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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»

У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також 
присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології.

У зв’язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у наукових стат-
тях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями (№ держреєстрації) аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття після редагування та рецензування подається у 2-х примірниках з супровідним листом, експерт-
ним заключениям, рецензією, електронним носієм. Об’єм оригінальних і оглядових статей 7-15 сторінок 
тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, реферати. Другий екземпляр статті підписується 
авторами з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої та службової адреси, номерів телефонів, 
дати подання до друку. 

Текст і таблиці першого екземпляру статті повинні бути набраними тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 
або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль з обов’язковим наданням електронного варіанту). Диск чи 
електронний носій повинен бути новим, а надрукований текст на принтері на білому папері, чітким шриф-
том, без помарок і виправлень. Текст на електроному носієві повинен бути повним аналогом тексту на па-
пері і записаний в 2-х файлах. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі обов’язкові для морфологіч-
них робіт – 9x12 см) вміщуються на сторінках статті в ході викладення матеріалу або компонуються на одній 
сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. 
Сторінки не нумерувати.

До друку приймаються наукові статті, які містять такі необхідні елементи: шифр УДК; назва статті; ініціали та 
прізвища авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п ‘яти осіб); назва установи та місто.

Назва та номер держреєстрації наукової теми.
Вступ (Вступление): постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх (за 10 років) досліджень 

та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; № держреєстрації; 
визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета дослідження (Цель исследования) (постановка завдання).
Об’єкт і методи дослідження (Объект и методы исследования).
Результати досліджень та їх обговорення (Результаты исследований и их обсуждение).
Висновки (Выводы).
Перспективи подальших досліджень (Перспективы дальнейших исследований).
Література (Литература).
Реферати (резюме) російською, українською мовами обсягом не більше по 0,5 стор. кожен та ключовими 

словами. Резюме англійською мовою має бути структурованим, обсяг – 2 сторінки.

Список літератури складається в алфавітному порядку. Література має бути оформлена згідно вимог ДАКу. 
Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних дужках.

Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм.  
На початку з лівого боку друкується УДК, потім у слідуючому рядку ініціали авторів і прізвище, у наступному рядку – 
назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) – текст статті. Поля: зліва і справа 
2,5 см, зверху і знизу 3,0 см. 
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Дана робота виконана в межах навчально-до-
слідницької теми «Морфогенез загальнопатологіч-
них процесів», № державної реєстрації 013U003315.

Вступ. Сечовий міхур (СМ) є одним із важливих 
органів сечовивідної системи та організму в ціло-
му [7]. В літературі існує багато відомостей про за-
хворювання різних органів та систем, але значно 
менше інформації про їх зв’язок із забрудненням 
навколишнього середовища [5]. Вплив екзо- та ен-
догенних факторів може призвести до порушення 
нормального функціонування СМ. У наш час еколо-
гічний стан є важливим фактором, який негативно 
впливає на здоров’я населення. Постійні шкідливі 
викиди промислових підприємств, транспорту, ава-
рії на заводах та фабриках ведуть до забруднен-
ня навколишнього середовища та на сьогоднішній 
день досягають значних масштабів, що призводить 
до значного перевищення допустимих санітарних 
норм, тотальної контамінації ґрунтів, водойм та ат-
мосфери [1,4,9]. Суттєве місце серед екзогенних 
чинників займають солі важких металів (СВМ), які є 
особливо небезпечними з погляду на їх токсичність 
і розповсюдженість, як на території України, так і 
інших країн світу [3,6,8,10]. У Сумській області від-
мічається підвищення вмісту в ґрунті солей заліза, 
марганцю, хрому, міді, кобальту, нікелю, свинцю та 
цинку. В окремих випадках їх концентрації досяга-
ють токсичних рівнів та перевищують гранично до-
пустимі межі у декілька разів [2].

Існують відомості про вивчення морфофункціо-
нальних особливостей сечового міхура за умов дії 
деяких мікроелементів, але результати досліджень 
комбінованого впливу СВМ, у науковій літературі, 
нажаль, висвітлені недостатньо, що й спонукало нас 
до проведення власних досліджень [11,12].

Мета дослідження. Вивчення в експерименті 
на білих лабораторних щурах зрілого віку гістологіч-
них особливостей будови сечового міхура за умов 
вживання солей важких металів та корекції їх впливу. 

Об’єкт і методи дослідження. Експеримен-
тальне дослідження проведене на 24 лабораторних 
білих щурах-самцях вагою 180-200 г. Щурів було 
розподілено на 3 серії: контрольну (І), експеримен-
тальну з солями важких металів (ІІ) та експеримен-
тальну з солями важких металів та вітаміном Е (ІІІ). 
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Тварини І серії отримували звичайну питну воду, 
тварини ІІ серії отримували питну воду з комбіна-
цією солей важких металів (цинку (ZnSO4•7H2O) – 
5 мг/л, міді (CuSO4•5H2O) – 1 мг/л, заліза (FeSO4) – 
10 мг/л, марганцю (MnSO4•5H2O) – 0,1 мг/л, свинцю 
(Pb(NO3)2) – 0,1 мг/л, хрому (K2Cr2O7) – 0,1 мг/л), 
а тварини ІІІ серії отримували звичайну питну воду з 
додаванням зазначеної комбінації солей важких ме-
талів та введенням вітаміну Е. Експеримент тривав 
протягом 30 днів. Піддослідних лабораторних тва-
рин упродовж експерименту утримували відповід-
но до правил, прийнятих Європейською конвенцією 
із захисту хребетних тварин, яких використовують 
для експерименту і наукових завдань (Страсбург, 
1986 р.), принципів Гельсінської декларації, прийня-
тої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 
асоціації (1964-2000 рр.), «Загальних етичних пра-
вил експериментів над тваринами», затверджених 
І Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). 
Для дослідження морфологічних змін у СМ тварин 
виводили з експерименту на 30-ту добу шляхом 
декапітації під ефірним наркозом. Після середин-
ної лапаротомії виділяли СМ та фіксували його у 
10 % розчині нейтрального формаліну упродовж 
24 годин. Після чого матеріал заливали СМ в пара-
фін, та на ротаційному мікротомі виготовляли зрізи 
товщиною 5 мкм. Гістологічні препарати забарвлю-
вали гематоксиліном та еозином. Отримані препа-
рати досліджували і фотографували за допомогою 
цифрової системи виводу зображення «SEO Scan 
Lab 2.0» (Україна). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При експериментальному дослідженні СМ контр-
ольної серії щурів (І) контуруються всі його оболонки 
з нормальною їх структуризацією. Слизова оболон-
ка СМ покрита перехідним епітелієм, який вистилає 
орган з середини з утворенням численних складок 
(окрім трикутника СМ). Слизова оболонка розта-
шовується на рихлій підслизовій основі, що щіль-
но з’єднана з наступною оболонкою – м’язовою. В 
останній чітко візуалізуються усі шари гладких пуч-
ків міоцитів. Серозна оболонка СМ утворена пухкою 
сполучною тканиною, що зовні покриває весь орган. 
Судинне русло має типову будову з добре розвину-
тим мікроциркуляторним руслом (рис. 1-А).
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При гістологічному дослідженні СМ другої експе-
риментальної серії щурів, які споживали воду з со-
лями важких металів на 30 день виявляються значні 
морфологічні зміни та набряк усіх оболонок стінки 
органа. У сполучній тканині відзначаються озна-
ки дезорганізації з явищами мукоїдного набряку. У 
м’язовій тканині виявляється порушення пошаро-
вої структурованості та витончення гладких клітин. 
У слизовій оболонці відмічаються набрякові та дис-
трофічні зміни уротелію. Деструкція епітелію на зна-
чному протязі слизової оболонки веде до злущення 
клітин та десквамації поверхневого шару і погіршен-
ня візуалізації складок перехідного епітелію. У таких 
клітинах СМ привертає увагу світла цитоплазма з 
гіпохромними ядрами (у порівнянні з контролем). 
Відзначається місцеве венозне повнокров’я та стаз 
судин. Присутні явища місцевої змішано-клітинної 
та лейкоцитарної інфільтрації, з ознаками залучення 
в процес пошкодження усіх шарів СМ (рис. 1-Б).

При гістологічному дослідженні СМ третьої екс-
периментальної серії щурів, які споживали воду з 
солями важких металів та вітаміном Е на 30 день ви-
являється нормальна структуризація усіх шарів СМ 
з незначним набряком, незначною змішано-клітин-
ною інфільтрацією, без виражених дистрофічних та 
деструктивних змін (рис. 1-В).

При вивченні результатів світової та вітчизняної 
літератури все частіше зустрічаються дані про нега-
тивний вплив підвищеної кількості СВМ на живі ор-
ганізми [1,2,8,9,10]. Поширеність СВМ у світі веде 
до їх кумуляції, розвитку мікроелементозу та виник-
нення різних патологій [3,6,11,12].

Оцінюючи ступінь впливу модельованого нами 
мікроелементозу на СМ упродовж 30 днів (підго-
стрий період), ми відмічаємо значні морфологічні 
зміни в стінці органа, що, без сумніву, призведе до 
порушення його резервуарної та видільної функ-
цій. Саме тому, дослідження комбінованого впливу 
СВМ (в залежності від тривалості споживання) на всі 
ланки розвитку порушень СМ є актуальними та важ-
ливими для подальшого вивчення.

Висновки
1. Солі важких металів зумовлюють глибокі мор-

фологічні трансформації у всіх структурах сечового 
міхура. 

2. Застосування вітаміну Е оптимізує морфоло-
гічні показники стінки сечового міхура після вживан-
ня підвищеної кількості СВМ.

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується вивчення морфофункціональ-
них змін у сечовому міхурі в умовах хронічного впли-
ву солей важких металів.

Рис. 1. Гістологічна картина стінки СМ контрольної серії щурів (А),  
експериментальної серії щурів з додаванням СВМ (Б),  

та експериментальної серії щурів з додаванням СВМ та вітаміну Е (В).  
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. x 100.
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УДК: 616.62-007.7-091.8-092.9[546.19+546.23+546.47/.49+546.56/.57+546.73/.76]-38
ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЕЧОВОГО МІХУРА ЩУРІВ ЗА УМОВ МОДЕЛЬОВАНОГО ПІДГОСТРОГО 

ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Романюк А. М., Сікора В. В., Линдін М. С., Будко Г. Ю., Піддубний А. М.
Резюме. Робота присвячена вивченню морфологічних особливостей сечового міхура білих лаборатор-

них щурів за умов вживання солей важких металів та корекції їх впливу. Дослідження проводилося на 24 білих 
лабораторних щурах, які були розподіленні на 3 серії: контрольну (І), експериментальну з солями важких 
металів (ІІ) та експериментальну з солями важких металів та вітаміном Е (ІІІ). Встановлено, що вплив солей 
важких металів призводить до морфологічних змін у будові стінки сечового міхура, а добавляння в раціон 
вітаміну Е призводить до корекції показників та зниження впливу комбінації солей важких металів на міхур.

Ключові слова: сечовий міхур, солі важких металів, морфологічна будова, мікроелементози, забруд-
нення навколишнього середовища.

УДК: 616.62-007.7-091.8-092.9[546.19+546.23+546.47/.49+546.56/.57+546.73/.76]-38
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КРЫС В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАННОГО 

ПОДОСТРОГО ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Романюк А. Н., Сикора В. В., Лындин Н. С., Будко А. Ю., Поддубный А. М.
Резюме. Работа посвящена изучению морфологических особенностей мочевого пузыря белых лабо-

раторных крыс в условиях воздействия солей тяжелых металлов и коррекции их влияния. Исследование 
проводилось на 24 белых лабораторных крысах, которые были распределении на 3 серии: контрольную (I), 
экспериментальную с солями тяжелых металлов (II) и экспериментальную с солями тяжелых металлов и 
витамином Е (ІІІ). Установлено, что влияние солей тяжелых металлов приводит к морфологическим изме-
нениям в строении стенки мочевого пузыря, а добавление в рацион витамина Е приводит к коррекции по-
казателей и снижению влияния комбинации солей тяжелых металлов на пузырь. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, соли тяжелых металлов, морфологическое строение, микроэлемен-
тозы, загрязнение окружающей среды.
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THE HISTOLOGICAL CHANGES IN THE URINARY BLADDER, CAUSED BY SIMULATED SUBACUTE INFLU-

ENCE OF HEAVY METAL SALTS 
Romaniuk A. M., Sikora V. V., Lуndіn M. S., Budko G. Yu., Piddubnyi A. M.
Abstract. There are lot of information in the literature about the disease of various organs and systems, but sig-

nificantly less information about their connection with environmental pollution. Significant place among exogenous 
factors take heavy metal salts (HMS), which is especially dangerous in terms of their toxicity and prevalence, both 
on the Ukraine territory and other countries. In the Sumy region observed increase in soil salt content of iron, man-
ganese, chromium, copper, cobalt, nickel, lead and zinc. In some cases, the concentrations reach toxic levels and 
exceed the maximum permissible limits several times. This work is devoted to the study of morphological features 
of urinary bladder of the white laboratory rats at the use of heavy metal salts and correction of it’s influence by vita-
min E. The study was conducted on 24 white laboratory rats that were divided into 3 series: control (I), experimental 
with consumption combinations of heavy metal salts (II) and experimental with consumption combinations of heavy 
metal salts and vitamin E (III). The experimental laboratory animals kept in accordance with all adopted regula-
tions. After experiment the histological specimens were stained with hematoxylin and eosin. The specimens were 
analyzed using a light microscope with a digital camera «SEO Scan Lab 2.0». The study of control series of rats (I) 
showed all layers of urinary bladder wall with their normal structuring. The mucous membrane of urinary bladder is 
covered with transitional epithelium, which lines the organ from the middle with formation of numerous folds (except 
triangle of urinary bladder). The mucous membrane is located on the loose submucous layer that tightly connected 
with the following shell – muscular. In the last are clearly visualized all layers of smooth myocytes. The serous mem-
branes of urinary bladder formed by loose connective tissue that covers the outside of whole organ. Blood vessels 
has a typical structure with well-developed microvasculature system. A month later the study of the rats urinary 
bladder wall of experimental series (II) were detected significant morphological changes and edema of all layers in 
the microscopic research compared to the control group. The destruction and desquamation of the surface layer 
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epithelium. In these cells attracts light cytoplasm of hypochromic nuclei (compared to control). In the current study 
were present the phenomenon of local mixed-cells and leukocyte infiltration, also signs of local venous plethora 
and stasis of blood vessels. At the histological investigated of experimental rats, which were drinking water with 
HMS and vitamin E observed normal structuring of all layers of the urinary bladder wall with little swelling, a small 
mixed-cells infiltration, without the expressed dystrophic and destructive changes. It was established that the effect 
of HMS leads to morphological changes in the structure of the bladder wall, and the addition of vitamin E in the diet 
leads to a correction of parameters and reduce the influence of the heavy metal salts combination on the bladder. 
When studying results of world and national literature is more common data about negative influence of increased 
amounts of HMS on living organisms. Prevalence of HMS in the world leads to the accumulation, microelementosis 
development and of various pathologies. For this reason, the study of the combined effects of HMS (depending on 
the duration of its consumption) at all levels of violations of urinary bladder are relevant and important for further 
study.

Keywords: urinary bladder, heavy metal salts, morphological structure, microelementosis, environmental pol-
lution.
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