
Проведення мікроядерного аналізу бука-
льних епітеліоцитів дозволяє орієнтовно су-
дити про ступінь мутагенної активності хі-
мічних, фізичних та біологічних факторів і 
може використовуватися як скрінінг-метод, 
який характеризується доступністю, неіва-
зійністю і незначними фінансовими затрата-
ми. Дослідження соматичних клітин з вико-
ристанням мікроядерного тесту дає додатко-
ву системну інформацію про ймовірність 
аномальних змін в окремих стовбурових клі-
тинах, які в силу існуючих дефектів і висна-
ження здатні до самовідновлення.  

Комплекс забруднювачів на територіях із 
техногенно трансформованим довкіллям 
спричиняє виникнення і розвиток сукупнос-
ті морфофункціональних змін у соматичних 
клітинах, що свідчить про виражений мута-
генний ефект. Здатність організму до адап-
тації в незвичайних умовах в значній мірі 
залежить від стабільності його геному і від-
новлюючої здатності ДНК-репаративних 
систем і систем імунітету, які здійснюють 
контроль генетичного гомеостазу організму. 

Одним із критеріїв об’єктивної оцінки 
функціонального стану організму можуть 

служити особливості цитологічних характе-
ристик букальних епітеліоцитів. Крім того, 
слизова оболонка рота – дуже динамічна си-
стема, своєрідний індикатор для прояву 
ознак загальносоматичних хвороб людини 
[3]. В епітелії слизової оболонки ротової по-
рожнини проходить досить інтенсивна замі-
на пошкоджених клітин на молоді. Тому збі-
льшення частоти зустріваності дефектних 
клітин скоріш за все вказує на функціональ-
ну недостатність тканини. 

Підвищення числа мікроядер в соматич-
них клітинах можна охарактеризувати як 
наслідок стійкого порушення роботи фер-
ментів генетичних процесів, викликаного 
факторами оточуючого середовища. Ефект 
мутагенного впливу на організм можна по-
яснити порушенням метаболічних процесів 
в організмі до рівня, коли системи детокси-
кації організму стали втрачати здатність по-
переджувати порушення роботи ферментів 
генетичних процесів [7].  

Деякі автори відзначають пониження рів-
ня цитогенетичних пошкоджень при хроніч-
ній дії важких металів та опромінення, може 
пояснюватися індукцією адаптивної відпові-
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ді, обумовленої специфічними пошкоджен-
нями ДНК. Можливо, пониження кількості 
клітин з мікроядрами в даному випадку обу-
мовлено радіозахисною дією металопротеї-
нів (білків з низькою молекулярною вагою і 
високим, ~30%, вмістом цистеїну [4]), що 
синтезуються при хронічній дії важких ме-
талів [6]. 

В основі індукції адаптивної відповіді 
лежить активація геному при дії токсичних 
адаптивних факторів. В результаті відбува-
ється експресія відповідних генів. Індукція 
адаптивної відповіді залежить від синтезу de 
novo ферментів, що репарують алкіловані 
основи ДНК [8]. 

Очевидно, ці білки відносяться до стресо-
рних і беруть участь у репарації пошко-
джень ДНК, що викликають при дії на клі-
тину факторів самої різної природи: гормо-
нів, тепла, окислювального стресу [6]. Допу-

скається, що адаптивна відповідь реалізуєть-
ся лише в тому випадку, якщо пошкоджен-
ня, що викликаються малою адаптивною 
дозою, є тими ж по природі, що і ті, що ви-
кликаються при більшій пошкоджуючій до-
зі. 

Таким чином, літературні дані свідчать 
про те, що на територіях з підвищеним рів-
нем антропогенного забруднення середови-
ща зростає рівень пошкодження генетично-
го апарату соматичних клітин, що зумовлює 
збільшення кількості цитогенетичних зру-
шень. Проте практично відсутні досліджен-
ня, в яких зіставлявся б рівень мутагенної 
дії забруднювачів від різних джерел. 
Метою нашого дослідження був порівня-

льний аналіз різних типів джерел техноген-
ного забруднення за їх впливом на пошко-
джуваність спадкового матеріалу соматич-
них клітин людини. 

Об’єкт, матеріали та методи досліджень 

Дослідження цитогенетичних змін у сома-
тичних клітинах проводили у мешканців сіль-
ських населених пунктів Чернівецької області, 
які характеризувалися наявністю переважно 
одного техногенного джерела забруднення. Це 
дало можливість уникнути комбінованої дії 
техногенних забруднювачів, яка притаманна 
урбанізованим екосистемам, і пояснити мута-
генну дію строго визначеним техногенним 
джерелом. При цитогенетичному обстеженні 
дитячого населення був використаний мікро-
ядерний тест, рекомендований для оцінки ксе-
нобіотиків, що забруднюють дихальні шляхи 
[1]. При цитогенетичному обстеженні дитячо-
го населення були відібрані групи по 20-30 
чоловік віком 6-7 років. Діти такої вікової 
категорії були обрані об’єктом популяційних 
досліджень у зв’язку із тим, що саме вони є 
найбільш чутливими до стресових факторів 
зовнішнього середовища [3] і способом свого 
життя не мають професійних контактів з виро-
бничими шкідливостями. Кожній дитині була 
запропонована анкета, яка містила цілий ком-
плекс питань, що дозволяв оцінити об’єктив-
ний і суб’єктивний стан здоров’я. 

Для визначення патологічних змін, що 
відбулися під впливом факторів зовнішньо-

го середовища, використовували метод ана-
лізу мікроядер в епітеліоцитах середнього 
шару слизової оболонки ротової порожнини. 
Зміна числа клітин з мікроядрами повинна 
була вказати на порушення і патологічні 
зміни, що відбулися в організмі. Взяття біо-
логічного матеріалу, приготування, фікса-
цію і забарвлення препаратів проводили за 
модифікованою нами стандартною методи-
кою [5], пристосованою до місцевих умов.  

Мікроядра аналізували під мікроскопом  
МБИ-11 (´1500) у розрахунку по 1000 клітин 
на кожного індивіда. Мікроядерний індекс 
вираховували як відношення клітин з мікро-
ядрами до загальної кількості обстежених 
клітин: 

 
Iмя = n/N.  

 
Отримані експериментальні дані вико-

ристовували для підрахунку умовного по-
казника пошкодження (УПП) організму 
дітей [2]. Для оцінки екологічної ситуації 
необхідна інформація про числове значен-
ня кожного показника при мінімальній дії 
пошкоджуючого фактора (Пкомф) і в умо-
вах максимальної дії пошкоджуючих фак-
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торів на організм (Пкрит), які вводяться у 
формулу 

 
 ( Пкомф - Пі ) 

ППГ = –––––––––––,  
 (Пкомф - Пкрит) 

 
де Пкомф  - фонове значення мікроядерного 
індексу; Пкрит - максимальне значення мікро-
ядерного індексу, зареєстроване на дослі-

джуваній території; Пі - значення мікроядер-
ного індексу в конкретній точці. 

На основі отриманих даних проводили 
оцінку екологічної ситуації території за рів-
нем пошкоджуваності ексфоліативних клі-
тин слизової оболонки ротової порожнини 
дітей. 

 Рівень пошкоджуваності ексфоліативних 
клітин дітей оцінювали за шкалою, запропо-
нованою тим же автором (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівень пошкоджуваності ексфоліативних клітин дітей за А.І. Горовою  

№ з/п  ППГ Рівень пошкоджуваності клітин дітей 
1 0,00-0,15 Низький 
2 0,16-0,30 Нижчий середнього 
3 0,31-0,45 Середній 
4 0,46-0,60 Вищий середнього 
5 0,61-0,75 Високий 
6 0,76-1,00 Максимальний 

Результати досліджень 

Результати цитогенетичного аналізу клі-
тин слизової ротової порожнини дітей ряду 
сільських населених пунктів Чернівецької 
області свідчать про те, що рівень генетич-
них порушень в соматичних клітинах дитя-
чого населення залежить від типу техноген-
ного джерела забруднення. 

Нами встановлено, що рівень спонтанної 
частоти зустріваності клітин з мікроядрами 
у соматичних клітинах дитячого населення 
для Чернівецької області – 0,022. Даний по-
казник визначався в таких екологічно сприя-
тливих населених пунктах, як Михалково, 
Вікно, Поляна, Валя Кузьміна. Середнє зна-
чення мікроядерного індексу в дітей, які 
проживають на досліджуваній території, 
становить 0,03 (табл. 2). 

Населені пункти, в яких проводився ци-
тогенетичний моніторинг, характеризуються 
наявністю наступних типів джерел техно-
генного забруднення: Новодністровськ – 
потужні високовольтні лінії електропередач, 
Красноїльськ – деревообробний завод, Лу-
жани – спиртовий завод, Кострижівка – цук-
ровий завод, Магала, Мамаївці та Рідківці – 
перевантаження автодоріг автомобільним 

транспортом, Киселів та Веренчанка – тери-
торії, що зазнали впливу ЧАЕС, Чорнівка – 
централізоване міське сміттєзвалище.  

В цілому по Чернівецькій області групу 
підвищеного генетичного ризику склали 
25% від загальної кількості обстежених ді-
тей. Що стосується контрольних пунктів, то 
у них не виявлені представники з підвище-
ним рівнем генетичних зрушень в соматич-
них клітинах. 

На дослідженій території найбільший рі-
вень цитогенетичних змін спостерігається у 
дітей с. Чорнівка, де джерелом забруднення 
виступає централізоване міське сміттєзвали-
ще, та с. Рідківці, через яке проходить авто-
мобільна траса з рухом. Частота клітин з мі-
кроядрами в дітей у цих реперних точках 
становить 0,043 та 0,038, що в два рази пере-
вищує фонове значення. 

У селах Чорнівка та Рідківці у групу під-
вищеного ризику увійшли 59% обстежених 
дітей, тобто у даних населених пунктах за 
цим показником найбільш важка ситуація 
по дослідженій території. 

Високий рівень пошкодження генетично-
го матеріалу був зареєстрований у с. Мамаї-
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вці (0,034), де, як і в с. Рідківці, має місце 
інтенсивний автомобільний пресинг. В насе-
лених пунктах, де наявні такі техногенні 
джерела забруднення, як спиртовий, цегель-
ний та деревообробний заводи, а також по-
тужні високовольтні лінії, рівень пошкоджу-
ваності ексфоліативних клітин у дітей ви-
явився вищим середнього.  

Цікавим виявився той факт, що у дітей, 
які проживають на території с. Веренчанка, 
яке зазнало впливу аварії на ЧАЕС, встанов-
лено рівень мікроядерного індексу на рівні 
фонових значень (0,024). Можна допустити, 
що такий низький показник може бути обу-

мовлений стабілізацією екологічної ситуа-
ції. 

На основі цитогенетичного моніторингу, 
дитячого населення сільських населених 
пунктів Чернівецької області можна зробити 
висновок, що навіть в таких не урбанізова-
них екологічних системах наявні небезпечні 
для спадкового матеріалу.  

Отримані дані свідчать про необхідність 
розширення генетичного моніторингу в на-
селених пунктах Чернівецької області для 
ранньої діагностики стану організму дітей за 
генетичним статусом і виділення груп під-
вищеного ризику, які вимагають підсиленої 

Таблиця 2 
Рівень зустріваності мікроядер в соматичних клітинах дітей, що проживають в сільських населених пунктах  

з різними типами джерел техногенного забруднення  

 № 
з/п 

Досліджувана територія  
та джерело забруднення 

Частота клітин з мікроядрами, 
УПП 

Рівень пошкод-
жуваності 

ексфоліативних 
клітин дітей 

min ÷ max M ± m 

1 Мамаївці (траса з інтенсивним 
автомобільним пресінгом) 0,026 ÷ 0,039 0,034 ± 0,0006* 0,63 Високий 

2 Лужани (спиртовий завод) 0,024 ÷ 0,037 0,031 ± 0,0006* 0,50 Вищий середнього 

3 Киселів (цегельний завод +  
вплив ЧАЕС) 0,022 ÷ 0,035 0,030 ± 0,0022* 0,46 Вищий середнього 

4 Кострижівка (цукровий завод) 0,024 ÷ 0,037 0,031 ± 0,0024* 0,50 Вищий середнього 

5 Веренчанка (зона, що зазнала 
впливу ЧАЕС) 0,017 ÷ 0,040 0,024 ± 0,0016 0,21 Нижчий середнього 

6 Рідківці (траса з інтенсивним 
автомобільним пресингом) 0,028 ÷ 0,053 0,038 ± 0,0030* 0,79 Максимальний 

7 Магала (траса з інтенсивним 
автомобільним пресингом) 0,024 ÷ 0,038 0,031 ± 0,0012* 0,50 Вищий середнього 

8 Новодністровськ (потужні 
високовольтні лінії) 0,023 ÷ 0,039 0,032 ± 0,0018* 0,54 Вищий середнього 

9 Чорнівка (централізоване міське 
сміттєзвалище) 0,032 ÷ 0,054 0,043 ± 0,0038* 1 Максимальний 

10 Красноїльськ  
(деревообробний завод) 0,023 ÷ 0,041 0,032 ± 0,0020* 0,48 Вищий середнього 

Фонове значення   0,022 ± 0,0004     

Усереднене значення   0,030 ± 0,001     

Примітка: * Достовірна різниця у порівнянні з фоновим значенням (р<0,05). 
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медичної уваги, а також для оцінки екологі-
чної ситуації за мутагенним фоном з метою 

своєчасної реабілітації стану оточуючого 
середовища і здоров’я населення.  

Висновки  

1. Одним із найбільш небезпечних антро-
погенних джерел забруднення з вираженим 
мутагенним ефектом є централізоване сміт-
тєзвалище. 

2. Забруднювачі, які викидаються авто-
мобільним транспортом, викликають значні 
зміни генетичного матеріалу. 

3. Рекомендовано застосування антимута-
генних препаратів мешканцями с. Чорнівка та 

Рідківці Чернівецької області, в яких відміче-
но максимальний рівень пошкодження генети-
чного матеріалу у дитячого населення. 

4. У селах Чернівецької області, які за-
знали радіаційного забруднення внаслідок 
Чорнобильської аварії, рівень змін спадко-
вого матеріалу поступається змінам, спри-
чиненим іншими чинниками, що свідчить 
про стабілізацію екологічної ситуації.  
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