсолютній масі більшості органів за виключенням вентральної частини
передміхурової залози, маса якої у щурів, що одержували найвищу дозу НЧ,
становила (869,5±38,4) мг та перевищувала таку групи Контроль на 34 %
((646,7±19,4) мг) та групи Трибестан на 26 % ((688,1±61,8) мг; р < 0,05).
У групі Трибестан спостерігалося деяке зниження маси сім’яників (до
(1444,1±62,2) мг) та їх придатків (до (1144,0±48,3) мг) (приблизно на 12 % у
порівнянні з (1647,7±82,6) мг та (1296,4±29,7) мг у Контролі, р < 0,05), чого
не було за умов тривалого надходження НЧ GdVO4:Eu3+.
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Не знайдено відмінностей між дослідними групами за масовими
коефіцієнтами окрім відносної маси гіпофізу, яка у групі тварин, що
отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у дозі 0,3 мг/кг м.т., становила (0,034±0,001) мг/г
та була на 25 % більшою за контрольні показники тварин, які отримували
розчинник ((0,027±0,003) мг/г) та трибестан ((0,027±0,004) мг/г; р < 0,05). Цей
факт певною мірою пояснює відмінності спермограм у щурів різних груп.
Таким чином, довготривале пероральне застосування фармацевтичної
композиції на основі НЧ GdVO4:Eu3+ в інтактних статевозрілих тварин
переважно не виявило токсичного впливу стосовно маси органів.
5.2.4. Г о р м о н а л ь н і т а м е т а б о л і ч н і п о к а з н и к и.
Хронічне введення хімічних сполук може призводити до змін гормонального
статусу та метаболічних реакцій, тому було досліджено сироватку крові та
гомогенати тканин печінки та сім’яників інтактних самців щурів після
хронічного

надходження

НЧ GdVO4:Eu3+.

Не

виявлено

статистично

достовірних змін концентрації глюкози в крові через 30 та 70 діб
експерименту, рівень Тс у сироватці крові щурів наприкінці експерименту
також не відрізнявся від контрольних показників (рис. 5.4, табл. 5.3).

ммоль/л

Рис. 5.4. Динаміка глікемії в інтактних самців щурів під час хронічного
надходження наночастинок GdVO4:Eu3+
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Таблиця 5.3
Біохімічні показники сироватки крові та органів інтактних самців щурів
після надходження НЧ GdVO4:Eu3+ впродовж 70 діб, х ± Sx , n=5
Показник

Тестостерон,
нмоль/л
Вільний аргінін,
мкмоль/л
NOx, мкмоль/л
АСТ, мккат/л
АЛТ, мккат/л
Тригліцериди,
ммоль/л
Загальний холестерин, ммоль/л
Вільний аргінін,
мкмоль/л
NOx, мкмоль/л
Вільний аргінін,
мкмоль/л
NOx, мкмоль/л
АСТ, мккат/л
АЛТ, мккат/л

Група
Контроль

НЧ (0,03)

НЧ (0,3)

НЧ (3,0)

Трибестан

Сироватка крові
7,35±0,52

6,76±0,89

5,56±0,70

6,78±0,94

6,84±1,57

265,1±8,7

261,1±9,8

250,5±7,4

258,5±10,3

243,8±8,8

5,00±0,13
0,81±0,09
0,65±0,05

5,28±0,16
0,76±0,09
0,74±0,04

5,42±0,18
0,70±0,08
0,76±0,03

5,35±0,23
0,73±0,04
0,75±0,06

5,45±0,26
0,71±0,08
0,78±0,05

1,08±0,09

1,11±0,05

1,10±0,04

1,29±0,07

1,09±0,05

1,72±0,23

1,84±0,28

1,93±0,16

2,11±0,30

1,31±0,35

Сім’яник
56,2±4,7

51,8±4,4

60,3±6,3

59,8±4,3

62,5±3,4

4,65±0,26

4,86±0,21 4,76±0,19
Печінка

4,72±0,21

4,69±0,19

37,8±2,7

39,1±2,2

42,5±3,2

38,5±2,4

43,8±3,9

4,48±0,17
0,73±0,05
1,16±0,03

4,23±0,25
0,76±0,03
1,13±0,03

4,68±0,13
0,70±0,06
1,27±0,05

4,76±0,18
0,73±0,04
1,28±0,07

4,86±0,21
0,75±0,05
1,25±0,03

Виявлено, що хронічне надходження протягом 70 діб НЧ GdVO4:Eu3+ у
трьох дозах або Трибестану не позначалося на концентрації вільного
аргініну, NOx, АСТ, АЛТ, ТГ та ЗХ в сироватці крові та гомогенаті
сім’яників та печінки інтактних самців щурів (див. табл. 5.3).
Таким чином, за умов хронічного надходження НЧ GdVO4:Eu3+ не
спричиняють порушень чоловічого статевого гормону, деяких показників
білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів.

124

5.2.5. Ф е р т и л ь н і с т ь т а п л і д н і с т ь і н т а к т н и х с т а т е в оз р і л и х с а м ц і в щ у р і в, щ о о т р и м у в а л и н а н о ч а с т и н к и
г а д о л і н і й о р т о в а н а д а т у. Субхронічне вживання НЧ GdVO4:Eu3+
інтактними самцями в усіх досліджених дозах не викликало статистично
значущих відмінностей у плідності за показниками індексів запліднення та
вагітності (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Показники фертильності інтактних самців, які отримували
НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах
Це співпадає з відсутністю значного впливу застосованого чинника на
статеву поведінку тварин, їхню здатність запліднити рецептивну самку, а
відхилення сперматогенної функції не позначились на здатності зигот, що
утворились, до імплантації та розвитку.
При обчисленні даних про перебіг вагітності самки або про розвиток
нащадків у перший місяць життя одиницею розрахунку була вагітна самка
або приплід однієї самиці (k1). Аналіз даних щодо внутрішньоутробних втрат
не виявив ніяких відхилень між контрольною та дослідними групами.
Кількість плодів виявилась меншою у групі, що отримувала референспрепарат Трибестан (табл. 5.4).
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Таблиця 5.4
Показники перебігу вагітності інтактних самок, запліднених
самцями, які отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах, х ± Sx
Група, кількість вагітних самок
Показник

Контроль

НЧ (0,03) НЧ (0,3) НЧ (3,0) Трибестан

k1=8
k1=8
k1=8
k1=8
k1=9
Внутрішньоутробні втрати, %:
Преімплантаційні
5,1±2,7
13,1±5,8 7,0±2,3 3,4±3,4
8,3±4,8
Постімплантаційні
0,0±0,0
2,8±2,8 2,5±2,5 1,1±1,1
3,0±2,0
Загальні
5,1±2,7
15,2±6,7 9,1±3,9 4,6±3,4 12,7±5,1
Кількість:
Самок
5,9±0,7
6,5±0,8 6,6±0,5 6,5±0,9
4,7±0,6
Самців
4,4±0,7
3,6±0,9 4,5±0,4 4,4±0,5
3,3±0,5
Загалом
10,3±0,7 10,1±1,2 11,1±0,6 10,9±0,2 8,0±0,61)3)4)
Маса плодів, г:
самки
2,1±0,0
2,2±0,1 2,2±0,1 2,1±0,1
2,1±0,1
2)3)
самці
2,2±0,0
2,4±0,1 2,3±0,1 2,1±0,1
2,3±0,14)5)
Краніо-каудальний розмір плодів, мм:
самки
30,3±0,5 30,4±0,5 30,9±0,6 29,4±0,6 29,5±0,8
самці
30,7±0,4 31,1±0,5 31,5±0,5 29,9±0,5 31,3±0,55)
Ано-генітальна відстань, мм:
самки
1,0±0,1
1,1±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1
1,1±0,1
самці
2,4±0,1
2,5±0,1 2,1±0,12) 2,3±0,1
2,3±0,1
Інтегральний показник плідності
Фі, плодів на самку
9,8±0,8
7,4±0,9 8,1±0,5 7,3±0,31) 6,0±0,41)
Відносна величина Фі,
100
75,5
83,0
74,4
61,0
%
Примітки:
1)
- статистично значущі розбіжності з даними групи Контроль (р < 0,05);
2)
- статистично значущі розбіжності з даними групи НЧ (0,03) (р < 0,05);
3)
- статистично значущі розбіжності з даними групи НЧ (0,3) (р < 0,05);
4)
- статистично значущі розбіжності з даними групи НЧ (3,0) (р < 0,05);
5)
- статистично значущі розбіжності між статями у групі (р < 0,05).
За показниками соматичного розвитку (маса тіла та краніо-каудальний
розмір) плоди піддослідних груп також не відрізнялися від контрольних
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значень. Лише плоди чоловічої статі групи НЧ (3,0) виявилися трохи
меншими у порівнянні з групами, які отримували менші дози НЧ. Можна
відмітити зниження інтегрального показника плідності Фі у самців, які
отримували НЧ у максимальній дозі (на 25,5 %) та Трибестан (на 39 %,)
порівняно з даними контрольної групи (р < 0,05) (табл. 5.4).
Таким чином, НЧ GdVO4:Eu3+ у дозах 0,03 та 0,3 мг/кг м. т. не мають
токсичної дії на репродуктивну функцію здорових самців щурів.
5.2.6. С о м а т о - с т а т е в и й р о з в и т о к н а щ а д к і в б а т ь к а ,
щ о о т р и м у в а в н а н о ч а с т и н к и г а д о л і н і й о р т о в а н а д а т у.
Постнатальний розвиток нащадків залежить від цілої низки факторів,
зокрема, здоров’я батьків. Показники сомато-статевого розвитку значною
мірою характеризують як стан організму в цілому, так і ступінь статевого
розвитку та репродуктивного потенціалу. Тож, важливо було дослідити, чи
впливає хронічне вживання НЧ GdVO4:Eu3+ самцями-батьками на
соматичний та статевий розвиток їхнього потомства.
Після парування самців, які отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах,
з інтактними самками частину запліднених самок залишали для отримання
нащадків. В експерименті, що проводився, тривалість вагітності та перебіг
пологів у інтактних самок, спарованих з самцями основних груп, не
відрізнялись від звичайних фізіологічних показників. Кількість народжених
щурят у групі НЧ GdVO4:Eu3+ (3,0 мг/кг м. т.) на 26 % перевищувало дані
контролю внаслідок збільшення кількості самок на 35 % (р < 0,05). У групі
Трибестан спостерігали зменшення кількості нащадків (р < 0,05) (рис. 5.6).
Виживаність – один із головних показників, який характеризує
здатність організму до пристосування в різних умовах життя. Як видно з
рисунків 5.6 та 5.7, у групі НЧ (0,03) самців-щурят народилося на 15 %
більше, ніж в групі інтактних нащадків, а вижило на 30 добу 71 %, що
статистично значуще менше у порівнянні з першою добою життя (р < 0,05).
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Рис. 5.6. Кількість щурят при народженні у самок різних груп:
* – статистично значущі відмінності від групи Контроль (р < 0,05).

#

*

*

*#

*

Рис. 5.7. Виживаність щурят, народжених від самців різних груп:
* – статистично значущі відмінності відносно групи Інтактні
(р < 0,05);
# – статистично значущі відмінності відносно даних першої
доби життя (р < 0,05).
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У групі НЧ (3,0) самок-щурят народилося на 35 % більше, ніж в групі
інтактних нащадків, а вижило на 30 добу 84 %, що статистично значуще
менше у порівнянні з першою добою життя (р < 0,05). В інших групах хоча і
народжувалося менше самок, але ж до 30 доби життя загальна кількість цих
щурят статистично значуще не змінювалася.
Спостереження за соматичним розвитком щурят обох статей виявило
деяку затримку у строках появи загальноприйнятих ознак розвитку, але ці
відхилення знаходились у межах фізіологічної норми (табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Терміни соматичного розвитку щурят обох статей, WA ±SWA
Показник,
доба
Відлипання вух
Первинний
волосяний покрив
Вторинний
волосяний покрив
Прорізання зубів
Відкриття очей

Група, кількість приплодів
Контроль, НЧ (0,03), НЧ (0,3), НЧ (3,0),
k1=11
k1=7
k1=6
k1=6
Самки
3,2±0,1
3,5±0,2
3,8±0,11)
3,5±0,1

Трибестан,
k1=6
3,4±0,1

3,9±0,1

3,7±0,01)

4,3±0,01)

3,8±0,1

4,2±0,0

7,3±0,1

8,3±0,11)

8,1±0,21)

8,1±0,11)

8,1±0,21)

10,2±0,2
16,5±0,1

10,4±0,3
9,9±0,2
17,5±0,21) 16,9±0,3
Самці
3,4±0,11)
4,0±0,11)

10,6±0,3
17,4±0,21)

9,8±0,3
17,3±0,21)

Відлипання вух
3,1±0,0
3,4±0,2
3,3±0,0
Первинний
3,9±0,1
3,6±0,01)
4,4±0,01)
3,9±0,0
4,2±0,01)
волосяний покрив
Вторинний
6,8±0,1
8,4±0,11)
8,1±0,11)
8,1±0,11)
8,2±0,21)
волосяний покрив
Прорізання зубів
10,2±0,2 10,4±0,2
9,9±0,2
10,4±0,3
9,5±0,3
Відкриття очей
16,7±0,2 17,5±0,21) 17,2±0,21) 17,1±0,3
17,3±0,21)
Примітка. 1) - статистично значущі розбіжності з даними групи
Контроль (р < 0,05).
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Спостереження за динамікою маси тіла щурят обох статей виявило
статистично значуще зниження цього показника на 10, 20 та 30 добу
зважування як піддослідних самок, так і піддослідних самців відносно
інтактних даних аналогічного віку та статі (рис. 5.8). Подібний ефект у
нащадків спостерігали дослідники, які перед спаровуванням самцям і самкам
надавали НЧ титану діоксид [398].

г
50

самці

40
30
20
10

0
10

20

г

30

доба життя

самки

50
40
30
20
10
0
10

Контроль

20

НЧ-0,03

НЧ-0,3

30

НЧ-3,0

доба життя

Трибестан

Рис. 5.8. Динаміка маси тіла у щурят у перший місяць життя:
* - статистично значущі розбіжності відносно групи Контроль
(р < 0,05).
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Вживання самцями НЧ GdVO4:Eu3+ у різних дозах до парування з
самками не впливало на статевий розвиток плодів, про що свідчило те, що
при вимірюванні ано-генітальної відстані у щурят обох статей при
народженні істотної різниці між групами не було. Строки опущення
сім’яників у самців піддослідних груп хоча перевищували дані групи
Контроль, але знаходились у межах фізіологічних коливань (від 17 до
19,5 д. ж.) [249].
Можна

зробити

висновок,

що

вживання

інтактними

самцями

НЧ GdVO4:Eu3+ пригнічує соматичний розвиток нащадків обох статей
незалежно від дози. Подібні ефекти залежать від подій, що відбуваються на
епігенетичному рівні, що підтверджується відсутністю суттєвого збільшення
внутрішньоутробних втрат та зменшенням виживаності нащадків. До
епігенетичних процесів відносять геномний імпринтинг – зміни активності
(експресії) генів (спричинені метилюванням/деметилюванням ДНК.
5.2.7. В п л и в н а н о ч а с т и н о к г а д о л і н і й о р т о в а н а д а т у
н а г о н а д о т р о п н у а к т и в н і с т ь г і п о ф із і в і н т а к т н и х
щ у р і в з а у м о в ї х х р о н і ч н о г о з а с т о с у в а н н я.

Хронічне

введення хімічних сполук може впливати на статеву функцію, діючи як
прямо на статеві залози, так і через зміни у регуляції функціонування гонад.
Для визначення впливу НЧ GdVO4:Eu3+ на гонадотропну активність
використано метод біологічного тестування з залученням статевонезрілих
самок мишей.
Як видно з таблиці 5.6, маса оваріально-маточного комплексу тварин,
яким уводили суспензію гіпофізів самців групи НЧ (0,3), збільшувалася на
27 %, а матки – на 32 % порівняно з контролем (р < 0,05). У групі самок, яким
вводили суспензію гіпофізів самців групи НЧ (3,0), маса оваріальноматочного комплексу зросла до (30,2±2,2) мг, що на 24 % вище, ніж у
контролі (р < 0,05).
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Таблиця 5.6
Маса матки та яєчників мишей, яким вводили гомогенати
гіпофізів самців щурів, х ± Sx
Показник

Група, кількість тварин
Контроль НЧ (0,03) НЧ (0,3)
НЧ (3,0)
n=4
n=5
n=5
n=6
10,7±1,0 13,5±1,3 13,5±0,8
12,3±1,3

Трибестан
n=6
12,9±1,3

Маса тіла, г
Маса комплексу
24,3±1,8 23,8±1,5 30,8±1,71) 30,2±2,21) 20,7±2,0
матка+яєчники, мг
Маса матки, мг
20,3±1,9 17,8±1,2 26,8±1,91) 25,5±2,2
16,2±1,5
Маса яєчників, мг
4,0±1,1
6,0±0,3
4,2±0,4
4,7±0,4
4,5±0,7
Примітка. 1) - статистично значущі розбіжності з даними групи
Контроль (р < 0,05).
У групах, де самки отримували суспензію гіпофізів щурів груп
НЧ (0,03) або Трибестан, маса матки та яєчників мишей не відрізнялася від
даних групи, яким вводили суспензію інтактних самців.
Тобто, виявлено збільшення гонадотропної активності гіпофізів самців

під впливом НЧ GdVO4:Eu3+ зі збільшенням дози, причому найбільший ефект
проявляється у разі використання НЧ в умовно терапевтичній дозі. Наявний
вплив уведення НЧ GdVO4:Eu3+ свідчить про підвищене продукування
гонадотропних гормонів гіпофізів самців щурів, які можуть напряму
впливати на сім’яник. Тобто, ці дані вказують на можливий шлях реалізації
дії сполуки, а саме, через центральний механізм регуляції репродуктивної
функції.
Таким чином, зважаючи на те, що введення НЧ у максимальних дозах з
урахуванням шляху введення не призводило до летальних випадків, НЧ
GdVO4:Eu3+ можуть бути віднесені до IV класу токсичності (малотоксичні
сполуки). При визначенні параметрів гострої токсичності НЧ GdVO4:Eu3+
встановлено, що одноразове внутрішньошлункове введення НЧ самцям
мишей не позначалося на загальному стані тварин та їх внутрішніх органах,
що свідчить про нешкідливість сполуки при пероральному введенні.
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Водночас, при внутрішньочеревному введенні НЧ у максимально можливій
дозі самкам мишей виявлено збільшення маси селезінки, тимуса та печінки,
та зміна її щільності, що може свідчити про небезпечність досліджуваної
речовини при її парентеральному застосуванні у високих дозах.
При дослідженні субхронічної токсичності з урахуванням показників
репродуктивної функції у здорових статевозрілих щурів з’ясовано, що за
короткий період надходження (30 діб) у спермограмі спостерігалося лише
збільшення

патологічних

форм

гамет.

Проходження

повного

циклу

сперматогенезу під впливом НЧ (введення 70 діб) призводило до зменшення
частки рухливих клітин у групі, що отримувала НЧ GdVO4:Eu3+ у дозі
0,3 мг/кг м.т. При застосуванні інших доз ознак порушення сперматогенезу
не виявлено.
Відсутність відмінностей між контрольною та дослідними групами за
показниками

індексів

запліднення

та

вагітності,

кількості

внутрішньоутробних втрат у самок, запліднених самцями, що отримували
НЧ, свідчить що НЧ GdVO4:Eu3+ не справляють токсичної дії на
фертильність, плідність та репродуктивний потенціал здорових самців щурів.
Надходження НЧ GdVO4:Eu3+ здоровим самцям не позначалося на
динаміці маси тіла, масових коефіцієнтах органів, окрім деякого збільшення
відносної маси гіпофіза у групі тварин, що отримували НЧ GdVO4:Eu3+ у дозі
0,3 мг/кг м.т., на аутопсії органи щурів, що отримували НЧ, були
нормального вигляду, не мали будь-яких особливостей.
Уживання НЧ GdVO4:Eu3+ у складі фармацевтичної композиції в усіх
досліджених дозах впродовж 70 діб не викликало змін рівню Тс, глюкози в
крові, не спричиняло порушень окремих показників білкового, ліпідного та
вуглеводного обмінів у інтактних самців.
При визначенні гонадотропної активності НЧ із використанням методу
біологічного тестування відмічено посилення гонадотропної активності, що
може вказувати на можливий шлях реалізації біологічної дії сполуки через
центральний механізм регуляції репродуктивної функції.
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Застосування НЧ GdVO4:Eu3+ у інтактних щурів не призводило до
негативних змін ембріонального розвитку нащадків. Динаміка маси тіла у
нащадків щурів, які отримували НЧ була дещо знижена, соматичний та
статевий розвиток нащадків самців щурів, які отримували НЧ, знаходився у
межах фізіологічного коливання.
Таким чином, НЧ GdVO4:Eu3+ здатні впливати на репродуктивну
систему інтактних самців щурів, але це не позначається на їх фертильності,
плідності, репродуктивному потенціалі та стані нащадків самців щурів.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора
[286, 299-306].
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РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зростання

частоти

чоловічої

гіпофертильності

є

актуальною

проблемою сьогодення, особливо репродуктивних розладів невизначеного
ґенезу, лікування яких часто емпіричне, а традиційні препарати для корекції
розладів репродуктивного здоров’я не завжди ефективні [103].
Причиною такої репродуктопатії нерідко є дія несприятливих чинників
на

ранніх

етапах

онтогенезу,

що

порушує

програму

нормального

функціонування репродуктивної системи у дорослому віці, тобто, внаслідок
дії так званих ендокринних деструкторів [69]. За останні п’ять років до бази
Pubmed потрапило понад 200 оглядів наукової літератури присвячених саме
цій проблемі, зокрема дії фталатів та інших речовин з антиандрогенною або
естрогенною активністю. Наслідками дії ендокринних деструкторів вважають
надзвичайно розповсюджене ожиріння, зростання частоти метаболічного
синдрому, цукрового діабету, порушення остеогенезу й дентогенезу та,
безперечно, розлади репродуктивної функції. Тому дослідження відносно
причин виникнення патології, зокрема, функції відтворення та пошук засобів
її корекції є дуже важливими та соціально значущими.
Одним з доведених механізмів реалізації дії ендокринних деструкторів
є зміни виразності програмувального піка Тс під час статевої диференціації
гіпоталамусу. Андроген після перетворення в естроген визначає характер
функціонування мозку та репродуктивної системи у статевозрілому віці [9],
тому наявність сполук з естрогенною активністю, які здатні зв’язуватись з
ER, може порушувати цей процес імпринтингу [68, 71, 79]. У нашому
дослідженні визначення рівня Тс у термін статевої диференціації мозку
(5 доба життя) виявило, що у щурят, які зазнавали емоційного стресу та
одержували ФЕ з молоком матері, пік андрогену був зниженим (на 26 %;
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р < 0,05) (див. табл. 3.10). Припущення, що порушення піку Тс може змінити
функціонування регуляційних ланок ендокринної системи підтвердилось
результатами нашого дослідження гонадотропної активності гіпофізів
дорослих

самців,

що

зазнавали

неонатальних

втручань.

Біологічне

тестування гомогенатів зневоднених гіпофізів самців груп Контроль та
Стрес+ФЕ із залученням статевонезрілих самок мишей (див. табл. 3.11),
показало зменшення гонадотропної активності гіпофізів цих самців, що може
вказувати на пригнічення вивільнення гонадотропін-рилізінг гормону,
пригнічення синтезу або вивільнення ФСГ та ЛГ. Отримані дані
узгоджуються зі спостереженнями про зміни концентрації гонадотропних
гормонів у дорослих самців щурів, яким неонатально вводили ФЕ [67, 71-73,
275].
Спостереження

за

розвитком

неонатально

стресованих

та

фітоестрогенізованих нащадків не виявило змін у сомато-статевому розвитку
щурят. Відмічалося лише деяке сповільнення прорізування зубів та появи
вторинного волосяного покриву, хоча ці нащадки характеризувались
більшою виживаністю у перші дні життя, що може пояснюватися
стимуляцією захисної функції організму за умов помірного впливу
негативних чинників.
У дорослому віці щури відрізнялися більшою масою тіла – майже на
30 % (р  0,05) (див. табл. 3.4) – внаслідок збільшення у 2,4 раза маси
сумарного вісцерального жиру у порівнянні з інтактними тваринами того ж
віку (р < 0,05) (див. табл. 3.4). Аналогічна тенденція виявлена щодо відносної
маси жиру. Можливо, цьому сприяє деяке підвищення рівню глюкози в крові,
яке ми спостерігали у нашому дослідженні. Хоча її концентрація натще в
крові тварин була у фізіологічних межах, її середній рівень був вищим, ніж в
інтактних щурів того ж віку – (3,50±0,12) ммоль/л проти (3,11±0,07) ммоль/л
у

контрольній

групі

(р < 0,05)

(див.

табл.

3.6).

Також

ці

щурі

характеризувалися гіперліпідемією, гіперхолестеринемією, наявністю ознак
нітрозивного стресу та недостатністю аргініну (не тільки у сироватці крові, а
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й у тканині сім’яників) (р < 0,05) (див. табл. 3.6; 3.7). Тобто, підтверджено,
що внаслідок неонатальних втручань реалізуються не тільки порушення в
ендокринній системі, зокрема, репродуктивної функції, а й розвивається ціла
низка метаболічних розладів.
Схожі результати спостерігали й інші дослідники: надходження
ксеноестрогенів у ранній період онтогенезу призводило до збільшення маси
тіла та ожиріння у дорослому віці, до змін у характері харчової поведінки,
рівня ТГ, лептину, інтерлейкіну-6 [80, 88, 100, 101]. Отримані результати
збігаються

з

клінічними

спостереженнями,

що

ожиріння,

наявність

надлишкової маси тіла та метаболічний синдром часто асоційовані з
гіпофертильністю [307]. Такі стани пов’язують з певною дією негативних
факторів у неонатальний період розвитку [6]. Тож спричинені метаболічні
розлади можуть бути ще одною ланкою реалізації дії неонатальних втручань
у формування репродуктивних порушень дорослих.
Серед виявлених порушень функції відтворення зареєстровані зміни
статевої поведінки, які, можливо, є наслідком зменшення піку Тс під час
статевої диференціації мозку. У неонатально обтяжених щурів статистично
вірогідно

знижувалася

як

кількість

тварин,

здатних

до

еякуляції

(див. рис. 3.4), так і кількість еякуляцій за час тесту (див. табл. 3.2).
У нашому дослідженні ми не виявили зменшення концентрації Тс у
дорослих неонатально обтяжених самців щурів основної групи віком
10 місяців (див. табл. 3.6), що збігалося з даними експерименту такого ж
дизайну 16, але спостерігали зниження Тс у 12 місячному віці. Водночас,
спостерігалося

зниження

загальної

концентрації

сперматозоїдів

та

збільшення частки патологічних форм гамет, що позначалося на зниженні
кількості нормальних сперматозоїдів, погіршення їхніх функціональних
характеристик (р  0,05) (див. табл. 3.3). Це вказує як на недостатню
забезпеченість Тс, адже цей андроген вкрай необхідний для підтримки
сперматогенезу, особливо якісних показників сперматозоїдів [308], так і
може бути наслідком порушення регуляції на центральному рівні, що
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пов’язане

з

погіршенням

гонадотропної

стимуляції

та

зменшенням

концентрації ФСГ та ЛГ, адже ФСГ відіграє центральну роль у стимуляції
сперматогенезу, формуючи його кількісну сторону [309]. Ще одним
поясненням такого факту може бути приховані порушення обміну статевих
гормонів, що виражаються у зростанні концентрації Е2 та зменшення
коефіцієнту Тс/Е2 (відносна естрогенізація) в гомогенаті сім’яника [310].
Погіршення копулятивної та сперматогенної функції внаслідок дії
екзогенних чинників призводило до зниження здатності до запліднення
щурів, хоча майже всі запліднені ними самки виявились вагітними. Водночас
ці вагітності відрізнялися меншою кількістю плодів та більшою загальною
ембріональною смертністю зародків (див. табл. 3.8 та 3.9).
Преімплантаційна загибель ембріонів може спостерігатись як внаслідок
мутагенного впливу, так і не мутагенних факторів, у результаті яких
виникають проблеми з заплідненням (наприклад, зменшення кількості
нормальних

та

рухливих

сперматозоїдів,

порушення

транспорту

сперматозоїдів або проникнення їх у яйцеклітину) [273]. Значний рівень
постімплантаційної загибелі плодів свідчить про утворення домінантних
летальних мутацій в сперматозоїдах самців, що зазнали в неонатальний
період дії стресу та надмірної фітоестрогенізації. Відомо, що спермії з
якісними морфологічними характеристиками більш фертильні, а зміна
структури сперматозоїдів порушує його здатність до запліднення [311]. Тож,
погіршення якості сперміїв призводить до зниження здатності до запліднення
самців щурів, які зазнали емоційного стресування на тлі фітоестрогенізації, а
запліднення самки сперматозоїдами зі структурними змінами призводить до
зниження плодючості, зростання ембріональної смертності. У самок, яких
парували з самцями групи Стрес+ФЕ, було менша кількість плодів жіночої
статі, що призвело до розвитку більш великих плодів.
Розрахунок інтегрального показника середньої реалізованої плідності
(Фі), який враховує статеву активність самців та якість їх статевих клітин і
показує скільки нащадків потенційно можна отримати від самців при
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паруванні їх з інтактними самками, показав, що репродуктивний потенціал
неонатально стресованих та фітоестрогенізованих самців зменшувався вдвічі
у порівнянні з щурами групи Контроль (р < 0,05) (див. табл. 3.9).
Таким чином, відтворення умов емоційного стресу на тлі надмірного
надходження ФЕ у період фізіологічного молочного вигодовування, які діяли
як ендокринні деструктори, дозволило змоделювати стан неонатально
індукованої репродуктопатії у самців щурів, яка відрізняється нормальними
показниками вмісту статевих гормонів у сироватці крові та сполучається з
низкою метаболічних розладів.
Актуальність питання відновлення плідності у гіпофертильних осіб
спонукає до пошуку ефективних лікувальних засобів на основі новітніх
технологій, які б були спроможні впливати на регуляційні ланки
репродуктивної функції або імітували дію гормонів.
У цьому сенсі одним з перспективних напрямів, що бурхливо
розвиваються, є застосування наноматеріалів, адже з переходом сполук у
наноформу

вони

здатні

набувати

нових

властивостей,

змінювати

біодоступність, можуть проникати через гемато-енцефалічний та гаматотестикулярний бар’єри [20-22]. НЧ мають різноманітні біологічні ефекти, у
тому числі, здатні впливати на репродуктивну функцію.
Попередніми дослідженнями показана позитивна дія НЧ гадоліній
ортованадату на репродуктивну функцію щурів із віковою патологією
статевої функції, що відбулося завдяки активації стероїдогенезу в
сім’яниках [29]. Проте зоставалися невідомими їхня дія на функціонування
репродуктивної системи за умов її порушення у критичний період раннього
онтогенезу, так і наявність у цих НЧ репродуктивної токсичності, виразність
якої пов’язана з різницею у формі, розмірі, складі НЧ та режимом їх
введення [47, 48]. Тобто, з огляду на широке використання наноматеріалів у
медицині, недостатність обсягу знань щодо їх нешкідливості та впливу на
організм і, зокрема, репродуктивну функцію, дослідження цих питань є
актуальним і має практичну цінність.

139

При проведенні коригувальної терапії за допомогою НЧ GdVO4:Eu3+ у
вигляді гідрозолю (група Модель+НЧгз) або фармацевтичної композиції
(група Модель+НЧфк) у щурів з неонатально індукованої репродуктопатією
було знайдено, що при застосуванні НЧгз збільшився відсоток самців,
здатних до еякуляції. Ініціація спарювання та час настання еякуляції у них
були наближені до значень інтактних тварин, чого не вдалося досягти за
використання НЧфк (див. табл. 4.1 та див. рис. 4.1).
У самців щурів, що у дорослому віці отримували НЧ у вигляді
гідрозолю або фармакологічної композиції, зростала загальна концентрація
та

концентрація

морфологічно

нормальних

сперматозоїдів

внаслідок

зменшення відсотку патологічних форм гамет, хоча частка рухливих гамет
зменшувалась (див. табл. 4.2; 4.3).
Надходження НЧ впродовж 30-ти діб практично нормалізувало
показники спермограми, при подовженні терміну корекції до 70 діб ми
спостерігали зменшення загальної концентрації сперматозоїдів без порушень
їхньої рухливості, що призвело до зменшення і концентрації морфологічно
нормальних клітин. Звертає на себе увагу факт, що аналогічні зміни
спостерігалися й при застосуванні Трибестану, що свідчить про більшу
чутливість до сполук клітин сперматогенного епітелію на ранніх етапах
диференціації, під час поділів мейозу та мітозу. Останнє потребує більш
глибоких досліджень щодо тривалості курсу корекції. Слід також зазначити
перевагу використання гідрозолю НЧ у порівнянні з фармацевтичною
композицією

через

відсутність

пригнічення

сперматогенезу,

що

спостерігається після проходження його повного циклу. Таким чином,
хронічне надходження НЧ GdVO4:Eu3+ у статевозрілому віці за умов
неонатально індукованої патології нормалізувало порушений сперматогенез,
позитивно впливаючи на процес сперматогенезу.
Можливо, це відбувалося завдяки тому, що курс корекції наближував
рівень Тс до показників контролю, і саме це призводило до відновлення як
якісних, так і кількісних характеристик сперматозоїдів (див. табл. 4.6).
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Підвищення рівня Тс та поліпшення сперматогенезу спостерігалося й іншими
авторами при використанні НЧ СеО2 у старих щурів та ZnO у щурів з
діабетом, що автори пов'язували з антиоксидантною дією НЧ [24, 27].
Поліпшення стану сперматозоїдів самців щурів з неонатально
індукованими репродуктивними розладами після курсу корекції НЧ
призводило до збільшення кількості запліднених ними самок. Крім цього,
нормалізувалася плодючість самців, які отримували НЧ в обох формах, що
проявлялось у зменшенні рівнів пре- та постімплатаційних втрат і
зменшувало загальну загибель ембріонів (див. табл. 4.8, 4.9).
Таким чином, збільшення кількості запліднених самок свідчить про
покращення

копулятивної

активності

неонатально

стресованих

та

фітоестрогенізованих самців після застосування НЧ GdVO4:Eu3+. Крім того,
зменшення внутрішньоутробних втрат у самок, запліднених цими самцями, є
ознакою позитивного впливу НЧ GdVO4:Eu3+ на процеси сперміогенезу та
матурації сперматозоїдів самців щурів, що зазнали неонатальних втручань.
Це, зрештою, призводило до покращення репродуктивного потенціалу, який
враховує статеву активність самців та якість їх статевих клітин, самців щурів
з неонатально індукованими репродуктивними розладами. Надходження
гідрозолю НЧ GdVO4:Eu3+ мало більш виразний позитивний ефект
(див. табл. 4.11).
Визначення

гонадотропної

активності

НЧ GdVO4:Eu3+

методом

біологічного тестування показало нормалізацію гонадотропної активності
гіпофізів неонатально обтяжених самців щурів після курсу корекції
НЧ GdVO4:Eu3+ (див. табл. 4.12). Такий результат може вказувати на один з
можливих шляхів впливу НЧ на репродуктивну функцію через центральний
механізм регуляції, можливо, завдяки інсуліноміметичним властивостям
сполук ванадію [38, 39, 217].
Відомо, що інсулін впливає на репродуктивну систему як на
центральному, так і на периферичному рівні,

контролює секрецію

гонадотропінів, підвищуючи секрецію гонадотропін-рилізинг гормону, діє на
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рівні гонад [44, 45, 222, 224, 227]. Запобігання віковому підвищенню рівня
глюкози у крові щурів, які зазнали неонатальних втручань, а потім
отримували НЧ GdVO4:Eu3+ (див. табл. 4.6), а також деяке підвищення у них
гонадотропної

активності

гіпофізів,

можуть

вказувати

на

можливу

інсуліноподібну активність НЧ ортованадату гадолінію, яка властива
сполукам ванадію, та їх дію на репродуктивну функцію через центральний
механізм регуляції.
Застосування коригувальних речовин не мало вираженого ефекту
стосовно зниження маси тіла та вісцерального жиру, але позитивно впливало
на деякі метаболічні процеси (табл. 4.7). У тварин, що мали дефіцит вільного
аргініну та надмірне утворення NOx після неонатальних втручань, введення
фармацевтичної композиції на основі НЧ нормалізувало вміст вільного
аргініну, але не зменшувало концентрацію стабільних метаболітів циклу NO.
Також виявлялася гіполіпідемічна активність фармацевтичної композиції на
основі НЧ GdVO4:Eu3+, тобто, нормалізація підвищеного вмісту в крові ТГ та
ЗХ (див. табл. 4.7).
Отримані результати узгоджуються з даними інших авторів, які
спостерігали зниження рівню ХЛ і ЛПВЩ, продукування глюкози та
зростання кількості інсулінових рецепторів при надходженні сульфату
ванадію

[312].

Надходження

хлориду

гадолінію

щурам

зі

стрептозотоциновим діабетом знижувало у них рівень глікіміі, підвищувало
чутливість до інсуліну [313]. Застосування НЧ цинку і срібла знижувало
рівень глюкози, підвищувало рівень Тс, продукцію та чутливість до інсуліну
і, в свою чергу, позитивно впливало на стан репродуктивної системи, що
пов'язували не тільки з антиоксидантним ефектом, але і з підвищенням рівня
Тс внаслідок збільшення продукції інсуліну [27, 314].
Таким

чином,

дослідження

можливості

корекції

неонатально

індукованих розладів репродуктивної функції у самців показали позитивний
вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на статеву поведінку, відновлення якісних та
кількісних характеристик сперматозоїдів. Покращення стану сперматозоїдів
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у цих самців щурів після курсу корекції призводило до збільшення кількості
запліднених ними самок, нормалізувало плодючість та зменшувало загибель
ембріонів, що у сукупності призвело до зростання репродуктивного
потенціалу самців. Також застосування НЧ позитивно впливало на
метаболічні процеси у цих щурів, нормалізувало гонадотропну активність
їхніх гіпофізів. Останнє може вказувати на можливий шлях реалізації дії НЧ
на репродуктивну функцію, а саме – через центральний механізм регуляції.
Вірогідним

є

також

припущення,

що

вплив

НЧ

обумовлений

інсуліноподібною активністю сполук ванадію.
Деяка різниця у виразності ефекту НЧ у складі гідрозолю та
фармакологічної композиції вказує на важливість фактору оточення НЧ та
складу речовини, та може пояснюватися введенням у склад фармакологічної
композиції допоміжних речовин. Адже відомо, що НЧ здатні утворювати
білкову корону, що збільшує їхній гідродинамічний діаметр, та здатні до
агрегації, що залежить від їх оточення, складу, розміру, форми [127, 243].
Невід’ємною

частиною

досліджень біологічної

дії

НЧ

стають

дослідження їхньої токсичності, адже з переходом у наноформу сполуки
можуть змінювати свою активність й здатність проникнення до клітин. У
нашому експерименті при визначенні параметрів гострої токсичності
НЧ GdVO4:Eu3+ за умов надання НЧ у максимальних дозах з урахуванням
шляху введення летальних випадків не відбувалося, що дозволило віднести
НЧ GdVO4:Eu3+ до IV класу токсичності (малотоксичні сполуки). Одноразове
внутрішньошлункове введення НЧ в дозах 250, 500 та 5050 мг/кг м. т. самцям
мишей не позначалося на загальному стані тварин та їхніх внутрішніх
органах, що свідчить про нешкідливість сполуки при пероральному введенні.
Водночас, при внутрішньочеревному введенні НЧ у максимально можливій
дозі самкам мишей виявлена деяка коротко часова пригніченість тварин,
реакція лімфоїдних органів (збільшення маси селезінки та тимуса) та печінки
(зміна її щільності, збільшення маси та наявність спайок), що говорить про
накопичення НЧ GdVO4:Eu3+ у гепатоцитах печінки, що підтверджується
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даними літератури [247], та може свідчити про шкідливість досліджуваної
речовини при її парентеральному застосуванні у великому дозуванні.
Термін

дослідження

репродуктивної

токсичності

у

здорових

статевозрілих щурів охоплював увесь цикл сперматогенезу з урахуванням
його тривалості в сім’яниках та дозрівання сперміїв у епідидимісах.
Субстанцію використовували у складі фармацевтичної композиції у трьох
розрахункових дозах: умовно терапевтичній – 0,3 мг/кг (група НЧ (0,3), у
10 разів меншій – 0,03 мг/кг (група НЧ (0,03) та у 10 разів більшій – 3 мг/кг
(група НЧ (3,0). Найбільш важливі показники були досліджені в динаміці –
через 30 та 70 діб введення сполук в організм тварин.
З’ясовано, що вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на процес сперматогенезу
більшою мірою залежить від тривалості застосування. За короткий період
надходження, коли НЧ розпочинали діяти на сперматоцити, у спермограмі
негативні зміни спостерігалися лише у відсотку патологічних форм гамет, що
свідчило про вплив на процес сперміогенезу (див. рис. 5.3). У випадку
проходження повного циклу сперматогенезу під впливом НЧ, починаючи зі
стовбурових клітин та сперматогоніїв (70 діб), спостерігалося зниження
частки рухливих гамет у групі, що отримувала НЧ у дозі 0,3 мг/кг, дещо
зменшувалась загальна концентрація сперміїв та морфологічно нормальних
клітин, зростав відсоток патологічних форм, та ці зміни не набували
статистичної значущості.
Через 70 діб за умов використання НЧ в умовно терапевтичній дозі,
0,3 мг/кг спостерігалися найменші відмінності статевої поведінки від
показників групи Контроль (див. рис. 5.2, див. табл. 5.2). Дія НЧ не була
дозозалежною, хоча можна говорити про деяке пригнічення цієї складової
відтворення.
Субхронічне надходження

НЧ GdVO4:Eu3+ здоровим самцям не

позначалося на динаміці маси тіла, масових коефіцієнтах органів, окрім
деякого збільшення відносної маси гіпофіза у групі тварин, що отримували
НЧ GdVO4:Eu3+ у дозі 0,3 мг/кг м.т., на аутопсії органи щурів, що отримували
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НЧ, були нормального вигляду, не мали будь-яких особливостей. Не
виявлено змін рівню Тс, глюкози в крові (див. рис. 5.4), порушень показників
білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів (див. табл. 5.3).
Не

виявлено

відмінностей

плідності

за

показниками

індексів

запліднення та вагітності (див. рис. 5.5). Відхилення сперматогенної функції
у самця-батька не позначились на здатності зигот, що утворились при
заплідненні здорової самки, до імплантації та розвитку. Також не було
відмінностей

за

показниками

внутрішньоутробних

втрат

у

самок,

запліднених самцями, що отримували НЧ до спарювання з самками.
Репродуктивний потенціал Фі самців щурів при хронічному надходженні
НЧ GdVO4:Eu3+ у дозах 0,03 та 0,3 мг/кг м.т. відповідав нормі, а при
надходженні НЧ у дозі 3,0 мг/кг показник середньої реалізованої плідності
дещо знижувався, але залишався вищім, ніж у щурів, які отримували
референтний препарат Трибестан (див. табл. 5.5). Тобто, НЧ GdVO4:Eu3+ у
розрахункових дозах 0,03 та 0,3 мг/кг м. т. не справляють токсичної дії на
фертильність, плідність та репродуктивний потенціал здорових самців щурів.
Дозозалежний вплив НЧ GdVO4:Eu3+ може пояснюватися утворенням
агрегатів НЧ, розмір яких виходить за «нано» межі, що може позначатися на
стабільності розчину та проникненні НЧ до клітин.
За показниками соматичного розвитку плоди піддослідних груп також
не відрізнялися від контрольних значень. Лише плоди чоловічої статі групи
НЧ (3,0) виявилися трохи меншими за масу у порівнянні з групами, які
отримували менші дози НЧ.
Виявлено зростання гонадотропної активності гіпофізів самців під
впливом НЧ GdVO4:Eu3+ в умовно терапевтичній та найбільших дозах (табл.
5.6), що може вказувати на можливий шлях реалізації дії сполуки через
центральний механізм регуляції репродуктивної функції.
Таким чином, НЧ GdVO4:Eu3+ здатні впливати на репродуктивну
систему інтактних самців щурів, але це не позначається на їх фертильності,
плідності та репродуктивному потенціалі.
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Відомо, що стан батьківського організму впливає на розвиток та стан
нащадків від формування зародку до віддалених наслідків у дорослому житті.
Різні фактори, як-то, вік, стресування, харчова дієта, екзогенні хімічні
речовини, ендокринні токсиканти, опромінення здатні впливати як на
чоловічі гамети, так і на здоров’я наступних поколінь [84, 85].
У нашому дослідженні застосування НЧ GdVO4:Eu3+ у вигляді
гідрозолю чи фармакологічної композиції в інтактних щурів або у самців, які
зазнали неонатального стресу та фітоестрогенізації, не призводило до
негативних змін в ембріональному розвитку нащадків. Динаміка маси тіла у
нащадків щурів, які отримували НЧ була дещо знижена. Соматичний та
статевий розвиток нащадків самців щурів, які отримували НЧ, знаходився у
межах фізіологічного коливання. Тож, НЧ GdVO4:Eu3+ не проявляють
негативної дії на нащадків самців щурів.
Таким чином, в результаті дослідження, що проведено з використанням
моделі патології чоловічої репродуктивної функції та низки токсикологічних
експериментів отримано комплекс даних, що обґрунтовують можливість
використання

наночастинок

гадоліній

ортованадату

для

відновлення

репродуктивного потенціалу у випадках чоловічих неонатально індукованих
репродуктопатій.
репродуктивну

Результати
функцію

самців

оцінки
щурів

впливу
з

НЧ GdVO4:Eu3+

неонатально

на

індукованими

репродуктивними розладами можуть бути використані при розробці
негормональних лікарських засобів для корекції репродуктопатій чоловіків
та увійти в досьє лікарського засобу при проведенні доклінічних досліджень.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова задача – доведено
позитивний вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на репродуктивну функцію самців щурів з
неонатально індукованими репродуктивними розладами. Показано, що
НЧ GdVO4:Eu3+ малотоксичні, а ефект їхньої дії на репродуктивну функцію
залежить від дози, терміну надходження та складу.
1. У щурів з диспрограмною репродуктопатією, що викликана
емоційним стресом на тлі надмірної фітоестрогенізації в період молочного
вигодовування, виявлено погіршення статевої поведінки та сперматогенезу,
зниження фертильності та плідності, збільшення ембріональних втрат у
запліднених ними самок, що відбувалося на тлі метаболічних розладів,
зокрема, збільшення маси тіла, проатерогенних зсувів ліпідного обміну та
змін про/антиоксидантного балансу, та загалом призвело до двократного
зниження потенціальної плідності.
2. Визначений можливий шлях реалізації дії несприятливих чинників
(емоційний стрес та надмірна фітоестрогенізація) у дорослому віці –
зниження програмувального піка Тс у період статевої диференціації мозку та
зменшення гонадотропної активності гіпофізів у дорослих самців щурів.
3. Введення щурам з неонатально індукованою репродуктопатією
НЧ GdVO4:Eu3+

нормалізувало

гормональний

профіль,

запобігало

передчасному віковому зростанню маси тіла, зменшувало проатерогені зміни
та явища нітрозивного стресу, покращувало фертильность та плідность,
позитивно впливало на сперматогенез, сприяло збільшенню статевих реакцій,
нормалізувало рівень внутрішньоутробних втрат, що загалом відновлювало
показник репродуктивного потенціалу самців. Встановлено можливий шлях
реалізації біологічної дії НЧ GdVO4:Eu3+, а саме – через нормалізацію
гонадотропної активності гіпофіза.
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4. Встановлено, що НЧ GdVO4:Eu3+ за критерієм гострої токсичності
відносяться до класу малотоксичних сполук (IV клас).
5. При введенні інтактним самцям щурів НЧ GdVO4:Eu3+ в дозах 0,03;
0,3 та 3,0 мг/кг маси тіла не виявлено негативного впливу на масу органів,
метаболічні показники та рівень Тс. У тварин, яким вводили НЧ у дозах 0,03
або 0,3 мг/кг маси тіла, попри окремі зміни якості спермограми, не
зменшувались фертильність та плідність самців.
6. Застосування

НЧ GdVO4:Eu3+

у

вигляді

гідрозолю

чи

фармакологічної композиції в інтактних щурів або у самців, які зазнали
неонатального стресу та фітоестрогенізації, не призводило до негативних
змін ембріонального, соматичного та статевого розвитку їхніх нащадків.
7. Виявлений позитивний вплив НЧ GdVO4:Eu3+ на репродуктивну
функцію

дорослих

репродуктивними

самців

щурів

розладами

з

неонатально

експериментально

індукованими
обґрунтовують

перспективність розробки інноваційних підходів до корекції репродуктопатій
та застосування наночастинок гадоліній ортованадату для відновлення
репродуктивного
репродуктопатій.

потенціалу

у

випадках

чоловічих

диспрограмних
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