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Безплiддя — всесвiтня проблема, i, згiдно з сучасними уявленнями, виявляється
у 15 % подружнiх пар, якi мають незахищений секс. Чоловiчий фактор видiляють
у 20–30 % з них i загалом щонайменше 30
мiльйонiв чоловiкiв у всьому свiтi страждають на безплiддя [1]. В Українi безплiддя
у шлюбi не тiльки медико-бiологiчна, але
й соцiальна i демографiчна проблеми [2, 3].
Це обумовлює пильну увагу та необхiднiсть
проведення аналiзу причин явища та пошук
засобiв корекцiї.
Серед чинникiв, що негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я, велике значення мають iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi хвороби, стиль життя, зокрема, вiк, харчування, маса тiла, фiзична та психологiчна
напруги, достаток, шкiдливi звички, екологiчне i професiйне навантаження, перебiг деяких вiкових перiодiв розвитку [4, 5]. Так, вiдомо, що неонатальнi втручання у ранньому
онтогенезi часто порушують репродуктивну
функцiю [6, 7].
Використання традицiйних засобiв корекцiї розладiв репродуктивного здоров’я не

завжди є ефективним, особливо стосовно
його неонатально детермiнованих та iдiопатичних форм [8].
Наночастинки (НЧ) ґадолiнiю ортованадату (GdVO4 ) та церiю дiоксиду (CeO2 ), якi
отримано за iнновацiйними технологiями
в Iнститутi сцинтиляцiйних матерiалiв НАН
України, виявили позитивний вплив на сперматогенез. Показано, що колоїднi розчини
GdVO4 та CeO2 у наноформi (розмiр частинок у виглядi зерен розмiром 8 × 25 нм
та 2,5 × 3 нм, вiдповiдно) позитивно впливають на репродуктивну функцiю старiючих
лабораторних тварин, що обґрунтовує доцiльнiсть з’ясовування їх ефективностi при
iнших формах гiпофертильностi [9, 10]. Дослiдженi речовини за токсичнiстю вiдносяться до V класу (практично нетоксичних)
сполук. Однак на теперiшнiй час взагалi
вiдсутнi данi щодо впливу цих НЧ на спермограму ссавцiв за умов експериментальної
патологiї.
Метою даного дослiдження є визначення
можливостi корекцiї порушень сперматогенезу, що виникли внаслiдок неонатального
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навантаження фiтоестрогенами (ФЕ) на тлi
стресування, за допомогою НЧ рiдкiсноземельних металiв та порiвняти ефективнiсть

дослiджуваних сполук з референтним препаратом спеман, який застосовується при
лiкуваннi патоспермiй.

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослiдження виконано на щурах обох
статей популяцiї Вiстар з вiварiю ДУ
«Iнститут проблем ендокринної патологiї
iм. В. Я. Данилевського НАМН України»,
якi утримувалися у стандартних умовах
при природному освiтленнi, рекомендованому рацiонi та питному режимi ad libitum.
Експерименти виконувались у вiдповiдностi
до нацiональних етичних принципiв експериментiв на тваринах, якi узгоджуються
з положеннями «Європейської конвенцiї про
захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та iнших наукових цiлей».
Для вiдтворення моделi неонатально iндукованої репродуктопатiї (вториннi репродуктивнi порушення) були спарованi iнтактнi самицi з нормальним 4–5 добовим
естральним циклом та статевозрiлi самцi. За
1–2 доби до пологiв вагiтних самиць розсаджували в окремi клiтки. Наступного дня
пiсля пологiв нормували чисельнiсть нащадкiв у гнiздi до 8 тварин (переважно чоловiчої статi). Самиць з вигонами (всього 15
вигонiв) випадковим чином розподiляли на
групи Контроль та Стрес+ФЕ, пiсля чого
проводилися манiпуляцiї з нащадками та матерями.
Самкам-матерям групи Стрес+ФЕ з 3
по 21 день лактацiї згодовували харчову
домiшку Genistein Soy Complex isoflavonerich (Soylife, USA; вiдносний вмiст iзофлавонiв: дайдзеїн 60 %, глiцитеїн 22 %, генiстеїн
18 %), у дозi 100 мг/кг за «генiстеїновим
еквiвалентом» (доза NOAEL за показниками токсичностi для матерiв та розвитку ембрiонiв). Стрес вiдтворювали з 3 по 15 добу
лактацiї шляхом висаджування самки-матерi на 15 хв у клiтку, де до цього знаходились
«чужi» самцi. У цей же час самки-щурята по
одинцi викладалися на чисту пiдстилку [11].
У 10-ти мiсячних нащадкiв-самцiв дослiджували стан репродуктивної функцiї пiсля курсового (70 дiб) введення дослiджува-
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них сполук (групи Стрес+ФЕ+НЧ GdVO4 ,
Стрес+ФЕ+НЧ CeO2 , Стрес+ФЕ+спеман)
або без корекцiї (група Стрес+ФЕ).
Колоїднi воднi розчини НЧ GdVO4 ,
активованого європiєм (НЧ GdVO4 :Eu3+ ,
у подальшому НЧ GdVO4 ), та НЧ CeO2
були отриманi в Iнститутi сцинтиляцiйних
матерiалiв НАН України.
Наночастинки GdVO4 та CeO2 використовували у дозi 0,33 мг/кг. Референтний
препарат спеман («Спеман Хималая Драг
ПВТ ЛТД», Iндiя) давали у дозi 158 мг/кг,
яка була розрахована за коефiцiєнтом видової чутливостi. З огляду на рекомендоване
пероральне використання препаратiв дослiджуванi речовини давали з кормом, що дозволило уникнути стресорного впливу тривалих манiпуляцiй з зондом. Речовини суспендували у 2 % крохмальному зависi та
давали кожнiй тваринi окремо за допомогою
хлiбного сухарика масою 300–350 мг, змоченого вiдповiдною рiдиною. Iндивiдуальна
доза коригувалась вiдповiдно до маси тiла,
яку контролювали раз на тиждень.
Пiсля виведення тварин з експерименту
шляхом швидкої декапiтацiї проводився вiзуальний огляд внутрiшнiх органiв, визначалася їх маса.
Стан сперматогенезу дослiджували за
допомогою мiкроскопа «Бiолам», визначаючи концентрацiю епiдидимальних спермiїв, їх рухливiсть та вiдсоток патологiчних
форм з використанням камери Горяєва. Рухливiсть гамет виражали як вiдсоток рухливих клiтин на 200 спермiїв, вiдсоток
аномальних форм визначали пiсля огляду
200 клiтин. Функцiональну повноцiннiсть
сперматозоїдiв оцiнювали за їх осмотичною
резистентнiстю (в умовних одиницях, що
вiдповiдають концентрацiї розчину NaCl,
при якiй припиняється рух клiтин (вiд 1 до
3 %,) вiдсотком мертвих сперматозоїдiв та
тривалiстю їх руху [12]. Розраховували концентрацiю морфологiчно нормальних стате-
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вих клiтин СN 13. Контрольними вважали
результати, отриманi у тварин вiдповiдного
вiку, яким давали за подiбних умов завис
крохмалю без додаткових компонентiв.
Статистичний аналiз результатiв проводився за допомогою пакету програм

Excel 2003. Данi представлено як середнє
арифметичне (X) та його похибка (SX ). Вiрогiднiсть рiзницi мiж групами оцiнювали
за допомогою критерiю Q Данна для множинних порiвнянь [14] i вважали статистично значущими при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За нашими даними застосування ФЕ на
тлi емоцiйного стресу обумовлює у дорослому вiцi розвиток диспрограмної репродуктопатiї. Це проявляється у погiршеннi
сперматогенезу, при якому знижується загальна концентрацiя сперматозоїдiв та концентрацiя їх нормальних форм у придатку
сiм’яника (табл. 1). Тривале введення референтного препарату спеману статевозрiлим
щурам з експериментальною патологiєю нiвелює порушення спермограми.
Застосування Церiю у виглядi НЧ нормалiзувало загальну концентрацiю спермiїв

та кiлькiсть морфологiчно незмiнених клiтин, пiдвищуючи перший показник на 70 %,
а другий — на 66 % у порiвняннi з показниками групи тварин, що мали експериментальну патологiю. Вiдсоток мертвих
спермiїв в групi, що отримувала НЧ CeO2
не вiдрiзнявся вiд такого у iнтактних самцiв (p > 0,05). Тривалiсть руху сперматозоїдiв не пiдвищувалась i залишалась меншою,
нiж у iнтактних тварин, але статистично
достовiрно не вiдрiзнялась вiд часу руху
сперматозоїдiв щурiв, якi одержували референтний препарат спеман (p > 0,05).
Т а б л и ц я 1

Показники спермограми неонатально стресованих та фiтоестрогенiзованих щурiв
пiсля хронiчного введення наночастинок, X ± SX
Група, кiлькiсть тварин
Показник

Стрес + ФЕ+ Стрес + ФЕ+
спеман, n = 7 НЧ СеО2 , n = 8

Стрес + ФЕ+
НЧ GdVO4 ,
n=8

Контроль,
n=7

Стрес+ ФЕ,
n = 13

Концентрацiя,
млн/мл

51,4 ± 5,0

26,1 ± 3,51)

39,7 ± 4,9

44,6 ± 6,32)

40,29 ± 8,6

Рухливiсть, %

72,4 ± 7,4

65,7 ± 5,3

65,9 ± 3,9

63,8 ± 7,5

48,45 ± 7,751)3)

Патологiчнi
форми, %

11,6 ± 1,8

13,0 ± 1,6

13,1 ± 2,3

18,9 ± 3,7

9,43 ± 1,15)

СN , млн/мл

45,6 ± 4,5

22,6 ± 3,21)

34,9 ± 4,8

37,6 ± 6,32)

43,59 ± 6,632)

Мертвi, %

6,7 ± 2,0

—

11,1 ± 2,9

4,4 ± 2,04)

3,43 ± 1,23)

Осмотична
резистентнiсть,
ум. од.

2,5 ± 0,1

—

2,5 ± 0,0

2,6 ± 0,2

2,61 ± 0,1

220,7 ± 20,6

—

199,4 ± 26,2

151,6 ± 13,71)

309,29 ± 16,41)3)5)

Тривалiсть руху,
хв

П р и м i т к а. n — кiлькiсть спостережень; 1) — статистично значущi вiдмiнностi у порiвняннi
з даними групи «Контроль» (p 6 0,05); 2) — статистично значущi вiдмiнностi у порiвняннi з даними групи «Стрес+ФЕ» (p 6 0,05); 3) — статистично значущi вiдмiнностi у порiвняннi з даними групи «Стрес+ФЕ+НЧ» (p 6 0,05); 4) — статистично значущi вiдмiнностi мiж даними груп
«Стрес+ФЕ+спеман» та «Стрес+ФЕ+НЧ» (0,05 < р < 0,1); 5) — статистично значущi вiдмiнностi мiж
даними груп «Стрес+ФЕ+НЧ CeO2 » та «Стрес+ФЕ+НЧ GdVO4 » (р < 0,05).

50

Проблеми ендокринної патологiї № 1, 2016

Експериментальнi дослiдження

Вивчення дiї НЧ GdVO4 показало, що пiсля курсу лiкування цiєю сполукою концентрацiя спермiїв у суспензiї придаткiв сiм’яникiв та вiдсоток патологiчних форм статевих клiтин пiдвищилась до рiвня iнтактних
тварин. Осмотична резистентнiсть в умовах дослiду не змiнювалась i не вiдрiзнялась вiд показникiв контролю. В той же
час уживання НЧ GdVO4 викликало подовження тривалостi руху сперматозоїдiв, яка
перевищувала на третину час руху спермiїв
контрольних щурiв (p < 0,05), на 104 % —
спермiїв щурiв, якi одержували НЧ CeO2
(p < 0,05), та на 55 % — спермiїв тварин групи Стрес+ФЕ+Спеман (p < 0,05). Важливим i позитивним є той факт, що вживання
НЧ GdVO4 сприяло зниженню вiдсотка мертвих спермiїв, який ставав навiть нижче за
iнтактнi показники.
Данi про змiну масових показникiв та
маси тiла наведено у табл. 2. Як видно з таблицi тварини з експериментальною патоло-

гiєю (група Стрес+ФЕ) мали дещо меншу
масу тiла, яка нормалiзувалась за умов експериментальної корекцiї.
Показники маси надниркових залоз, тимуса та гiпофiза у щурiв iз експериментальною репродуктопатiєю не змiнювались, тодi як маса iнших органiв дещо зростала.
При застосуваннi референтного препарату
спеман всi масовi показники дорiвнювали
таким у iнтактних тварин, вiдновлювались
показники маси сiм’яникiв i вентральної частини передмiхурової залози.
За умов уведення НЧ CeO2 у дорослому
вiцi вiдносна маса органiв самцiв, якi у пiдсосний перiод зазнали манiпуляцiй, що порушили репродуктивне здоров’я, дорiвнювала
нормi. Виключення становила вiдносна маса
гiпофiзу, яка була нижчою за таку при експериментальнiй патологiї (p < 0,05) та у тварин, що отримували референтний препарат
спеман, де змiни масового показника цього органу не набули статистичної значущоТ а б л и ц я 2

Вiдносна маса органiв статевозрiлих самцiв щурiв, стресованих на тлi
фiтоестрогенiзацiї у пiдсосний перiод, що отримували наночастинки, (X ± SX ),
мг/100 гмаси тiла
Група, кiлькiсть тварин
Показник

Стрес + ФЕ+ Стрес + ФЕ+
спеман, n = 7 НЧ СеО2 , n = 8

Стрес + ФЕ+
НЧ GdVO4 ,
n=8

Контроль,
n=6

Стрес+ ФЕ,
n=7

Тiло, г

402,1 ± 3,6

384,3 ± 3,71)

413,0 ± 12,4

398,8 ± 16,3

Сiм’яники

968,9 ± 24,3

1100,7 ± 41,21)

936,3 ± 24,82)

1010,0 ± 51,5

Сiм’янi пухирцi

205,0 ± 6,9

245,5 ± 15,21)

211,6 ± 14,8

228,4 ± 17,8

224,5 ± 10,5

Епiдидимiси

343,1 ± 12,9

384,7 ± 5,81)

356,4 ± 6,9

337,5 ± 21,7

335,0 ± 13,3

Передмiхурова
залоза

142,1 ± 13,2

215,6 ± 18,11)

169,6 ± 8,32)

155,9 ± 17,6

137,8 ± 8,32)3)

Наднирковi
залози

12,3 ± 0,3

14,3 ± 1,0

13,3 ± 0,9

13,2 ± 0,7

12,3 ± 1,0

Тимус

52,3 ± 4,5

54,7 ± 3,5

45,7 ± 4,6

50,5 ± 3,5

65,7 ± 4,42)4)

Гiпофiз

2,6 ± 0,2

2,9 ± 0,1

2,6 ± 0,2

2,1 ± 0,22)

2,5 ± 0,2

258,6 ± 12,3

356,5 ± 33,81)

311,1 ± 25,0

326,0 ± 10,61)

294,1 ± 22,0

Селезiнка

409,4 ± 5,62)
841,3 ± 16,01)2)3)4)

П р и м i т к а. n — кiлькiсть спостережень;
— статистично значущi вiдмiнностi у порiвняннi з даними групи «Контроль» (p 6 0,05); 2) — статистично значущi вiдмiнностi у порiвняннi
з даними групи «Стрес+ФЕ» (p 6 0,05); 3) — статистично значущi вiдмiнностi мiж даними груп
«Стрес+ФЕ+спеман» та «Стрес+ФЕ+НЧ» (0,05 < р < 0,1); 4) — статистично значущi вiдмiнностi мiж
даними груп «Стрес+ФЕ+НЧ CeO2 » та «Стрес+ФЕ+НЧ GdVO4 » (р < 0,05).
1)
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стi (0,05 < р < 0,1). Вiдносна маса селезiнки
у тварин, що отримували НЧ CeO2 була
вищою нiж у щурiв без патологiї, а вiдносна
маса селезiнки, яка збiльшилась за умов патологiї — не вiдновилась.
При введеннi iншої сполуки, що була
представлена також у виглядi НЧ, а саме GdVO4 , було отримано данi, наведенi
у табл. 2. Маса тварин, вiдносна маса епiдидимiсiв, сiм’яних пухирцiв, вентральної
частини передмiхурової залози та селезiнки — нормалiзувались. Тодi як маса статевих залоз знижувалась по вiдношенню до
експериментальної патологiї та терапiї за допомогою спеману та НЧ CeO2 . Вiдносна маса передмiхурової залози, нормалiзувалась,
як вже було вiдмiчено вище, ступiнь зниження її маси був бiльш виразним, нiж за
умов застосування референтного препарату
та не вiдрiзнявся вiд такого при введеннi
НЧ CeO2 . У щурiв пiд впливом НЧ GdVO4
вiдносна маса тимусу вiдповiдала контрольним показникам, спостерiгалось пiдвищення
масових показникiв тимусу по вiдношенню
як до груп експериментальної патологiї, так
i терапiї НЧ CeO2 .
Пiдсумовуючи набутi в експериментi данi, можна зробити висновок, що емоцiйний стрес на тлi фiтоестрогенiзацiї у неонатальний перiод призводить у дорослому
вiцi до зниження якостi спермограми щурiв, яке у подальшому спричиняє зниження
фертильностi самцiв i плодючостi самок, що
були ними заплiдненi [11].
У самцiв з експериментальною неонатально детермiнованою репродуктопатiєю
пiд впливом спеману покращувався сперматогенез. Полiпшення стану репродуктивної
системи при застосуваннi цього препарату
було вiдмiчено в наших попереднiх дослiдженнях на моделях спермопатiї за умов
первинного гiпогонадизму (кадмiйiндукований розлад спермоутворення), локальної гiпертермiї мошонки, та аналогiчних диспрограмних репродуктопатiях внаслiдок дiї iнших чинникiв [15]. Препарат спеман стимулює сперматогенез, пiдвищує рухливiсть
сперматозоїдiв, нормалiзує в’язкiсть сперми
та зменшує застiйнi явища в передмiхуровiй
залозi, завдяки чому його широко застосовують у андрологiчнiй практицi. Ефектив52

нiсть застосування спеману при чоловiчому
безплiддi та його позитивний вплив на сперматогенез, пов’язують iз властивiстю препарату пiдвищувати рiвень тестостерону [16].
Iншими авторами також виявлено позитивний вплив спеману при експериментальнiй
гiпофункцiї сiм’яникiв щурiв за умов ураження серотонiнового ґенезу, як на сперматогенез (рухливiсть, концентрацiя, тривалiсть руху та осмотична резистентнiсть
сперматозоїдiв), так i на андрогенну насиченiсть органiзму за показниками фосфатазного iндексу (спiввiдношення активностi кислої та лужної фосфатази в сироватцi кровi
та за типом кристалiзацiї секрету передмiхурової залози) [17]. Зниження маси вентральної частини передмiхурової залози у групi
Стрес+ФЕ+Спеман у порiвняннi з групою
Стрес+ФЕ спiвпадає iз даними Kapto A. [18]
про зниження об’єму цiєї залози пiд впливом
спеману та повiдомленнями iнших авторiв,
що сповiщають про те, що навiть за доброякiсної гiперплазiї передмiхурової залози застосування цього препарату на раннiх стадiях сприяє зменшенню розмiрiв простати i полiпшенню вiдтоку сечi, внаслiдок чого у хворих зникає обструктивна симптоматика.
Позитивну дiю НЧ CeO2 на статевi клiтини щурiв, якi були стресованi та фiтоестрогенiзованi у пiдсосному перiодi, можна
пояснити пiдвищенням андрогенної насиченостi органiзму або пiдвищенням чутливостi
сiм’яникiв до дiї регулюючих гормонiв, що,
ймовiрно, пов’язано з нанорозмiрами речовини, бо CeO2 (як i GdVO4 ) у виглядi «звичайних» сполук такої дiї не має. Позитивний
вплив CeO2 у наноформi на рiвень статевого гормону та спермоутворення у щурiв iз
вiковою гiпофертильнiстю i, навiть, плодючiсть заплiднених самцями iнтактних самок
вiдмiчали Спiвак Н. Я та спiвавт. (2013) [10].
Хоча в нашому експериментi тривалiсть руху спермiїв при використаннi НЧ CeO2 не
досягала рiвня iнтактних тварин, але вона
статистично значуще не вiдрiзнялася вiд показника у щурiв, що вживали референтний
препарат (p > 0,05). У тварин, що отримували НЧ CeO2 , маса гiпофiза була нижча за таку при експериментальнiй патологiї
(p < 0,05) та у групi, що отримувала референтний препарат, хоча рiзниця не набувала
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статистично значущостi (0,05 < р < 0,1). Цей
феномен потребує бiльш детального вивчення, але можливо саме зниженням концентрацiї гонадотропних гормонiв i пояснюються
ефекти цiєї наноречовини на сперматогенез
та рiвень статевих гормонiв.
Позитивний вплив НЧ GdVO4 на сперматогенез можна, iмовiрно, пояснити спроможнiстю НЧ GdVO4 пiдвищувати рiвень
чоловiчого статевого гормону, яка була показана ранiше за умов вiкового iнволюцiйного
згасання статевої функцiї [19]. Цiкаво, що
у щурiв пiд впливом НЧ GdVO4 спостерiгалось пiдвищення масових показникiв тимуса, що може навести на думку про можли-

вий вплив цiєї речовини i на iмунну систему,
тим бiльш, що про можливiсть за допомогою
сполук ванадiю впливати на асептичне запалення та морфофункцiональний стан тимуса, сповiщали й iншi автори [20], якi спостерiгали збiльшення коркового шару тимуса
тварин iз запаленням пiд впливом сполук
ванадiю.
Таким чином, хронiчне (впродовж 70
дiб) введення НЧ CeO2 та НЧ GdVO4 статевозрiлим самцям iз неонатально iндукованою патологiєю впливаає на показники
органiв репродуктивної та iмунної систем та
нормалiзує порушений сперматогенез позитивно дiючи на процес спермiогенезу.

ВИСНОВКИ
1. Надходження надлишку фiтоестрогенiв на тлi емоцiйного навантаження
в перiод молочного вигодовування призводить до погiршення репродуктивної функцiї самцiв у статевозрiлому вiцi: спостерiгається змiна масових показникiв андрогенчутливих органiв, порушується сперматогенез.
2. Наночастинки CeO2 та GdVO4 позитивно впливають на репродуктивний статус статевозрiлих самцiв щурiв
з диспрограмною репродуктопатiєю,
а саме:
— при введеннi наночастинок CeO2
у самцiв зростала концентрацiя спермiїв, кiлькiсть їх нормальних форм, полiпшувались функцiональнi характеристики спермiїв;
— при застосуваннi наночастинок
GdVO4 у самцiв щурiв пiдвищувались концентрацiя сперматозоїдiв,

кiлькiсть їх морфологiчно незмiнених
форм, зменшувався вiдсоток мертвих
гамет та подовжувалась тривалiсть
руху спермiїв, хоча вiдсоток рухливих
спермiїв зменшувався.
3. Дослiдженi сполуки у наноформi
є ефективно дiючими сполуками щодо
вiдновлення генеративної функцiї при
неонатально детермiнованих спермопатiях.
4. Подальшi дослiдження впливу наночастинок рiдкiсноземельних металiв
на функцiональну активнiсть репродуктивної системи тварин iз рiзними
за етiологiєю порушеннями дозволять
вiдповiсти на питання, пов’язанi з механiзмом їх дiї, знайти оптимальнi схеми введення, визначити тривалiсть виявлених ефектiв та обґрунтувати можливiсть їх використання для терапiї
репродуктивних розладiв.
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ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ОРТОВАНАДАТУ ҐАДОЛIНIЮ ТА ДIОКСИДУ
ЦЕРIЮ НА СПЕРМОГРАМУ ДОРОСЛИХ САМЦIВ ЩУРIВ IЗ НЕОНАТАЛЬНО
IНДУКОВАНИМИ РОЗЛАДАМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦIЇ
Коренєва Є. М., Карпенко Н. О., Смолєнко Н. П., Бєлкiна I. О., Чистякова Е. Є.,
Селюкова Н. Ю., Караченцев Ю. I., Клочков В. К.1 , Єфiмова С. Л.1 , Кавок Н. С.1
ДУ «Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харкiв;
1 Iнститут сцинтиляцiйних матерiалiв НАН України, м. Харкiв
reproduk@ukr.net

Дослiджено вплив наночастин CeO2 та GdVO4 на спермограму дорослих самцiв щурiв iз
експериментальним порушенням репродуктивної функцiї. Дорослi самцi щурiв, що зазнавали
емоцiйного стресу та надмiрного надходження фiтоестрогенiв пiд час молочного вигодовування,
отримували з кормом наночастинки CeO2 або GdVO4 впродовж 70 дiб. Виявлено пiдвищення
концентрацiї спермiїв, їх морфологiчно нормальних форм, покращення функцiональних характеристик. Дослiджуванi наночастинки є перспективними сполуками для вiдновлення генеративної
функцiї при неонатально iндукованих порушеннях репродуктивної функцiї.
К л ю ч о в i с л о в а: гiпофертильнiсть, спермограма, наночастинки рiдкiсноземельних
металiв, ґадолiнiю ортованадат, церiю дiоксид.
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОРТОВАНАДАТА ГАДОЛИНИЯ И ДИОКСИДА
ЦЕРИЯ НА СПЕРМОГРАММУ ВЗРОСЛЫХ САМЦОВ КРЫС С НЕОНАТАЛЬНО
ИНДУЦИРОВАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Коренева Е. М., Карпенко Н. А., Смоленко Н. П., Белкина И. О., Чистякова Э. Е.,
Селюкова Н. Ю., Караченцев Ю. И., Клочков В. К.1 , Ефимова С. Л.1 , Кавок Н. С.1
ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины»,
г. Харьков;
1 Институт сцинтиляционных материалов НАН Украины, г. Харьков
reproduk@ukr.net

Исследовано влияние наночастиц CeO2 и GdVO4 на спермограмму взрослых самцов крыс
с экспериментальным нарушением репродуктивной функции. Взрослые самцы крыс, которые
во время молочного вскармливания испытывали эмоциональный стресс и получали избыточное
количество фитоэстрогенов, получали с кормом наночастицы CeO2 или GdVO4 в течение 70
суток. Обнаружено повышение концентрации спермиев, их морфологически нормальных форм,
улучшение функциональных характеристик. Исследованные наночастицы являются перспективными соединениями для восстановления генеративной функции при неонатально индуцированных нарушениях репродуктивной функции.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гипофертильность, спермограмма, наночастицы редкоземельных
металлов, гадолиния ортованадат, церия диоксид.

THE INFLUENCE OF GADOLINIUM ORTOVANADATE AND CERIUM DIOXIDE
NANOPARTICLES ON SPERMOGRAM OF ADULT MALE RATS WITH NEONATAL
INDUCED DISORDERS OF REPRODUCTIVE FUNCTION
E. M. Koreneva, N. A. Karpenko, N. P. Smolenko, I. O. Belkina, E. Ye. Chistyakova,
N. Yu. Selyukova, Yu. I. Karachentsev, V. K. Klochkov1 , S. L. Yefimova1 , N. S. Kavok1
SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv;
1 Institute of scintillation materials of the NAS of Ukraine, Kharkiv
reproduk@ukr.net

It was investigated the influence of nanoparticles SeO2 and GdVO4 on spermogram of adult male
rats with an experimental violation of reproductive function. The adult male rats that were under
emotional stress and excess intake of phytoestrogens during milk suckling were given nanoparticles
SeO2 or GdVO4 with feed during 70 days. The increase of sperm concentration and the number of
their normal forms, improving functional characteristics were found in both cases. The nanoparticles
that was investigated, are promising compounds to restore neonatal impaired reproductive function.
K e y w o r d s: spermogram, hypofertility, nanoparticles of rare earth metals, gadolinium
ortovanadate, cerium dioxide.
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