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Мета дослідження: експериментальне ви-
вчення та порівняння ембріолетальності та емб-
ріотоксичності цитратів металів в залежності від 
тривалості їх внутрішньошлункового введення 
(протягом 13- ти або 20- ти діб гестації).

Матеріали та методи. Дослідження прове-
дено на 120 білих статевозрілих самицях щурів 
лінії Wistar масою 170–200 г, яких розділили на 6 
груп, в залежності від внутрішньошлункового вве-
дення розчинів досліджуваних металів – щури, які 
отримували цитрати: кадмію у дозі 1,0 мг/кг – 1-а 
група (nсамиць=20, nемб=166); кадмію у дозі 1,0 мг/кг 
та церію (1,3 мг/кг) – 2-а група (nсамиць=20, nемб=185); 
кадмію у дозі 1,0 мг/кг та германію (0,1 мг/кг) – 
3-а група (nсамиць=20, nемб=184); кадмію у дозі 
1,0 мг/кг та цинку (1,5 мг/кг) –4-а група (nсамиць=20, 
nемб=179); кадмію у дозі 1,0 мг/кг та нанокомпо-
зитом (йод+сульфур+селен) у дозі 2,0 мг/кг –5-а 
група (nсамиць=20, nемб=180), 6-а група – контроль-
на (nсамиць=20, nемб=212) –пропорційний об’єм сте-
рильного фізіологічного розчину тим же шляхом. 
В кожній дослідній групі самки були поділені на 
2 підгрупи по 10 тварин у кожній залежно від три-
валості введення досліджуваних речовин, можли-
ву дію яких на ембріональний розвиток визначали 
за здатністю підвищувати рівень ембріональної 
смертності (ембріолетальний ефект). Ембріоток-
сичну дію досліджуваних речовин оцінювали за за-
гальноприйнятими критеріями, які розраховували 
за загальновідомими формулами.

Результати. Встановлено, що при дії сполук 
кадмію на ембріогенез щурів в дослідних групах 
підвищуються показники ембріолетальності, що 
свідчить про їх негативний вплив. Найбільш ви-
ражені відмінності в цих показниках по відношен-
ню до контролю виявлено у тварин з ізольованим 
впливом кадмію цитрату: показники загальної емб-
ріональної смертності підвищилися в 4,0 рази на 
обох досліджуваних термінах ембріогенезу та на 
20% від 13-ї до 20- ї доби; збільшилися показники 
доімплантаційної смертності в 6,0 разів зі збіль-
шенням показників постімплантаційної смертності 
в 3 рази на 13-й добі та в 15,0 раз та в 2,8 рази на 
20-ту добу ембріогенезу відповідно. В залежності 

від тривалості введення показники доімплантацій-
ної смертності збільшилися на 25,0% при збіль-
шенні постімплантаційної смертності на 22,2% у ті 
самі терміни. В дослідній групі впливу кадмію ци-
трату у дозі 1,0 мг/кг зафіксовано найменші показ-
ники кількості живих плодів та внутрішньоутробної 
виживаності з найвищими показниками кількості 
резорбцій на обох досліджуваних термінах ембріо-
нального розвитку.

Водночас, в групах сумісного впливу цитрату 
кадмію з цитратами металів доведено зниження 
показників загальної ембріональної смертності 
(50,0 % – 30,0 %), доімплантаційної смертності 
(50,0 % – 25,0 %), постімплантаційної смертності 
(60,0 % – 44,4 %) та збільшення кількості плодів на 
одну самицю (12,7 % –25,3 %).

Висновки. Аналіз отриманих результатів свід-
чить про виражений ембріотоксичний вплив цитра-
ту кадмію у дозі 1,0 мг/кг на процеси ембріогенезу, 
що виявляється достовірним підвищенням по-
казників загальної ембріональної смертності, до-
імплантаційної та постімплантаційної смертності 
порівняно з контрольною групою на всіх досліджу-
ваних термінах ембріогенезу. В групах поєднаної 
дії кадмію цитрату з цитратами металів отримані 
дані свідчать про зменшення накопичення кадмію 
під впливом досліджуваних цитратів, що дозволяє 
їх розглядати як потенційні біоантагоністи кадмію 
цитрата.

Ключові слова: ембріогенез, ембріотоксич-
ність, кадмію цитрат, експеримент, цитрати.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Експериментальне досліджен-
ня виконано у рамках науково-дослідної роботи 
кафедри медичної біології, фармакогнозії та бота-
ніки Дніпровського державного медичного універ-
ситету «Біологічні основи морфогенезу органів та 
тварин під впливом мікроелементів та ультрамі-
кроелементів в експерименті», № державної реє-
страції 0118U006635.

Вступ. Антропогенна діяльність сприяє розпо-
всюдженню значної кількості хімічних елементів, 
залучених до міграційного процесу. У населення 
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сучасного мегаполісу внаслідок впливу ряду нега-
тивних факторів оточуючого середовища спостері-
гається накопичення в організмі різних токсичних 
елементів, що може призводити до порушення 
нормального функціонування систем органів на 
різних стадіях онтогенезу, а перш за все, під час 
ембріонального періоду. Така ситуація веде до по-
гіршення стану здоров’я, особливо дитячого насе-
лення [1, 2].

Кадмій (Cd) – добре відомий токсикант, здат-
ний накопичуватися в організмах та екосистемах 
та призводити до захворювань опорно-рухової, 
травної, дихальної, сечовидільної та статевої сис-
тем уже за низьких концентрацій [3, 4, 5]. 

Науковцями доведено, що токсичні метали, і 
зокрема, кадмій, як забруднювачі довкілля та па-
губні звички, такі як паління, можуть мати вкрай 
несприятливий вплив на протікання вагітності та 
пологи [6, 7, 8].

Токсичні сполуки зберігаються в навколишньо-
му середовищі і становлять загрозливий потенціал 
для негативних наслідків щодо стану здоров’я, зу-
мовлюють виникнення віддалених наслідків, тобто 
мутагенних, ембріотоксичних, гонадотоксичних, 
тератогенних, канцерогенних, алергенних ефектів 
[2−9].

Надлишок кадмію порушує метаболізм ме-
талів, особливо заліза та кальцію, порушує дію 
цинкових та інших метало-ферментів, блокує 
сульфгідрильні групи ферментів, порушує синтез 
ДНК. Всмоктування кадмію у шлунково-кишковому 
тракті становить 4-5%, відбувається у тонкому ки-
шечнику, посилюється у разі дефіциту кальцію, за-
ліза та білка, а пригнічується цинком, молоком та 
солями жовчних кислот. У новонароджених рівень 
всмоктування кадмію в кишечнику значно вищий, 
ніж у дорослих. Абсорбція кадмію в кишечнику під-
вищується в умовах фізіологічного стресу, при ва-
гітності та годуванні груддю [10, 11].

При надлишку кадмію знижується загальна 
опірність організму, його захисно-пристосувальні 
можливості, послаблюються імунна система, пору-
шується біохімічний баланс організму. Науковцями 
ведеться пошук натуральних протекторів, здатних 
послабити чи нейтралізувати шкідливий вплив 
важких металів, наприклад, цитрати цинку, герма-
нію, йоду, селену та інші, а також велика робота 
з охорони навколишнього середовища в інтересах 
захисту здоров’я населення, зокрема, обмеження 
їх надходжень у зовнішнє та внутрішнє середови-
ще людини, що є важливою складовою національ-
ної безпеки країни [1, 6, 10, 12-17].

Отже, спираючись на вищезазначені факти, 
провідним вектором у ембріональних експеримен-
тальних дослідженнях є встановлення ембріоле-
тальності та ембріотоксичності при впливі солей 

кадмію на самиць та ембріонів щурів у період ва-
гітності та за умов компенсації.

Мета дослідження полягала в експеримен-
тальному вивченні та порівнянні ембріолетальнос-
ті та ембріотоксичності цитратів металів в залеж-
ності від тривалості внутрішньошлункового вве-
дення (протягом 13- ти та 20-ти діб гестації).

Матеріал та методи дослідження. Експери-
менти по вивченню ембріотропної дії при внутріш-
ньошлунковому введенні кадмію хлориду протя-
гом 13-ти та 20-ти діб ізольовано та в комбінації з 
цитратами металів проводили на 120 білих стате-
возрілих самицях щурів лінії Wistar. Вибір об’єкту 
дослідження обумовлений тим, що щури зручні 
в експерименті, у них рідко виникають спонтанні 
аномалії розвитку, мають з людиною однаковий 
гемохоріальний тип плаценти, тривалість вагітнос-
ті становить 20-22 дні. Щурів утримували у віварії 
Дніпровського державного медичного університету 
при природному освітленні, на стандартному раці-
оні і з вільним доступом до води та корму. Експери-
мент проводили в провітрюваному приміщенні при 
температурі повітря 20-25°C і відносній вологості 
50-65 % та утриманні тварин у стандартних плас-
тикових клітках не більш 3-4 осіб в кожній.

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, які викорис-
товуються для експериментів та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 2005), Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» (2006, 
ст. 26), «Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах», ухвалених П`ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Всі процедури з тваринами на усіх етапах 
дослідження проводили в ранковий час з дотри-
манням загальновизнаних міжнародних вимог. 
Методом «сліпого ранжування» тварини були 
розподілені на 6 груп, в залежності від введен-
ня внутрішньошлунково розчинів: 1 група (Д№1, 
nсамиць=20, nемб=170) – цитрат кадмію у дозі 1,0 мг/кг; 
2 група (Д№2, nсамиць=20, nемб=187) – цитрат кадмію 
у дозі 1,0 мг/кг з цитратом церію (1,3 мг/кг); 3 група 
(Д№3, nсамиць=20, nемб=184) – цитрат кадмію у дозі 
1,0 мг/кг з цитратом германію (0,1 мг/кг); 4 гру-
па (Д№4, nсамиць=20, nемб=177) – цитрату кадмію у 
дозі 1,0 мг/кг з цитратом цинку (1,5 мг/кг), 5 група 
(Д№5, nсамиць=20, nемб=180) – цитрат кадмію у дозі 
1,0 мг/кг з нанокомпозитом у дозі 2,0 мг/кг, 6 гру-
па – контрольна (nсамиць=20, nемб=212) – пропорцій-
ний об’єм стерильного фізіологічного розчину тим 
же шляхом. Згідно загальноприйнятим інструкці-
ям проведення експериментальних робіт розчи-
ни досліджуваних речовин вводили самкам вну-
трішньошлунково через зонд один раз на добу, в 
один і той же час впродовж всієї вагітності. Під час 
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введення розчинів реєстрували стан та поведінку 
самок, динаміку маси тіла, ректальну температу-
ру, тривалість вагітності. В кожній дослідній групі 
самки були поділені на 2 підгрупи по 10 тварин 
у кожній залежно від тривалості введення дослі-
джуваних речовин. На 13-й та 20-й день вагітності 
проводили оперативний забій та розтин тіла. Після 
розкриття черевної порожнини самиць в матці під-
раховували кількість місць імплантації, наявність 
живих і мертвих плодів. 

Загальний розвиток плодів оцінювали за по-
казниками кількості жовтих тіл вагітності яєчників 
самиць, кількості ембріонів, відповідності стадії 
розвитку − за загальноприйнятими критеріями 
ембріонального розвитку щурів.

Можливу дію досліджуваних речовин на емб-
ріональний розвиток визначали за здатністю під-
вищувати рівень ембріональної смертності (ембрі-
олетальний ефект). Ембріотоксичну дію досліджу-
ваних речовин оцінювали за загальноприйнятими 
критеріями: доімплантаційна (або передімплан-
таційна), постімплантаційна ембріональна смерт-
ність, загальна ембріональна смертність, показни-
ки внутрішньоутробної виживаності, морфологічні 
(анатомічні) вади розвитку, а також загальна за-
тримка розвитку плодів, які розраховували за за-
гальновідомими формулами. Також підраховували 
кількість плодів на одну самку.

Результати досліджень опрацьовували загаль-
ноприйнятими методами варіаційної статистики.

При оцінці відмінностей між групами викорис-
товували параметричний t-критерій Стьюдента. 
Кількісні параметри представлені у вигляді серед-
нього значення (М), критичним рівнем значущості 
під час перевірки статистичних гіпотез було при-
йнято р ≤0,05. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Під час експериментального дослідження усі 
самиці вижили. У контрольній групі всі ембріони 
відповідали стандартним критеріям ембріональ-
ного розвитку щурів, вади розвитку у щурят були 
відсутні.

Аналіз результатів експериментального дослі-
дження виявив негативний вплив кадмію цитрату 
на показники ембріогенезу як на 13-у, так і на 20-у 
добі вагітності (табл. 1).

Аналіз обрахування середніх значень показав, 
що показники кількості живих плодів на одну са-
мицю зменшилися відносно групи контролю, як на 
13-й ембріогенезу: в дослідній групі ізольованого 
введення цитрату кадмію (на 18,3%, р = 0,006) та в 
групах сумісного впливу цитратів кадмію та церію 
(на 8,7%, р = 0,08), кадмію з германієм (на 10,6%, 
р = 0,03), кадмію та цинку (на 16,3%, р = 0,01), кад-
мію та нанокомпозиту (на 12,5%, р = 0,04), так і на 
20- й добі: при ізольованому впливі цитрату кад-
мію (на 25,0%, р = 0,003), в комбінації з цитратом 
церію (на 16,7%, р = 0,05), з цитратом германію 
(на 15,7%, р = 0,05), з цитратом цинку (на 14,8%, 
р = 0,06), з нанокомпозитом (на 17,6%, р = 0,0004) 
(табл. 1). Порівняно з групою ізольованого впливу 
кадмію цитрату показники кількості живих плодів 
на одну самицю на 13-у добу вагітності в експе-
риментальних групах збільшувалися наступним 
чином: + 12,7 % (Д № 3, р = 0,03) <+ 15,2% (Д № 5, 
р = 0,04) <+ 21,5 % (Д № 2, р = 0, 08) <+ 25,3% 
(Д № 4, р = 0,06), а на 20-ту добу ембріонального 
розвитку ця послідовність виглядала наступним 
чином: + 9,9 % (Д № 5, р = 0,0004) <+ 11,1 % (Д № 2, 
р = 0,05) <+ 12,3 % (Д № 3, р = 0,05) <+ 13,6 % 
(Д № 4, р = 0,06) щодо групи ізольованої дії кадмію 
цитрату(табл. 1). 

Таблиця 1 – Показники фертильності щурів контрольної та дослідних груп, (M±m, п=20)
Показник

групи

Доба
ембріогенезу

Кількість  
жовтих тіл  
вагітності  

на 1 самку, од

Кількість 
живих плодів 

на 1 самку,  
од

Кількість 
живих плодів,

од

Кількість 
резорбованих 

плодів,
од

контрольна
13 10,90±0,25 10,40±0,28 104

212
0,30±0,16

20 11,40±0,71 10,80±,73 108 0,40±0,17

Д№1
13 10,60±0,39 8,50±0,57** 85

166
0,90±0,29

20 10,70±0,27 8,10±0,37** 81 1,00±0,22*

Д№2
13 11,00±0,35 9,50±0,42 95

185
0,50±0,18

20 10,40±0,57 9,00±0,50* 90 0,40±0,17 о

Д№3
13 10,80±0,38 9,30±0,39* 93

184
0,50±0,18

20 10,80±0,34 9,10±0,40* 91 0,60±0,23

Д№4
13 9,70±0,57 8,70±0,57 ** 87

179
0,40±0,17

20 10,60±0,53 9,20±0,44 92 0,50±0,24

Д№5
13 10,10±0,53 9,10±0,53* 91

180
0,40±0,17р

20 10,00±0,32 8,90±0,40*** 89 0,50±0,18***

Примітки: * – р <0,05, ** – р <0,01; *** – р <0,001 щодо групи контролю; о – р <0,05 щодо групи кадмію цитрату.
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Водночас, з 13-ї до 20-ї доби вагітності показ-
ник кількості живих плодів на одну самицю збіль-
шився в контрольній групі на 3,85% та групі комбі-
нованого впливу цитрату кадмію з цитратом цинку 
на 5,7% та зменшився в групі ізольованої дії ци-
трату кадмію (на 4,71%) і комбінованої з цитратом 
церію (на 4,21%), цитратом германію (на 2,15%), 
нанокомпозитом на основі цитратів йоду, сульфу-
ру, селену (на 2,2%).

Найменший показник середніх значень кіль-
кості жовтих тіл вагітності на одну самицю на 13-ту 
добу, за результатами даного дослідження, спо-
стерігався в дослідній групі комбінованого впливу 
цитратів кадмію та цинку (9,70±0,57, р=0,06), а на 
20-ту добу ембріонального розвитку (10,40±0,57, 
р=0,26) в дослідній групі комбінованого впливу 
цитратів кадмію та церію, а найвищий − у дослід-
ній групі № 2 комбінованого впливу цитратів кад-
мію та церію: 11,00±0,35 (р=0,81) на 13-ту добу 
та 10,8±0,34 (р=0,43) в групі сумісної дії цитратів 
кадмію та германію на 20-ту добу ембріогенезу 
(табл. 1).

Показник середньої кількості резорбованих 
плодів був найвищий як на 13-й, так і на 20-й добі 
ембріогенезу в дослідній групі ізольованої дії ци-
трату кадмію і становив 0,90±0,29 (р=0,07) та 
1,00±0,22 (р=0,04) відповідно (табл. 1).

Аналіз отриманих результатів свідчить про ви-
ражений ембріотоксичний вплив кадмію цитрату 
у дозі 1,0 мг/кг на процеси ембріогенезу, що вияв-
ляється достовірним підвищенням загальної емб-
ріональної смертності порівняно з даними контр-
ольної групи на обох досліджуваних термінах ва-
гітності. Так, цей показник в групі впливу цитрату 
кадмію збільшився в 4,0 рази (р = 0,0007), як на 

13-й добі так і на 20-й добі ембріонального розви-
тку (р = 0,001) щодо групи контролю (табл. 2).

В групах поєднаної дії цитрату кадмію з цитра-
тами досліджуваних металів на 13-й добі вагітнос-
ті показники загальної ембріональної смертності 
(ЗЕС) розташувалися в порядку зменшення віднос-
но групи контролю таким чином: + 4,0 рази (Д № 1, 
р=0,0007) >+ 2,8 раза (Д № 2, р = 0,01) =+ 2,8 раза 
(Д № 3, р = 0,006) > + 2,2 раза (Д №4, р = 0,0001) 
> + 2,0 рази (Д №5, р = 0,004), а на 20-й добі: 
+ 4,0 рази (Д № 1, р = 0,001) > + 2,7 раза (Д №3, 
р = 0,003) > + 2,2 раза (Д № 2, р = 0,01) = + 2,2 раза 
(Д № 4, р = 0,005) > + 1,8 раза (Д №5, р = 0,01). 
Таким чином, найбільш вагоме збільшення показ-
ників ЗЕС відбулось в групі ізольованого введення 
цитрату кадмію, а найменше – в групі сумісної дії 
цитрату кадмію та нанокомпозиту на основі цитра-
тів йоду, сульфуру, селену, як на 13-й так і на 20-й 
добі ембріогенезу (табл. 2).

Порівняння в групах впливу ізольованого та 
комбінованого введення цитрату кадмію виявило 
модифікуючий вплив цитратів на ембріотоксич-
ність кадмію за цим показником. Як на 13-ту добу 
розвитку ембріонів, так і наприкінці ембріогенезу, 
цитрати церію, германію, цинку та нанокомпозит 
на основі цитратів йоду+сульфуру+селену) знижу-
вали загальну ембріональну смертність порівняно 
з ізольованим введенням кадмію цитрату (табл. 2). 

При сумісній дії кадмію цитрату з цитратами 
металів показники загальної ембріональної смерт-
ності на 13-й добі ембріонального розвитку змен-
шувалися в такому порядку щодо групи ізольова-
ного введення кадмію цитрату: - 50,0 % (Д № 5, 
р = 0,004) > - 45, 0% (Д № 4, р = 0,02) > - 40,0 % 
(Д № 2, р = 0,01) > - 30,0% (Д № 3, р = 0,006), а на 

Таблиця 2 – Показники летальності щурів контрольної та дослідних груп, (M±m, п=20)
Показник

групи

Доба
ембріогенезу

Загальна  
ембріональна 

смертність,
(ЗЕс),

од

Доімплан-
таційна

смертність,
(ДІс),

од

Постімпланта-
ційна  

смертність,
(ПІс)

од

Показник  
внурішньо-

утробної
виживаності,  

%

контрольна
13 0,05±0,02 0,02±0,01 0,03±0,02 95,44±1,61
20 0,06±0,02 0,01±0,01 0,04±0,02 94,40±1,74

Д№1
13 0,20±0,04*** 0,12±0,03** 0,09±0,03 79, 89±3,70***

20 0,24±0,04*** 0,15±0,03*** 0,11±0,03* 75,97±,67***

Д№2
13 0,14±0,03**о 0,09±0,03* 0,05±0,02 86, 33±2,74**о

20 0,13±0,02****о 0,10±0,03** 0,04± 0,02 86,71±2,30** о

Д№3
13 0,14±0,03**о 0,09±0,02** 0,05±0,02 86, 21±2,68**о

20 0,16±0,03** 0,10±0,03*** 0,06±0,02* 84,25±2,58**

Д№4
13 0,11±0,01**ооо 0,07±0,02*о 0,04± 0,02 89, 32±0,80 **ооо

20 0,13±0,02**о 0,09±0,02** 0,04± 0,02 87, 01±1,69**о

Д№5
13 0,10±0,01 **ооо 0,06±0,02*о 0,04±0,02 89, 77±0,78** ооо

20 0,11±0,01** ооо 0,06±0,02* 0,05±0,02* 88, 88±1,41** ооо

Примітки: * – р <0,05,** – р <0,01; *** – р <0,001 щодо групи контролю; о– р <0,05, оо – р <0,01; ооо – р <0,001 щодо групи 
кадмію цитрату.
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20 - й добі: - 54,2 % (Д № 5, р = 0,01) > - 45,8 % 
(Д № 2, р = 0,01) = - 45,8 % (Д № 4, р = 0,005) > 
- 33,3% (Д № 3, р = 0,01) (табл. 2).

Водночас, в дослідних групах показники ЗЕС 
змінювалися в залежності від тривалості вве-
дення досліджуваних речовин наступним чином: 
+ 20,0 % (Д № 1, р = 0,0001) > - 18, 2% (Д № 4, 
р = 0,005) > + 14,3 % (Д № 3, р = 0,003) > + 10,0% 
(Д №5, р = 0,01) > + 7,1% (Д №2, р = 0,01).

Зменшення показників загальної ембріональ-
ної смертності в групах комбінованого впливу по-
яснюються зниженням як доімплантаційної, (ДІС) 
так і постімплантаційної смертності (ПІС) (табл. 2). 
Так, в групі експозиції кадмію цитрату на 13-й добі 
ембріогенезу показник доімплантаційної смертнос-
ті збільшився в 6,0 рази (р = 0,004), а показник по-
стімплантаційної смертності в 3,0 рази (р = 0,06), 
а на 20-й добі ембріонального розвитку показник 
ДІС був вищим у 15,0 рази (р = 0,0001), показник 
ПІС у 2,8 раза (р = 0,03) щодо показників групи 
контролю.

В групах комбінованої дії цитратів показники 
ДІС також збільшувалися відносно групи контр-
олю, але ці значення були меншими (на 13-й 
добі в 3,0 – 4,5 рази, на 20-й добі – в 6,0 – 10,0 
рази). Водночас, щодо групи ізольованого впли-
ву кадмію цитрату в групах комбінованого впли-
ву цитратів металів показники ДІС на 13-й добі 
ембріонального розвитку зменшилися таким чи-
ном: - 50,0 % (Д № 5, р = 0,05) > - 41,7 % (Д № 4, 
р = 0,04) >- 25,0 % (Д №2, р = 0,03) = - 25,0 % 
(Д №3, р = 0,006) (табл. 2).

На 20-й добі ембріонального розвитку серед-
ній показник ДІС зменшився в усіх експеримен-
тальних групах наступним чином: - 60,7 % (Д № 5, 
р = 0,03) >- 40, % (Д № 4, р = 0,005) > - 33, 3 % 
(Д №2, р = 0,009) = 33, 3 % (Д № 3, р = 0,005) від-
носно показників ДІС групи ізольованого впливу 
кадмію цитрату. В залежності від тривалості вве-
дення досліджуваних речовин (від 13-ї до 20-ї доби 
ембріогенезу) в експериментальних групах показ-
ники ДІС найбільше підвищилися в групі ізольова-
ної дії цитрату кадмію (на 25,0%, р=0,0001) та в 
комбінації з цитратом цинку (на 28,6%, р=0,005), 
в групах комплексного впливу цитратів кадмію 
та церію й германію цей показник збільшився на 
11,1% ( р = 0,009 та р = 0,005) та не змінилися в 
групі сумісної дії цитрату кадмію та нанокомпозиту 
(р = 0,03) (табл. 2).

Середні показники постімплантаційної смерт-
ності в групі ізольованого введення кадмію цитрату 
недостовірно збільшилися в 3,0 рази (р = 0,06) на 
13-й добі та в 2,8 раза (р = 0,03) на 20-й добі емб-
ріогенезу відносно контрольної групи. Водночас, в 
групах одночасного впливу кадмію цитрату з ци-
тратами металів показники ПІС зменшувалися як 

на 13- й добі, так і на 20-й добі ембріогенезу щодо 
групи експозиції кадмію цитрату (табл. 2). Від 13-ї 
до 20-ї доби введення досліджуваних речовин по-
казник ПІС не змінився у групах комбінованої дії 
цитрату кадмію з нанокомпозитом (р = 0,7) та з ци-
тратом цинку (р = 0,9) та мав найбільші значення в 
групі ізольованого впливу цитрату кадмію(+22,2%, 
р= 0,03%).

Показник внутрішньоутробної виживаності 
найвищим був у групі контролю (95,44±1,61) та до-
слідній групі № 5 (89,77±0,78, р = 0,04) на 13- ту 
добу ембріогенезу, а найнижчим − у групі впли-
ву кадмію цитрату на 20- ту добу (75,97±3,67 % 
(р = 0,001).

Обговорення отриманих результатів. Зва-
жаючи на збільшення кадмію в навколишньому се-
редовищі (повітрі, ґрунті, воді) через сучасні про-
мислові процеси, поглинання у значних кількостях 
з сигаретного диму, що висвітлюються рядом вче-
них [1, 4-11, 14] та нез’ясованість впливу сполук 
кадмію на ембріогенез, метою даного дослідження 
було вивчення змін показників ембріогенезу в за-
лежності від тривалості їх введення.

Надходження до організму піддослідних тва-
рин внутрішньошлунково солей важких металів 
викликало збільшення показників ембріолеталь-
ності, а саме до- та постімплантаційної, і, зага-
лом, загальної ембріональної смертності, кількості 
резорбцій зі зменшенням кількості живих плодів 
в групі ізольованого впливу цитрату кадмію та в 
комбінації з цитратами досліджуваних металів 
(цитратів церію, германію, цинку, нанокомпозиту 
на основі йоду, сульфуру й селену), але в групах 
сумісного впливу ці показники були значно менши-
ми, це узгоджується з дослідженнями інших авто-
рів [10, 17]. Встановлено, що токсична дія солей 
важких металів збільшувала перелічені показники 
зі збільшенням тривалості їх введення. Виявлені 
показники ембріональних втрат вказують на здат-
ність вагітних самиць в умовах впливу несприят-
ливих факторів підтримувати дієздатність функці-
ональної системи «мати - плід» в цілому, нехай і з 
вибірковою втратою частини своїх елементів. Вод-
ночас, зменшення показників ембріолетальності 
та ембріотоксичності в групах поєднаної дії цитра-
тів металів безумовно, вказують на компенсатор-
но-адаптивні процеси, які відбуваються в організмі 
самиць щурів при їх впливі на токсичність кадмію.

Висновки. В результаті проведеного дослі-
дження встановлено, що внутрішньошлункове 
введення щурам лінії Вістар цитрату кадмію в 
дозі 1,0 мг / кг (в перерахунку на метал) виявляє 
ембріолетальну дію, що виявляється достовірним 
підвищенням показників загальної ембріональ-
ної смертності (в 4,0 і 3,5 рази), доімплантаційної 
(в 6,0 і 12,0 разів) та постімплантаційної (в 3,0 
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і 2,5 рази) смертності порівняно з контрольною  
групою на всіх досліджуваних термінах ембріоге-
незу. 

В групах поєднаної дії кадмію цитрату з цитра-
тами металів отримані показники ЗЕС, ДІС, ПІС 
свідчать про зменшення накопичення кадмію під 
впливом досліджуваних цитратів, що дозволяє їх 
розглядати як потенційні біоантагоністи кадмію ци-
трату.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним є виявлення та порівняння ступеня на-
копичення кадмію в органах ембріонів методом по-
ліелементного аналізу та проведення гістологічних 
досліджень, що допоможе виявити зміни на тка-
нинному рівні та можливо буде пояснювати рівень 
ембріональної смертності. 

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про 
відсутність конфлікту інтересів
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УДК 612.3:591.39:661.852:661.782-092.9
ИЗМЕНЕНИЕ ЭМБРИОТОКсИЧЕсКИх ВЛИЯНИЙ ЦИТРАТОВ МЕТАЛЛОВ 
В ЗАВИсИМОсТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОсТИ Их ВВЕДЕНИЯ
Колосова И. И., Богомольная Л. Ю., Крисс Г. Ю., 
Терещенко Н. Н., Давиденко И. В., Руденко Т. В., Тамлави А. И. 
Резюме. Цель: экспериментальное изучение и сравнение эмбриолетальности и эмбриотоксично-

сти цитратов металлов в зависимости от продолжительности их внутрижелудочного введения (в тече-
ние 13-ти или 20-ти суток гестации).

Материалы и методы. Исследование проведено на 120 белых половозрелых самках крыс ли-
нии Wistar массой 170–200 г, разделенных на 6 групп, в зависимости от внутрижелудочного введе-
ния растворов исследуемых металлов – крысы, получавшие цитраты: кадмия в дозе 1,0 мг/кг группа 
(псамок = 20, nэмб=166); кадмия в дозе 1,0 мг/кг и церия (1,3 мг/кг) – 2-я группа (псамок =20, nэмб =185); кадмия 
в дозе 1,0 мг/кг и германия (0,1 мг/кг) – 3-я группа (псамок =20, nэмб =184); кадмия в дозе 1,0 мг/кг и цинка 
(1,5 мг/кг) – 4-я группа (псамок =20, nэмб =179); кадмия в дозе 1,0 мг/кг и нанокомпозитом (йод+сульфур+селен) 
в дозе 2,0 мг/кг –5-я группа (псамок =20, nэмб =180), 6-я группа – контрольная (псамок = 20, nэмб =212) – про-
порциональный объем стерильного физиологического раствора тем же путём. В каждой эксперимен-
тальной группе самки были поделены на 2 подгруппы по 10 животных в каждой в зависимости от про-
должительности введения исследуемых веществ, возможное действие которых на эмбриональное раз-
витие определяли по способности повышать уровень эмбриональной смертности (эмбриолетальный 
эффект). Эмбриотоксическое действие исследуемых веществ оценивали по общепринятым критериям, 
которые рассчитывали по общеизвестным формулам.

Результаты. Установлено, что при действии соединений кадмия на эмбриогенез крыс в опытных 
группах повышаются показатели эмбриолетальности, что свидетельствует об их негативном влиянии. 
Наиболее выраженные отличия в этих показателях, по отношению к контролю, выявлены у животных с 
изолированным влиянием кадмия цитрата: показатели общей эмбриональной смертности повысились 
в 4,0 раза на обоих исследуемых сроках эмбриогенеза и на 20% от 13-го до 20-го ; увеличились пока-
затели доимплантационной смертности в 6,0 раз с увеличением показателей постимплантационной 
смертности в 3 раза на 13-е сутки и в 15,0 раз и в 2,8 раза в 20-е сутки эмбриогенеза соответственно. 
В зависимости от продолжительности введения показатели доимплантационной смертности увеличи-
лись на 25,0%, при увеличении постимплантационной смертности на 22,2% в те же сроки. В группе 
влияния кадмия цитрата в дозе 1,0 мг/кг зафиксированы наименьшие показатели количества живых 
плодов и внутриутробной выживаемости с высокими показателями количества резорбций на обоих ис-
следуемых сроках эмбрионального развития. В то же время, в группах совместного влияния цитра-
та кадмия с цитратами металлов доказано снижение показателей общей эмбриональной смертности 
(50,0 % – 30,0 %), доимплантационной смертности (50,0 % – 25,0 %), постимплантационной смертности 
(60,0 % – 44,4 %) и увеличение количества плодов на одну самку (12,7% -25,3%).

Выводы. Анализ полученных результатов свидетельствует о выраженном эмбриотоксическом вли-
янии цитрата кадмия в дозе 1,0 мг/кг на процессы эмбриогенеза, что проявляется достоверным повы-
шением показателей общей эмбриональной смертности, доимплантационной и постимплантационной 
смертности по сравнению с контрольной группой на всех сроках. В группах сочетанного действия ци-
трата кадмия с цитратами металлов полученные данные свидетельствуют об уменьшении накопления 
кадмия под влиянием исследуемых цитратов, что позволяет их рассматривать как потенциальные био-
антагонисты кадмия цитрата.

Ключевые слова: эмбриогенез, эмбриотоксичность, кадмия цитрат, эксперимент, цитраты.

UDC 612.3:591.39:661.852:661.782-092.9
Change of Embryotoxic Effects of Metal Citrates Depending 
on the Duration of Their Introduction
Kolosova I. I., Bogomolna L. Yu., Chriss G. Yu.,
Tereshchenko N. N., Davydenko I. V., Rudenko T. V., Tamlavi A. I.
Abstract. Given the increase in cadmium in the environment (air, soil, water) through modern industrial 

processes, the absorption of significant amounts from cigarette smoke is relevant to studying the effect of cad-
mium compounds on embryogenesis.
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The purpose of the study: experimental study and comparison of embryolethality and embryotoxicity of 
metal citrates depending on the duration of their intragastric administration (during 13 and 20 days of gestation).

Materials and methods. The study was performed on 120 white adult female Wistar rats that weigh 170-
200 g. They were divided into 6 groups due to the intragastric administration of solutions of the studied met-
als – rats treated with citrates: cadmium at a dose of 1.0 mg/kg – 1st group (nfemale = 20, nemb = 166); cadmium 
at a dose of 1.0 mg/kg and cerium (1.3 mg/kg) – 2nd group (nfemale = 20, nemb = 185); cadmium in a dose of  
1.0 mg/kg and germanium (0.1 mg/kg) – 3rd group (nfemale = 20, nemb = 184); cadmium at a dose of 1.0 mg/kg 
and zinc (1.5 mg/kg) – 4th group (nfemale = 20, nemb = 179); cadmium at a dose of 1.0 mg/kg and nanocomposite 
(iodine + sulfur + selenium) at a dose of 2.0 mg/kg – 5th group (nfemale = 20, nemb = 180), 6th group – control 
(nfemale = 20, nemb = 212) – proportional volume of sterile saline in the same way. Females were divided into  
2 subgroups of 10 animals each, depending on the duration of administration of test substances. The embryo-
toxic and embryolethal effects of the test substances were evaluated according to generally accepted criteria, 
which were calculated according to well-known formulas.

Results and discussion. Cadmium compounds harm the embryogenesis of rats in the experimental groups 
and increase the rates of embryolethality. The most pronounced differences in these parameters concerning 
the control were found in animals with isolated exposure to cadmium citrate: the rates of total embryonic mor-
tality increased by 4.0 times in both study periods of embryogenesis and 20% from the 13th to the 20th day; 
increased pre-implantation mortality by 6.0 times with an increase in post-implantation mortality by 3 times on 
the 13th day and by 15.0 times and 2.8 times on the 20th day of embryogenesis, respectively. Depending on 
the duration of introduction, the indicators of pre-implantation mortality increased by 25.0% with an increase 
in post-implantation mortality by 22.2% in the same period. The experimental group of exposure to cadmium 
citrate at a dose of 1.0 mg/kg recorded the lowest indicators of the number of live fetuses and intrauterine 
survival with the highest resorption rate studied of embryonic development. At the same time, in the groups 
of combined exposure to cadmium citrate with metal citrates, a decrease in the indicators of total embry-
onic mortality was 50.0% - 30.0%, pre-implantation mortality – 50.0% - 25.0%, post-implantation mortality –  
60.0%  - 44.4 % and increase in the number of fetuses per female – 12.7% - 25.3%.

Conclusion. Analysis of the results shows a pronounced embryotoxic effect of cadmium citrate at a dose 
of 1.0 mg/kg on the processes of embryogenesis, which is a significant increase in overall embryonic mortal-
ity, preimplantation, and postimplantation mortality compared with the control group in all studied terms. In the 
groups of combined action of cadmium citrate with metal citrates, the data obtained indicate a decrease in the 
accumulation of cadmium under the influence of the studied citrates, which allows them to be considered as 
potential bioantagonists of cadmium citrate.

Keywords: embryogenesis, embryotoxicity, cadmium citrate, experiment, citrates.
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