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Осуществлено исследование мутагенной активности окружающей природной среды г. Кременчуг с исполь-
зованием МЯ-теста, который является одним из современных методов мониторинговых исследований при 
оценке загрязнения окружающей среды опасными токсичными веществами естественного и антропогенного 
происхождения и определения их влияния на генетическое здоровье населения. 
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Search of mutagenic activity of natural environment of Kremenchug is carried out with the use of МN-test which is 

one of modern methods of monitoring researches at the estimation of contamination of environment by the hazardous 
toxic substances of natural and антропогенного origin and determination of their influence on the genetic health of 
population. 

Keywords: mutagenic background, micronucleus-test, cytogenetic inspection. 
 
Вступ. Середовище існування живих організмів містить природні та штучні мутагени, що 

призводить до необхідності виявлення їх впливу, аналізу механізмів дії та розробки методів 
попередження генетичних наслідків дії мутагенів на живі організми. На теперішній час спо-
стерігається глобальне забруднення оточуючого середовища техногенними продуктами, які, 
володіючи підвищеною мутагенною активністю, несуть у собі небезпеку впливу на генетич-
ний апарат людини, на її імунну систему. 

Аналіз попередніх досліджень. При характеристиці мутагенів важливим є той факт, що 
в переважному числі випадків вони одночасно є й канцерогенами. Це пов’язало проблему 
мутацій (мутаційна зміна ДНК у зародкових і соматичних клітинах) із проблемами злоякіс-
ного утворення (наслідки специфічної зміни ДНК у соматичних клітинах) [1]. 

У зв’язку з цим актуальним напрямом актуальним напрямом еколого-токсикологічних 
досліджень є визначення мутагенного фону територій. До наступних скринінгових методів 
дослідження стану довкілля і стану генетичного здоров’я населення слід віднести, в першу 
чергу, цитогенетичний моніторинг [2], який є досить простим методом визначення геноток-
сичності чинників забруднення середовища шляхом встановлення  частоти мікро ядер у ін-
терфаз них клітинах. Останній застосовують для виявлення цитогенетичних аномалій в со-
матичних клітинах. Найбільшу цікавість представляє проведення мікроядерного (МЯ)-тесту 
в епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини людини [3], оскільки букальний епі-
телій є своєрідним „дзеркалом”, що відображає стан усього організму, в який надходять ксе-
нобіотики орально або інгаляційно. Тому результати МЯ-тесту можуть слугувати показни-
ком дії на організм мутагенів, що потрапляють з харчовими продуктами, вдихуються через 
атмосферне повітря і призводять до утворення мікро ядер. Мікроядра, які виявляються у ви-
гляді невеличких додаткових ядер у цитоплазмі, з’являються в результаті порушення норма-
льної сегрегації хромосом у мітозі, будучи хромосомами, що відстали, або в результаті хро-
мосомної аберації, або будучи ацентричними хромосомними фрагментами [4]. Мінімальну 
частоту генетичних порушень слід очікувати в організмів, що мешкають у найчистіших – 
еталонних – зонах заповідних територій. Цей рівень генетичних порушень і слід прийняти за 
норму, ту точку відліку, з якою слід порівнювати результати, отримані в зоні відчуження або 
в зоні можливого забруднення. 

Мета роботи. Оцінка мутагенності довкілля за допомогою МЯ-тесту у м. Кременчуку. 
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Матеріал і результати дослідження.  Даний район обраний як об’єкт дослідження у 
зв’язку зі значним техногенним навантаженням території, стан здоров’я населення якої ви-
значається як незадовільний, та за результатами останніх перевірок має найвищій рівень он-
козахворюваності по області [5]. Як відомо, саме мутагенна дія чинників навколишнього 
природного середовища здійснює вагомий внесок у підвищення рівня  саме цього виду за-
хворюваності. Слід також ураховувати, що генетичні зміни в людському організмі відбува-
ються повільно, а тому наслідки мутагенної дії шкідливих чинників довкілля на спадковість 
може не проявлятися протягом цілих наступних поколінь [4]. Профілактика таких змін не-
можлива без визначення рівня мутагенного фону компонентів навколишнього середовища. 

Для оцінки екологічної ситуації за загальним мутагенним фоном використовуються ре-
зультати цитогенетичного обстеження дітей дошкільного віку, тому що в результаті чисель-
них досліджень різновікових груп населення було встановлено, що саме вони є найбільш чу-
тливими до несприятливих впливу зовнішніх чинників: зазнають мінімальної добової 
міграції, не мають у життєвому анамнезі контактів з виробничими факторами, шкідливих 
звичок (паління тютюну, вживання алкоголю та ін.), які можуть псувати цитогенетичну кар-
тину організму дорослої людини, і забезпечені, як правило, більш систематичним медичним 
оглядом. До того ж, у дитячому організмі, порівняно з організмом дорослої людини, процеси 
метаболізму і розподілу клітин відбуваються набагато інтенсивніше. Тому організми дітей є 
найбільш чутливими до впливу негативних екологічних чинників. Усе це надає можливість 
обґрунтувати використання епітеліоцитів слизової оболонки порожнини роту дітей дошкіль-
ного віку для біоіндикації загального мутагенного фону навколишнього середовища.  Мікро-
ядерний індекс розраховують за частотою зустрічання клітин із мікро ядрами в перерахунку 
на 1 клітину. На базі отриманих даних визначається умовний показник ушкодження у струк-
турі біопараметру, що спричинені несприятливими умовами довкілля – УПУі. Його значення 
змінюються в діапазоні від 0 до 1. Для оцінки стану навколишнього середовища застосову-
ють оціночну шкалу (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Шкала оцінки стану біосистем і екологічної ситуації  
Показник генетичних 

пошкоджень 
Рівень генетичних 
пошкоджень 

Стан  
біосистем 

Екологічна ситуація 
територій за мутаген-

ним фоном 
0-0,150 низький сприятливий еталонна 

0,151-0,300 нижчий за середній насторожує задовільна 
0,301-0,450 середній конфліктний незадовільна 
0,451-0,600 вищий за середній загрозливий незадовільна 
0,601-0,750 високий критичний катастрофічна 
0,751-1,000 максимальний небезпечний катастрофічна 

 
Оцінку достовірності отриманих у процесі дослідження результатів проводили з викорис-

танням методу альтернативної варіаційної статистики за Ст’юдентом-Фішером. 
Результати цитогенетичного обстеження дітей дошкільного віку м. Кременчука за допо-

могою МЯ-тесту (табл. 2) дозволяють констатувати, що екологічна ситуація даної території 
за мутагенним фоном є незадовільною, а стан дитячого організму в середньому визначається 
як конфліктний. Рівень мікро ядерних фрагментів у клітинах дітей, що досліджувались, у 7,1 
разів вищий за порівнянням  зі всеукраїнським контролем (смт. Нікіта, АР Крим). 

Незадовільний мутагенний фон регіону, що досліджується, обумовлює впровадження ві-
дповідних оздоровчих заходів щодо поліпшення незадовільного стану організмів і зниження 
ризику генетичних відхилень у дітей. З цією метою була розроблена система комплексної 
реабілітації [4], що включає застосування природних адаптогенів і природно-кліматичних 
чинників санаторно-курортних центрів України. 
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Таблиця 2 – Загальний мутагенний фон навколишнього середовища у 
                 м. Кременчуку за МЯ-тестом  

 
Місто 

Кіль- 
кість об-
стежених 
дітей 

МЯ-індекс 
на 1 клітину 

 
УПП 

Рівень по-
шкод- 
женості 
клітин ді-

тей 

Стан 
дитячого 
організму 

Екологічна 
ситуація 
за мутаген-
ним фоном 

м. Кременчук 30 0,078±0,006 0,433 Середній Конфліктний Незадовільна 

АР Крим 
смт. Нікіта (всеукра-
їнський контроль) 

88 0,011±0,001 0,061 Низький Сприятливий Еталонна 

 
Прикладом десмутагенної дії також може слугувати зменшення мутагенної активності 

продуктів під впливом екстрактів з ряду овочів і фруктів. Було виявлено, що деякі з них во-
лодіють сильним захисним ефектом – сполуки, які містяться в капусті, зеленому перці, на-
сінні рослин, яблуках, цибулі, імбирі, ананасах, листя м’яти. Упровадження спеціальної сис-
теми оздоровлення дасть змогу у декілька разів поліпшити цитогенетичних статус населення. 
З урахуванням попередньо проведених досліджень рівня техногенної небезпеки Полтавської 
області [5], наступними територіями для проведення аналогічних цитогенетичних дослі-
джень слід обирати міста регіону, подібні до мм. Кременчука і Полтави. 

Висновки. Запропонована оптимальна стратегія захисту людей від негативного впливу 
мутагенної активності забруднюючих речовин навколишнього середовища, яка передбачає 
два шляхи - заборона або регламентація надходження у навколишнє середовище шкідливих 
для здоров’я людей речовин; підвищення стійкості людського організму за рахунок збіль-
шення неспецифічної резистентності, розширення можливостей імунної системи, активізації 
відновлювальних процесів. 
       Аналіз проведених досліджень підтверджує доцільність упровадження в промислово на-
вантажених містах генетичного моніторингу, який дає змогу не лише визначати існуючий 
мутагенний фон території, а й своєчасно впроваджувати реабілітаційні заходи, що є вагомим 
інструментом визначення ступеня забруднення навколишнього середовища. 
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