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Приймання гормональних препаратів, ксенобіотиків із 

гормональноподібною активністю під час вагітності може сприяти порушенню 

повноцінного функціонування  репродуктивної  системи як материнського 

організму, так і плода [1; 2]. Порушення, які виникають у критичні періоди 

розвитку статевої системи можуть призвести до стійких порушень 

функціонування яєчників, включаючи передчасну недостатність яєчників та інші 

порушення фертильності [3; 4].  Ключову роль у процесі репродуктивного 

старіння жінки відіграє виснаження фолікулярного запасу яєчників, зменшення 

кількості та якості овоцитів та фолікулів [5; 6]. В кінцевому підсумку все це 

призводить до клімактеричного періоду та менопаузи у організмі жінки. 

Формування примордіальних фолікулів у щурів відбувається протягом перших 

трьох днів після народження [7; 8; 9]. Доведена роль жіночих статевих гормонів 

у період вагітності на процес руйнування попередників фолікулів (зародкових 

кіст) та їх наступної збірки у примордіальні. Однак є недостатньо даних щодо 

впливу прогестерону, який часто застосовується при вагітності у акушерській 

практиці, на процес формування оваріального резерву яєчників. Тому метою 

дослідження було визначити особливості формування примордіальних фолікулів 

у потомства тварин протягом перших трьох днів післня народження  у нормі та 

після введення прогестерону під час вагітності. Потомство тварин було 

розподілено на три групи по 50 щурів. Перша група – інтактні тварини. Друга – 

експериментальна група: потомство щурів було отримане від самок, яким із 15-

ої по 18-ту добу датованої вагітності внутрішньом’язово вводили 2,5 % масляний 

розчин прогестерону у дозуванні 0,33 мл. У якості розчину гормону 

використовували препарат «Інжеста» (ПАТ «Фармак»). Введення препарату 

здійснювали у стегнову групу м’язів тварини.  Третя група – контрольні щури, 

народжені від самок, які отримували фізіологічний розчин  NaCl 0,9 %  із 15-ої 
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по 18-ту добу датованої вагітності шляхом внутрішньом’язового введення 

препарату у еквівалентному дозуванні.  Потомство тварин виводили із 

експерименту на першу та третю добу після народження. Гістологічні зрізи 

зафарбовували гематоксиліном та еозіном, альціановим синім із критичною 

концентрацією MgCl2-0,2М (для підрахунку зародкових кіст та примордіальних 

фолікулів) на першу та третю добу постнатального життя.  

Отже, на першу добу після народження у яєчниках не диференціюється 

мозкова речовина. У інтактних та контрольних тварин на першу добу після 

народження паренхіма яєчника представлена численними 

кишеньковоподібними структурами циліндричної форми, які мають радіальний 

напрям – від центру яєчника до периферії. Вмістом «кишень» є так звані гнізда 

або кластери – утворення, що містять декілька яйцеклітин, оточених 

попередниками фолікулярних клітин. Протягом першої доби починається процес 

формування примордіальних фолікулів внаслідок руйнування кластерів. 

Відносна площа, яку займають примордіальні фолікули, у інтактних та 

контрольних тварин становить 37,2 ± 1,57 % та 36,5 ± 0,67 %, відповідно (рис.1). 

Значно більший відсоток площі займають кластери – на них припадає 

51,2 ± 2,43 % у інтактних та 50,4 ± 2,75 % площі у контрольних щурів. У 

потомства тварин, народжених від самиць, що отримували розчин прогестерону 

у період вагітності, для показника відносної площі, що займається 

примордіальними фолікулами, характерним є вірогідне відставання від 

контрольних значень – 34,3 ± 1,14 % відповідно (рис.1). Достовірної різниці між 

показниками відносної площі, що припадає на незруйновані кластери, при 

порівнянні із контрольними тваринами виявлено не було.  

 

 
Рис. 1. Співвідношення структур яєчника у тварин контрольної (а) та 

експериментальної (б) групи тварин на першу добу після народження, (%) 

 

Для третьої доби постнатального життя в інтактній та контрольній групі 

характерною є відсутність кластерів. Найбільший відсоток площі яєчника 

займають сформовані примордіальні фолікули (рис.2). У інтактних тварин цей 

показник становить 74,5 ± 0,73 %, у контрольних – 73,7 ± 1,41 % відповідно. У 

експериментальних тварин, на відміну від контрольних, на третю добу 
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постнатального життя присутні кластери, на них припадає 4,3 ± 0,22 % площі 

яєчника (рис.2). Щодо примордіальних фолікулів, то показник їх відносної площі 

є вірогідно меншим – 65,8 ± 2,21 % у порівнянні з контролем.   

 

 
Рис. 2. Співвідношення структур яєчника у тварин контрольної (а) та 

експериментальної (б) групи тварин на третю добу після народження, (%)  

 

Таким чином, у потомства тварин, які отримували розчин гормону 

прогестерону під час вагітності простежувалось порушення процесу формування 

примордіальних фолікулів – порівняно із контрольними тваринами на третю 

добу дослідження відсоток площі, який займали сформовані примордіальні 

фолікули був вірогідно меншим. Також, на відміну від контрольних, у 

експериментальних щурів на третю добу спостереження певний відсоток площі 

яєчника займали незруйновані кластери, що не є характерним для цього періоду 

життя тварини [10]. Тож, початкове порушення процесу збірки та формування 

примордіальних фолікулів у потомства тварин після пренатального впливу 

прогестерону у подальшому призводить до більш інтенсивних темпів 

виснаження фолікулярного басейну. Екстраполюючи отримані дані, можна 

припустити, що використання жіночих статевих гормонів у період вагітності 

може мати негативні наслідки, порушуючи гормональний статус вагітної та 

повноцінного функціонування системи «мати – плацента – плід». Наявність 

меншої кількості фолікулів при народженні та вичерпування його з моменту 

настання регулярних менструальних циклів – ці фактори разом у майбутньому 

можуть бути причиною раннього репродуктивного старіння або ж передчасної 

недостатності яєчників. 
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