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  Андрусишина І. М. Гігієнічна оцінка впливу металів на 

ендокринну систему як техногенних факторів малої інтенсивності. – 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук за 

спеціальністю 14.02.01- Гігієна та професійна патологія. – Державна установа 

«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних 

наук України», Київ, 2020. 

 Дисертація присвячена  актуальній проблемі медицини праці, яка 

стосується комплексної гігієнічної та екологічної оцінки  особливостей дії 

металів  на  ендокринну систему працюючих та населення, вивченню  процесів 

адаптації організму на молекулярному, клітинному та системному рівнях та 

обґрунтуванню оптимальних рівнів вмісту металів (Ag, Al, Cr, Mn) у 

біологічних середовищах, удосконаленню методичних підходів до патогенезу, 

діагностики та оцінки ризику. 

   У сучасне виробництво все більш активно впроваджуються новітні 

технології, застосовуються нові матеріали, що  часто супроводжується 

збільшенням хімічного навантаження організму працюючих. Дана тенденція 

обумовлена  емісією мікро- та наночастинок металів у повітря робочої зони в 

процесах пов’язаних як з отриманням наноматеріалів металів, так і у 

традиційному виробництві  металообробки, електрозварювання та інших. 

   Добре відомо, що провідна роль у збереженні гомеостазу організму 

при формуванні довготривалої адаптації, в тому числі до дії важких металів, 

належить ендокринній системі. Проблема адаптаційних, передпатологічних і 

патологічних реакцій організму на дію екзогенних  хімічних речовин тісно 

переплітається з питаннями оцінки норми і її коливань. Надлишок або нестача 

певних металів у організмі порушує збалансованість метаболічних процесів та 

викликає різні зміни ендокринної, імунної, репродуктивної та інших систем, 

що може призвести до скорочення тривалості життя. У зв’язку з цим 

проводиться пошук критеріїв ранньої діагностики їх негативного впливу на 

організм. Дослідження специфічної дії металів на органи і системи людини та 
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тварин стали предметом інтенсивних досліджень які проводяться останніми  

роками. 

 Водночас, літературні данні по вивченню виробничого впливу таких 

хімічних елементів як Al, Ag, Mn та Cr, стосуються переважно  окремих ланок 

нейроендокринної системи і не розкривають патогенетичних механізмів 

їхнього впливу на ендокринну систему загалом. Дія Al, Ag, Mn, Cr в сучасних 

умовах урбанізованого середовища є актуальною у формуванні як 

антропогенного навантаження, так і виробничого впливу. Вивчення їх дії може 

слугувати основою для обґрунтування регіональних референтних значень, що 

у подальшому забезпечить прийняття раціональних та ефективних гігієнічних 

заходів. 

 Тому мета даного дослідження полягала у виявленні особливостей дії 

металів як факторів малої інтенсивності на  ендокринну систему та 

обґрунтуванні оптимальних рівнів їх вмісту у біологічних середовищах, 

удосконаленню методичних підходів до патогенезу, діагностики та оцінки 

ризику. 

 У зв’язку з цим на першому етапі досліджень було проведено 

комплексну гігієнічну оцінку  умов праці працюючих (електрозварювальників, 

акумуляторників, водіїв та ювелірів), яка свідчила, що основним 

несприятливим чинником на робочому місці працюючих  був пил,  який   у 10 

разів перевищував рівень ГДК  у повітрі робочої зони. Вміст важких металів 

також був вищим за діючі ГДК в Україні:  Mn - у 80 разів, Fe -  у 7,7 разу та Al 

-  у 98  разів. За умов моделювання зварювального процесу із застосуванням 

різних типів електродів встановлено, що у повітрі робочої зони утворюються 

аерозолі з високою долею дисперсних наночастинок металів (від 0,62  до 12,0 

разів для окремих металів: Cr, Mn, Zn, Fe, Cd, Mg, Al, Si).  

Комплексними еколого-гігієнічними дослідженнями виявлено 

закономірності змін вмісту токсикантів у різних об’єктах довкілля, які носять 

різноспрямований характер. Так, спостерігається поступове збільшення вмісту  

металів (Al на 0,43  та Zn  у 2,45 рази) у ґрунтах,  в атмосферному повітрі  (Al –  
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у 9 разів, Ni – у 5 разів, Mg – у 4 рази, Mn - у 6 разів, Zn – у 0,30 разів), у 

питній воді  ( водопровідна - Са у 1,6 та Mg  1,2 ГДК, у артезіанській – Mn -

1,45 ГДК,  Fe - 1,2 ГДК та Pb - 1,1 ГДК) та у харчових продуктах  (Al  та Cr– 

1,02  - 2,9 ГДК - у овочах та хлібних продуктах, Cr  у м’ясних виробах - у 3,0 

ГДК, Pb у молочних продуктах та хлібних виробах у 1,4-1,6 ГДК). Водночас,  

виявлено ряд дефіцитів есенційних елементів  (Se, Ca, Mg, Cu, Zn)  у питній 

воді та харчових продуктах. Доведено, що перевищення вмісту  таких  металів 

як Al, Cd, Cr, Mn, Zn  у різних об’єктах довкілля  характеризує їх як 

пріоритетні маркери експозиції в подальших дослідженнях. 

Другим етапом досліджень було вивчення регіональних особливостей 

вмісту хімічних елементів у біологічних середовищах населення різних 

регіонів України. Виявлено певні коливання вмісту хімічних елементів (у 

цільній крові мешканців Львову та Кривого Рогу Al, Cd, Cr, Mn, Zn надлишок 

Сa, Mg, Mn та дефіцит Se та Zn; у сироватці крові мешканців Київської, 

Чернігівської та Житомирської областей надлишок Mn, Al  та Cr і дефіцит Zn), 

які залежали від регіону проживання обстежених. Встановлено, що  

неінвазивні субстрати – волосся, нігті, слина, сеча  адекватно відображають 

порушення балансу макро- (МаЕ) та мікроелементів (МЕ)  у обстежених,  що 

може бути використано в якості додаткових маркерів оцінки дисбалансу 

хімічних елементів. 

  Слід відзначити, що у пацієнтів з ендокринними порушеннями 

виявлено дисбаланс Al, As, Cr, Se і Zn у волоссі, сироватці крові та сечі. 

Встановлено відмінності в накопиченні МаЕ та МЕ в волоссі в залежності від 

характеру ендокринної патології. Так, у пацієнтів з діагнозом цукровий діабет 

(ЦД) в волоссі відзначено високий вміст Zn, Sе, Mo і V і низький вміст Cr, Mn і 

Cu. У той же час в волоссі пацієнтів з діагнозом гіпотиреоз (ГТ) - порушення 

вмісту Mn, Zn, Cu, Se і V. У осіб, які мешкають у Житомирській області з  

встановленим діагнозом автоімунний тиреоідит (АТ) виявлено дефіцит Ca, Mg, 

Zn у сироватці крові, який супроводжувався низьким рівнем гормону вільного 

Т4 щитоподібної залози (ЩЗ), але на при цьому спостерігали  перевищення 
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вмісту Al (порівняно з контролем). У цих осіб високий вміст Ag 

супроводжувався дефіцитом Se та високим вмістом тиреотропного гормону 

(TТГ) та вільного тироксину (вільний  Т4), що свідчить про розвиток  АТ. У 

мешканців Київської області з діагнозом АТ явних ознак дисбалансу МЕ не 

виявлено. Водночас, високий рівень цинку у сироватці крові цих обстежених 

супроводжувався низьким вмістом TТГ. 

Результати проведених досліджень свідчать про цілий ряд дисбалансів 

МаЕ та МЕ у біологічних середовищах (цільній крові, сироватці крові, слині та 

сечі)  професійних контингентів (зварювальників, акумуляторників, ювелірів). 

Так, у цільний крові у зварювальників виявлено навантаження організму Al, 

Mn, Fe, Cr та Pb,  у акумуляторників  – As, Mg, Pb, а у ювелірів – Al, Ag, As,Cr.  

Визначення вмісту хімічних елементів у неінвазивному біологічному 

середовищі, як, наприклад, у волоссі  зварювальників дозволило виявити 

завищений вміст  Cd, Cr, Fe, Pb порівняно з контролем. Вміст Fe у порівнянні  

з «умовною нормою» був високим, незважаючи на постекпозиційний етап 

спостережень (стаж більше 24 років). У акумуляторників відмічено 

накопичення  Cd, Fe, Se, Zn у волоссі, а відсутність високого рівня вмісту Pb 

обумовлена тривалістю професійного контакту (тільки 5 років). В той же час у 

ювелірів виявлено зростання вмісту Ag, Cd, Cu, Pb у волоссі у порівнянні з 

контрольною групою. Застосування неінвазивних біологічних середовищ для 

оцінки професійної експозиції показало, що вони адекватно відображають 

порушення обміну МаЕ та МЕ  в  осіб різних професій,  що може бути 

використано в якості додаткового маркеру оцінки несприятливого впливу 

важких металів на виробництві. 

Для більш глибокого розуміння та розкриття патогенетичних основ 

розвитку вищезазначених порушень МаЕ та МЕ пов’язаних з ендокринною 

системою, нами проведено серію токсикологічних досліджень, що 

відображено у третьому етапі досліджень. Останні продемонстрували,  що 

дезінтеграція ендокринної системи залежить від статі тварин, шляху  введення 

токсикантів та пов'язана з їх фізико-хімічними властивостями. Встановлено, 
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що  за умов підгострого  інтраперитонеального та гострого перорального 

введення металів у дозах 0,05 та 0,5 мг/кг відбувається накопичення: Al, Ag, Cr 

та Mn як у внутрішніх органах експериментальних тварин, так і їх 

ендокринних органах. Показано, що Al утримується в тканині  ЩЗ довше, ніж 

Ag, Mn, та Cr, але у тканині підшлункової залози (ПЗ) картина змін - зворотня. 

При  порівнянні дії мікро- та наночастинок металів відмічено перевагу 

функціональної кумуляції наночастинок (НЧ) металів, тоді як мікрочастинки 

(МК) сполук металів чинять фізичну кумуляцію. Виявлено, що МК металів 

всмоктуються раніше і з часом їх концентрація збільшується. Водночас, 

показана більш висока транслокація НЧ металів у ендокринних органах 

експериментальних тварин, що  свідчить про їх більш  високу токсичність. 

 Виявлено, що вплив МК (солей Ag та Al) супроводжувався суттєвими 

змінами мікроелементного балансу в цільній крові і тканинах ендокринних 

органів (ЩЗ та ПЗ) щурів, ніж за умов дії Mn та Cr.   В умовах гострої та 

підгострої інтоксикації солями металів відбуваються значні зрушення у 

функціональному стані печінки експериментальних тварин у вигляді 

підвищення рівня  глюкози, АТФ, зниження концентрації альбуміну, рівня 

антиоксидантних (церулоплазміну - ЦП)  та детоксикуючих (металтіонеїну - 

МТ) протеїнів. Солі металів викликають у експериментальних тварин 

ендокринні зрушення  зі значним зниженням рівня глюкози та С-пептиду, 

вмісту йоду та різноспрямованих змін гормонів ЩЗ.  

Дія наночастинок металів, а саме  НЧ Ag2O та НЧ Al2O3 

характеризується іншою картиною біохімічних зрушень, ніж за умов впливу 

солей. Так, НЧ Ag2O пригнічують активність ЦП, в той час як рівень МТ 

навпаки зростає, що свідчить про напругу окисно-відновних процесів. 

Експозиція НЧ Al2O3 приводила до накопичення Йоду в тканині ЩЗ 

ефективніше, ніж при впливі НЧ Ag2O. Рівень вільного Т4 знижувався тільки в 

разі експозиції НЧ Al2O3, а концентрація ТТГ зростала в обох дослідних 

групах, що свідчить про різний характер впливу досліджуваних НЧ на 

функцію ЩЗ. Водночас, вплив НЧ Mn-Ctr та НЧ Cr-Ctr супроводжувався 
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змінами показників функціонального стану печінки (АТФ, глюкоза, ЦП та 

МТ), які були більш виражені за умови дії НЧ Mn-Ctr та характеризувались 

ендокринними зсувами гормонів з боку ПЗ та ЩЗ, які були більш вираженими 

для НЧ Cr-Ctr. 

Експериментальна оцінка гістологічних змін в ендокринних органах 

показала, що дія солей металів на тканину ЩЗ носить неспецифічний характер. 

Морфологічні перетворення фолікулярного апарату ЩЗ за умов 

інтраперитонеального введення солей  металів характеризуються 

дистрофічними змінами тиреоїдного епітелію. При цьому   спостерігається 

тенденція до збільшення фолікулів навколо інкорпорованої паращитоподібної 

залози та, в окремих випадках виявлялась її більш глибока агрегація. За умов 

перорального ізольованого введення мікрочастинок Ag, Al і Cr порушення 

обмежувались зміною функціонального стану тироцитів і апоптозом невеликої 

їх частини, а при введенні Mn - масований некроз та апоптоз клітин ЩЗ. 

Морфологічні перетворення тканини ПЗ характеризувались функціональними 

змінамиза умови впливу Al та Mn відбувалось зниження числа острівців 

Лангерганца, а за умов дії Cr  була виявлена їх гіпертрофія. 

У дослідах in vitro  з’ясовано механізми взаємодії пептидних гормонів з 

металами у формі мікро- та наночастинок. Встановлено, що зміни 

молекулярних мас сироваткового  альбуміну людини та інсуліну обумовлені 

приєднанням окремих атомів НЧ металів (для Ag наночастинки виявлені у 

формі оксидів, а 3 атоми Cr приєднувалися до молекули інсуліну  у формі 

гідратів). Ця взаємодія обумовлювала конформаційні зміни пептидних 

гормонів, ефект руйнування був вищим за умов зростання концентрації металу 

у розчині.   

Біохімічними маркерами ефектів при дії сполук Ag та Al на адаптацію  

тварин (дисбалансу оксидантно-антиоксидантних процесів, порушення обміну 

гормонів), що характеризують стан процесу адаптації на молекулярному і 

клітинному рівні  є: на стадії тренування - для AgNO3 підвищення вмісту ЦП 

до 2,87 мкмоль/л та С-пептиду до 0,15 нг/мл (р˂0,05), для НЧ Ag2O 
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підвищення вмісту альбуміну до 83,77 г/л, АТФ у еритроцитах до 157,30 

мкмоль/л та МТ до 0,40 мкМоль/л (р˂0,05), для Al(NO3)3 підвищення вмісту 

альбуміну до 72,0 г/л, МТ - до 0,40 мкМоль/л та вільного Т4 - до 2,56 

нг/мл(р˂0,05), для НЧ Al2O3   підвищення ЦП  до 2,32 мкмоль/л (р˂0,05) ; на 

стадії напруги  - для AgNO3   зниженння АТФ еритроцитів до 26,33 г/л, 

глюкози у сироватці до 0,68 г/л та йоду у ЩЗ до 35,10 мкг/г, ТТГ сироватки до 

0,18 нг/мл (р˂0,05), для НЧ Ag2O зниження ЦП у сироватці крові до1,42 

мкмоль/л та йоду у тканині ЩЗ до 56,36 мкг/г (р˂0,05), для Al(NO3)3 зниження 

йоду  у ЩЗ до 46,06 мкг/г(р˂0,05), для НЧ Al2O3   зниження альбуміну 

сироватці  до 37,18 г/л, та вільного Т4 у сироватці до 1,14 нг/мл (р˂0,05) ; на 

стадії виснаження – для AgNO3  зниження вмісту йоду у ЩЗ до 24,37 мкг/г та 

ТТГ у сироватці  до 0,18 нг/мл (р˂0,05), для Al(NO3)3 підвищення АТФ у 

еритроцитах до 230,48 мкмоль/л та МТ у цільній крові до 0,1 мкмоль/л 

(р˂0,05). 

За умов дії сполук Mn та Cr на біохімічні процеси, що характеризують 

стан процесу адаптації на молекулярному і клітинному рівнях є: на стадії 

тренування - для Mn(NO3)3   підвищення вмісту альбуміну у сироватці крові до 

160,0 г/л, ЦП у сироватці крові  до 5,98 мкмоль/л, та МТ у цільній крові до 1,63 

мкмоль/л (р˂0,05), для НЧ Mn-Ctr підвищення вмісту альбуміну у сироватці 

крові до 320,0 г/л, ЦП до 5,08 мкмоль/л, МТ до 1,72 мг/л та йоду у ЩЗ до 85,91 

мкг/г (р˂0,05), для Cr(NO3)3 підвищення вмісту АТФ еритроцитів до 285,01 

мкмоль/л, МТ у цільній крові до 1,63 мкМоль/л та вільного Т4 у сироватці 

крові до 2,61 нг/мл (р˂0,05), для НЧ Cr-Ctr   є підвищення АТФ у еритроцитах 

до 399,02 мкмоль/л, МТ  до 1,72 мкмоль/л, С-пептиду у сироватці крові до 0,15 

нг/мл та ТТГ до 0,26 нг/мл (р˂0,05); на стадії напруги  - для  Mn(NO3)3    

зниженння АТФ у еритроцитах до 67,06 г/л, вмісту йоду у ЩЗ до 24,54 мкг/г, 

ТТГ у сироватці крові до 0,20 нг/мл та глюкози до 2,84 г/л (р˂0,05), для НЧ 

Mn-Ctr зниження АТФ у еритроцитах до 97,24 мкмоль/л (р˂0,05), для Cr(NO3)3 

зниження альбуміну у сироватці крові 52,40 г/л (р˂0,05), для НЧ Cr-Ctr    

зниження альбуміну у сироватці крові до 31,80 г/л та глюкози до 0,24 г/л 
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(р˂0,05) ; на стадії виснаження – для Mn(NO3)3   зниження вмісту йоду у ЩЗ 

до 24,54 мкг/г та зростання вільного Т4 у сироватці крові до 2,56 нг/мл 

(р˂0,05), для Cr(NO3)3 підвищення АТФ у еритроцитах до 215,24 мкмоль/л та 

зниження ЦП у сироватці крові до 1,14 мкмоль/л (р˂0,05). 

Були вивченні особливоситі елементного гомеостазу у підослідних 

тварин за умов інтраперитонеального введення солей металів, які 

характеризувалися  стадією напруги  для Al та Cr;  стадії тренування 

відповідали зміни балансу елементів за умов введення солі Mn. Суттєвих 

порушень адаптації не встановлено за умов дії Ag. За умов перорального 

введення солей металів ступінь адаптованості була вищою для сполук Ag та 

Al, стадією напруги характеризувався вплив солей Mn та Cr на елементний 

гомеостаз. Порівняння дії НЧ металів показало більшу  адаптованість до дії НЧ 

оксидів Al та Ag та гіршу до дії НЧ цитратів Mn та Cr. Виявлено статеві 

відмінності адаптації тварин. Так, у самців за умов впливу солі Al -  адаптація 

характеризувалась стадією  тренування, а у самок відповідь  на дію солі  Ag 

відповідала стадії напруги. Останнє дає підстави стверджувати про більшу 

чутливість ЩЗ самок до впливу Ag порівняно з самцями. 

Четвертим етапом досліджень було вивчення закономірностей процесів 

транслокації ряду металів з об’єктів довкілля у біологічні середовища людини 

та їх кумуляції в організмі, які вказують на можливість формування ризику 

здоров'ю на територіях з високим антропогенним навантаженням або за умов 

виробничого контакту. Лімітуючим показником шкідливості  металів було для 

Al та Cr  підвищення рівня тиреотропного гормону (TTГ) у сироватці крові, 

для Mn - рівня вільного тироксину (вільного T4).  Доведено, що у структурі 

металів, які формують неканцерогенний ризик здоров'ю, переважає Al (57,6%), 

на другому місці -  Mn (28,8%), на третьому - Cr (14,38%). У структурі 

неканцерогенного ризику здоров'ю людини переважає повітряне середовище 

для Cr, питна вода - для Mn та харчові продукти - для Al. У структурі 

неканцерогенного ризику здоров'ю переважає повітряне середовище - 95,6%, 

на частку харчових продуктів припадає - 3,7%, питної води - 0,7%.  
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Неприйнятний канцерогенний ризик розрахований для Cr за умов його 

надходження з повітрям та питною водою.  

Аналіз адаптованості організму за показниками елементного дисбалансу 

в залежності від віку обстежених показав, що стадія напруги  характерна для 

осіб молодшої вікової групи (25-35 років), що свідчить про формування 

зв’язків між елементами у біологічних середовищах, а руйнування зв’язків  

між елементами, яке виявлено у старшій віковій  групі (36-50 р),  свідчить про 

стадію адаптації. За умов сформованої патології ендокринної системи 

(цукровий діабет або аутоімунний тиреоідит)  адаптація організму   

визначалась як стадія напруги і  пов’язана з тривалістю захворювання. У осіб 

які зазнали професійного контакту з важкими металами (Mn, Cr, Pb, Ag),  

адаптація залежала від характеру та тривалості  професійного контакту з 

металами: найбільшу напругу адаптаційних процесів виявлено у ювелірів, а 

найменшу у зварювальників та у акумуляторників, що пов‘зано з тривалістю 

професійного контакту з цими металами 

  Отримані результати дозволили обґрунтувати  концентрації металів у 

біологічних середовищах дорослого населення для Ag, Al, Mn, Cr, які 

відповідали допустимому рівню ризику для здоров'я за критеріями 

функціональних змін ендокринної системи. Встановлено, що вміст 

мікроелементів у біологічних середовищах обстежених  у ряді випадків 

відповідав мінімуму їх фізіологічних рівнів (для Pb, Zn, Cd, Mg, Se),  

оптимальним рівням (для  Mn, Fe, Cu, Ni, Ca) та максимальним фізіологічним 

рівням (для As та AI). Оптимальний вміст металів  у крові становить (у мг/л): 

Al - 0,2,  Ag - 0,02, Cr - 0,02, Mn - 0,038, а у волоссі- 5,2 мкг/г (Al), 0,03 мкг/г 

(Ag), 0,80 мкг/г (Cr) and 0,45 мкг/г (Mn). Перевищення цих показників 

характеризує довкілля як середовище підвищеного ризику.   

  Проведені дослідження дали можливість розширити методичні підходи 

щодо комплексної гігієнічної та екологічної оцінки впливу металів  на  

формування ендокринної патології. Розширено методичні підходи щодо  

методів та способів діагностики і прогнозування порушень мікроелементного 
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статусу, оцінки потенціалу ендокринної системи як  населення,  так і 

працюючих  з використанням  комплексу інвазивних та неінвазивних методик 

(багатоелементний аналіз волосся, нігтів, сироватки крові, цільної крові, сечі, 

слини). Обґрунтовано оптимальні рівні їх вмісту у біологічних середовищах 

людини та проведена оцінка екологічно обумовленого ризику ендокринних 

розладів у людини. У клінічну та санітарно-гігієнічну практику впроваджено 

метод біологічного моніторингу металів.  

Таким чином, в дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове 

завдання – виявлено закономірності формування оптимальних рівнів вмісту 

металів (Al, Ag, Cr, Mn) у  біологічних середовищах організму людини; 

встановлено пріоритетні маркери експозиції та гігієнічні детермінанти 

ендокринного здоров'я людини в умовах мультифакторного техногенного 

забруднення довкілля; обґрунтовано диференційований підхід для проведення 

ранньої клінічної діагностики порушень ендокринної системи працюючих з 

урахуванням територіальних, статево-вікових, фізіологічних та патологічних 

особливостей організму, виду та ступеню порушень мікроелементного статусу.  

Ключові слова: метали як фактори малої інтенсивності, гігієнічна 

оцінка умов праці працюючих в умовах впливу  важких металів, біологічні 

середовища, референтні значення, адаптація, ендокринна система, 

професійний ризик. 
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The thesis is devoted to the topical issue in the area of occupational medicine 

concerning the complex hygienic and environmental assessment of specific 
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characteristics of metal impact on the endocrine system in workers and general 

population, examination of adaptation processes at molecular, cellular and system 

levels as well as the justification of optimal metal levels (Ag, Al, Cr, Mn) in 

biological media, and the improvement of methodological approaches to 

pathogenesis, diagnostics and assessment of risk. 

New technologies are increasingly introduced to and new materials are used in 

modern industrial production which is often associated with increased chemical 

body burden in workers. Such an increase is caused by air emission of metal micro- 

and nanoparticles in the working zone in the production of metal nanomaterials as 

well as in conventional industrial metal processing, electric welding etc. 

It is well known, that an endocrine system is a frontline hand in maintaining 

the homeostasis during the development of long-term body adaptation including 

adaptation to heavy metals. The issue of adaptive, pre-pathological and pathological 

body responses to exogenous chemical agents is tightly associated with assessment 

of standards and their deviations. The excess or lack of certain metals results in the 

metabolic imbalance in the human body and brings in various changes in endocrine, 

immune, reproductive and other systems, and may reduce the lifespan. In order to 

address this issue, the search for criteria for early detection of their harmful effects 

on human body is performed. Over the recent years, specific metal effects on human 

and animal organs and systems became an object for active research. 

At the same time, literature data on occupational health effects of chemical 

elements such as Al, Ag, Mn and  Cr primarily refer to certain components of 

neuroendocrine system and do not disclose the pathogenic mechanisms of their 

effects on endocrine system as a whole. In modern urban environment, the effect of 

Al, Ag, Mn and Cr represents a pressing issue in the context of both anthropogenic 

burden and occupational health impact, so the examination of their action can 

provide support to the justification of regional reference values which eventually 

will ensure the implementation of efficient and effective hygienic measures. 

Thus, the purpose of this research was to reveal the profile of specific impact 

of metals as low-dose factors on endocrine system and to build the basis for 
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justification of their optimal levels in biological media, to improve the 

methodological approaches to pathogenesis, diagnostics and assessment of risk. 

Hence, in the first part of the research, the complex hygienic evaluation of 

working conditions (electric welding workers, drivers, battery and jewelry workers) 

was performed which showed that major workplace hazards were the dust at 10 TLV 

(threshold limit value) level in the air of the working zone. Metal levels were also 

above the TLV levels effective in Ukraine: Mn level was 80 TLV,Fe – 7.7 TLV and 

Al – 98 TLV. Modeling of electric welding with various types of electrodes showed 

that aerosols with high percent metal nanoparticle content (62% or 12-fold for 

selected metals: Cr, Mn, Zn, Fe, Cd, Mg, Al, Si) were generated in the air of 

working zone.  

Complex environmental and hygienic studies revealed the consistent toxicant 

pattern with different trends in various environmental samples. For instance, gradual 

increase in metal level is observed in soil (43% for Al and 2.45-fold for Zn), in air 

(9-fold for Al, 5-fold for Ni, 4-fold for Mg, 6-fold for Mn, 30% for Zn), in drinking 

water (tap water: 1.6 TLV [Са], 1.2 TLV [Mg]; artesian water: 1.45 TLV [Mn], 

1.2 TLV [Fe], 1.1 TLV [Pb]) and in food products (vegetables and breads: 1.02-2.9 

TLV [Al and Cr]; meat products: 3.0 TLV [Cr], milk products and breads: 1.4-1.6 

TLV [Pb]). At the same time, certain deficit of essential elements (Se, Ca, Mg, Cu, 

Zn) was detected in drinking water and food products. It was demonstrated that Al, 

Cd, Cr, Mn and Zn levels in various environmental compartments make these metals 

priority exposition markers for future researches. 

The goal of the second part of our research was the evaluation of specific 

regional patterns of chemical element level in tested biological media in people from 

various regions of Ukraine. Certain variations in element content were detected 

depending on the region of residence of people examined (Al, Cd, Cr, Mn, Zn, Сa, 

Mg, Mn excess and Se and Zn deficit in whole blood of Lviv and Kryvyi Rih 

residents; Mn, Al, Cr excess and Zn deficit in blood serum of people residing in 

Kyiv, Chernihiv and Zhytomyr oblasts). It was determined that non-invasive testing 

substrates such as hair, nails, saliva or urine adequately reflect the imbalance of 
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macro- and microelements (MAE and ME) in examined subjects which can be used 

as additional markers for the evaluation of chemical elemental imbalance in human 

body. 

It is necessary to note, that Al, As, Cr, Se and Zn imbalance in hair, blood 

serum and urine was detected in patients with endocrine disorders. MAE and ME 

hair accumulation profile appeared to be different and dependent on endocrine 

pathology. For instance, Zn, Sе, Mo and V hair level was high and Cr, Mn and Cu 

hair level was low in diabetes mellitus patients. At the same time, Mn, Zn, Cu, Se 

and V hair profile was abnormal in hypothyroid patients. Ca, Mg, Zn serum deficit 

was detected in subjects with established autoimmune thyroiditis living in Zhytomyr 

oblast which was associated with low free Т4 ThG hormone level, but at the same 

time, Al excess was observed (comparing with control). In these subjects, high Ag 

level was associated with Se deficit and high TSH and free Т4 levels, indicating the 

development of АТ. In AT patients residing in Kyiv oblast, no overt signs of ME 

imbalance were observed. At the same time, high zinc serum levels were associated 

with low TSH levels in these subjects. 

The results of conducted researches demonstrate a number of MAE and ME 

imbalances in biological media (whole blood and blood serum, saliva and urine) in 

occupational cohorts (electric welding workers, battery workers, jewelers). For 

instance, Al, Mn, Fe, Cr and Pb body burden was detected in a whole blood in 

electric welding workers; As, Mg and Pb – in battery workers; Al, Ag, As and Cr – 

in jewelers. 

The determination of chemical element content in non-invasive testing 

substrate of electric welding workers such as hair showed increased Cd, Cr, Fe and 

Pb levels comparing to control. Comparing to "pre-determined standard", Fe level 

was high despite the post-exposure observation period (total years of service > 24 

years). In battery workers, the accumulation of Cd, Fe, Se and Zn in hair was 

observed; high lead levels have not been registered because of the duration of the 

occupational exposure (5 years only). At the same time, increased Ag, Cd, Cu and 

Pb hair levels were detected in jewelers comparing to control group values. The 



 

 

15 
 

 

results of use of non-invasive testing biological substrates for the evaluation of the 

occupational exposure showed that the substrates adequately reflect МаЕ and ME 

imbalance in subjects of various occupations which may be used as an additional 

marker for the evaluation of adverse workplace effects of heavy metals. 

In order to better understand and interpret the pathogenic essence of the above 

mentioned MаE and ME disturbances associated with endocrine system, we carried 

out the series of toxicological experiments as a third part of our research. These 

experiments showed that the disruption of endocrine system depends on sex of 

animals, route of toxicant administration and chemical and physical properties of test 

toxicants. It was determined that upon subacute intraperitoneal administration and 

acute oral administration of metal doses of 0.05 and 0.5 mg/kg, Al, Ag, Cr and Mn 

were accumulated in internal organs of test animals as well as in their endocrine 

organs in particular. It was demonstrated that Al has been retained in the tissue of 

thyroid gland (ThG) longer, than Ag, Mn and Cr, but the pattern of changes in the 

pancreas (PG) was opposite. The comparison of metal micro- and nanoparticles 

effects demonstrated, that the metal nanoparticle (NP) accumulation produces the 

functional effect predominantly, while metal microparticles cause the physical 

accumulation of the material. Metal microparticles are absorbed faster and their 

concentration increases with time. At the same time, the translocation rate of metal 

nanoparticles in endocrine organs of test animals is higher thus indicating their 

greater toxicity. 

It was demonstrated that effects of Ag and Al salts were associated with more 

significant changes in the micro-element balance in the whole blood and endocrine 

organs (ThG and PG) of rats, than in the case of Mn and Cr compounds.  Acute and 

subacute intoxication produced by metal salts leads to significant disruptions in liver 

function in test animals which reflected in increased glucose, ATP, reduced albumin, 

antioxidant (ceruloplasmine, CP) and detoxifying (metalthyonine, MT) enzymes. In 

test animals, salts of metals cause endocrine disorders accompanied by significant 

decrease in glucose and С-peptide levels, iodine level, and is associated also with 

various patterns of ThG hormonal changes. 
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The pattern of biochemical disruptions induced by metal nanoparticles, 

namely NPs of Ag2O and Al2O3, is different comparing to the impact of metal salts. 

For instance, Ag2O NPs inhibit CP activity and, on the other hand, increase the МТ 

level which indicates the tension in oxidation-reduction processes. Exposure to 

Al2O3 NPs brought in iodine accumulation in ThG tissue more effectively than in 

case of exposure to Ag2O NPs. The free Т4 level decreased only in case of exposure 

to Al2O3 NPs, but TTH concentration increased in both study groups indicating the 

different impact of tested NPs on the ThG function. At the same time, exposure to 

Mn-Ctr and Cr-Ctr NPs was accompanied by changes in liver function values (ATP, 

glucose, CP and MT) which were more pronounced in case of Mn-Ctr NPs exposure 

and were characterized by endocrine changes according to PG and ThG hormonal 

profile which were more pronounced in case of exposure to Cr-Ctr NPs. 

The experimental evaluation of histological changes observed in endocrine 

organs demonstrated that the effects of salts of metals on ThG tissue are non-

specific. When metal salts are administered intraperitoneally, the morphological 

transformation of ThG follicular cells is characterized by dystrophic changes in 

thyroid epithelium; follicles around incorporated parathyroid gland (PThG) tend to 

enlarge, and more deep aggregation is observed in PThG occasionally. When silver, 

aluminium and chromium were individually orally administered, the disruptions 

were limited to changes in the functional state of thyrocytes and apoptosis observed 

in their small fraction; but when manganese was administered, massive necrosis and 

apoptosis were observed in ThG. Morphological transformations of PG were 

characterized by functional changes; and it is namely in case of aluminium and 

manganese exposure, when the reduced number of islets of Langerhans was 

registered; and in case of chromium exposure, the hypertrophy of islets was 

detected. 

In vitro studies elucidated the mechanisms of interaction between peptide 

hormones and metals in the form of micro- and nano-size particles. It was found that 

molecular mass changes in human serum albumin and insulin were caused by 

binding with individual atoms contained in metal NPs (in case of Ag, nanoparticles 
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were found in the form of oxides; in case of Cr, three metal atoms in the form of 

hydrates were binding to insulin). This interaction brought in the conformation 

changes in peptide hormones, and the disruptive effect increased with the increase in 

metal concentration in the solution.  

The biochemical markers of Ag and Al effect on adaptation process in 

animals (imbalance in oxidant and antioxidant processes, disruption of hormone 

metabolic process), which characterize the adaptation process at molecular and 

cellular level, are as follows. At "training" stage: in case of AgNO3 exposure, 

increase in CP levels up to 2.87 μmol/l and С-peptide up to 0.15 ng/ml (р˂0.05); in 

case of exposure to Ag2O NPs, increase in albumin levels up to 83.77 g/l, in 

erythrocyte ATP up to 157.30 μmol/l and in MT up to 0.40 μmol/l (р˂0.05); in case 

of Al(NO3)3 exposure, increase in albumin up to 72.0 g/l, МТ up to 0.40 μmol/l and 

free Т4 up to 2.56 ng/ml (р˂0.05); in case of exposure to Al2O3 NPs, increase in CP 

up to 2.32 μmol/l (р˂0.05). At "tension" stage: in case AgNO3 exposure, decrease in 

erythrocyte ATP down to 26.33 g/l, in serum glucose down to 0.68 g/l and in ThG 

iodine down to 35.10 μg/g and in serum TTH (thyrotropic hormone) to 0.18 ng/ml 

(р˂0.05); in case of exposure to Ag2O NPs, decrease in serum CP down to 

1.42 μmol/l and in ThG iodine down to 56.36 μg/g (р˂0.05); in case of Al(NO3)3 

exposure, decrease in ThG iodine content down to 46.06 μg/g (р˂0.05); in case of 

exposure to Al2O3 NPs, decrease in serum albumin down to 37.18 g/l and in serum 

free Т4 down to 1.14 ng/ml (р˂0.05). At exhaustion stage: in case of AgNO3 

exposure, decrease in ThG iodine down to 24.37 μg/g and in serum TTH down to 

0.18 ng/ml (р˂0.05); in case of Al(NO3)3 exposure, increase in erythrocyte ATP up 

to 230.48 μmol/l and in whole blood МТ up to 0.1 μmol/l (р˂0.05). 

When Mn and Cr compounds are affecting the biochemical processes, the 

state of the adaptation process at molecular and cellular level is characterized by 

certain parameters as follows. At "training" stage: in case of Mn(NO3)3 exposure, 

increase in albumin up to 160.0 g/l, CP up to 5.98 μmol/l and in whole blood МТ up 

to 1.63 μmol/l (р˂005); in case of exposure to Mn-Ctr NPs, increase in serum 

albumin up to 320.0 g/l, CP up to 5.08 μmol/l, МТ up to 1.72 mg/l and ThG iodine 
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up to 85.91 μg/g (р˂0.05); in case of Cr(NO3)3 exposure, increase in erythrocyte 

ATP up to 285.01 μmol/l, in whole blood МТ up to 1.63 μmol/l and in serum free Т4 

up to 2.61 ng/ml (р˂0.05); in case of exposure to Cr-Ctr NPs, increase in erythrocyte 

ATP up to 399.02 μmol/l, in serum МТ up to 1.72 μmol/l, in serum С-peptide up to 

0.15 ng/ml and TTH up to 0.26 ng/ml (р˂0.05); at "tension" stage: in case of 

Mn(NO3)3 exposure, decrease in erythrocyte ATP down to 67.06 g/l, in ThG iodine 

down to 24.54 μg/g, in serum TTH down to 0.20 and glucose down to 2.84 g/l 

(р˂0.05); in case of exposure to Mn-Ctr NPs, decrease in erythrocyte ATP down to 

97.24 μmol/l (р˂0.05); in case of Cr(NO3)3 exposure, decrease in serum albumin 

down to 52.40 g/l (р˂0.05); in case of exposure to Cr-Ctr NPs, decrease in serum 

albumin down to 31.80 g/l and glucose down to 0.24 g/l (р˂0.05); at exhaustion 

stage: in case of Mn(NO3)3 exposure, decrease in ThG iodine down to 24.54 μg/g 

and increase in serum free Т4 up to 2.56 ng/ml (р˂0.05); in case of Cr(NO3)3 

exposure, increase in erythrocyte ATP up to 215.24 μmol/l and decrease in serum 

CP down to 1.14 μmol/l (р˂0.05). 

In intraperitoneal administration experiment with metal salts, the distinctive 

features of elemental homeostasis in test animals were studied which demonstrated 

the "tension" stage in case of Al and Cr exposure and the "training" stage in changes 

in the elemental balance in case of administration of manganese salt. In case of Ag 

exposure, no significant disruptions in the adaptation process were detected. When 

metal salts were administered orally, the level of adaptation toAg and Al compounds 

was the highest; and the tension stage was distinctive in Mn and Cr salts effect on 

elemental homeostasis. The comparison of metal NP effects demonstrated greater 

adaptation to Al oxide and silver NPs, but inferior adaptation to Mn and Cr citrate 

NPs. Sex-dependent differences in animal adaptation to metal salts have also been 

detected. For instance, the "training" stage was distinctive in male adaptation in case 

of Al exposure, but the "tension" stage was distinctive in female adaptation in case 

of Ag exposure. The latter conclusion supports the assumption that ThG in females 

is more sensitive to Ag exposure than in males. 
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In the forth part of our research, consistent patterns in translocation of certain 

metals from environmental compartments into human biological media and their 

accumulation in human body were studied; these patterns revealed the potential 

health risk for people residing on the territories with high anthropogenic 

contamination or for people with occupational exposure in their workplace. The 

critical parameter for hazardous effect of metals was increased serum thyrotropic 

hormone (TTH) in case of Al and Cr exposure or free thyroxin (free T4) in case of 

Mn exposure. It was demonstrated that in the group of noncarcinogenic metals, Al 

ranks the first place (57.6%), Mn – the second place (28.8%), Cr – the third place 

(14.38%). In the context of noncarcinogenic risk, air is an especially important 

source in case of Cr exposure, drinking water – in case of Mn exposure, and food 

products – in case of Al exposure. Among sources of noncarcinogenic risk, air is an 

especially important source of exposure (95.6%) followed by food products (3.7%) 

and drinking water (0.7%). The cancerogenic risk calculated for airborne and 

drinking water Cr exposure is unacceptable. 

The analysis of body adaptation based on elemental imbalance parameters by 

age groups showed that the "tension" stage is typical in young group subjects (25-

35 years old) which indicates the building of links among chemical elements in 

biological media, but in older age group (36-50 years old), the breaking of inter-

element links are observed demonstrating the stage of adaptation. If an endocrine 

pathology has already developed (diabetes mellitus or autoimmune thyroiditis), the 

adaptation stage is defined as the "tension" stage because of disease duration. In 

subjects with occupational exposure to heavy metals (Mn, Cr, Pb, Ag), the 

adaptation depended on the nature and the duration of occupational contact with 

metals: the greatest tension in adaptation processes was detected in jewelers and the 

lowest – in electric welding and battery workers which is associated with the 

duration of occupational contact with these metals. 

The obtained results allowed to justify metal concentrations in biological 

media for Ag, Al, Mn and Cr exposure which met the acceptable level of the health 

risk according to criteria of endocrine functional changes. It was established that the 
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content of microelements in biological media examined in a number of cases 

corresponded to their minimum physiological levels (Pb, Zn, Cd, Mg, Se), optimal 

levels (Mn, Fe, Cu, Ni, Ca) and maximum physiological levels (As and Al). Optimal 

blood levels are 0.2 mg/l (Al), 0.02 mg/l (Ag), 0.02 mg/l (Cr) and 0.038 mg/l (Mn); 

оptimal hair are 5.2 mkg/g (Al), 0.03 mkg/g (Ag), 0.80 mkg/g (Cr) and 0.45 mkg/g 

(Mn) and when they are exceeded, the surrounding environment is considered to be 

an increased risk environment in the context of exposition to these metals.  

The conducted research allowed to expand the methodological approaches to 

complex hygienic and environmental assessment of metal effect on the development 

of endocrine pathology; the methodological approaches were expanded concerning 

methods and means for diagnostics and prognosis of disturbance in microelemental 

status, evaluation of endocrine capacity in general population and workers using the 

set of invasive and non-invasive analytical procedures (multi-element analysis of 

hair, nails, blood serum, whole blood, urine, saliva); optimal levels of these metals in 

human biological media were justified and evaluation of environment-associated 

risk of endocrine disorders in man was performed; the method for biological 

monitoring of metals was introduced into clinical and sanitary and hygienic practice. 

For the topic of the thesis, the following three information letters, two patents and 

three methodical recommendations aimed at improved diagnosis of early 

manifestations of metal adverse effect as a result of occupational exposure were 

published: 

Thus, in the thesis, the topical scientific research issue was addressed: the 

consistent patterns in optimal metal levels in human biological media were 

determined; the primary markers of exposure and hygienic determinants of healthy 

human endocrine system in the context of multi-factorial anthropogenic 

environmental pollution were established; the differential approach to early clinical 

diagnostics of endocrine disorders in workers taking into account territorial, sex- and 

age-related, physiological and pathological patient profile, category and severity of 

microelemental status disturbance was justified.  
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обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних 
середовищах людини. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 
3 (44). С. 48–56. (Авторка виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

20. Андрусишина И. Н. Информативная значимость определения 
микроэлементов в биологических средах пациентов с эндокринной 
патологией. Scientific Journal «Science Rise». 2015. № 7/4 (12). С. 5–10.  

21. Андрусишина И. Н. Особенности влияния наночастиц оксидов 
серебра и алюминия на щитовидную железу крыс. Сучасні проблеми 
токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2016. № 2. С. 49–55.  

22. Верголяс М. Р., Дмитруха Н. М., Андрусишина І. М. Особливості 
впливу питної води з різних джерел водопостачання на організм щурів Вістар. 
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2016. № 2. С. 
80–86. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

23. Кравченко В. І., Лузанчук І. А., Андрусишина І. М. Дослідження 
макро- та мікроелеменного забезпечення у мешканців північного регіону 
України. Актуальные вопросы транспортной медицины. 2017. № 1 (47). С. 
95–101. (Авторка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала 
статистичні дані, підготувала статтю до друку).  

24. Накопичення заліза в печінці та зміни біохімічних показників 
сироватки крові щурів за введення колоїдних розчинів Fe2O3 з різними 
розмірами частинок.   Л. В.Бакало,    Н. М. Дмитруха,    І. М. Андрусишина,   
І. П. Лубянова, Л. А. Клименко. Сучасні проблеми токсикології, харчової та 
хімічної безпеки. 2017. № 3. С. 48–55. (Дисертантка виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах, 
проаналізувала статистичні дані). 

25. Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах 
застосування сучасних медичних технологій. Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик, 
К. Д.  Копач,    П. С.    Безвербний,      О. В.       Демецька,     О. І.  Соловйов,   
І. М. Андрусишина, В. Є. Мошковський, О. М. Еджибія. Український журнал 
з проблем медицини праці. 2017. № 4 (53). С. 3–11. (Авторка брала участь у 
проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела обробку та аналіз 
результатів, підготувала матеріал до друку).  
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26. Рязанов А. В., Андрусишина І. М., Демецька О. В. Методологічні 
аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних 
аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами. 
Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 1 (54). С. 32–37. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у атмосферному повітрі, провела математичний аналіз отриманих даних). 

27. Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах 
експериментальної моделі рекуперації свинцю. С. П. Луговський, О. В. 
Демецька, М. М. Діденко, Н. А. Мельник, В. О. Мовчан, І. М. Андрусишина, 
М. А. Скорик. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 3 (56). 
С. 55–63. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у атмосферному повітрі, провела математичний аналіз 
отриманих даних) 

28. Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого 
впливу нано- та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної 
служби Д. В.. Варивончик, К. Д. Копач, О. В. Демецька, І. М. Андрусишина, 
В. О. Мовчан, П. С. Безвербний, О. М. Еджибія. Український журнал з 
проблем медицини праці. 2018. № 3 (56). С. 34–42. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у атмосферному 
повітрі, провела математичний аналіз отриманих даних). 

29. Патент на корисну модель № 72951 (10.09.2012) Спосіб визначення 
наночастинок у повітрі робочої зони. Мовчан В. А., Сальнікова Н. А., 
Андрусишина І. М., Демецька О. В., Леоненко О. Б. Україна, Київ, 2012. 4 с.  

30. Патент на корисну модель № 95555 (25.12.2014) Спосіб одержання 
наночастинок оксиду срібла з антимікробними властивостями. Важнича Е. М., 
Лобань Г. А., Ганчо О. В., Курапов Ю. А., Андрусишина І. М., Джабер В. К., 
Скрипник М. В. Україна, Київ, 2014. 6 с.  

 
Статті в інших фахових  виданнях  України, 

рекомендованих МОН України: 
 

1. Опыт биомониторинга профессиональной экспозиции тяжелых 
металлов –   свинца   и кадмия.        В. Ф.   Демченко,     Л. Г.  Александрова, 
И. Н. Андрусишина, Е. Г. Лампека, И. А. Голуб. Сборник Гигиена труда, 
2001. Вып. 32. С. 230–236. (Авторка самостійно провела аналітичні 
дослідження. Особисто провела обробку та аналіз результатів, підготувала 
матеріал до друку).  

2. Басанец А. В., Опанасенко Н. С., Андрусишина И. Н. Концентрация 
микроэлементов и электролитов в экссудате и сыворотке крови в 
дифференциальной диагностике злокачественных плевритов. Український 
пульмонологический журнал. 2002. № 3. С. 14–16. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах, провела статистичну обробку даних, брала участь у підготовці 
статті до друку).  
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3. Особенности метаболизма железа при воздействии свинца в условиях 
производства.      И. П. Лубянова,    О. М.   Михайлик,      Н. А.   Дудченко,    
И. Н. Андрусишина, Е. Г. Лампека Сборник Гигиена труда. 2003. Вып. 34. С. 
706–725. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

4. Остроухова В. А., Андрусишина И. Н. Опыт исследования 
биохимических показателей в эксперименте при воздействии потенциально 
токсичных химических веществ. Сборник Гигиена труда. 2003. Вып. 34. С. 
348–354. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

5. Андрусишина И. Н., Лампека Е. Г., Голуб И. А. Микроэлементный 
статус некоторых биосред крыс в условиях воздействия свинцом и 
кверцетином в динамике подострого эксперимента. Сборник Гигиена труда. 
2004. Вып. 35. С. 227–242. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з 
визначення вмісту металів у біологічних середовищах, проаналізувала 
статистичні дані, підготувала статтю до друку).  

6. Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої 
терапії     злоякісних      пухлин      (експериментальне       дослідження).         
Л. М. Барановська, Ю. Я. Гріневич, І. М. Андрусишина, В. С. Іванкова. 
Променева діагностика, променева терапія. 2006. № 2. С. 83–89. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані). 

7. Соломенчук Т. М., Антощук Н. Л., Андрусишина І. М. 
Мікроелементи як етіологічні стимули професійних та екологічних 
захворювань. Галицький лікарський вісник. 2009. № 4, Т. 16. С. 34–38 (Брала 
участь у проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела обробку та 
аналіз результатів, підготувала матеріал до друку).  

8. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Порівняльний аналіз 
застосування методів ААС та АЕС-ІЗП при визначенні хімічних елементів у 
воді різного призначення. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні 
вісті. 2010. № 1 (1). С. 53–59. (Авторка самостійно виконано аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах тварин, 
проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку). 

9. Адсорбционные свойства наностурктурного оксида алюминия, 
получаемого   физическим   методом.    Л. А. Крушинская,    Я. А. Стельмах, 
И. Н. Андрусишина, И. А. Голуб, В. Ф. Горчев. Вода і водоочисні технології. 
Науково-технічні вісті. 2011. № 3 (5). С. 4–15. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у модельних 
середовищах, провела математичний аналіз отриманих даних). 

10. Андрусишина И. Н. О минеральном составе питьевых вод и здоровье 
человека: «живая» или «мертвая» вода. Вода и водоочистные технологии. 
2014. № 4 (74). С. 22–30. 
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11. Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. Еколого-гігієнічна 
оцінка навантаження довкілля важкими металами в системі сніг-вода-ґрунт. 
Екологія та природокористування. 2015. № 2 (18). С. 66–75. (Дисертантка 
виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до 
друку).  

12. Андрусишина І. М. Вплив мінерального складу питної води на стан 
здоров’я населення (огляд літератури). Вода та водоочисні технології. 2015. 
№ 1 (16). С. 22–31.  

13. Особенности получения и стабильность во времени жидких 
дисперсных   систем      на    основе    наночастиц оксидов серебра и    железа. 
И. Н. Андрусишина, Ю. А. Курапов, С. Е. Литвин, В. Ф. Горчев, Е. М. 
Важничая,  Е. В. Мокляк. Наноструктурное материаловедение. 2013. № 2. С. 
12–20. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

14. Физико-химические свойства жидких дисперсных систем на основе 
наночастиц серебра с полимерным ядром.     В. Ф. Горчев,    А. Ю. Чунихин,    
Г. Г.  Дидикин,   С. Е.  Литвин,    И. Н.  Андрусишина,      И. С. Ковинский,   
С. М. Романенко. Хімія, фізика та технологія поверхні. 2013. № 4, Т. 4. С. 
397–405. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  

15. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Мікроелементози в 
Україні (до проблеми використання спектральних методів для оцінки 
екологічно та професійно обумовлених порушень мінерального обміну у 
людини). Науковий журнал МОЗ України. 2013. № 3 (4). С. 136–146. (Авторка 
виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у модельних 
розчинах, проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку).  

16. Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Лампека Е. Г. Опыт использования 
стандартных образцов сыворотки крови человека для межлабораторного 
контроля качества результатов элементного анализа. Метрологія, 
інформаційно-вимірювальні технології та системи. 2016. Вип. 6 (143). С. 17–
19. (Дисертантка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала 
статистичні дані, підготувала статтю до друку). 

17. Демецька О. В., Андрусишина І. М., Копач К. Д. Оцінка емісії 
наночастинок у повітря робочої зони при використанні сучасних 
стоматологічних матеріалів. Медичний форум. 2016. № 8 (08). С. 64–67. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  

18. Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Малецкий З. В. Cвинец в питьевой 
воде. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2016. № 2 (19). С. 
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40–49. (Авторка виконала аналітичні дослідження даних літератури, 
підготувала статтю до друку).  

19. Куріння сигарет як ініціальний стимул пошкодження інтими артерій. 
Д. Д. Зербино, О. М. Колінковський, Д. І. Беш, І. М. Андрусишина. 
Український кардіологічний журнал. 2016. № 3. С. 232–233. (Дисертантка 
виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах та атмосферному повітрі, проаналізувала статистичні дані, 
підготувалао статтю до друку).  

20. Свинець у біологічних середовищах різних груп населення України як 
еколого-гігієнічна   проблема.    І. М. Трахтенберг,      І. М. Андрусишина,    
Н. М. Дмитруха та ін. Наука і практика. 2016. № 1–2 (7–8). С. 16–25. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  

21. Андрусишина І. М. Ендокринна дисфункція за умов впливу 
наночастинок срібла та алюмінію (експериментальне дослідження). 
Інтегративна антропологія. 2017. № 1 (29). С. 77–78.  

22. Порушення макро- та мікроелементного забезпечення хворих на 
вузлову патологію щитоподібної залози з регіонів, постраждалих після 
Чорнобильської аварії. В. І. Кравченко, І. А. Лузанчук,  І. М. Андрусишина, 
О. М. Голінько, І. О. Голуб. Международный эндокринологический журнал. 
2017. Т. 13, № 6. С. 8–16. (Авторка самостійно виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах тварин, 
проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку). 

23. Нанорозмірні фракції твердої складової зварювальних аерозолів, що 
утворюються під час зварювання покритими електродами зі зниженим 
вмістом хрому (VI). А. Демецька, Т. Ткаченко, А. Лук’яненко, Ю. Полукаров, 
І. Андрусишина Технічні науки та технології. 2017. № 1 (7). С. 79–84. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
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ВСТУП 

  Актуальність теми. Останніми роками екологічні проблеми все більше 

привертають увагу вчених і фахівців різних напрямків, оскільки в результаті 

технічного прогресу та нераціонального використання природних ресурсів 

антропогенне забруднення навколишнього середовища набуло таких 

розмірів, що стало загрожувати здоров'ю людини [1-2, 4, 38, 225, 226, 242, 

243, 250, 362-368, 407]. Зростання техногенного пресингу стало причиною 

погіршення показників ендокринного здоров'я населення у XXІ столітті, адже 

даний показник вважається індикатором екологічного фону та може бути 

моделлю для оцінки впливу несприятливих чинників довкілля [3, 8, 90, 108, 

113-115, 188, 196, 201, 204, 215, 218, 220, 221, 238, 242, 243, 269-271, 286]. 

Слід зазначити, що патологія ендокринної системи займає одне з 

провідних місць у структурі загальної захворюваності населення України. 

Відзначається ріст числа хворих із різними ендокринопатіями. Так, приріст 

захворюваності в 2005 - 2013 рр. в Україні становить 9,85 % (3 829 740 осіб у 

2013 р., серед яких 32% – цукровий діабет, 47 % – захворювання ЩЗ) [206, 

244, 268]. 

 Серед хімічних речовин, що забруднюють різні об’єкти зовнішнього 

середовища (атмосферне повітря, повітря робочої зони, ґрунти та вода), 

метали та їхні сполуки утворюють значну групу токсикантів, які багато в чому 

визначають антропогенний вплив на екологічну структуру навколишнього 

середовища та на здоров’я людини [2, 8, 11, 15, 23-25, 35, 37, 43, 60, 80, 100, 

109, 114, 118, 137, 191, 193, 218, 225, 290, 336, 348, 380, 388, 399].  

 Провідна роль у збереженні гомеостазу організму у формуванні 

довготривалої адаптації, у тому числі до дії важких металів (ВМ), належить 

ендокринній системі [3, 4, 6, 22, 26, 36, 48, 55, 76, 117, 147, 167,  203, 213, 

237, 246, 264, 291, 304, 368, 384, 400]. Крім того, встановленим є факт, що в 

рубриці екологозалежних захворювань на другому місці після новоутворень 

також стоять хвороби ендокринної системи, випереджаючи патологію 



 

 

37 
 

 

імунної та нервової систем [88, 90, 92, 247, 274, 317, 329, 330, 334, 339, 368, 

371, 398, 412]. 

Будь-які зміни в зовнішньому або внутрішньому середовищах 

супроводжуються функціональними змінами на рівні залоз внутрішньої 

секреції, адекватними характеру та силі дестабілізуючих впливів. Згідно з 

даними літератури, факт участі ендокринної системи в складному комплексі 

як специфічних, так і неспецифічних адаптаційних процесів є 

загальновизнаним [3, 31, 36, 70, 95, 148, 235].  

Виражені ендокринні зрушення, що характерні для стресових реакцій, 

спостерігаються як у разі масивного одноразового впливу на організм 

токсичних речовин техногенної природи, так і за тривалої їхньої дії як 

факторів малої інтенсивності [46, 133, 147-151, 262, 289, 389, 399]. Поряд з 

неспецифічним залученням ендокринної системи у пристосувальні реакції у 

відповідь на дію хімічних агентів техногенної природи часто безпосередній 

негативний вплив останніх обумовлює зміни структури і функції самих 

ендокринних залоз [5-6, 98, 133, 190, 229, 238]. У цьому випадку говорять про 

специфічну участь ендокринної системи в процесах адаптації. 

Окремо слід відзначити, що проблема впливу важких металів за умов 

тривалого професійного контакту часто розглядалась як стрес-реакція, де 

визначаючим є активація системи гіпоталамус-гіпофіз-кора наднирників, при 

цьому враховувалась роль симпатоадреналової системи та накопичено дані 

про участь гіпоталамо-постгіпофізарної системи в реалізації загального 

адаптаційного синдрому [10, 55, 95, 96, 273, 306, 311, 320].  

  Відомо, що надходження важких металів (ВМ) до організму у кожному 

регіоні має свої природні та антропогенні особливості. Проте, 

систематичному дослідженню та контролю підлягає досить обмежена 

кількість металів-ксенобіотиків [8, 56, 100-103, 222, 273, 313, 327, 345]. 

Результати аналізуються порівняно з їхньою ГДК без урахування фонових 

рівнів, величин допустимого добового надходження (ДДН) та добової 
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потреби (ДП), а також коефіцієнтів поглинання  в  залежності від шляху 

надходження металу.  

Потребують поглибленого вивчення механізми взаємозв’язку зовнішньої 

та внутрішньої експозиції хімічних факторів, які дозволяють інтегровано 

оцінювати та прогнозувати біоефекти комплексного та комбінованого 

їхнього впливу на організм [7, 8, 43, 50, 78, 79,  112, 151, 165, 406].   Нажаль, 

питання ендокринної токсичності металів на рівні дії факторів малої 

інтенсивності з урахуванням їхнього біологічного антагонізму між собою, як 

у натурних, так і в експериментальних дослідженнях, вивчаються вкрай 

обмежено. Наявні поодинокі відомості про дію наночастинок (НЧ) металів як 

«ендокринних дизрапторів» [ 9, 18, 74, 122, 260, 263, 303, 306, 312].  

У зв’язку з вищезазначеним, надмірне або недостатнє надходження 

металів до організму людини може бути фактором ризику розвитку 

функціональних порушень ендокринної функції і вести до підвищення рівня 

захворюваності населення [89, 108, 147-150, 250, 304]. Актуальність 

досліджень у даному напрямку обґрунтовується наявними науковими 

фактами, які доводять, що дефіцит мікроелементів (МЕ) веде до зниження 

функціональних можливостей організму, що відбивається на захворюваності 

та продуктивності праці [20, 34, 121, 131, 173, 175, 178, 190, 297, 320, 351, 

379, 386]. Разом з тим не всі напрямки цієї проблеми вивчені в достатньому 

обсязі. 

   Не відпрацьовані методичні підходи щодо організації еколого-

гігієнічного моніторингу внутрішнього середовища людини, нормування 

вмісту металів у біологічних середовищах людини, питання донозологічної 

діагностики змін мікроелементів у організмі людини, здатних спричинити 

розвиток патологічних процесів, що не дозволяє проводити коректну оцінку 

ризику здоров'ю та заходи профілатики. Наукові дослідження в цьому 

напрямку, що проводяться останніми роками, носять фрагментарний 

характер. Цим визначається актуальність, мета та задачі даної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Дисертаційна робота виконана у ДУ «Інститут медицини праці імені 

Ю.І.Кундієва НАМН» у межах науково-дослідних робіт лабораторії 

аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин: «Неінвазивні тести 

експозиції в удосконаленні біомоніторингу пріоритетних фосфор- та 

хлорорганічних пестицидів, сполук важких металів – свинцю, кадмію, 

марганцю» (№ держреєстрації 0110U000304), «Удосконалення методичних 

підходів контролю безпеки застосування нових пестицидів та інших хімічних 

речовин сільськогосподарського призначення» (№ держреєстрації 

0113U001442), науково-дослідної роботи лабораторії промислової 

токсикології «Наукове обґрунтування принципів, методів і показників 

експериментальної оцінки токсичності наночастинок і наноматеріалів (на 

прикладі важких металів)» (№ держреєстрації 0113U001447) та лабораторії 

гігієни праці у зварювальному виробництві та токсикології зварювальних 

аерозолів «Наукові основи гігієнічного регламентування наноматеріалів у 

виробничому середовищі» (№ держреєстрації 011U000300) та «Встановлення 

особливостей біологічної дії нанорозмірних фракцій промислових аерозолів» 

(№ держреєстрації 0116U000498). 

Авторка була співвиконавицею цих НДР і безпосередньо вивчала 

вміст важких металів і есенційних мікроелементів у об’єктах довкілля, 

проводила оцінку рівня добового аліментарного надходження металів до 

організму людини на прикладі мешканців м. Києва та Київської області, 

вивчала мікроелементний статус дорослого працездатного населення деяких 

регіонів України, оцінювала мікроелементний баланс осіб з ендокринною 

патологією та працівників виробництв, визначала характер і ступінь впливу 

екологічних чинників на вміст мікроелементів у організмі людини, 

досліджувала особливості ізольованої дії різних форм металів на 

токсикокінетику в організмі тварин та ендокринну систему в умовах 

лабораторного експерименту, розраховувала оптимальні рівні вмісту металів 

у біологічних середовищах людини, визначала ступінь адаптованості 
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людини до дії металів і тварин у експерименті, проводила узагальнення 

отриманих результатів, наукових доробок гігієнічної школи України та 

даних літератури задля оцінки ризиків розвитку екологічно зумовлених 

розладів ендокринної системи у населення та працюючих у шкідливих 

умовах.  

Мета дослідження: встановлення особливостей та механізмів 

токсичної дії металів (Манган, Хром, Алюміній та Аргентум) на ендокринну 

систему, їх транслокації у біологічні середовища, удосконалення діагностики 

та оцінки ризику розвитку ендокринних розладів за умови професійної та 

екологічної експозиції.  

Завдання дослідження обумовлені поставленою метою та 

передбачали: 

1. Провести компаративний аналіз світового досвіду з питань патогенезу, 

діагностики та ризику розвитку патології ендокринної системи у працівників, 

експонованих металами на виробництві, і в населення в умовах довкілля. 

2. Оцінити рівень забруднення повітря робочої зони металами у 

працівників різних професій, вивчити закономірності їхньої емісії в повітря, 

концентрацію, розмір і склад, виділити найзначиміші в умовах виробництв. 

3.  Вивчити діагностичну значимість транслокації металів, як домінуючих 

полютантів у біологічні середовища працюючих та населення з різними 

рівнями екологічного навантаження. 

4. Встановити характер ендокринних порушень за умови моделювання 

гострих і субхронічних інтоксикацій металами в експерименті у тварин, при 

дії низьких доз металів, дослідити особливості змін пептидних гормонів і 

розкрити патогенетичні механізми цієї дії. 

5. Розкрити найтиповіші етапи адаптації організму експериментальних 

тварин за різних умов дії металів. 

6. Розрахувати екологічно зумовлений ризик ендокринних розладів у 

людини, виявити провідні маркери впливу екологічно та професійно 
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обумовленої патології ендокринної системи та елементного гомеостазу 

працюючих і населення. 

7. Оцінити роль аерогенного та аліментарного фактора у формуванні 

мікроелементного забезпечення організму людини та розрахувати 

оптимальні рівні вмісту металів у біологічних середовищах. 

8. Обґрунтувати, розробити та впровадити у практику найінформативніші 

показники діагностики порушень ендокринної системи, які пов’язані з 

впливом металів з оточуючого та виробничого середовища.  

 Об’єкт дослідження: дисфункція ендокринної системи організму 

людини та експериментальних тварин за умови експозиції металами. 

Предмет дослідження: гігієнічна оцінка виробничого середовища та 

довкілля залежно від забруднення металами; фізико-хімічні та токсиколого-

гігієнічні маркери впливу металів на організм; біохімічні особливості дії 

металів і механізми ендокринної дисфункції в експериментальних тварин; 

обґрунтування оптимальних рівнів вмісту металів у біологічних 

середовищах.  

Методи дослідження: санітарно-гігієнічні – оцінка вмісту хімічних 

речовин в об’єктах довкілля; клінічні – вивчення навантаження організму 

населення та працюючих ВМ  та МЕ; соціологічні – анкетування населення 

для формування однорідного контингенту дослідження; фізико-хімічні 

(спектрометрія атомно-абсорбційна та атомно-емісійна з індуктивно-

зв’язаною плазмою) - визначення вмісту хімічних елементів у біосубстратах 

людини та експериментальних тварин, мас-спектрометрія (оцінка 

взаємозв’язків між металами та гормоноподібними пептидами, фотон-

кореляційна спектрометрія (розміри частинок та молекул); морфологічні 

(світлова та електронна мікроскопія ендокринних органів), цитологічні 

(вивчення цитотоксичності металів (на ендотеліоцитах та гаметах), біохімічні 

(вміст білкових гормонів – ТТГ, ТГ, вільного Т4 та С-пептиду та вміст 

альбуміну, глюкози ЦП,  МТ та АТФ); статистичні та математичного 

моделювання. 
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Наукова новизна результатів дослідженя: вперше розширено 

методичні підходи щодо комплексної еколого-гігієнічної оцінки впливу 

металів з об’єктів довкілля на  формування ендокринної патології;  вперше 

застосовано новий методичний підхід з визначення концентрацій металів у 

повітрі робочої зони працюючих (зокрема, зварювальників) у формі їх мікро- 

та наночастинок;  вперше розраховані сумарні добові дози металів (Ag, Al, 

Cr, Mn  та інших) з урахуванням  відсотка внеску їхнього біологічного 

засвоювання,  показано долю кожного з середовищ довкілля (повітря, вода, 

продукти харчування); встановлено  особливості навантаження організму 

людини металами  залежно від віку, здоров’я (ендокринні розлади) та 

тривалості професійного контакту з металами та їхнього внеску у 

формування ендокринних  розладів, запропоновано маркери експозиції 

(метали, як токсичні, так і есенційні); уперше з’ясовано особливості 

патогенетичних механізмів  ендокринних  порушень в умовах лабораторного 

експерименту на моделях за умов дії металів  залежно від їхніх дисперсних 

розмірів і фізико-хімічних властивостей; з’ясовано особливості молекулярно-

біохімічних механізмів розвитку порушень ендокринної системи  залежно від 

фізико-хімічних властивостей металів (мікрочастинки (МК) – нітрати металів 

та наночастинки (НЧ) – оксиди та цитрати  металів);  уперше застосовано 

підхід до оцінки ступеня адаптованості організму  за кореляційними 

залежностями елементної системи як проміжної ланки адаптаційного 

процесу ендокринної системи в експериментах на тваринах та за умов 

екологічно обумовленої та професійної експозиції в людини;  обґрунтовано 

оптимальні рівні їхнього вмісту в біологічних середовищах людини та 

проведено оцінку екологічно обумовленого ризику ендокринних розладів у 

людини;  розширено методичні підходи щодо  методів і способів діагностики 

та прогнозування порушень мікроелементного статусу, оцінки потенціалу 

ендокринної системи населення та працюючих  з використанням  комплексу 

інвазивних і неінвазивних методик (багатоелементний аналіз волосся, нігтів, 
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сироватки крові, цільної крові, сечі, слини); впроваджено в клінічну та 

санітарно-гігієнічну практику метод біологічного моніторингу металів.  

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

суттєвому розширенні теоретичних положень профілактичної медицини 

щодо: встановлення особливостей формування внутрішнього забруднення 

організму у взаємозв’язку із зовнішнім техногенним навантаженням; 

обґрунтування провідних маркерів експозиції та екологічно зумовлених 

маркерів впливу для виявлення ранніх проявів порушень адаптації 

ендокринної системи людини; доповнення існуючих даних з патогенетичних 

механізмів розвитку порушень ендокринної системи за впливу ВМ та їхніх 

фізико-хімічних форм як факторів малої інтенсивності; особливостей 

формування оптимальних рівнів їхнього вмісту в біологічних середовищах 

людини та закономірностей розвитку мікроелементозів і екологічно 

детермінованої ендокринної патології в населення; нових підходів до 

прогнозування змін показників ендокринного здоров’я населення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в:  

– розширенні методичних підходів щодо методів і способів 

діагностики та прогнозування порушень мікроелементного статусу, оцінки 

потенціалу ендокринної системи працюючих і населення з використанням 

математичних моделей та встановленні оптимальних рівнів металів у 

об’єктах довкілля та біологічних середовищах організму людини; 

– встановленні пріоритетних маркерів експозиції та гігієнічних 

детермінант ендокринного здоров'я для ранньої діагностики та 

прогнозування патології ендокринної системи людини в умовах 

мультифакторного техногенного забруднення довкілля;  

– впровадженні методу біологічного моніторингу металів у клінічну 

та санітарно-гігієнічну практику для ідентифікації фактичних і потенційних 

маркерів впливу на ендокринну систему людини;  

 – обґрунтуванні диференційованого підходу для проведення ранньої 

клінічної діагностики порушень ендокринної системи працюючих з 
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урахуванням територіальних, статево-вікових, фізіологічних і патологічних 

особливостей організму, виду та ступеня порушень мікроелементного 

статусу.  

  За результатами досліджень видано методичні рекомендації: «Атомно-

абсорбційні методи визначення макро- та мікроелементів у біологічних 

середовищах при порушенні їх обміну в організмі людини» (МР, 2010) та 

«Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за 

допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною 

плазмою» (МР, 2014), а також «Гігієнічне нормування та контроль 

наноматеріалів у виробничому середовищі» (МР, 2016); інформаційні листи: 

№ 049-07«Рівень вмісту перхлоратів у воді як показник ризику для здоров’я 

населення»; № 0480-07 «Марганець у лейкоцитах – біологічний маркер 

експозиції»; № 230-2013 «Визначення вмісту макро- та мікроелементів у слині 

як експрес-тест біологічного моніторингу експозиції важкими металами»; 

деклараційні патенти на корисну модель: «Спосіб визначення наночастинок у 

повітрі робочої зони» (Патент № 72951 UA; опубл 10.09.2012); «Спосіб 

одержання наночастинок оксиду срібла з антимікробними властивостями» 

(Патент № 95555 UA; опубл 25.12.2014); довідку про регламент марганець 

(2014). 

Результати дослідження впроваджені та використовуються в роботі 

науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, діагностичних 

лабораторіях і вищих учбових закладах: ДУ «Інститут отоларингології імені 

проф. О. С. Коломійченка НАМН України» (акт впровадження від 20.10.2015 

року), Центру біоелементології в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (акт впровадження від 26.10.2015 року), у ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (акт впровадження від 

30.11.2015 року), у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

(акт впровадження від 16.09.2015 року), ДУ «Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (акт впровадження від 

30.09.2015 року), ДП «Український науково-дослідний інститут медицини 
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транспорту» (акти впровадження від 25.12.2010 року, від 20.09.2015 року та 

від 10.02.2017 року), Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького  в «Інститут клінічної патології» (акти впровадження від 

23.02.2011 року та від 13.10.2015 року), Рівненська обласна науково-медична 

бібліотека (акт впровадження від 20.10.2015 року), Сумський державний 

університет (акт впровадження від 02.02.2011 року), ДП «Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини (акт впровадження від 

15.03.2011 року) та КПІ імені Ігоря Сікорського  Хіміко-технологічний 

факультет (акт впровадження від 12.01.2017 року), ДВНЗ «Тернопільський 

національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (акт 

впровадження від 20.12.2018 року), Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя (акт впровадження від 18.12.2018 року), 

Національний університет біоресурсів і природокористування (акт 

впровадження від 20.12.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Ідея дослідження була запропонована 

академіком, Ю. І. Кундієвим та розроблена разом із науковим консультантом 

член-кореспондентом НАНУ, академіком НАМНУ, д.мед.наук,   професором 

І. М. Трахтенбергом. Авторка самостійно розробила програму, обґрунтувала 

вибір адекватних методик виконання наукових досліджень та їх 

впровадження відповідно до мети та завдань, провела гігієнічний аналіз 

показників якості об’єктів довкілля; виконала дослідження стану фактичного 

харчування населення; організувала відбір контингенту населення для 

проведення біомоніторингу, клініко-лабораторних досліджень; розробила 

схему, етапи експериментальних досліджень та здійснила їх особисте 

виконання. Матеріали дисертації отримані за безпосередньої участі авторки 

та узагальнені на основі аналізу і гігієнічної оцінки результатів еколого-

гігієнічного моніторингу профільних установ. Деякі фрагменти досліджень 

виконані спільно з ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. 

Комісаренка НАМН України», НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

Київським національним університетом будівництва та архітектури, 
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Національним університетом біоресурсів та природокористування. 

Самостійно зібрано статистичний матеріал, особисто проведено первинну 

статистичну обробку матеріалів та детальний аналіз отриманих результатів. 

Сформульовані основні висновки та пропозиції. Дисертанткою не були 

використані результати та ідеї співавторів публікацій. 

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено та обговорено на Науково-практичній конференції 

«Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (м. Київ, 2010), 

на IV Міжнародному симпозіумі «Trace elements and minerals in medicine and 

biology «FESTEM» (м. Санкт-Петербург, 2010); на II Міжнародному 

симпозіумі та школі токсикологів «Новые направления в токсикологических 

исследованиях» (м. Одеса, 2010); на IV Національному конгресі з біоетики 

(м. Київ, 2010); на Всеросійській конференції “Современные подходы к 

оценке риска нанотехнологий” (м. Єкатеринбург, 2011); на The XIX World 

congress on safety and health at work, (Стамбул, 2011); на XV З’їзді 

токсикологів (м. Львів, 2012); на V Національному конгресі з біоетики (м. 

Київ, 2013) V на Науково практичній конференції у рамках Міжнародної 

виставки Галмед-2013 (м. Львів, 2013); на Міжнародній конференції 

«Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании перспективы 

сотрудничества и развития» (м. Одеса,  2014); на Міжнародній конференції 

«Микроэлементы в питании населения в условиях чрезвычайных ситуаций: 

актуальные вопросы питания, проблемы и практические решения» (м. Київ, 

2014); на II Міжнародній науково-практичній конференції «Чиста вода. 

Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (м. Київ, 2014); на XI 

Українському біохімічному конгресі (м. Київ, 2014); на Науково-практичній 

конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» 

(Одинадцяті марзєєвські читання) (м. Київ, 2015); на Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвяченій 

пам’яті академіка Г. О. Бабенка (м. Івано-Франківськ, 2015); на ІІІ 

Міжнародному конгресі «Медицина транспорта 2015» (м. Одеса, 2015); на 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи майбутнього та 

реалії сьогодення в технологіях водопідготовки» (м. Київ, 2015); на IV 

Міжнародній конференції «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і 

рішення» (м. Київ, 2016); на IV Міжнародному конгресі «Захист 

навколишнього середовища» (м. Львів, 2016); на IV Міжнародній 

конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» 

(м. Київ, 2016); на Міжнародній конференції “Health effect of the Chernobyl 

accident- 3-years aftermath” (м. Київ, 2016); на XVI Comgreso International en 

Prevencion de Riesgos, (м. Мадрид,  2016); на XVI Читаннях ім. В. В. 

Підвисоцького та на Cимпозиумі «Актуальні проблеми сучасної 

мікроелементології (м. Одеса, 2017); на ХVI Міжнародному симпозіумі 

«Trace Elements in Man and Animals «FESTEM» (м. Санкт-Петербург, 2017); 

на IV Міжнародній науково-технічній конференції «Стан і перспективи 

харчової науки та промисловості» (м. Тернопіль, 2017), науково - практичній 

конференції з міжнародною участю “Бабенківські читання” (м. Івано-

Франківськ, 2017); та Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю  “Актуальні питання сучасної мікроелементології в Україні” (м. Київ,  

2018).  

       Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 70 наукових праць, 

які відображають зміст проведеного дослідження, у тому числі 30 статей (з 

них одноосібних 7) у фахових виданнях, рекомендованих МОНУ, 26 робіт у 

журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, 9 статей у 

періодичних фахових виданнях інших держав (у наукометричних – 5), 

матеріали дисертації внесено до розділів 7 монографій, опубліковано у 30 

тезах і матеріалах з’їздів, пленумів, конгресів, науково-практичних 

конференцій, отримано 2 деклараційні патенти України на корисні моделі, 

оформлено 3 інформаційні листи та 3 методичні рекомендації. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

МЕТАЛАМИ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОКРИННОЇ 

СИСТЕМИ 

(аналітичний огляд літератури) 

У результаті науково-технічного прогресу та його витрат людство 

стало частиною штучно створеної екосистеми, існування в якій має негативні 

наслідки для здоров’я. Сучасні урбанізовані території характеризуються 

наявністю комплексу шкідливих факторів, структура і рівень яких схильні до 

значних змін, що залежать як від виробничих процесів, так і від природних 

умов. Зниження несприятливої дії забрудненого довкілля на здоров’я 

населення і, відповідно, його покращення – провідна задача практичної 

охорони здоров’я та екологічної міжнародної політики відповідно до рішення 

Європейської хартії з проблем навколишнього середовища і здоров’я 

населення (1989 р.) [336, 424]. 

Численні епідеміологічні дослідження показали зв'язок зростання числа 

захворювань з впливом несприятливих чинників навколишнього середовища 

і, зокрема, його хімічного складу [2, 4, 90, 168, 173, 226, 242, 250]. За даними 

ВООЗ, забруднення навколишнього середовища обумовлює в усьому світі 

приблизно 25% усіх хвороб, а понад 1 млрд городян проживає при 

загрозливих здоров'ю рівнях забруднення атмосферного повітря [37, 185, 242, 

247, 290, 316, 428]. 

Особливе місце серед усіх факторів антропогенного навантаження, що 

негативно впливають на здоров'я людини, займають хімічні забруднювачі. 

Натепер у зовнішньому середовищі зареєстровано близько 4 млн токсичних 

речовин і щорічно їхня кількість зростає на 6 тис. За останнє десятиліття в 

атмосферу було викинуто понад 1 млн тонн Нікелю, стільки ж  саме 

Кобальту, понад 600 тонн Цинку, 1,5 млн тонн Арсену і стільки ж саме 
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Сіліцию [242, 247, 250]. Підраховано, що у внутрішнє середовище організму 

людини потрапляє близько 100 тис. різних отруйних речовин [200, 226, 242].  

Екологічна ситуація, що склалася в Україні останніми роками, є 

складною, а антропогенне забруднення навколишнього середовища, як добре 

відомо,  значною мірою впливає на формування здоров’я населення на 

популяційному рівні. У сучасних умовах соціальних та економічних 

реформувань в Україні вирішення проблем, пов’язаних з охороною 

навколишнього середовища, поліпшенням якості життя і збереженням 

здоров’я населення, є все більш актуальним [3, 12, 34, 90, 113-115, 137, 140, 

247, 250]. 

Серед хімічних речовин, що забруднюють різні об’єкти зовнішнього 

середовища (атмосферне повітря, повітря робочої зони, ґрунти, питна та 

природна води), метали та їхні сполуки утворюють значну групу токсикантів, 

які багато в чому визначають антропогенний вплив на екологічну структуру 

навколишнього середовища і на  здоров’я людини [2, 8, 11, 15, 23-25, 35-37, 

43, 80, 109, 114, 118, 137, 191, 193, 290, 380, 388, 399]. Надлишок або нестача 

певних металів порушує збалансованість метаболічних процесів у організмі, 

що викликає різні зміни ендокринної, імунної, репродуктивної та інших 

систем, може призвести до скорочення тривалості життя [3, 147]. У зв’язку з 

цим проводиться пошук критеріїв ранньої діагностики їхнього негативного 

впливу на організм [12, 26, 41-43, 76, 107, 111, 117, 121, 129, 138-140, 411. 

414, 422]. Дослідження специфічної дії металів на органи і системи людини 

та тварин є предметом інтенсивних досліджень вітчизняних [22, 26, 49, 71, 

81, 82, 111, 134, 138-140, 154, 156, 160, 175, 177, 192, 225, 229-231, 253, 254, 

269-271] та закордонних учених [7, 41-43, 112, 223, 285, 288, 358-360]. 

Доведена важлива роль ксенобіотиків у виникненні багатьох нозологічних 

захворювань [1-2, 5-7, 227, 230, 256, 282, 285, 357, 369, 406, 410].  

1. Забруднення металами довкілля та вплив на здоров’я людини 

Серед численних антропогенних забруднювачів довкілля промислових 

центрів пріоритетне значення мають ВМ та їхні сполуки, які 
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характеризуються значною стабільністю, високою токсичністю, вираженими 

кумулятивними властивостями та несприятливо впливають на здоров’я 

населення [1-3, 6-8, 12, 20, 42, 50, 60, 65, 68, 189, 233, 279, 292, 305, 347].  

Серед великої кількості полютантів особливе місце займає група 

металів змінної валентності: Fe, Cr, Mn, Co і Ni. Ці метали в живому 

організмі виконують роль кофакторів найважливіших ферментів, як 

наприклад, оксидаз, які каталізують окиснювально-відновні реакції в 

організмі людини, тобто є есенційними елементами. Однак, у разі надмірного 

надходження вони здатні проявляти токсичні властивості за рахунок участі в 

процесах утворення вільних радикалів і, як наслідок, призводити до розвитку 

окисного стресу.  

Останніми роками накопичено велику кількість даних, які 

підтверджують залежність елементного складу живих організмів від їхнього 

вмісту в оточуючому середовищі. У циклі праць [38, 45, 59, 72, 170-172, 236-

238, 287, 309, 339, 386, 392] показано небезпеку для здоров’я людини 

зростаючого забруднення довкілля ВМ. Вміст у біологічних середовищах 

людини та тварин співвідноситься з їхнім вмістом у ґрунтах, воді та повітрі. 

Особливої актуальності у зв’язку з цим набуває оцінка впливу 

факторів малої інтенсивності з неспецифічним характером біологічної дії, 

багатокомпонентність, багатофакторність та різноспрямованість впливу яких 

на організм людини вимагає розробки нових підходів до еколого-гігієнічної 

оцінки хімічного (елементного) забруднення довкілля [35, 41, 53, 79, 142-144, 

188, 202, 204, 258]. За умов комплексного впливу хімічних чинників 

навколишнього середовища слід враховувати ступінь забруднення і характер 

багатокомпонентної взаємодії хімічних сполук у кожному зі суміжних 

середовищ, з наступним визначенням пріоритетних маркерів експозиції та 

шляхів їхнього надходження [37, 189, 265, 388, 395, 420, 428].  

Експерти ВООЗ вважають [50, 186, 425], що ґрунти є головним 

депонуючим середовищем, куди метали можуть надходити під час прямого 
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внесення з атмосферними опадами, листям рослин та водою. Стан ґрунтів 

слід розглядати як інтегральний показник багаторічного процесу 

забруднення всього оточуючого середовища. Зростаюче забруднення ґрунтів 

є джерелом вторинного забруднення приземного шару повітря, поверхневих 

та ґрунтових вод. Таким чином, ґрунти являють собою потрійний інтерес: як 

початковий харчовий ланцюг, як джерело вторинного забруднення 

атмосфери та як інтегральний показник екологічного стану довкілля [37, 53, 

109, 146, 169, 216, 220, 370]. 

Особливою загрозою життю міського населення є повітря великих 

промислових міст. У глобальному масштабі найбільшу небезпеку становить 

забруднення атмосфери домішками, тому що атмосферне повітря виступає 

свого роду посередником забруднення всіх інших об'єктів природи, 

сприяючи поширенню великих мас забруднювачів на значні відстані. 

У природі вода не зустрічається у вигляді хімічно чистої сполуки. 

Маючи властивості універсального розчинника, вона постійно несе велику 

кількість різних хімічних елементів та сполук, співвідношення яких 

визначається умовами формування води та складом водоносних порід. Слід 

відзначити, що за оцінкою експертів ООН до 80% хімічних сполук, які 

надходять у зовнішнє середовище, потрапляє до різних водних джерел  

[315]. 

Загалом підраховано, що важливий внесок у добову забезпеченість 

організму  макро- (МаЕ) та мікроелементами (МЕ) вносить питна вода (від 1 

до 35% ДП мінеральних речовин). Важкі метали (у тому числі і токсичні), 

що надходять з харчовими продуктами, складають від 59 до 98% на добу. 

Аерогенне навантаження ( залежно від елементу) складає від 0,1 до 2,0 % [7, 

112, 172, 220]. Відомо, що основна маса хімічних елементів - Zn (77,6%), Cu 

(72,0%), Fe (91,16%), Mn (60,8%), Ni (43,5%), Pb (63,7%) -  надходить в 

організм аліментарним шляхом, для Cd (90,1%), Cr (55,0%) і Co (73,5%) 

найпріоритетнішим є інгаляційний шлях надходження [112, 113-115, 187]. 
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При цьому потреба та біозасвоюваність елементів та металів різна (див. 

табл. 1.1.). 

Таблиця 1.1 

 Шляхи надходження хімічних елементів і добова потреба та 

біозасвоюваність організмом людини [88, 112, 229, 409] 

 
Надходження, % Хімічний 

елемент вода їжа повітря 
Добова 
потреба, 
мг/ доба 

Біозасвоюва
ність у 
ШКТ,% 

Ag 0,01 0,07 невідомо 0,22 3,0(7,0) 
Al 54,4 44,35 0,22 45 1,0 (5-10) 
As 0,99 98,87 0,14 0,001 60-75 
Cd 7,36 92,02 <0,61 0,15 4-5 
Ca 31,25 68,75 - 2500 25-40 
Cr 40,0 59,9 0,001 0,15 0,5-1,0 
Cu 12,44 87,06 0,5 3,5 10-30 
Fe 0,99 98,80 0,21 40 7-15 
Pb 11,76 86,27 1,96 0,44 0,4-0,7 
Mg 33,3 66,7 - 240-720 30-35 
Mn 14,75 85,25 0,05 2,0-5,0 3-5 
Ni 4,07 95,78 0,14 0,4 1-3 
Se невідомо ~100 невідомо 0,15 50-80(орг.), 

5-15 (неорг.) 
 

Хімічні елементи, що надходять комплексно в організм людини, 

акумулюються в біологічних середовищах  і тому можуть  використовуватись 

в клінічній діагностиці як біологічні маркери експозиції екологічно 

обумовлених захворювань та виробничого впливу на організм  [7, 20, 43, 99, 

111, 116, 130, 177].  

 

1.1. До проблеми норми та адаптації 

Однією з особливостей живих організмів є здатність зберігати сталість 

внутрішнього середовища (гомеостаз) за допомогою механізмів 

саморегуляції, у координації яких одне з головних місць належить гормонам 

ендокринної системи. 
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Ендокринні захворювання – це хвороби цивілізації. Захворювання 

щитоподібної залози (ЩЗ), патологія наднирників та підшлункової залози (ПЗ), 

порушення репродукції у жінок і чоловіків з кожним роком не зменшується [98, 

104, 108, 135, 161, 171, 180, 182]. Так, у світі, за даними 2011 року, ООН 

нараховує 246 млн хворих на цукровий діабет, смертність від діабету на 6-му 

місці. 

Сьогодні вже доведено, що багато захворювань (особливо ендокринних 

– ендемічний зоб, цукровий діабет) розвиваються як наслідок порушення 

молекулярних механізмів регуляції процесів обміну, що виникли внаслідок 

погіршення екології оточуючого середовища [6, 38, 48, 68, 86, 103, 117, 162, 

206, 238, 252]. 

Ендокринна патологія залежить від багатьох факторів, у першу чергу 

хімічних. Відомо, що нормальна робота ендокринної системи залежить від 

балансу МЕ (Co, Cu, I, Zn, Se, Cr, Mn). Водночас забруднення довкілля ВМ (Pb, 

Cd, Hg та ін.) веде до порушення роботи ендокринних органів. Часто цей вплив 

є направленим. Так, наприклад, ЩЗ вважається маркером забруднення довкілля 

ВМ [1, 33, 242, 244]. 

Відомо, що ведуча роль у збереженні гомеостазу організму у 

формуванні довготривалої адаптації, у тому числі до дії ВМ, належить 

ендокринній системі [1, 22, 26, 36, 55, 70, 85, 112, 133, 151, 167, 274, 380]. Крім 

того, сьогодні в рубриці екологозалежних захворювань на другому місці після 

новоутворень стоять хвороби ендокринної системи, випереджаючи патологію 

імунної та нервової систем [5, 85, 88, 90, 92, 123, 144, 242, 247, 274, 329, 330, 

334, 387]. 

Згідно з даними літератури, факт участі ендокринної системи в 

складному комплексі як специфічних, так і неспецифічних адаптаційних 

процесів є загальновизнаним [3, 95, 148]. Будь-які зміни в зовнішнього 

середовища супроводжуються функціональними змінами на рівні залоз 

внутрішньої секреції, адекватними характеру та силі дестабілізуючих впливів. 
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Тривалий час увагу дослідників, які вивчали ендокринний компонент 

стресових реакцій, було спрямовано виключно на систему гіпоталамус - 

аденогіпофіз - кіркова речовина наднирників. Однак останніми роками 

накопичені дані щодо участі гіпоталамо-постгіпофізарної системи в реалізації 

загального адаптаційного синдрому [55, 56, 95, 96, 155]. 

Виражені ендокринні зрушення, що є характерними для стресових 

реакцій, спостерігаються як у разі масивного одноразового впливу на організм 

токсичних речовин техногенної природи, так і за тривалого впливу хімічних 

факторів малої інтенсивності [3, 32-34, 133, 147-151, 196, 262, 289, 389, 399]. 

Поряд з неспецифічним залученням ендокринної системи у пристосувальні 

реакції хімічні речовини техногенної природи (у тому числі ВМ) здатні 

надавати безпосередній негативний вплив на структуру і функцію 

ендокринних залоз [5, 6, 48, 98, 133, 190, 229, 238]. У цьому випадку можна 

говорити про специфічну участь ендокринної системи в процесах адаптації. 

Будь-яка адаптація в процесі свого формування вимагає залучення 

додаткових енергетичних і пластичних ресурсів, і, отже, має певну 

фізіологічну ціну, яка виражається у вигляді того впливу, який вона чинить на 

різні сторони життєдіяльності організму [32, 55, 196]. Отже, для розуміння 

механізмів, що лежать в основі формування адаптивних стратегій, необхідно 

комплексне вивчення всіх життєво важливих функцій організму та їхніх 

взаємозв'язків. Це завдання здається технічно важко здійсненним, однак 

методичні складності можна принаймні частково усунути, використовуючи 

порівняльно-екологічний підхід. Дійсно, для з'ясування участі будь-якої 

функції в формуванні адаптивної стратегії нам важливі не стільки абсолютні 

значення, що характеризують функцію фізіологічних параметрів, скільки 

діапазон і напрямок їхньої  мінливості в градієнті екологічних факторів. 

Стосовно дії токсичних агентів, то  наукові основи адаптації вперше 

були сформульовані М. В. Лазаревим (1962, 1963) у вченні про «состояние 

неспецифически повышенной сопротивляемости - СПНС», і надалі розвинені 

його учнями. Маючи справу із впливами та реакціями організму на межі норми 
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й патології, токсикологія все частіше стикається з необхідністю вивчення 

адаптивних реакцій. 

Розвиток адаптації визначається як початковим станом організму, так і 

рівнем дії агентів (чинників), що викликають адаптаційну перебудову в 

організмі. По мірі наростання рівня та тривалості дії чинника змінюється 

послідовність проявів і тривалість стадій адаптаційного процесу, зростають 

негативні явища – стадія посилення анаболічних процесів і тренування, 

раніше формується стадія звикання та оманливої адаптації, швидше настає 

зрив адаптації. Зокрема, відмінність стадій адаптації до фізіологічних дій і 

стадій стресу за Г. Сельє (1952, 1960) пояснюють тим, що вчений 

використовував «надмірну патогенетичну дію на тварин з вузьким 

діапазоном адаптації…». Роботами Л. М. Гаркаві і співавт. [55] доведено 

існування адаптаційних реакцій організму на подразники малої 

інтенсивності, які, на відміну від загального адаптаційного синдрому (ЗАС) 

за Г. Сельє, не несуть елементів зламу, а характеризуються «первинним, 

незначним підвищенням» функції захисних систем організму. Ще однією 

відмінністю ЗАС від стану неспецифічної підвищеної опірності (СНПО) за 

М. В. Лазаревим є те, що спектр пошкоджувальних дій, до яких підвищується 

опірність, при СНПО значно ширший, ніж при ЗАС. У той самий час слід 

враховувати, що Г. Селье розрізняв «м’який стрес», еустрес-синдром, 

сприяючий збереженню здоров’я, і «жорсткий стрес», дистрес-синдром, який 

набуває патологічного характеру й веде до розвитку хвороб адаптації. 

Фраза Г. Сельє (1960) постулює, що «стресорну дію викликають 

типові гормональні реакції загального адаптаційного синдрому» в умовах 

неврахованих кількісно-якісних змін співвідношення компонентів 

гормонального ансамблю (та й фактичної неприйнятності самого 

гормонального ансамблю) як єдиної частини цілого «спровокувала» поява 

серед послідовників Г. Сельє вчених [155, 177, 196], які вважають, що 

фіксація факту зміни кількісного показника хоча б одного з «адаптивних 

гормонів» є визначальною для опису стану стресу. Про значення 
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катехоламінів і гормонів ЩЗ в умовах стресу пише L. Levi (1972), а П. Д. 

Горізонтов (1980) називає в цьому «списку» адренокортикотропний, 

тиреотропний, соматотропний гормони, які є доказом «прояву» 

неспецифічної реакції («стресу»). Так, власне, на тих самих позиціях, мабуть, 

стояв і сам Г. Сельє (1960). В іншому випадку, замість концепції про 

«кондиціональні фактори» йому довелося б шукати інші пояснення 

різноманітності неспецифічних проявів в організмі у відповідь на дію різних 

«стресорів». 

Саме гормональна складова неспецифічної реакції організму значною 

мірою представлена в роботах Г. Сельє (1952, 1960 та ін.). І по суті тільки з 

«ендокринологічної» точки зору розглядалися ним адаптивні процеси 

організму. Однак і сам Г. Сельє (1960) розуміє це: «Нервова система також 

відіграє важливу роль». 

Правомірно, що проблема адаптаційних, передпатологічних і 

патологічних реакцій організму на дію екзогенних хімічних речовин (ЕХР) 

тісно переплітається з питаннями оцінки норми та її коливань [4, 7, 70, 99 

112, 116, 129, 130, 138, 140, 172, 177]. Зміни, що виявляються при токсичній 

дії в експерименті та клініці, можна адекватно оцінювати тільки за наявності 

чітких уявлень щодо кількісних меж фізіологічних коливань відповідних 

показників, визначення яких у сукупності дозволяє розмірковувати про те, чи 

виходять вони за межі норми, і якщо так, то наскільки. У сучасних 

експериментальних дослідженнях визначення «демаркаційних меж» норми 

ототожнюється з пошуком критеріїв несприятливої дії. 

Незважаючи на широке поняття «норма», у біології досі немає його 

універсального визначення [172, 177, 219, 231]. Нині існує декілька 

визначень поняття «норма»: рухлива рівновага функцій органів і систем 

організму, найбільш раціональна форма і функція організму, що знаходиться 

відповідно у взаємодії один з одним і навколишнім середовищем [139, 142, 

172], динамічна відповідність морфологічних і фізіологічних особливостей 

організму за мінливих умов навколишнього середовища [196, 243], 
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оптимальний стан живої системи, при якому забезпечується її 

максимальна адаптація [172, 177, 196], норма – біологічний оптимум живої 

системи, інтервал, у межах якого його функціонування є найефективнішим і 

злагодженим стосовно конкретних умов [32].  

В останні десятиліття відзначаються спроби у встановленні 

нормальних фізіологічних рівнів вмісту хімічних елементів [4, 7, 21, 112, 116, 

129, 138-140, 165, 188, 189, 201, 220]. Проте використання статистичних 

параметрів середніх величин може бути розцінено лише як статистичні 

характеристики дослідженої групи, але не як відображення  здоров'я [7, 139, 

168]. E. J. Wormer (2000) вказує, що поняття нормального значення вмісту 

того чи іншого елементу лише передбачається, проте нині не існує точного 

визначення нормальності здоров'я населення. Тому, приймається (СДС – 

Центр з профілактики та контролю над інфекційними захворюваннями США, 

2004), що лабораторні аналізи 95% населення відповідають нормі і тільки 5% 

інших знаходяться поза межами нормальних значень [301]. Це веде до добре 

відомих проблем у діагностиці захворювань і, особливо, у виявленні стану 

передпатології або латентних процесів, які приховано протікають.  

Для формування груп ризику за умов інтоксикації сполуками металів 

запропоновано використовувати такі показники, як біологічно допустимий 

рівень (БДУ) і критичний рівень (КР) вмісту хімічних елементів у 

біосередовищах [129, 172, 177, 201, 220].  

На початку ХХІ ст. у Росії [172] було введено поняття умовного 

біологічно допустимого рівня (УБДУ), під яким мається на увазі емпірично 

встановлені на підставі багаторічних клінічних спостережень рівні вмісту 

хімічних елементів у біологічних субстратах людини, при яких відзначалися 

специфічні зміни  здоров'я людини. Практично УБДУ відповідає верхній або 

нижній межі фізіологічного змісту елементу.  

Умовно допустимим рівнем вважається така кількість речовини в 

організмі або критичному органі, яка при постійному його вмісті не викликає 

зміни показників здоров'я людини, що виявляються сучасними методами 
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досліджень [219-221]. У разі значного перевищення допустимого рівня по 

одному з елементів у багатьох обстежених доцільно використовувати 

поняття про «критичний рівень», при якому спостерігаються біохімічні 

зміни, пов'язані з токсичним впливом металу або дефіцитом життєво 

важливого елементу.  

Традиційно в клінічній лабораторній діагностиці використовується 

термін  «референтні значення»,  у тому числі  при визначенні вмісту МаЕ та 

МЕ. Цей термін за визначенням теж характеризує межи норми. Даний термін 

відображає відносне значення отриманих результатів для застосування під 

час обстежень конкретної групи населення. При проведенні оцінки 

отриманих клінічних результатів різних за статевими або віковими ознаками 

пацієнтів відмічається суттєва різниця між значеннями. Існує твердження, що 

«референтні значення» не є абсолютними для окремого показника у 

визначеній групі осіб. У той самий час у світі існує невелика кількість 

показників, для яких встановлені стандартні референтні значення. 

    Тож аналіз вмісту хімічних елементів в організмі людини і 

діагностика диселементозів ґрунтуються на використанні поняття «норма», 

що формується за ознакою відхилення виявлених показників від допустимого 

рівня. Так, фізіологічний рівень відповідає природному вмісту елемента у 

людини, що не має з ним контакту. З іншого боку, накопичення 

непорівнянних один з одним аналітичних даних, поява так званих 

«регіональних нормативів» по окремих елементах [2, 3, 7, 41, 42, 172, 173, 

200, 229-232] призвела до великих розбіжностей даних літератури «норми» у 

рази (табл. 1.2.).  

Сучасні уявлення про процеси адаптації свідчать про те, що 

загальновизнаною є концепція про «триєдину» регуляторну «метасистему», в 

яку включаються нейроендокринний та імунний контури регуляції функцій.  

За суттю вони є  інтеграційними та адаптивними системами організму, 

здійснюють регуляцію всіх життєвих функцій [36, 70, 95, 221, 274], при  
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                                                                                                   Таблиця 1.2  

«Умовна норма» для деяких хімічних елементів у    біологічних 
середовищах людини, за даними різних авторів 

Хімічний 
елемент 

Вміст у цільній крові або 
сироватці крові, мг/л 

Вміст у 
волоссі, 
мкг/г 

Метод 
дослідження 

Джерело літератури 
 

Ag 0,01-0,04 
0,19/0,207 
 
˂0,003/0,0004-0,0012 

 
3,45 
0,2-0,6 
0,005-0,2 

СГ 
СГ 
АЕС-ІЗП 
МС-ІЗП 

Бабенко Г.О., 1968 
ВОЗ, 1977 
Гладких Э.А. и соавт, 2003 
Скальный А.В., 2004 

Al 0,14-1,1 
0,37 
0,004-0,007 
0,39/0,01 

 
4,65 
 
1-10 

СГ 
СГ 
РФ 
АЕС-ІЗП 

Бабенко Г.О., 1968 
ВОЗ,1977 
Федоров В.И., 2006 
Скальный А.В., 2004 

Cd 0,103 
0,0001-0,08 
0,0001-0,002 
0,001-0,0054 

0,2-0,4 
 
0,05-0,25 

CГ 
ПГ 
МС-ІЗП 
ЕТААС 

ВОЗ,1977 
Олихова С.В. та ін., 2000 
Скальный А.В., 2004 
Соколова Н.А., 2006 

 Cu 
 (сиро 
ватка) 

1,01 
0,70-1,55 
0,70-1,70 
0,70-1,55 

3,0-9,0 
 
1,3-12 
7,5-80 

CФ 
ПААС 
ПААС 
МС-ІЗП 

ВОЗ,1977 
Прайс В., 1976 
Трахтенберг И.М., 1994 
Скальный А.В., 2004 

Cr  0,02-0,022 
0,027/0,025 
0,03-0,12 
0,06-0,062(сир.) 
0,0008-0,005 (сир.) 
0,006-0,11 
0,006-0,11/0,0001-0,002 

 
0,3-0,8 
2,0 
 
 
0,6-4,1 
0,4-0,7 

СФ 
СГ 
ЕТААС 
ЕТААС 
ЕТААС 
МС-ІЗП 
МС-ІЗП-DRC 

Shroder H., 1971 
ВОЗ, 1977 
Трахтенберг И.М., 1994 
Рогульский Ю.В. , 1997 
Соколова Н.А., 2006 
Скальный А.В., 2004 
CDC, 2014 

Fe 
(сироватка
) 

1,2 
0,9-1,24 
0,65-1,75 
0,60-1,68 

 
 
 
5-25 

СГ 
ПААС 
ПААС 
МС-ІЗП 

ВОЗ, 1977 
Прайс В., 1976 
Педанов Ю.Ф., 1992 
Скальный А.В., 2004 

Mn 0,0025-0,0083 
0,023 
0,017-0,03 
0,003-0,16 
0,04-0,053(сир.) 
0,0005-0,007(сир.) 
 
0,0016-0,075 
0,006-0,019 

 
1,25-4 
 
0,3-3,0 
 
 
0,3-3,3 
0,1-1,0 
0,08-0,50 

СГ 
СГ 
ПААС 
ПААС 
ЕТААС 
ЕТААС 
АЕС-ІЗП 
МС-ІЗП 
МС-DRC 

Shroder H., 1971 
ВОЗ, 1977 
Глазков В.И. и др., 1971 
Трахтенберг И.М., 1994 
Рогульский Ю.В., 1997 
Макаренко Т.Ф., 2001 
Гладких Є.А. , 2003 
Скальный А.В., 2004 
CDC, 2014 

Ni 0,001-0,004 
0,03 
0,001-0,004 
0,002-0,033 

 
 
 
2-13 
0,1-2,0 

ФМ 
СГ 
ЕТААС 
ЕТААС 
МС-ІЗП 

Shroder H., 1971 
ВОЗ, 1977 
Submaraian K., 1981 
Трахтенберг И.М., 1994 
Скальный А.В., 2004 

Pb 0,005-0,15 
0,2-0,3 
0,2-0,4 
0,05-0,20 
0,21 

0,6-30 
 
 
8-80 
0,1-5,0 

СГ 
ПААС 
ПААС 
ЕТААС/ПААС 
МС-ІЗП 

ВОЗ, 1977 
Прайс В., 1976 
Свинец, ВОЗ, 1980 
Трахтенберг И.М., 2001 
Скальный А.В., 2004 

Zn(сирова
тка) 

1,7-2,70 
 
1,29-1,77 
0,89-0,98 
0,6-1,2 

80-226 
160 
 
 
100-250 

ФМ 
СГ 
ЕТААС 
АЕС-ІЗП 
МС-ІЗП 

Бабенко Г.О., 1968 
ВОЗ,1977 
Соколова Н.А., 2006 
Синяченко О.В., 2008 
Скальный А.В.,  2004 

Примітка. ФМ- фотометрія, СФ-спектрофотометрія, СГ- спектрографія, ПААС – атомна абсорбція у полум ї, 
ЕТААС- електротермічна атомна абсорбція,МС-ІЗП – мас-спектрометрія з індуктивро зв язаною плазмою  
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цьому нейроендокринна й імунна системи мають взаємний регуляторний 

вплив. 

Наявність нейроендокринного контролю за імунною системою 

підсумована в численних статтях і монографіях [1, 56, 112, 123, 147-151, 155, 

171-174, 181, 304, 338, 364]. У 80-х роках минулого століття з'явилися дані 

про те, що імунокомпетентні клітини здатні до синтезу низки гормонів і 

нейропептидів, а також цитокінів, які надають регуляторний вплив на 

нервову та ендокринну системи [1, 7, 104, 106, 110, 144, 145, 181, 182, 246, 

247, 308, 416]. Все це дозволило говорити про появу нового наукового 

напряму, який різні автори називають: імунофізіологія, нейроендокринологія 

і т. д. Ця наука вивчає механізми взаємодії та взаємозв'язку трьох основних 

регулюючих і адаптивних систем [4-7, 112]. Зазначені системи виступають 

співучасниками адаптації організму до факторів зовнішнього середовища, у 

тому числі й хімічної природи, при цьому вплив даних факторів може 

призводити до зриву адаптаційних механізмів і порушення взаємозв'язків між 

даними системами [3, 93]. 

Зниження пристосувальних можливостей людини в сучасних медичних 

дослідженнях розглядається як головний чинник, що формує ступінь 

імовірнісних або вже існуючих патофізіологічних змін [32, 33, 196]. Це 

визначило стратегію сучасної медицини, спрямовану не лише на усунення 

специфічних проявів хвороби, але і на підвищення адаптаційного потенціалу 

організму людини, рівня  здоров'я, що, безсумнівно, відіб'ється на якості 

медичної допомоги [32-35, 90, 92, 112, 114, 189, 200, 222]. Тому завдання 

діагностики та корекції індивідуальних адаптаційних можливостей є одним із 

пріоритетних  для відновної медицини [172, 221, 250]. 

З позиції теорії адаптації, взаємозв'язок мікроелементного гомеостазу 

в населення та об'єктів зовнішнього середовища генетично детермінований. 

Тож можна вважати, що елементний гомеостаз - це окрема форма загальної 

гомеостатичної системи організму, порушення якої відображаються на 

здатності організму до адаптації в екстремальних умовах. Повноцінний вміст 
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есенційних елементів і мінімальна присутність токсичних і умовно 

токсичних елементів не несе загрози зриву адаптаційних механізмів 

організму, але становить один з найважливіших компонентів нормального 

функціонування організму [112-113, 218, 226, 229, 243]. 

Гігієнічно значущим є як надлишок і дефіцит, так і дисбаланс металів у 

природних об'єктах і в організмі людини, де метали у вигляді різних сполук 

беруть участь у багатьох життєво важливих процесах [12-14, 105, 116, 147, 

151, 156, 201, 218, 219]. Вивчення впливу нестачі або надлишку елементів у 

середовищі існування на обмін речовин, адаптацію організмів до різних 

екологічних умов, а також на виникнення ендемій представляється 

можливим з позицій біохімічної екології [3, 38, 88-90, 134, 136, 150, 188, 191, 

348, 349]. Доведено, що від хімічного елементного складу навколишнього 

середовища залежить морфологічна та фізіологічна мінливість, зростання та 

розвиток організмів. Тому, порушення балансу МаЕ та МЕ у середовищі, як 

це відбувається в біогеохімічних провінціях, викликає патологічні зміни в 

організмі людини [2, 7, 20, 68, 69, 82, 98, 120, 143, 191, 205, 230]. Стає 

очевидним, що, поряд з біогеохімічними ендеміями природного походження, 

слід вивчати ті чи інші захворювання, що є реакцією на аномальний склад 

природного середовища, зміненого техногенною діяльністю людини. 

 

1.2. Елементний гомеостаз та ендокринна система 

 За останні роки накопичилася значна кількість досліджень, 

присвячених вивченню впливу МаЕ та МЕ на обмін речовин [111, 112, 139, 

146, 160-162, 184, 215, 220-222, 250, 254, 255, 257, 291, 296, 339, 348]. 

Виявлено наявність дисбалансу МаЕ та МЕ у жителів різних регіонів, 

залежного від біогеохімічних особливостей і антропогенного забруднення 

[31, 48, 68, 79, 82, 98, 107, 150, 172, 200, 366, 380, 386, 394, 408].  

     Про біологічну роль елементів недостатньо судити лише за іхнім 

вмістом у тканинах. Дефіцит ряду мікроелементів (Cu, Fe, Mo, Se, Zn) 

здатний порушити баланс практично всіх обмінних процесів у організмі 
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людини. Біологічна активність сполук елементів може проявлятись у дуже 

низьких їхніх концентраціях, у той час, як у підвищених відносно норми 

концентраціях навіть незамінні МЕ здатні проявляти токсичну дію. 

    Зокрема дія багатьох ВМ їхня токсичність більшою мірою, залежить від 

віку та статі людини, функціональної активності організму та роботи 

детоксикуючих систем, а також від механізмів їхнього виведення. Токсичні 

властивості ВМ є добре відомими. У незначному числі робіт показана 

есенційність деяких ВМ, як, наприклад, Pb, Hg, Mn і Cd [147]. Накопичення 

ВМ веде до зниження рівня деяких есенційних МЕ, що небезпечно як у 

молодому віці, так і похилому, коли згасають фізіологічні функції. Відомо, 

що коли організм формується, або в період статевого становлення 

відмічаються періоди підвищеної чутливості організму до дії ВМ і елімінації 

есенційних елементів. В період старіння гомеостатичний контроль вмісту 

МаЕ та МЕ порушується, що призводить до накопичення ВМ.  

Загалом, МаЕ та МЕ являють собою тісно взаємозв’язану систему, 

інтеграція якої виникає в результаті конвергенції нейроендокринних та 

імунологічних механізмів. Оцінка метаболізму МЕ ускладнюється 

існуванням понад 105 двосторонніх і 455 тристоронніх синергічних та 

антагоністичних взаємовідношень між 15 есенційними МаЕ та МЕ. Ці 

взаємовідношення відіграють значну роль у підтриманні 

внутрішньоклітинного гомеостазу та пов’язаних з ним процесів клітинного 

росту, диференціювання та клітинної смерті (некрозу та апоптозу).  

Сьогодні відомо понад 20 ендемічних захворювань, пов’язаних з 

нестачею або надлишком Li, B, Na, Mg, Al, Si, P, Ca, Mn, Zn, Se, I та Mo. Так, 

нестачу Fe відають більше 1 млрд  населення Землі, Cr - до 3,0 млрд, Cu - до 

3,8 млрд, Zn - 4,5 млрд  [172]. 

Розвиток промисловості й широкої мережі автотранспорту призвів до 

виникнення штучних біогеохімічних районів, зосереджених у великих 

містах, де в навколишньому середовищі визначається підвищений рівень 
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таких МЕ як Pb, Cd, Zn, Cu і ін. [8, 50, 88, 105, 112-115, 137, 168, 242, 243, 

250]. Ці особливості вмісту елементів у навколишньому середовищі можуть 

впливати на елементний склад біосередовищ людини.  

У виключній залежності від якості навколишнього середовища як 

вказувалося вище, знаходиться ЩЗ. За територіальною поширеністю  й за 

кількістю населення перше місце серед неінфекційних захворювань 

займають йододефіцитні стани. Аналіз сучасних знань показує, що тиреоїдна 

патологія є показником взаємодії комплексу різних (біогеохімічних, 

екологічних, соціальних та виробничих) чинників, що проявляють 

струмогенний ефект [103, 107, 113, 114, 133, 147, 150, 372, 382, 413]. 

Відома класифікація МЕ, яки впливають на щитоподібну залозу, за 

ступенем їх вивченості [1]: 1) речовини з доведеною зобогенною дією за 

даними популяційних досліджень; 2) зобогени, ефект яких доведено тільки в 

експериментальних дослідженнях; 3) речовини з потенційним, але не 

доведеним зобогенним ефектом. Найчастіше дані і сучасних, і минулих 

досліджень щодо впливу МЕ на ЩЗ дуже суперечливі. 

Підсилює прояви йодної недостатності дисбаланс ряду МЕ, надлишок 

F, Mn, Mo та інших, які надходять у природне середовище в результаті 

діяльності промислового виробництва. У той самий час дефіцит Se, Cu, Co 

ускладнює прояви нестачі I [6, 75, 82, 112, 147, 148, 282, 288, 291, 298]. 

Інтерес дослідників до тиреоїдної патології пояснюється не тільки її 

високою розповсюдженістю [6, 38, 60-62, 75, 166, 190, 346], а й тим, що, 

наприклад, ЩЗ, маючи високу чутливість до токсичних екзогенних впливів 

та активно реагуючи на геохімічний стан довкілля [65, 85, 147, 237, 238, 245, 

339, 348, 386], сприяє виникненню патології в різних органах і системах 

внаслідок різноманітних регуляторних дій тиреоїдних гормонів [61, 62, 64,  

68, 86, 167, 168, 188, 282, 288, 404, 429, 430]. Негативний вплив забрудненого 

довкілля на ЩЗ ускладнюється тим, що відбувається на фоні ендемічної 

нестачі Йоду в багатьох регіонах України [31, 108, 119, 162]. За даними 

ВООЗ на Землі, в умовах йодного дефіциту проживає майже 2 млрд осіб. 
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Сьогодні більшість тиреоїдологів вважають, що адекватне йодне 

забезпечення організму людини є необхідним для протекції ЩЗ від впливу 

інших зобогенів [1, 5, 33, 48, 117, 149, 190, 192, 244, 245]. Проте сьогодні 

очевидно, хоча ефект від впровадження масової йодної профілактики 

разючий, що ліквідація дефіциту одного з МЕ не може повністю вирішити 

проблему. З часом стало зрозумілим, що йодування солі, яке було 

запроваджено у багатьох країнах, у тому числі й в Україні, здатне лише 

покращити забезпечення йодом, але не вирішує повністю проблему 

йододефіцитних захворювань [5, 97, 100, 109, 120-123, 230]. Отже, стан 

проблеми йодної недостатності, як окремого варіанта мікроелементозу 

потребує комплексного підходу в діагностиці порушень та їх корекції [91, 

101, 237-238].  

Поряд із дефіцитом Йоду у формуванні захворювань ЩЗ, варто визнати 

й роль дисбалансу інших МЕ: Fe, Se, Cu та Zn, зокрема [168, 206]. Деякі вчені 

відносять цинк до зобогенних чинників на підставі зниженого вмісту цього 

МЕ в компонентах крові й тиреоїдній тканині у хворих на ендемічний зоб 

[172, 198, 207, 291, 359, 360, 394]. Дефіцит Цинку пригнічує реалізацію 

біологічних впливів тиреоїдних гормонів та потенціює ефекти дефіциту 

Йоду. Поряд з тим, вміст внутрішньоклітинного Цинку і його зміни під 

впливом токсикантів, може бути інформативним показником стану 

клітинного метаболізму і порушень, викликаних екзогенними полютантами 

[47, 106, 110, 166, 172, 222, 360, 368]. У останні 10 - 15 років зріс інтерес 

дослідників до біологічної ролі мікроелементу Se, встановлені механізми 

участі Se в формуванні зоба (в складі пероксидаз і дейодіназ здійснює 

органіфікацію Йоду, конвертацію тиреоїдних гормонів). Такі природні 

фактори, як дефіцит I і Se характерні для більшості одних і тих самих 

біогеохімічних зон [1, 6, 85, 120,  121, 133, 205, 212, 397, 427]. Відомим є 

факт несприятливого впливу забруднення навколишнього середовища на 

імунну систему і зростання автоімунної патології, у тому числі автоімунного 

тиреоїдиту [ 48, 82, 108,  121, 190,  193, 298, 380, 430]. 
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У ряді епідеміологічних досліджень показано [48, 193, 262], що 

забруднення водного середовища Li, Sr, Ba, F та Fe веде до порушень роботи 

ЩЗ. Автори [135, 150, 188, 229] показали, що надлишок Mn, Fe, Cr та нестача 

Se та Co ведуть до дисфункції ЩЗ та тиреотоксичного ефекту при 

надлишковому надходженні Mn та Cr до організму людини. Встановлено 

[229, 233], що нестача у продуктах харчування Cu та Co збільшує частоту 

ендемічного зоба у населення. В.М. Боєв з співавторами [38, 48] показали, що 

надлишок Sr у харчуванні призводить до порушень репродуктивної системи і 

ЩЗ у дітей.  

У численних токсикологічних дослідженнях доведено вплив металів на 

ендокринну систему. Так, у літературі добре описана дія ВМ на стан окремих 

ланцюгів ендокринної системи (особливо її центральні ланцюги та 

периферійні). Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, яка 

забезпечує гомеостаз нейроендокринної системи за умов дії Hg та Pb, 

описаний у ряді наукових робіт [133, 160, 204, 242, 243]. Виявлені значні 

зрушення цієї системи та репродуктивної у відповідь на дію малих 

концентрацій Pb та Hg на щурів [10, 52, 114]. 

В огляді В. М. Макотченко та співав. (1985) [133] описана пригнічуюча 

дія Pb, Cd, Hg та Cr на окремі ланки ендокринної системи (надниркову, 

підшлункову та щитоподібну залози, гонади) експериментальних тварин 

(собаки, кішки, щури) у довготривалому експерименті. Показана їхня 

пригнічуюча дія на морфологічні та гормонопродукуючі властивості 

надниркових та щитоподібної залоз, гонад тварин. Добре вивчена токсична 

дія Hg за умов хронічної інтоксикації на окремі ендокринні органи. Так, 

спостерігалась підсилена дія коркових сполук надниркових залоз [242], що 

носить захисний характер. Встановлено, що хронічне отруєння щурів парами 

Hg веде до гонадотоксичних ефектів (В. М. Ігнатьєв, 1980). 

Експериментальні данні свідчать про високу чутливість ЩЗ до впливу малих 

концентрацій Hg (швидкість виведення йоду збільшується) [242, 250]. 
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Довготривала дія двохлористої Hg в експерименті на щурах призводить до 

недостатності інкреторного апарату підшлункової залози [133]. 

В експерименті на морських свинках [54] дія малих доз MnCl2 (в/б 

введення 3-10-100 мкг/г) веде до стимуляції коркової речовини надниркових 

залоз та порушення їхньої функції. Показаний також токсичний вплив Mn на 

статеві залози самок щурів (пригнічується астральна та генеративна функція 

гонад). Хронічна дія K2Cr2O3 призводить до стійкої гіпофункції ендокринних 

залоз щурів. Спостерігалось накопичення Cr у надниркових залозах та ЩЗ, 

порушення статевого циклу в самок-щурів і морфометричні показники цих 

органів [136]. 

 Хронічна інтоксикація CdSO4 супроводжувалась значною активацією 

ланцюга гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози [147]. Встановлена атрофічна 

та некротична дія металу на сім’яники тварин [88]. Дія Cd підсилює роботу 

ЩЗ та ПЗ [36, 88, 89, 133, 160]. Була досліджена [109] тиреостатична дія 

субхронічних доз Pb, Cd (при внутрішньоочеревинному надходженні) на 

самок щурів. Показано [207], що аерогенне надходження марганцевого пилу 

призводить до порушень ендокринної функції у експериментальних тварин.  

Літературні свідчення стосовно виробничого впливу таких хімічних 

елементів, як Pb, Cd та Hg на ендокринну систему не поодинокі, але 

стосуються переважно нейроендокринної системи (окремих її ланок) і не 

розкривають патогенетичних механізмів їхнього впливу на ендокринну 

систему загалом. Сьогодні добре вивчена дія сполук важких металів 

промислового походження - Hg, As, Pb, Cd, Mg, Li, халькогенів - Se, галогенів 

- F, Br, Cl [1, 6, 38, 128, 154, 208, 246, 253, 264]. 

У той самий час літературні свідчення стосовно виробничого впливу 

таких хімічних елементів, як Al, Ag, Mn та Cr є поодинокими. Є відомості про 

вплив Al, Ag, Mn та Cr на нервову, гепатобіліарну, серцево-судинну та імунну 

системи, встановлена їхня канцерогенна та мутагенна дія на організм.  

Мало вивченим є вплив саме Al, Ag, Mn та Cr на окремі ланцюги 

ендокринної системи. Поодинокі свідчення літератури стосуються переважно 
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окремих біологічних ефектів дії цих металів на організм [85, 88, 147, 160, 242? 

337]. Є свідчення про те, що Al накопичується в гонадах, мозку. Відома його 

роль у утворенні фосфатних і білкових комплексів, участь у процесах 

регенерації кісткової тканини, впливові на роботу паращитоподібних залоз [3, 

88, 112, 163, 277, 378, 416, 421].  Добре вивчено, що Ag накопичується у шкірі, 

кістковому мозку, органах імунної системи та має дію, подібну до дії 

стероїдних гормонів (гормонів наднирників і статевих) [88, 140, 142, 147]. Мn 

накопичується в гіпоталамусі, епіфізі, необхідний для нормальної секреції 

інсуліну, впливає на обмін катехоламінів (надниркові залози) та гормонів 

статевих залоз [3, 160-162, 172, 220, 317, 330, 345]. Cr за умов дефіциту Йоду 

заміщає його в гормонах ЩЗ, входить до складу органічного комплексу – 

фактору толерантності до глюкози. Cr у присутності інсуліну прискорює 

процес окиснення глюкози у жировій тканині яєчників. Метал негативно 

впливає на репродуктивну систему і стан системи гіпоталамус-гіпофіз-

яєчники [112, 128, 147, 172, 205, 254, 299, 302, 307, 308, 314, 393]. 

Критична екологічна ситуація викликає значні порушення 

функціональної активності ЩЗ та йодно-селенового дефіциту та є частою 

причиною порушення репродуктивної функції чоловіків [61, 147, 172, 297,  

358] і жінок [16, 89, 171, 242, 275, 350], впливає на формування здоров’я 

підростаючого покоління [135 150, 180,  188, 214, 262, 304, 429, 430]. 

Медико-соціальна значимість і актуальність дослідження гормонального 

балансу у жінок в умовах природного йодно-селенового дефіциту та впливу 

промислових екопатогенів визначається як високою поширеністю 

захворювань ендокринної системи, так і катастрофічно зростаючим 

забрудненням навколишнього середовища 

Актуальність проблеми захворювань ЩЗ зумовлена високою 

поширеністю тиреоїдної патології серед населення України – сумарна 

частота різних форм патології ЩЗ навіть поза зоною зобної ендемії складає 

не менше ніж 20% загальної захворюваності [108, 109, 120, 242]. Ріст 

захворювань ЩЗ, особливо в контексті наслідків аварії на Чорнобильській 
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АЕС, надає особливого значення дослідженням морфологічних змін цього 

органа під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [31, 

81,  82, 119, 244].  

Інша ендокринна патологія - цукровий діабет (ЦД), також останніми 

роками вийшла за рамки звичайної медичної проблеми й віднесена до числа 

актуальних і соціально значущих проблем людства. Цукровий діабет  - 

захворювання, яке називають «неінфекційною пандемією». Кількість хворих 

на ЦД збільшується в усьому світі і, за останніми даними ВООЗ, ним 

страждає 2,8% жителів планети, а у 2030 році очікується зростання цього 

показника до 4,4% [50, 108, 161, 171]. Незважаючи на значні дослідження та 

наукові досягнення за останні 10-15 років у галузі діабетології, ЦД 

продовжує залишатися невиліковним захворюванням [33, 76]. В Україні, як і 

в усьому світі, основна частина хворих на ЦД (близько 85-90%) - особи з 

діабетом 2-го типу, і темпи зростання захворюванності на цю патологію 

значно перевищують захворюваність на ЦД 1-го типу. Проте реальна картина 

захворюваності на ЦД є значно вищою, і за проведеними розрахунками  

кількість хворих становить 2-3 млн осіб [244, 268, 424]. У 75% випадків ЦД 

супроводжується ураженням органів системи травлення.  

Порушення гомеостазу при ЦД супроводжується змінами балансу МЕ 

[76], які є важливими учасниками обмінних процесів. Зниження чутливості 

тканин до надлишку інсуліну та/або гальмування процесів його секреції 

розглядають як прояв адаптації організму до змін внутрішнього середовища. 

Добре відомо про роль МЕ у розвитку ендокринної патології. Так, 

дефіцит Cr сприяє розвитку деяких форм ЦД, а  Se -  хворобі Кеша [7, 147, 

172, 397]. Сильний взаємозв'язок в організмі двох елементів - Mg і Zn, 

проявляється у вигляді одночасного дефіциту в сироватці крові при ЦД [171, 

230, 244, 410]. Досліджено, що введення у харчовий раціон Se, а ще більшою 

мірою Se з вітаміном Е найкраще сприяє нормалізації вуглеводного обміну і 

деяких інших відхилень в організмі, що сприяють розвитку ЦД [136, 172]. Zn 

сприяє стабілізації клітинних мембран, є потужним фактором 
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антиоксидантного захисту, важливим елементом для синтезу інсуліну [112, 

147]. 

          Уперше визначено рівень есенційних МЕ (Zn, Mn, Cr, Cu, Fe) у хворих 

з ЦД 1-го і 2-го типів  залежно від тривалості захворювання. Встановлено, що 

рівні есенційних МЕ (Mn, Cr, Fe) зростають при збільшенні тривалості ЦД 1-

го типу і поєднуються з високим потенціалом прооксидантно активності 

сироватки. Зі збільшенням тривалості цукрового діабету 2 типу рівень Cr у 

крові знижувався, залишаючись при цьому вище контрольних значень. Уміст 

Fe у сироватці крові навпаки підвищувався при ЦД 2-го типу зі збільшенням 

тривалості захворювання. Встановлено, що незалежно від типу ЦД рівні Zn і 

Cu у сироватці крові знижувалися зі зростанням тривалості  захворювання 

[76]. 

Встановлено, що в Україні триває зростання захворюваності як 

чоловічої так і жіночої частини населення. Патологія ендокринної системи 

займає однє з провідних місць у структурі загальної захворюваності 

населення України. Відзначається ріст числа хворих із різними 

ендокринопатіями.  При цьому рівень захворюваності чоловічого населення 

вищий. За даними [268] серед числа загальної захворюваності населення 

України станом на 2000 р. кількість чоловіків, яким встановлено діагноз 

патологія ПЗ становила 3,7 % від загальної захворюваності, ЩЗ – 0,5 %, а 

серед хворих на патологію ПЗ жінки становлять 2,9 %, а з патологією ЩЗ – 

2,2 %. 

Надлишок або нестача певних хімічних елементів порушує 

збалансованість метаболічних процесів у організмі, що викликає різні зміни 

ендокринної, нервової, імунної, репродуктивної систем і може призвести до 

порушення їх функції [2, 147]. 
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1.3. Сучасні напрямки досліджень впливу хімічних елементів на 

ендокринну систему 

  Останніми роками в галузі наукових досліджень досягнуті великі 

успіхи, які свідчать про те, що ендокринні порушення зустрічаються набагато 

частіше й є більш складними, ніж вважалося десять років тому. Хімічні 

речовини, що руйнують ендокринну систему (ХРРЕС)- Endocrine 

Disrupting Chemicals (EDCh) можна виявити в пестицидах, електронних 

пристроях, у нанотехнологіях і наноматеріалах, продуктах для особистої 

гігієни та косметичних засобах  [423, 424]. Присутні вони  як добавки в 

харчових продуктах (доповідь ЮНЕП та ВООЗ, 2013 р.). Назва «ендокринні 

дизраптори» традиційно закріпилась за великою групою сполук 

техногенного походження, яким властива гормоноподібна або 

антигормональна активність. Агентство з охорони навколишнього 

середовища США (ЕРА) визначило поняття «ендокринні дизраптори» як 

екзо- та ендогенні агенти, які втручаються в синтез, вивільнення, транспорт, 

метаболізм, зв'язування, дію або елімінацію гормонів в організмі, що беруть   

участь у підтримці гомеостазу та регуляції процесів розвитку. 

          Вивчення біологічної дії «ендокринних дизрапторів» як нового 

наукового напрямку в ендокринології почалось з 1991 р., а термін 

«ендокринні дизраптори» у наукову літературу був введений у 1993 р. [203, 

295, 306, 424].  

   Поки що не існує єдиної класифікації «ендокринних дизрапторів». До 

їх числа відносять різні класи хімічних речовин антропогенного походження: 

пестициди (ДДТ та його метаболіти); поліхлоровані біфеніли, полібромідні 

та фенілові ефіри, фталати, фітоестрогени, стимулятори росту тварин і 

рослин, лікарські засоби, синтетичні гормони та наповнювачі рослинного 

походження в харчових продуктах, сполуки, що використовуються для 

виробництва пластмас, та інші промислові забруднювачі довкілля. Останніми 

роками до переліку «ендокринних дизрапторів»  включають ВМ (As, Pb, Cd, 

Hg) як у формі звичайних сполук, так і нанометалів ( табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3  

Ефекти дії наночастинок металів на ендокринну систему 

(I. Iavicoli, L. Fontana, V. Leso, A. Bergamaschi, 2013) [342] 

Тип 
дослідж
ення 

Фіз. –хім. 
власти 
вості 

Експеримент Лаборато
рні 
тварини 

Результати Література 

Іn vivo  Cr-NPs 
(40–50 
nm) 

Пероральне 
введення протягом 6 
тижнів 75, 150, 300, 
450, 600 і 1200 мкг/л 
Cr-NPs 

Самці 
щурів 
Sprague 
Dawley s  

 Додавання 300 і 
450 мкг/л Cr-NPs 
знижує рівень 
інсуліну в 
сироватці 

Wang, M.Q.; 
Xu et al, 2007 

In vivo  CrCl3-
NPs (40–
70 nm) 

Добавки у раціон 
протягом 35 днів з 
200 мг/кг  

Свинки  
(Duroc X 
Landrace 
X 
Yorkshire)  

Зниження рівня 
кортизолу в 
сироватці крові і 
збільшення 
інсуліну та 
інсуліноподібний 
фактор росту 

Wang, M.Q.; 
Xu et al, 2007 

In vitro  Ag (15 
nm),  
Mo (30 
nm), та 
 AI (30 
nm)  

Інкубація 5, 10, 25, 
50 і 100 мг/мл у 
середовище 
протягом 48 годин 

C18-4 
cперматог
онії 
стовбуров
их клітин 

 Ефект залежить 
від концентрації 
речовини та для 
всіх типів 
частинок; НЧ Ag 
були найбільш 
токсичними в той 
час, як НЧ MoO3 
були найменш 
токсичними 

Braydich-
Stolle, L.; et 
al, 2005 

In vitro  TiO2-NPs 
(25–70 
nm)  

Інкубація з 
концентраціями 0-
1000 мг/мл 
протягом 24 і 48 год 

Клітини 
Лейдига 
мишей 
лінії TM3  

 Початок індукції 
геної експресії.  

Komatsu, T.; 
Tabata, M. еt 
al., 2008 

In vitro  Магнітні 
NPs 
(Fe3O4

-

NPs) , 
вкриті 
ПВА  

Інкубування в 
концентрації 7,35 
мкмоль протягом 80 
хв і 4 год 

Спермато
зоїди 
бика  

Не виявлено 
ефектів 
негативного 
впливу 

Makhluf, 
S.B.D., 2006 

In vitro  TiO2 40-
50 нм 

Пероральне 
введення протягом 6 
тижнів 75, 150, 300, 
450, 600 і 1200 мкг/л  

Щурі, 
самці 
Sprague 
Dawley 

Зменшувало 
рівень інсуліну в 
сироватці крові 

Zha, L.Y.; Xu, 
Z.R. et al, 
2007 

In vitro  TiO2 40-
70 нм 

Пероральне 
введення 150, 300 і 
450 мкг/кг протягом 
8 тижнів 

Щурі, 
самці 

Зниження вмісту 
інсуліну та 
кортизолу в 
сироватці крові та 
підвищення рівня 
сироваткового 
IGF-I 

Zha, L.; Zeng, 
J., 2011 
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         Відомо, що деякі «ендокринні дизраптори» здатні тривалий час 

зберігатися в довкіллі, накопичуватись у клітинах і тканинах тварин та 

людини й таким чином постійно впливати на організм, порушуючи 

механізми гормональної регуляції.  

Вважають, що «ендокринні дизраптори» спричиняють виникнення 

злоякісних новоутворень, нейропсихічних порушень та інших захворювань 

[329-334]. У доповіді ООН (2013 р.) вказується на потенційний вплив таких 

хімічних речовин на розвиток і функцію репродуктивної системи чоловік та 

жінок, раку молочної залози у жінок, раку простати у чоловіків та раку ЩЗ. 

Це звісно стимулює інтерес дослідників до вивчення механізмів дії 

«ендокринних дизрапторів» та наслідків, які вони здатні викликати у тварин і 

людини [63, 203, 276,  310, 318-326, 383-341, 346, 350,  355, 356, 369, 383, 403, 

418]. Відомі ХРРЕС [295, 306, 311, 352-354] є тільки «верхівкою айсберга», і 

необхідні більш глибокі методи тестування для визначення інших можливих 

ендокринних руйнівників, їхніх джерел і шляхів впливу. 

 

1.4. Сфери застосування металів та актуальність вибору металів 

Проблема впливу металів та їхніх сполук на екологічний стан довкілля 

та на організм людини, особливо найуразливіших верств населення, набула 

актуальності в зв’язку зі значним забрудненням довкілля в індустріально 

розвинених країнах та регіонах насамперед за рахунок широкого 

промислового використання металів, хімізації побуту, розвитку 

автомобільної індустрії. Значний інтерес викликають ті з металів, які 

найбільш широко та у великих об'ємах використовуються у виробничій 

діяльності людини, серед яких пріоритетними останніми роками вважають 

наступні. 

 Алюміній - за поширеністю серед всіх елементів у земній корі  займає 

третє місце. Він застосовується в найбільш різнобічних галузях: 
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використовується в транспортному машинобудуванні (конструювання 

літаків, суден, автомобілів), у хімічній промисловості (як відновник), у 

будівельній промисловості (для виготовлення віконних рам і дверей), у 

харчовій промисловості (для виготовлення пакувальних матеріалів), у побуті 

(як матеріал для кухонного посуду та у вигляді фольги для зберігання 

харчових продуктів), у косметиці (дезодоранти, креми). У медицині 

використовуються адсорбуючі, антацидні, захисні та знеболювальні 

властивості препаратів, що містять Al. 

Новою сферою сучасного застосування Al у формі наночастинок (НЧ) є 

алюмохромові каталізатори, адсорбенти для потреб нафтохімічної галузі, 

виробництво наноструктурного аерогелю AlOOH для створення нового 

покоління сенсорної та конструкційної кераміки, сорбентів, гумотехнічних 

виробів, теплової ізоляції. Добавка нанопорошкового Al в ракетне паливо 

збільшує ефективність і швидкість його згорання [21, 25, 65, 163, 177]. 

Алюміній (Al) відіграє в організмі важливу фізіологічну роль – він 

бере участь в утворенні фосфатних і білкових комплексів; процесах 

регенерації кісткової, сполучної та епітеліальної тканини; надає залежно від 

концентрації гальмівну або активуючу дію на травні ферменти; здатний 

впливати на функцію паращитоподібних залоз. Al у невеликих кількостях 

необхідний для організму й особливо для кісткової тканини, у разі ж його 

надлишку цей метал може становити серйозну небезпеку для здоров'я. У 

цілому Al відносять до токсичних (імунотоксичних елементів) [112, 147,194, 

172]. 

В організм людини щодоби потрапляє від 5 до 50 мг Al залежно від 

регіону проживання. Рослинні продукти містять у 50-100 разів більше Al, ніж 

продукти тваринного походження. Джерелами Al для людини є запилене 

повітря, дезодоранти, питна вода, де його вміст становить 2-4 мг/л, їжа, 

лікарські речовини (головним чином антациди), паперові рушники. Відомо, 

що при гарячій обробці харчових продуктів або випічці хліба за рахунок 
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використання алюмінієвого посуду відбувається забруднення їжі цим 

металлом [27,  122, 134, 172, 342]. 

 У шлунково-кишковому тракті людини всмоктується 2-4% Al, при 

чому краще засвоюються розчинні солі, такі як AlCl3. Аl потрапляє в 

організм і крізь легені, тому при високих показниках забруднення повітря 

сполуками Al, останній може призводити до фіброзу легень. Концентрація Al 

в тканинах коливається від 0,2 до 0,6 мкг/г [112, 279]. 

Аргентум (Ag) – традиційно застосовується в ювелірній справі, у 

фотографії, в електротехніці та електроніці (через високу 

електропровідність), як покриття для дзеркал з високою відбивною здатністю 

(до речі у звичайних дзеркалах використовується Алюміній); в хімічній 

промисловості (як каталізатор в реакціях окиснення, наприклад, при 

виробництві формальдегіду з метанолу), використовується як дезінфікуюча 

речовина, головним чином для знезараження води [118]. Певна кількість Ag 

постійно витрачається для виробництва Ag-Zn та Ag-Cd акумуляторних 

батарей, для покриттів деяких радарних поверхонь, в інфрачервоній оптиці, в 

протигазах, в сухих гальванічних елементах. Галузі застосування Ag 

постійно розширюються. Останніми роками підвищився інтерес до НЧ 

сполук  Ag у дизельних каталізаторах (як добавка), при виробництві чорнил 

(як наповнювачі для картриджів та електронних друкувальних засобів)  при 

виробництві сонячних батарей та у медицині (компонент лікарських 

препаратів та дезінфікуючих засобів) [152, 158, 224, 283].  

У медицині використовується бактерицидна, антацидна, в’яжуча дія 

Aргентуму. У XVIII – XIX ст. препарати Ag застосовувалися як засоби 

лікування при нервових хворобах (невралгії та епілепсії) і шлунково-

кишкових розладах. Сьогодні ліки на основі Ag (протаргол, коларгол та ін.) 

використовують при ерозіях, виразках, надлишкових грануляціях, тріщинах, 

гострому кон’юнктивіті, трахомі, хронічному гіперпластичному ларингіті, а 

також для промивання сечовипускального каналу і сечового міхура. Деякі 
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ізотопи радіоактивного Ag знайшли своє застосування в променевій терапії 

[158, 193, 263, 283]. 

Питання про фізіологічну роль Ag вивчене недостатньо. Ag відносять 

до потенційно токсичних і до потенційно канцерогенних елементів. Відомо, 

що в організмі Ag утворює сполуки з білками, може блокувати тіолові групи 

ферментних систем, пригнічувати тканинне дихання. У плазмі крові Ag 

зв’язується з глобулінами, альбуміном і фібриногеном. При тривалому 

контакті із Ag у виробничих умовах цей елемент може накопичуватися в 

печінці, нирках, шкірі та слизових оболонках. Встановлено, що лейкоцити 

можуть фагоцитувати Ag і доставляти його до вогннищ запалення. Ag 

потрапляє в організм з водою і харчовими продуктами. Можлива резорбція 

Ag крізь шкіру і слизові оболонки. Добова потреба – 1-80 мкг . Токсична доза 

для людини  –  60 мг. Летальна доза для людини  –  1,3 - 6,2 г. 

Aргентум у незначних кількостях міститься в усіх органах і тканинах; 

середній вміст цього елемента в тілі ссавців досягає 20 мкг на 100 г сухої 

маси. Найбагатшими на Ag є мозок, легені, печінка, еритроцити, пігментна 

оболонка ока та гіпофіз [172, 279]. 

Понад 90% виробленого Мангану (Mn) використовується в чорній 

металургії. Мn застосовують як добавку до сталей (додають також до 

алюмінієвих сплавів), у сплавах  як антикорозійний засіб, у космічній 

промисловості, при виготовленні кольорового кахлю та цегли, у виробництві 

телевізійних плат, виготовленні антидетонаційної присадки до палива 

двигунів (ЦТМ-цикопентадіенілтрикарбоніл Мn), при обробці стічних вод, 

деодоризації викидів фарбувальних та рибо-заготівельних фабрик, входять до 

складу мікродобрив, фунгіцидів. У медицині як антисептичний засіб широко 

застосовують KMnO4, для полоскань, спринцювань, змазування виразкових і 

опікових поверхонь, промивань сечового міхура і сечовивідних шляхів. 

Останніми роками органічні сполуки Mn використовуються в мінерально-

вітамінних комплексах, БАДах, для лікування і профілактики різних 
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захворювань (напр., у назальних спреях при лікуванні алергічного риніту).  

Радіоактивні ізотопи Mn застосовують у дослідницьких цілях [157-160]. 

Існує можливість введення нанотехнологій на основі Mn, як наприклад, 

у формі НЧ Mn  при виробництві паливних елементів і батарей, як компонент 

сенсорів та систем комп ютерного запису та зберігання інфромації  (так, у РФ 

за даними 2008 року  виробляеться 8 тис т/рік Мангану у наноструктурній 

формі, розмір отриманих частинок становить 3-15 нм) [193, 224]. 

Фізіологічна роль - Mn. Цей метал належить до найважливіших 

біоелементів (мікроелементів) і є компонентом багатьох ферментів. Манган, 

як кофактор ферментів виконує в організмі численні функції: бере участь у 

синтезі та обміні нейромедіаторів у нервовій системі; перешкоджає 

вільнорадикальному окисненню, забезпечує стабільність структури 

клітинних мембран; забезпечує нормальне функціонування м'язової тканини; 

бере участь в обміні гормонів ЩЗ (тироксин); забезпечує розвиток сполучної 

тканини, хрящів і кісток; підсилює гіпоглікемічний ефект інсуліну; підвищує 

гліколітичну активність; підвищує інтенсивність утилізації жирів; знижує 

рівень ліпідів в організмі; протидіє жировій дегенерації печінки; бере участь 

у регуляції обміну вітамінів С, Е, групи В, холіну, міді; бере участь у 

забезпеченні повноцінної репродуктивної функції; необхідний для 

нормального росту і розвитку організму. Сполуки Mn, в основному, 

надходять в організм із їжею. Всмоктування Mn відбувається в організмі 

вздовж усього тонкого кишечника. Мn швидко покидає кров'яне русло і в 

тканинах наявний, головним чином, у мітохондріях клітин. У підвищених 

кількостях він виявляється в печінці, трубчастих кістках, підшлунковій 

залозі, нирках. Виводиться Mn переважно з калом, потом, сечею.  Добова 

потреба  – 2,5 - 5,0 мг. Токсична доза для людини  –  40 мг. Летальна доза для 

людини даних немає [134, 147, 172]. 

 Сьогодні загальний об’єм використання чистого Хрому (Cr) (не 

меньше 99%) складае близько 15 тис тонн, з них майже третину складає 

електролітичний. Метал широко застосовується для хромування виробів,  
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виготовлення підводних човнів,  виробництва хромистих цеглин 

(хромомагнезитів, які застосовуються у металургійних печах), порошковий 

Cr - у виробництві металокерамічних виробів для зварювальних електродів, у 

машинобудуванні (гальванічні покриття); у металургії (легуючі добавки, 

сплави, вогнетриви); при виготовленні шкір, фарб тощо. Останнім часом 

набули високої промислової потреби магнітні наночастки cполук Cr [193, 

284, 326]. 

В організм сполуки Cr надходять із їжею, водою і повітрям. 

Біозасвоюваність Cr з неорганічних сполук в шлунково-кишковому тракті 

невисока, всього 0,5-1,0%, проте вона зростає до 20,0-25,0% під час 

надходження Cr у вигляді комплексних сполук (піколінати, аспарагінати). 

Шестивалентний Cr засвоюється в 3-5 разів краще, ніж тривалентний. У 

легенях осідає до 70 % Cr, що надійшов у організм. Всмоктування Cr 

відбувається переважно в тонкій кишці, при цьому не засвоєний Cr 

виводиться з калом. Засвоєний Cr виводиться з організму головним чином 

через нирки (80 %) і у меншій мірі через легені, шкіру і кишечник (близько 

19 %). Природним джерелом Cr для людини є рослини. Cr міститься в 

багатьох овочах, ягодах і фруктах; у деяких лікарських рослинах (гінкго 

білоба, меліса); а також у рибі, креветках, крабах, печінці, курячих яйцях, 

пивних дріжджах і чорному перці. Добова потреба - 50-200 мкг на добу. 

Токсична доза для людини - 200 мг. Летальна доза для людини - понад 3,0 г. 

У тканинах органів уміст Cr в десятки разів вищий, ніж у крові [7, 112, 193, 

254]. 

З урахуванням зазначеного, оцінка молекулярно-біологічних 

особливостей органів ендокринної системи і в першу чергу ЩЗ, надниркових 

та ПЗ, а також органів репродуктивної системи, які здійснюють 

різноманітний спектр захисних реакцій організму, має особливе значення при 

дослідженні стресу та адаптації під час дії хімічних речовин - металів (на 

приклад  Al, Ag, Cr та Mn в токсикологічному експерименті). 
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1.5. Методологія оцінки ризику та обґрунтування оптимальних 

рівнів вмісту металів у організмі людини 

Як вже згадувалось вище, метали є одними з найголовніших природних 

ресурсів, які підтримують розвиток сучасних технологій, внаслідок чого вони 

утворюють групу небезпечних екзогенних токсичних агентів, які здатні до 

накопичення в довкіллі та живих організмах, стійкості у довкіллі, мають 

високу токсичність і кумулятивні властивості, пошкоджуючу дію, здатні 

несприятливо впливати на здоров’я населення та пріоритетні ксенобіотики за 

масштабами розповсюдження [2-8, 115, 168, 170,  215, 218, 344].  

Методологія оцінки ризику здоров'ю людини від впливу факторів 

оточуючого середовища  є одним з найважливіших інструментів 

удосконалення всієї системи контролю та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення [43, 44, 58, 59, 129, 142, 143, 

146, 188, 199].  

 Концепція оцінки ризику покладена в основу сучасних документів і 

рекомендацій всіх міжнародних організацій (Програму ООН з захисту 

навколишнього середовища, ВООЗ) і урядових закладів більшості 

економічно розвинених країн (США, Канади, Великобританії та ін.) [50, 

78, 137, 146, 199, 424]. Методологія оцінки ризику широко 

використовується для встановлення якості об'єктів довкілля і в Україні 

[56, 58, 73,  273]. МОЗ  України було видано методичні рекомендації з 

визначення впливу забруднення довкілля на  здоров'я населення, в яких 

наводиться орієнтований перелік факторів довкілля в зв'язку з їх можливим 

впливом на рівень поширення деяких класів захворювань. Методологія 

оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря 

представлена в Україні стандартизованими методичними рекомендаціями 

[143].  

 Відомо, що надходження ВМ до організму у кожному регіоні має свої 

природні та антропогенні особливості. Попри це, систематичному 

дослідженню та контролю підлягає досить обмежена кількість металів -



 

 

79 
 

 

ксенобіотиків [8, 92, 109, 114, 196, 226, 247].  Результати аналізуються 

порівняно з їх ГДК, без урахування фонових рівнів, величин ДДН та ДП.  

Потребують поглибленого вивчення механізми взаємозв’язку 

зовнішньої та внутрішньої експозиції хімічних факторів, які дозволяють 

інтегровано оцінювати та прогнозувати біоефекти їхнього впливу на організм 

[225, 233, 241, 262]. Для визначення елементів у біосубстратах і розробки 

нормативних показників необхідний облік регіональних особливостей 

мікроелементного статусу мешканців окремих територій [60, 79, 80, 103, 134, 

148, 161, 339, 348, 364, 385]. Надмірне або недостатнє надходження металів 

до організму людини може бути фактором ризику розвитку функціональних 

порушень ендокринної функції та підвищувати рівень захворюваності 

населення [5-8, 119-121]. Проте  не всі напрямки цієї проблеми вивчені в 

достатньому обсязі. 

Не випадково деякі дослідники  [85, 111, 129, 156, 165, 189] визнають, 

що "дотепер не визначені об'єктивні критерії оцінки забезпеченості організму 

людини елементами". Такі критерії відомі, але вони дуже різні. 

Ще раз підкреслимо, що фізіологічна потреба в МаЕ і МЕ носить 

індивідуальний характер і є величиною змінною. Вона змінюється залежно 

від фізіологічного стану організму, рівня фізичної активності та стану 

здоров'я. 

Одним з підходів для оцінки ступеня несприятливого впливу і 

діагностики екозалежних змін здоров'я населення та контролю за впливом 

виробничого середовища на організм працюючих є багатоелементний аналіз 

складу біологічних проб (волосся, кров, сеча). Найбільше застосування 

знайшов неінвазивний аналіз волосся на вміст ВМ у гігієнічній та 

донозологічній діагностиці [13, 24, 156, 179, 184,  188, 214, 218-221, 241, 270]. 

Свого часу були розроблені методичні рекомендації щодо виявлення груп 

ризику за інтоксикацією металами серед професійних робітників [58, 59, 131, 

146, 242]. 
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Літературні свідчення стосовно виробничого впливу таких хімічних 

елементів, як Al, Ag, Mn та Cr, стосуються переважно окремих ланок 

нейроендокринної системи і не розкривають патогенетичних механізмів 

їхнього впливу на ендокринну систему загалом [88, 147, 166, 167]. 

Експериментальних робіт, присвячених вивченню впливу цих металів на 

процеси адаптації ендокринної системи, вкрай мало [119, 129, 131], 

продовжують залишатись вкрай обмеженими дані стосовно референтних 

значень (особливо Ag та Al). Не вивчені особливості їхніх регіональних 

рівнів у біологічних середовищах як на популяційному рівні, так і у контексті 

професійної патологіїта адаптації організму до дії стресорних чинників 

довкілля/виробничого середовища.  

Вибір саме Ag, Al, Cr та Mn як досліджуваних речовин обґрунтований 

широким їхнім розповсюдженням в об’єктах довкілля, промисловим 

використанням, поширенням нових технологій з залученням цих металів та 

можливостями впливу на ендокринну функцію [33, 38, 133, 274]. При цьому 

Cr та Mn виступають політропними токсинами [42, 98, 103, 131, 172, 248, 

284], внаслідок впливу яких в організмі розвивається «дезадаптаційний 

синдром», в якому головне регуляторне навантаження покладається на 

ендокринну систему, а саме підшлункову залозу 54, 77, 88, 133, 307, 339. 

Сучасне широке застосування Ag та Al та їхніх сполук, останніми роками, 

зарубіжні дослідники [163, 170, 178, 234, 261, 279, 354, 391], як відомо,  

руйнують роботу ендокринної системи (зокрема ЩЗ). 

Слід зазначити, що сучасні експериментальні роботи щодо вивчення 

ендокринної дисфункції вказаних вище металів здебільшого стосуються 

високих їхніх концентрацій – на рівні, чи дещо нижче LD50, які практично не 

зустрічаються в реальних умовах. Питання патогенезу такого впливу 

залишаються практично не вивченими, особливо у порівняльному аспекті дії 

неорганічних сполук та НЧ цих металів.  

Актуальність досліджень у цьому напрямку обумовлена широким  

розповсюдженням Al, Ag, Cr, Mn в об’єктах довкілля, спектром 
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промислового використання, поширенням нових технологій з залученням 

цих металів та можливостями впливу на ендокринну функцію [33, 38, 135, 

194, 263], що обумовило необхідність проведення токсикологічних 

досліджень саме для цих хімічних елементів. Вивчення їхнього впливу на 

організм  може слугувати основою для обґрунтування регіональних 

референтних значень, що надалі забезпечить прийняття раціональних та 

ефективних гігієнічних заходів. Разом з тим, дотепер питання гігієнічної 

оцінки системних регуляторних і адаптивних порушень, пов'язаних з 

впливом факторів зовнішнього та виробничих хімічних факторів ризику 

повністю не вирішені. 

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 1 «Еколого-гігієнічна 

оцінка забруднення довкілля металами як фатор ризику дисфункції 

ендокринної системив» опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік 

яких затверджений МОН України, інших наукових фахових виданнях та 

матеріалах конференцій, які наведено у Додатку Е [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 

50, 53, 57, 58,   69,  73, 78, 70, 85, 99]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Концептуальний підхід до оцінки факторів ризику для ендокринної 

системи, формування оптимальних рівнів вмісту металів у біологічних 

середовищах людини та адаптації ендокринної системи до їхньої дії 

передбачав застосування комплексу екологічних, гігієнічних, клініко-

лабораторних, експериментальних і статистичних методів дослідження за 

окремими взаємозалежними блоками: 1 – блок еколого-гігієнічних 

досліджень, 2 – блок оцінки мікроелементного балансу в біологічних 

середовищах різних груп населення (окремих регіонів, ендокринних 

патологій та працюючих з металами), 3 – блок експериментальних 

досліджень токсикокінетики металів (Ag, Al, Cr, Mn) та біохімічних 

механізмів ендокринної дисфункції за умов різних шляхів їх надходження, 4 

– блок наукового обґрунтування, розробки, впровадження допустимих 

регіональних рівнів вмісту металів та оцінка ризиків (рис. 2.1).  

Еколого-гігієнічна оцінка якості довкілля (блок №1) включала 

дослідження рівня хімічного забруднення суміжних депонуючих 

іжиттєзабезпечуючих середовищ: ґрунту, атмосферного повітря (включаючи 

опади - пил, дощ, талий сніг), води поверхневих вододжерел та питної води, 

продовольчої сировини і харчових продуктів. Види та обсяг досліджень при 

виконанні даного блока досліджень наведено в таблиці 2.1. 

Гігієнічному аналізу підлягали результати гігієнічного контролю, 

виконаного в лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних 

речовин, лабораторії токсикології зварювальних аерозолів та лабораторії 

промислової токсикології пестицидів у 2010-2016 рр. та згідно з договорами 

про співпрацю з НТТУ КПІ (договір 1/11 від 15.06.2011 р.), Укр. НДІ 

нанобіотехнологій та ресурсозбереження (договір 4/14 від 2014 р.),  
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Рис. 2.1. Дизайн досліджень 

ОЦІНКА РИЗИКІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЕЛЕМЕНТНОГО 
ГОМЕОСТАЗУ  ЛЮДИНИ І ТВАРИН  ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІВНІВ ВМІСТУ МЕТАЛІВ, РОЗРОБКА 

МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ 

Наукове забезпечення  
розробки та впровадження 

Монографія – 3, статті в журналах фахових  – 43, у тому числі 26  –  у журналах, що входять до наукометричних баз; 
9 статей у зарубіжних журналах, Методичні рекомендації МОЗ України – 3, патент на корисну модель – 2, регламент 

1

Математичне моделювання впливу 
металів  та оцінка ризиків розвитку  

порушень  ендокринної системи організму 

Методологія обґрунтування оптимальних рівнів 
вмісту металів у біологічних середовищах людини 

IV блок 

За умови інтраперитонеальної та пероральної дії мікро- та наночастинок металів та оцінка ефектів їх дії 

III блок ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОКІНЕТИКИ МЕТАЛІВ ТА БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЕНДОКРИННОЇ ДИСФУНКЦІЇ   

Токсикокінетика металів 
(1402 дослідження) 

Морфологічні дослідження 
цільної крові, ЩЗ та ПЗ 

(300 досліджень) 

Оцінка вмісту та міграції 
ВМ у системі «кров-
ендокринна система» 

 (1402 дослідження) 

Визначення біохімічних показників 
стану ЩЗ та ПЗ за умов дії 

металів  
(780 досліджень)

ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 

Вікові особливості вмісту металів у 
біологічних середовищах людини  

(1288 досліджень) 

Лабораторна діагностика елементного 
гомеостазу у осіб з патологією ЩЗ та 

ПЗ 
(1148 дослідженя)

Аналіз особливостей розподілу МаЕ 
та МЕ у біологічних середовищах 

працюючих  
(11190 досліджень) 

II блок 

Оцінка балансу МЕ та гормонів у осіб, що 
професійно контактують з ВМ та 
мають різну патологію ЩЗ (798 

досліджень)

КОМПЛЕКСНА ГІГІЄНІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ МЕТАЛАМИ 

Грунт  
(1600 досліджень) 

Атмосферне повітря 
та його складові 

 (2430 досліджень) 

Вода поверхневих 
вододжерел 

(1560 досліджень) 

Питна вода 
(1040  дослідження) 

Продовольча сировина та 
харчові продукти  
(5412 досліджень) 

I блок 

Вивчення загального стану 
тварин 

(5188 дослідження) 
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КНУБА (договір 5/15 від 12.09.2015 р.), НУБІП (договір 6/16 від 24.03.2016 

р.), листами зверненнями НУХТ та результати власних досліджень. 

 

Таблиця 2.1  

Види, обсяг та методи еколого-гігієнічних досліджень 

Середовище довкілля 
Кількість 

проб 

Кількість 

досліджень 

Ґрунт 40 1600 

Атмосферне повітря 48 960 

Повітря робочої зони 35 1050 

Складові атмосферних опадів 

- пил, 

- дощова вода, 

- талий сніг 

 

21 

18 

104 

 

420 

360 

2016 

Вода поверхневих вододжерел 104 1 040 

Питна водопровідна вода 78 1 560 

Харчові продукти та сировина 246 5 412 

 

Визначення хімічних речовин у пробах повітря (атмосферне та повітря 

робочої зони), ґрунту, питної та поверхневої води, харчових продуктів 

проводили за допомогою багатоелементного методу аналізу - оптико-

емісійною спектроскопією з індуктивно зв’язаною плазмою (ОЕС-ІЗП) на 

приладі Орtima 2100 DV фірми Perkin-Elmer (США) згідно з [51, 141, 367]. 

Для визначення вмісту 12 хімічних елементів у пробах був застосований 

мікрохвильовий метод мінералізації проб за допомогою мікрохвильової печі 

MWS-2 Berghof (Німеччина).  

Відбір проб атмосферного повітря та за умов моделювання емісії 

металів у зварювальному процесі для подальшого  визначення масової 

концентрації хімічних елементів проводили за допомогою пробовідбірника 

ТАЙФУН Р-20-2 через поглинач Зайцева, що містить 10 мл деіонізованої 
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води. Повітря з об'ємною витратою 0,5 л/хв аспірували впродовж 15 хв. 

Відбір проб атмосферних опадів (пилу) проводили у літній період року на 

висоті 1,5 м від поверхні землі [239]. Відбір пилу проводили на фільтри 

марки Синя стрічка, попередньо зважені. Тривалість відбору складала 14 діб. 

Після повторного зважування фільтр з пилом переносили у 10% розчин 

HNO3 та екстрагували. Кінцевий об’єм проби становив 10 мл. Відбір проб 

дощової води проводили також у теплий період року у збірну ємність з 

пристроями, що  попереджають потрапляння у воду сухих атмосферних 

частинок [51, 83, 239]. Діаметр приймаючої поверхні складав 25 см. Об’єм 

проби дощу складав не менше 20 см3. У подальшому пробу підкислювали 

HNO3 до кінцевої концентрації 2%. 

   Проби води (питної та природної) відбирали та аналізували згідно  з 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 [83]. Дослідження з визначення вмісту хімічних 

елементів проводили у пробах води з поверхневих і підземних вододжерел 

відібраних, у  2009-2016 рр. Проби перед аналізом та під час зберігання 

підкислювали HNO3 до кінцевої концентрації 2%. Аналізували згідно з 

ДСТУ ISO 11885:1996 [51]. Проби талого снігу та дощу відбирали та 

консервували відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Підготовка проб 

талого снігу була подібною до підготовки проб води. Моніторинг у межах м. 

Києва та околиць проводили в 2009-2016 рр. на початку та в кінці зими. 

 Для характеристики ґрунтового покрову щодо вмісту металів у кожному 

урболандшафті відбирали змішані зразки ґрунтів відповідно до 

загальноприйнятих методик:  ДСанПіН 2.2.7.029-99  та ТКП 17.13-134-2014  

[84, 239]. Зразки ґрунту готували згідно з [84]. Їх висушували за кімнатної 

температури, після чого просіювали. Кислотність ґрунту (рН) визначали 

потенціометрично у водній витяжці, використовуючи співвідношення 

ґрунту:розчин як 1:2,5. Підготовку зразків ґрунту до аналізу на валовий 

вміст металів здійснювали послідовною обробкою попередньо висушених 

до сталої ваги зразків ґрунту нітратною кислотою (конц.). Наважку ґрунту 

масою 5 г переносили у термоcтійкі колби, додавали по 10 мл нітратної 
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кислоти (конц.) та бідистильованої води, кип’ятили 10 хв. Охолоджували. 

Фільтрували. Осад мінералізували ще 10 хв додаючи 20 мл нітратної 

кислоти з концентрацією вдвічі меншою. Після фільтрування розчини 

об’єднували. Кінцевий об’єм становив 50 мл.  

Для визначення рухомих (добре мігруючих у довкілля та доступних для 

рослин) форм елементів зразки ґрунту екстрагували в оцтово-амонійному 

буфері (pH = 4,8), струшуючи протягом 1 години за співвідношенням 

ґрунт:розчин - 1:10. Розчини з оцтово-амонійним буфером підкислювали 

розчином 2% HNO3  та переносили у мірний посуд об’ємом 50 мл. 

Харчові продукти готували  відповідно до вимог методу ОЕС-ІЗП згідно 

з документом ГОСТ 30538-97 [141]. До наважки проби 0,5 г додавали по 3,0 

мл нітратної кислоти (конц.) та піддавали мінералізації в мікрохвильовій 

печі MWS-2 Berghof. Кінцевий об’єм проби становив 25 мл. 

У процесі моніторингових досліджень була здійснена гігієнічна оцінка 

характеру, рівня та ступеня небезпеки забруднення довкілля шляхом 

порівняння фактичних концентрацій ксенобіотиків з їх ГДК [39, 58, 59, 84, 

141, 146, 183, 217, 409, 425], фоновими рівнями [147, 169, 172, 336] та 

даними літератури [7, 41-43, 58,  111, 186, 315]. Порівняння результатів лише 

з ГДК не дозволяє виявити частку антропогенного впливу на вміст хімічних 

речовин в об’єктах навколишнього середовища [59].  

Для характеристики просторових особливостей накопичення металів у 

повітрі оцінка їхнього вмісту проводили з урахуванням місця (вулиця або 

приміщення), у воді - з урахуванням характеру джерела, а у грунтах - з 

урахуванням виду урболандшафтів міста за зонами: зона житлової забудови 

(сельбищний ландшафт), зона аграрних підприємств (сільський ландшафт), 

автотранспортна та садово-паркова зони. 

Гігієнічний аналіз вмісту металів у атмосферному повітрі вулиць та 

приміщень сельбищної зони м. Києва виконано за вмістом 14 металів (Al, 

As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sr, Si, Zn).  
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Для співставлення ступеня техногенного забруднення атмосферного 

повітря місць спостереження та оцінки його якості нами розрахований 

індекс забруднення атмосфери (СПЗА) за наступною формулою.  

           n        n  

 In = ∑Ii= ∑(xi/ГДКi) аі,                                          (2.1) 
 i=1 i=1,  
 
де Iі – індекс забруднення атмосфери, ум.од.; 

 Хi – середня концентрація в повітрі для i-тої речовини;  

ГДКі – гранично допустима середньодобова концентрація для i-тої 

речовини; 

аі – безрозмірна константа, що дозволяє привести ступінь 

забруднення повітря для i-тої речовини до шкідливості діоксиду сірки, яка 

залежить від класу небезпечності забруднюючої речовини; враховуючи клас 

небезпеки речовин аі для речовин 4, 3, 2 і 1 класів небезпеки складають 0,90; 

1,0; 1,3 і 1,7 відповідно. 

Аналіз отриманих результатів проводили відповідно до існуючої 

класифікації (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Класифікація забруднення атмосферного повітря  

за інтегральним індексом забруднення 

Величина ІЗА, ум.од. Ступінь забруднення 

Менше 5 Низький 

5-8 Підвищений 

8-13 Високий 

Понад 13 Дуже високий 

 

Гігієнічний аналіз рівня техногенного забруднення основного 

поверхневого вододжерела питного централізованого водопостачання м. 

Києва – р. Дніпра та її притоки р. Десни, а також питної водопровідної води 

виконано за вмістом 12 хімічних елементів.  
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Оцінку рівня хімічного забруднення природних об’єктів (вода та талий 

сніг) проводили за показниками, розробленими при сполученні геохімічних 

та геологічних досліджень оточуючого середовища міст. Такими 

показниками є коефіцієнт концентрації хімічної сполуки (Кс), який 

характеризує кратність перевищення вмісту хімічних елементів у місці 

випробування (С) над його середнім вмістом на фоновій ділянці (Сф): Kc = 

C/Сф та сумарний показник Zc (СПЗ), який дорівнює сумі коефіцієнтів 

концентрацій хімічних елементів : Zc = ΣK – (n-1), де n - кількість елементів, 

що сумуються [199]. Оцінку небезпеки забруднення снігу комплексом 

металів по СПЗ проводили по оціночній шкалі [43, 72, 388]. При величині 

СПЗ менше ніж 16 рівень забруднення характеризується як допустимий, при 

СПЗ 16-32 – помірно небезпечний, при СПЗ 32-128 – небезпечний, при СПЗ 

більше ніж 128 – надзвичайно небезпечний.  

Крім того, для речовин, що належать до 1-го і 2-го класу небезпеки за 

санітарно-токсикологічним показником шкідливості, розраховували Ккд. Із 

спектра досліджуваних нами сполук до 1-2 класу небезпеки відносяться: As, 

Pb, Cd, Cr (VІ) , Mn. 

Для більш повного аналізу концентрацій хімічних речовин у 

досліджуваних ґрунтах та визначення їхньої відповідності вимогам 

санітарного законодавства, нами розрахований, згідно із 

загальноприйнятими рекомендаціями [142, 202], коефіцієнт концентрації 

хімічної сполуки (Кс), як відношення її реального вмісту у ґрунті до 

фонового рівня, а також сумарний показник забруднення (Zc), що являє 

собою адитивну суму перевищень Кс над фоновим рівнем. Оцінку 

отриманих результатів проведена згідно з критеріями [199, 202], наведеними 

в таблиці 2.3. 

Визначення ВМ у харчових продуктах виконували за основними 

групами: 1) хліб і хлібобулочні вироби; 2) молоко та молочні продукти; 3) 

м’ясо і м’ясні продукти; 4) риба та рибні продукти; 5) овочі, фрукти та 

ягоди; 7) напої. Харчові продукти вважаються безпечними, якщо вміст 
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шкідливих речовин не перевищує законодавчо визначених гігієнічних 

нормативів. 

Тому оцінку отриманих даних проводили згідно з нормативами 

хімічних контамінантів у харчових продуктах, представлених у документах 

МОЗ України: «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів 

та продовольчої сировини» (наказ МОЗ України від 29.12.2012  № 1140, 

зареєстр. в Мінюсті України від 9.01.2013  №87/22620) та Державні гігієнічні 

правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих 

речовин у харчових продуктах" (наказ МОЗ України від 13.05.2013  № 368, 

зареєстр. в Мінюсті України 18.05. 2013  № 774/23306).  

Таблиця 2.3 
 

Критерії оцінки рівнів забруднення ґрунтів міських урболандшафтів  

 
Показник Рівень забруднення 

ґрунту перевищення 
ГДК 

перевищення 
фону (Кс) 

сумарний 
показник 

забруднення 
(Zc) 

Допустимий ≤1 1-2 <16 

Помірно небезпечний 1-2 2-4 16-32 

Небезпечний 2,1-3 4,1-6 32-128 

Дуже небезпечний >3 >6 >128 
 

Як зазначають фахівці [87], сьогодні споживання основних продуктів 

харчування наблизилося до показників мінімального споживчого кошика, 

які значно нижчі за «Норми фізіологічної потреби населення в основних 

харчових речовинах та енергії» [164]. Тому оцінку добового набору 

харчових продуктів мешканців міста проводили відповідно до раціональних 

науково-обґрунтованих норм [67, 86, 87, 169, 195].  

Розрахунок вмісту металів у середньодобовому харчовому раціоні 

проводили на основі власних даних щодо їхнього вмісту в основних групах 

харчових продуктів, що базуються на аналізі 5 492 досліджень продовольчої 
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сировини та харчових продуктів місцевого споживання. Такий підхід, як 

показали отримані результати, збільшує об'єктивність подальшого 

розрахунку рівня добового аліментарного надходження металів до організму 

людини. 

Розрахунок рівня добового надходження МаЕ та МЕ проводили за 

загальновідомими методиками [59, 142, 188, 189, 247, 226] з наступною 

оцінкою їхньої відповідності рекомендаціям експертів ФАО/ВООЗ за рівнем 

ДДН для ксенобіотиків та ДП – для есенційних МЕ з урахуванням 

біозасвоюваності елементів у разі перорального надходження з продуктами 

харчування  [112, 142, 143, 220]. 

Комплексний вплив металів на організм оцінювали на прикладі 

контрольної групи (практично здорові обстежені) та проводили шляхом 

розрахунку сумарного добового надходження (далі - СДН) [24, 143, 247, 409, 

411] металів з повітрям, питною водою та добовим харчовим раціоном, з 

послідуючим визначенням пріоритетного шляху надходження. СДН 

розраховували за загальною формулою: 

СДН = АН + ВН + ХН,                                 (2.2) 

де СДН - сумарне добове надходження речовин-забруднювачів з повітря, 

води, харчових продуктів за добу (мг/доб); 

АН - аерогенне добове надходження, мг; 

ВН - водне добове надходження, мг; 

ХН - харчове добове надходження, мг. 

Визначення аерогенного надходження в цілому розраховували за формулою: 

АН = Сn ꞏ ХОД ꞏ 1440 : В,                         (2.3) 
  

де АН - аерогенне добове надходження, мг; 

Сn - середньорічна концентрація речовини у повітрі, мг/м3; 

ХОД - хвилинний об'єм дихання для людини даного вікового періоду 

(мл/хв.г); 

1440 - кількість хвилин у добі; 
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В - середня вага обстежених, кг. 

Середньодобове водне навантаження МаЕ та МЕ визначали як:  

ВН = Сn ꞏ ВВ : В,                                 (2.4) 
  

де Сn - середньорічна концентрація речовини у питній воді, мг/дм; 

ВВ - середньодобове вживання питної води даною віковою групою, 

В - середня вага обстежених, кг. 

Аліментарне навантаження ВМ обчислювали за формулою: 

ХН = Сn ꞏ m ꞏ T                                     (2.5) 
  

де ХН - харчове добове надходження, мг; 

Сn - середньорічна концентрація речовини у продуктах, мг/кг; 

m - маса харчового продукту, що споживається у складі добового раціону, 

кг; 

Т - тривалість періоду оцінки, доба. 

Розрахунок СДН проводили з урахуванням долі надходження тим чи 

іншим шляхом та біозасвоюваності при надходження аліментарним шляхом. 

Слід зазначити, що розрахунок СДН металів дозволяє визначити кількісну 

характеристику надходження металів в організм людини та пріоритетний 

шлях надходження, що надалі дозволить обґрунтувати оптимальні 

регіональні рівні вмісту металів у біологічних середовищах обстежених. 

 Другий блок програми досліджень передбачав оцінку мікроелементного 

статусу  різних груп населення. Загальну кількість видів обстеження і 

кількості респондентів надано в таблиці 2.4.  Оцінка мікроелементного 

статусу в біологічних середовищах різних груп населення проведена у 338 

осіб (226 чоловіків та 112 жінок), які обстежувались у клініці Інституту 

медицини праці, або звертались за консультацією згідно з листів-направлень з 

інших медичних установ, та зразків біологічних проб наданих згідно з 

договорами про співпрацю з ДУ «Інститутом ендокринології ім. В.П. 

Комісаренка НАМН України» (договір 4/15 від 5 червня 2015 р.), 

Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (договір 3/11 від 
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2011 р.). Для оцінки мікроелементного статусу обстежених досліджено вміст 

17 хімічних елементів (особлива увага зверталась на вміст Al, Ag, Cr,  Mn, а 

також Pb, Cd, Cu, Zn та інших елементів) у цільній крові, сироватці крові, 

слині, сечі, волоссі та нігтях. 

Біологічні середовища (цільна кров, сироватка крові, слина, сеча, 

волосся та нігті) відбирали згідно з загальноприйнятими методами відбору 

проб [99, 111, 129, 336, 402]. Вміст 17 хімічних елементів (Ca, Mg, K, Al, Ag, 

As, Fe, Mn, Cu, Cd, Cr, Se, V, Mo, Pb, Р, Zn) у пробах визначали за 

допомогою методів атомно-абсорбційної спектрометрії у електротермічному 

(ЕТААС) варіанті на приладі ААС 5100 Z PC та приладі багатоелементного 

аналізу - оптико-емісійна спектрометрія з індуктивно зв’язаною плазмою 

(ОЕС-ІЗП) на приладі "Орtima 2100 DV" фирми Perkin-Elmer (США) [139, 

140].  

Крім того, для вивчення особливостей транслокації металів від 

надходження в організм до розподілу в ньому розраховували низку індексів. 

Слід зазначити, що в окремих роботах, які стосуються вивчення 

особливостей міграції ВМ в організмі людини, такі індекси застосовуються 

вкрай обмежено. 

З урахуванням вищезазначеного, нами розроблено методику 

розрахунку наступних інформативних індексів транслокації ВМ, ум.од.: 

– індекс аліментарного накопичення (ІАН) – відношення концентрації 

металу в продуктах харчування до його вмісту в крові; 

– індекс аерогенного накопичення (ІАН) – відношення концентрації 

металу в повітрі до його вмісту в крові; 

– індекс водного накопичення (ІВН) – відношення концентрації металу у 

питній воді до його вмісту в крові; 

– індекс транспортної міграції (ІТМ) – відношення концентарції у волоссі 

до концентарції у цільній крові. 
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Таблиця 2.4 

Характеристика видів та кількості елементних досліджень людини 

Кількість досліджень 
Біологічні середовища 

  
Група обстежених Всього 

кров/ 
сироват

ка 

слина сеча волосся 

Контрольна група 
 

252 126   60   60   126 

патологія ЩЗ 14 9/9 - 9 14 

патологія ПЗ 17 8/8 - 13 17 

Перша 
основна група 
(патологія 
ендокринної 
системи) алопеція з 

порушенням 
функції ЩЗ 

13 8 - 8 13 

зварювальники 23 23/10 23 23 23 

акумуляторники 22 22/10 22 22 22 

ювеліри 12 12/8 12 12 12 

Друга основна 
група 
(професійний 
контингент) 

водії 15 15   12 

Львівська 
область 

61 61 - - - 

Київська область 44 /44 - - - 

м.Кривий Ріг 47 47 - - - 

Житомирська 
область 

39 /39 - - - 

Третя основна 
група 
(мешканці 
різних 
регіонів) 

Чернігівська 
область 

26 /26 - - - 

 

Аналіз мікроелементного статусу мешканців м. Києва та області 

оцінено шляхом порівняння отриманих результатів з середньонормативними 

рівнями вмісту МаЕ та МЕ у різних біосубстратах [3, 7, 13, 42, 112, 137, 139, 
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172, 219, 220, 247, 339] та даними літератури щодо фонових територій [43, 

111, 112, 116, 144, 160, 165, 172, 189, 267, 270, 291, 339, 348, 366,  407, 408].  

Важливим моментом подальших досліджень було виявити особливості 

розподілу металів у біологічних середовищах осіб з різною патологією. Для 

цього були сформовані 4 групи обстежених, серед яких виділена група 

контрольна – волонтери, які не мали ознак у відхиленні здоров’я (20 осіб 

віком 25-45 років). Вікові коливання вмісту МаЕ та МЕ проведені на 129 

особах віком від 14 до 55 років. Першу основну групу (вік 30-35 років) 

склали особи, які мали клінічно встановлений діагноз – патологія ЩЗ 

(гіпертиреоз-27 осіб) або патологія ПЗ (цукровий діабет диабет II - 17 осіб).  

Другу основну групу склали особи які мали історію професійного 

контакту з металами (2 основна група) – зварювальники (23 особи), ювеліри 

(12 осіб), акумуляторними (22 особи) та водії (15 осіб).  

Третю основну групу склали обстежені у медичних закладах різних 

областей України - Кривий Ріг (47 особи), Львів (61 осіб), Житомир (39 

особа), Чернігів (26 осіб). Контрольна група була сформована для 

подальших розрахунків оптимальних рівнів вмісту металів та оцінки 

адаптаційних можливостей людини до дії металів. 

Проводили оцінку взаємовідносин між хімічними елементами, так 

звану стресорну елементограму [66, 130, 220]. Структура елементних 

відношень оцінена у вигляді нормограми-мішені, а ступінь адаптованості 

організму у вигляді їхніх кореляційних відношень за формулою, 

запропонованою Баєвским Р.М. та співавт. (2001) [32]: 

А= nΣKk/N,                                          (2.6) 

де А – ступінь адаптованості, в ум од,  

     n – число кореляційних зв’язків з коефіціентом кореляції 0,5 та більше; 

ΣKk – сума коэфіцієнтів кореляції без урахування знаку; 

N – число МаЕ та МЕ, об’єднаних у плеяди. 

Третій блок наукових досліджень було присвячено експериментальній 

оцінці впливу низьких доз ВМ на організм експериментальних тварин. Для 



                 

 

95 
  

 

проведення експериментальних досліджень було обрано 58 самиць та 96 

самців щурів лінії Wistar віком 2,5-3 міс з масою тіла 150-190 г. 

Загальний обсяг досліджень надано в таблиці 2.5. 

Утримання тварин та всі маніпуляції проводили  відповідно до положень 

“Загальних етичних принципів експериментів на тваринах”, ухвалених І 

Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) та «Європейською 

конвенцією про захист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985 р.) [335]. 

Тварин утримували в оптимальних умовах віварію ДУ «ІМП імені 

Ю.І.Кундієва НАМН» на стандартному раціоні із вільним доступом до води 

та їжі.  

Таблиця 2.5 

Види та обсяг експериментальних досліджень 

Показник Кількість досліджень 

Загальний стан організму щурів  2600 

Динаміка маси тіла щурів 1020 

Морфометрія та маса внутрішніх органів тварин 1568 

Концентрація МаЕ та МЕ у крові  232 

Вміст МаЕ та МЕ у тканині ЩЗ та ПЗ щурів 540 

Вміст МаЕ та МЕ у інших внутрішніх органах щурів 630 

Морфологічні дослідження цільної крові щурів 180 

Біохімічні дослідження вмісту білків та 
металовмістних ферментів 

780 

Біохімічні дослідження вмісту гормонів ЩЗ та ПЗ 120 

Морфологічні дослідження тканини ЩЗ та ПЗ 120 

 

У експериментальних моделях використовували розчини неорганічних 

солей металів – аргентуму, алюмінію, хрому та мангану, а також колоїдні 

розчини дисперсних порошків металічного аргентуму та алюмінію, отримані 

методом електронно-променевого випаровування та осадження парової фази 
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(технологія Б. Є. Патона і Б. О Мовчана, Інститут електрозварювання ім. Є. 

О. Патона НАНУ) та цитрати наноаквахелатів хрому та мангану, отримані 

методом ерозійно вибухового диспергування (за методом В. Г. Каплуненка і 

М. В. Косинова, НПО «Нанобіотехнологии», Украина), які були люб’язно 

надані розробниками у рамках договорів про співпрацю. 

В експерименті був обраний  пероральний шлях введення металів як 

один з максимально наближених до природних умов надходження елементу 

[88, 112,  129, 201], та інтраперитонеальний, що в деякій мірі відображає 

аліментарний шлях введення. Дози досліджуваних металів при 

пероральному введені  збільшено у  5 та 10 разів порівняно з прийнятим в 

Україні рівнем  ГДК для цих металів у питній воді та рівнем їхнього 

перорального надходження (відносно контрольної групи тварин) відповідно 

до вимог токсикологічних досліджень. Тривалість пероральної експозиції 

складала 14 днів. Інтраперитонеальне введення сполук металів проводилось 

впродовж 30 днів, спостереження тривало і у відновний період, який 

становив 30 днів після останнього введення сполук металів. Розраховані 

дози надано у таблиці 2.6. Дози за умов інтраперитонеального введення 

значно більші  для Ag (у 10 разів), Mn (у 5 разів) та Cr (у 10 разів), ніж за 

умов перорального введення. Виключення становить тільки Al. Як 

вказувалось у розділі 2, добова потреба для Ag - 0,22 мг/доба, Al – 45 

мг/доба, Cr 0,15 - мг/доба, Mn – 5,0 мг/доба. Переважним шляхом 

надходження для Al та  Cr  є питна вода, а для Ag та  Mn – їжа. Їхня 

засвоюваність становить 1-10 %  залежно від металу. 

Доза срібла складала 0,05 мг/кг маси тіла, що у 2500  разів нижче від 

порога токсичності та відповідає максимально безпечному рівню. Обрана 

доза Al при пероральному введенні складала 0,5 мг/кг маси тіла, що у 1500 

разів менше LD50 та не перевищує поріг загальнотоксичної дії. Доза Cr 

становила 0,5 мг/кг, що нижче порога токсичності в 460 разів. Доза Mn при 

пероральному введенні складала 0,50 мг/кг, що менше LD50 у 776 разів. 
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При інтраперитонеальному введенні доза також складала частку від 

LD50 металів. Тривалість досліджень становила 60 днів - 30 днів введення та 

відновний період після експозиції металами, який становив також 30 днів.  

                                                                                              Таблиця 2.6 

Дози металів, що були використані в токсикологічному експерименті 

Пероральний шлях введення, 

мг/кг 

Інтраперитонеальний шлях 

введення, мг/кг 

Хімічний 

елемент 

Доза 

введення 

ЛД50 

металу 

ГДК у 
воді, 
мг/л 

Доза 

введення 

ЛД50 

металу 

ГДК у 

повітрі 

м.р., мг/м3 

Ag 0,05 125  0,05 0,5 (110-
130-
гостра) 

0,05 

 

Al 0,5 750 0,5 0,5 280 0,01 

Cr 0,5 230 
(10 мг/кг 
хронічна) 

0,05 0,5 30 
(гостра) 

0,01 

Mn 0,5 388  0,1 0,5 56 0,01 

 

Також проводилось вивчення розподілу металів між внутрішніми та деякими 

ендокринними органами. 

Дози інтраперитонеального введення були: для Ag 0,5 мг/кг маси тіла 

(що у 220 разів менше LD50 для срібла), для Al складала 0,50 мг/кг маси тіла 

щурів (що у 560 разів менше LD50 для Al), для Cr 0,5 мг/кг маси тіла (що у 60 

разів менше LD50 для Cr), для Mn 0,5 мг/кг маси тіла (що у 112 разів менше 

LD50 для Mn). 

Слід відзначити, що LD50 для багатьох наночастинок металів не 

встановлені. Й тому їхню  дію вивчали у тих самих концентраціях, як і солей 

металів (мікрочастинки розмірами у розчині більше 700 нм). Так, згідно з 

дослідженнями, нанорозмірні НЧ Ag2O (середній розмір 32 нм), об’ємна 

концентрація (по Ag) 0,5 мг/мл та стабілізовані у 0,1% розчині 
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низькомолекулярного ПВП  (з м.м. 10 кДа) за величиною 

середньосмертельної дози за умов одноразового внутрішньошлункового 

введення відносяться до малотоксичних речовин (4 класс небезпеки, 

ЛД50 понад 5000 мг/кг) [84, 176, 391]. Концентрація для НЧ Al2O3 та Cr-Ctr, 

Mn-Ctr була відповідна такій, як для мікрочастинок металів  (Al, Cr, Mn) за 

умов перорального введення. Розміри  НЧ були наступними: НЧ Al2O3 - 70 

нм, НЧ Cr-Ctr - 40 нм, НЧ Mn-Ctr - 25 нм. 

Усього в експерименті з вивчення біологічної дії досліджуваних 

металів використано 58 самиць і 96 самців, одержано та проаналізовано 1078 

проб внутрішніх органів, зокрема, 308 тканин ЩЗ і ПЗ. 

На кінцевому етапі дослідження проводили миттєву декапітацію 

тварин під тіопенталовим наркозом і відбирали матеріали для подальших 

досліджень.  

У роботі був застосований комплексний підхід з використанням 

морфологічних, цитологічних і біохімічних методів дослідження.  

Морфологічні дослідження Аналіз кількості лейкоцитів та їхніх 

субпопуляцій периферійної крові є обов’язковим методом клінічних і 

експериментальних досліджень, який виконували за стандартними 

цитохімічними методами [210, 211]. Згідно з сучасними уявленнями.  

показники лейкоцитарної формули відображають інтегральні 

характеристики стану деяких гомеостатичних систем організму, зокрема, 

імунної та ендокринної, які беруть безпосередню участь у процесі адаптації 

організму [55, 125, 144].  Було проналізовано кількісну та якісну 

характеристики клітинних реакцій специфічного й неспецифічного захисту 

організму  за індексами співвідношення популяцій лейкоцитів у 

периферичній крові, включаючи співвідношення: нейтрофіли/лімфоцити 

(СНЛ), нейтрофіли/моноцити (СНМ), лімфоцити/моноцити (СЛМ), 

лімфоцити/еозинофіли (СЛЕ). 

Для визначення характеру неспецифічної реакції адаптації 

використовували класифікацію Л.Х. Гаркави та співавт, (1986) [55],  згідно з 
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якою оціювали структуру лейкограми крові щурів. За допомогою 

розрахованих індексів співвідношення окремих популяцій лейкоцитів 

периферичної крові щурів оцінювали оптимальний функціональний стан 

організму. 

Гістологічні дослідження ендокринних органів (ЩЗ і ПЗ) проводили 

після перорального та інтраперитонеального введення солей і НЧ оксидів та 

гідратів металів. ЩЗ фіксували у 10 % нейтральному формаліні, а потім 

заливали парафіном. ПЗ фіксували в суміші з пікриновою кислотою та також 

заливали парафіном. Гістологічні зрізи робили завтовшки 5 мкм за 

допомогою ротаційного мікротому для парафінових зрізів. Для фарбування 

гістологічних зрізів тканини ЩЗ був застосований оригінальний спосіб 

Маллорі зі спрощеною модифікацією трьохкольорового методу фарбування 

за Слінченко [210]. Для фарбування тканин ПЗ застосовували фарбування 

альдегід фуксіном за Гомори [210]. Також проводили фарбування 

депарафінізованих зрізів ЩЗ гематоксиліном-еозином [211]. Світлову 

мікроскопію проводили з використанням мікроскопа «Leika CM-E» (USА) з  

об’єктивами ×10, ×20, ×40, ×100, ×200 та з’єднаної з ним комп’ютерної 

системи з програмою аналізу зображень AnalySIS 3.1 (Німеччина). За 

допомогою цифрової фотокамери Canon Power Shot A 650 15 мікроскопічні 

дані були зафіксовані як цифрові зображення JPEG-формату.  

Морфолоігічні дослідження проведені за участі співробітника 

лабораторії медико-біологічних критеріїв с.н.с., к.м.н. М. М. Діденко ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» та н.с. відділу 

ендокринології репродукції i адаптації Л. І. Полякової ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовинім. В. П. Комісаренка НАМН». 

Мікроелементий аналіз. Для визначення вмісту 12 металів у 

біосубстратах щурів і наступного розрахунку індексів їхньої міграції в 

організмі [56],  зразки цільної крові та внутрішніх органів - мозку, селезінки, 

печінки, нирок, тканин ЩЗ та ПЗ готували з застосуванням мікрохвильової 
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мінералізації проб. Вміст хімічних елементів визначали методом ОЕС-ІЗП на 

приладі Optima 2100 DV [140].  

Для вивчення особливостей транслокації металів розраховували низку 

індексів, ум.од.: 

– індекс накопичення у ЩЗ (ІН ЩЗ) – відношення концентрації металу в 

ендокринній залозі (ЩЗ) до його вмісту в цільній крові ; 

– індекс накопичення у ПЖ (ІН ПЗ) – відношення концентрації металу в 

ендокринній залозі (ПЗ) до його вмісту в цільній крові; 

Також була проведена оцінка елементних відношень у вигляді 

нормограми-мішені та визначена ступінь адаптованості організму у вигляді 

їхніх кореляційних відношень за формулою, наведеною вище (блок 

досліджень 2). 

Біохімічні дослідження включали визначення альбуміну, глюкози, 

АТФ та окиснювального ензиму – церулоплазміну (ЦП) сироватки крові та 

детоксикуючого протеїну - металотіонеїну (МТ) цільної крові 

спектрометричними методами [57, 145, 266]. Оцінку рівня гормонів (вільний 

Т4 і ТТГ) проводили імуноферментним методом (ІФА) [211] за допомогою 

набору реагентів фірми Вектор-Бест. Визначення вмісту інсуліну, С-пептиду  

проводили радіоімунологічним методом [40] з використанням стандартних 

комерційних наборів реактивів фірми "Immunotech" (Чехія). Гормони 

визначали на базі МЛ «ДІЛА» згідно з договором про співпрацю. 

Вивчення in vitro токсичної дії сполук металів на клітини карциноми 

та статевих гамет проводили за участі співробітників лабораторії 

зварювальних аерозолів (н.с. В. А. Мовчан) та промислової токсикології (н.с. 

М. С. Марченко) ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН». 

Вивчення взаємодії сполук металів (Al, Ag, Mn, Cr) з білками крові 

(альбумін) та пептидними гормонами (ТТГ, ТГ , Ins та C-peptid).  НЧ металів 

інкубували в 1 % розчинах альбуміну, тиреотропного гормона (ТТГ), інсуліну 

та тиреоглобуліну G людини. Як порівняння були використані розчини 

сполук металів (Al, Ag, Mn, Cr). Розподіл НЧ за розмірами в колоїдній 
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системі визначали методом фотонкореляційної спектроскопії на лазерному 

кореляційному спектрометрі Zeta Sizer-3 (Malvern, Великобританія) [126] за 

участі    завідувача лабораторії   спектральних методів дослідження    к.ф. н. 

В. І. Горчевого Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Мас-

спектри інкубованих з металами пептидів були отримані методом MALDI-

TOF на приладі Autoflex II-(Bruker) [127] на базі лабораторії Інституту хімії 

поверхні ім. О. О. Чуйка с.н.с., к.б.н. Т. Ю. Громовим. Концентрації металів у 

колоїдних розчинах солей металів і НЧ оксидів металів визначали за 

допомогою методу ОЕС-ІЗП на приладі Optima 2100 DV [140]. 

Четвертий блок програми присвячено оцінці ступеня адаптованості 

та ризику до дії токсичних металів та обґрунтуванню орієнтовних 

референтних рівнів вмісту МаЕ та МЕ, зокрема, Алюмінію, Аргентуму, 

Хрому та Мангану. Для здійснення цього етапу досліджень проаналізовано 

результати власних досліджень, інтеграція яких з існуючими науковими 

розробками та узагальнення традиційних підходів стали основою для 

розрахунків індивідуального та сумарного ризику для ендокринної 

системи людини. Стосовно оцінки ризику здоров’ю розраховані 

коефіцієнти карценогенного та некарценогенного ризику за впливу Cr, 

менше для Mn і невідомі данні стосовно неканцерогенного ризику при дії 

сполук  Al та Ag [43, 58, 143, 199]. 

Одне із завдань даної роботи пов'язане з вивченням загальних 

механізмів взаємодії організму людини з хімічними факторами 

навколишнього середовища і виявлення ризику для здоров'я за впливу малих 

рівнів токсичних речовин, що являє собою складну та комплексну проблему.  

Для вирішення цього найважливішого питання проводили 

характеристику ризику відповіднодо наступних етапів: узагальнення 

результатів оцінки середніх добових доз, моделювання залежності 

«доза/концентрація – відповідь», розрахунок значень ризиків для окремих 

шляхів надходження металів і розрахунок ризиків для речовин 

неканцерогенів та канцерогенів окремо. 
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Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів 

проводилась на основі розрахунку індексу небезпеки (HQ): 

HQ = AС / RfC або HQ= AD / RfD,                  (2.7) 

де AС - фактична концентрація речовини в повітрі (мг/м3),  

     RfC - референтна концентрація, яка для оксиду алюмінію становить 0,005 

мг/м3, Аргентуму металевого – 0,002 мг/м3, мангану оксиду – 0,00005 мг/м3, 

Хрому (ІІІ) –  0,005 та Хрому (VI) – 0,0001 мг/м3, 

або AD  –  фактична середня доза (мг/кг). 

При HQ рівному або меншому 1,0 ризик шкідливих ефектів 

розглядається як гранично малий, зі збільшенням HQ ймовірність розвитку 

шкідливих ефектів зростає. Тільки HQ > 1,0 розглядається як свідчення 

потенційного ризику для здоров'я.  

Індекс небезпеки (HI) для комплексного (з різних середовищ) 

надходження розраховували за формулою: 

HI = £ HQ,                                          (2.8) 

де  £ HQ - сума коефіцієнтів небезпеки для окремих шляхів надходження або 

окремих маршрутів впливу. 

Був розроблений алгоритм обґрунтування оптимальних рівнів (або 

рівнів регіонального максимально допустимого навантаження (РМДН) 

металами), який передбачав застосування комплексу методичних підходів  

залежно від особливостей впливу металів на населення та критеріїв, які 

використовуються для такого обґрунтування. 

Підхід до обґрунтування РМДН заснований на визначенні 

концентрацій контамінантів в організмі, які забезпечують прийнятний рівень 

ризику для здоров'я населення. Також будувалися математичні моделі, що 

відображають залежність вмісту металу в біологічних середовищах від його 

концентрації в навколишньому середовищі (атмосферному повітрі, харчових 

продуктах та питній воді) та маркерів біологічної дії.  
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При моделюванні залежностей між концентрацією в повітрі і 

концентрацією в середовищі аналізували ряди досліджуваних показників на 

відповідність нормальному закону розподілу, використовуючи критерій 

згоди χ2. Аналізуючи недіючий рівень концентрації речовини в крові і 

модель залежності «рівень експозиції - маркер експозиції», визначали рівень 

речовини в повітрі, що забезпечує недіючий рівень у крові (РМДН). 

             Розрахунок канцерогенних ризиків.  Величина індивідуального 

довічного канцерогенного ризику (ICR) розраховується шляхом множення 

середньодобової дози (або середньодобового надходження) за весь період 

життя (CDI) на величину SF (фактор канцерогенного потенціалу): ICR = CDI 

* SF PCR = ICR x чисельність популяції при впливі декількох канцерогенів 

сумарний канцерогенний ризик для одного шляху надходження 

(інгаляційного) розраховується за формулою:  
CRU =E CRi,                                  (2.9) 

де  CRU – загальний канцерогенний ризик для інгаляційного надходження;   

CRi – сума канцерогенних ризиків для i - тих канцерогенних речовин. 

Виявлення та ідентифікація всієї сукупності забруднюючих 

навколишнє середовище речовин досить складна та трудомістка процедура. 

У зв'язку з цим вважаємо за доцільне виділити конкретні критерії 

пріоритетності тих чи інших хімічних сполук згідно з  їхньою 

біотрансформацією та токсикометричними параметрами. 

При статистичному аналізі результатів розраховували відносні 

тасередні величини, проводили перевірку нормальності розподілу кількісних 

показників з використанням критеріїв Колмогорова-Смірнова та Шапіро-

Уїлка; для нормально розподілених показників використовували середні 

значення; у випадку ненормально розподілених даних представлені медіани, 

мінімальне та максимальне значення; оцінку достовірності різниці між 

групами у випадку ненормального розподілу проводили за критерієм Манна-

Уїтні, при нормальному розподілі використовували критерій Стьюдента (t); 

кореляційний аналіз проводили за розрахунком коефіцієнтів рангової 
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кореляції Спірмена (r); для оцінки ризику порівнювали частки груп за 

допомогою таблиць спряженості за критерієм Фішера (F); розрахунок 

неканцерогенного та канцерогенного індивідуальних та сумарних ризиків; 

для оцінки чутливості та специфічності використовували ROC-аналіз.  Усі 

відмінності вважали статистично значущими при р ˂ 0,05. 

    Статистичну обробку результатів дослідження проводили з 

використанням пакетів програм статистичного аналізу Statistica v.6.1, 

Microsoft Excel та Microsoft Excel та Libre Office Calc на базі операційної 

системи Лінукс та пакета програм R 3.2.5. за формулами [30]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ  ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТАЛАМИ  

 

Останніми роками накопичено велику кількість даних, які 

підтверджують залежність елементного складу живих організмів від їхнього 

вмісту в оточуючому середовищі. У циклі наукових праць [43, 60, 113, 168, 

204, 233, 309, 330, 385, 386] показано небезпеку для здоров’я людини, 

зростаючого забруднення довкілля ВМ. До того ж їхній вміст у ґрунтах, воді 

та повітрі співвідноситься з їхнім вмістом у біологічних середовищах 

людини та тварин, тобто, може свідчити про отруєння. 

Враховуючи актуальність вищезазначеного, у даному розділі 

представлені результати гігієнічної оцінки повітря робочих приміщень 

працюючих (електрозварники, акумуляторники, ювеліри та водії) та 

комплексної еколого-гігієнічної оцінки техногенного забруднення  довкілля 

– ґрунту, атмосферного повітря (та його складових), води та харчових 

продуктів на прикладі  м. Києва. 

 
3.1. Повітря робочої зони 
 

Результати оцінки факторів виробничого середовища та трудового 

процесу робітників різних професійних груп надано в таблиці 3.1.1. 

Гігієнічна оцінка умов праці засвідчила, що робота електрозварників, 

акумуляториників, водіїв характеризується наявністю ряду шкідливих 

факторів: наявністю дії хімічних речовин і пилу, шуму, фізичного 

динамічного та статичного навантаження, напруженості трудового процесу, 

несприятливого мікроклімату. Виявлено, що показники хімічного фактора з 

гігієнічної точки зору є досить вагомим несприятливим чинником. 
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Таблиця 3.1.1 

Гігієнічна оцінка факторів виробничого середовища та умови 

праці робітників різних професій, що досліджувались  (ГН 3.35-3.3.8; 

6.6.1-083-2001)  

Фактор виробничого середовища Професія 

Хімічні 

речовини 

Пил Шум Мікро- 

клімат 

Важкість 

праці 

Напру 

женість 

Загальна 

оцінка умов 

праці 

електрозварник 3.4 3.2 2 3.2 3.4 2 3.4 

акумуляторик 3.3 3.2 2 3.1 3.2 2 3.3 

ювелір 3.3 3.2 2 3.2 3.2 3.1 3.3 

водій 2 2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 

 

Проведені дослідження складу повітря робочих приміщень надані в 

таблиці 3.1.2. Так, за результатами опрацювання карт умов праці 

зварювальників було встановлено, що основним несприятливим чинником 

на робочому місці працюючих (наприклад, у  зварювальників) був пил - у 10 

разів вищий за ПДК,  Mn - у 80 разів, Fe -  у 7,75 разу та Al -  у 9,8  разів.  

Таблиця 3.1.2 

Показники хімічного забруднення повітря робочих приміщень 
електрозварника (M ± m, n = 7) 

Хімічний 

показники 

Повітря р.з, мг/м3 ГДК, мг/м3 Відхилення, у 

рази 

Пил 102,0±20,35 10 >10  

Mn 0,81±0,20 0,01 > 81  

Fe 4,65 ±0,39 0,6 >7,75  

Al 1,96 ±0,47 0,2 >9,80  

Pb 0,012 ±0,003 0,01 >0,17 

 

Таким чином ясно, що концентрація пилу зварювального аерозолю в 

повітрі робочих приміщень більшості збірно-зварювальних виробництв не 
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відповідає гігієнічним регламентам. Відомо, що зварювальні роботи, роботи 

стоматолога та новітні методи отримання металічних НЧ  у переважній 

більшості випадків проводяться в закритих приміщеннях з недостатньою 

вентиляцією, що сприяє накопиченню в повітрі робочої зони ряду шкідливих 

речовин. Зварювальні аерозолі, променеве випромінювання, перепади 

температури повітря тощо – всі ці виробничі фактори негативно впливають 

на  здоров’я працюючих [9, 73, 74, 114, 185]. 

  Одним з елементів гігієнічних досліджень було відтворення 

експериментальної моделі технологічного процесу електрозварювання для 

вивчення особливостей і закономірностей емісії в повітря робочої зони 

зважених частинок, дослідження їх фізико-хімічних властивостей за умови 

відбору проб повітря на аерозольні та мембранні фільтри «АФА-ХА», 

«МІЛІПОР» та «СИНПОР». Отримані результати модельних досліджень 

надані в таблиці 3.1.3. і на рисунках 3.1.1 та 3.1.2.  

Таблиця 3.1.3 

Уміст хімічних елементів у повітрі виробничих приміщень під час 
зварювання електродами АНО-4 (відбір проб на фільтри АФА-ХА й у 
водний розчин, M ± m, n = 7) 

Вміст хімічного елемента, 
мг/м3 

Хімічний 
елемент за відбору 

проб на фільтр 
АФА-ХА 

за відбору 
проб у водний 

розчин 

Відхи- 
лення між 
методами 
відбору, 
раз 

Гранично 
допустима 
концентра-

ція, 
мг/м3 

Відхилення 
між водним 
розчином і 
гранично 

допустимою 
концентра-
цією, раз 

Магній 0,033 ± 0,001 2,660 ± 0,001 80,60 0,013 > у 204,62 

Алюміній 0,15 ± 0,04 3,13 ± 0,01 20,87 0,2 > у 15,65 

Манган 3,28 ± 0,01 0,045 ± 0,002 72,89 0,01 > у 4,50 

Ферум 20,910 ± ,023 0,032 ± 0,002 909,13 0,6 < у 18,75 

Хром 0,016 ±0,004 0,023 ± 0,003 1,44 0,001 > у 23,0 

Нікель 0,034 ± 0,001 0,490 ± 0,002 14,41 0,0005 > у 98,0 

Купрум 0,012 ± 0,003 0,022 ± 0,001 1,83 0,1 < у 4,55 

Цинк 0,064 ± 0,007 0,20 ± 0,001 3,13 0,05 > у 4,0 
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За умов моделювання зварювального процесу з застосуванням різних 

типів електродів встановлено, що під час зварювання в повітрі робочої зони 

утворюються аерозолі з високою долею дисперсних НЧ металів (від 62 % до 

12 разів для окремих металів). Отримані результати надані на рисунку 3.1.1. 

 

 

Рис. 3.1.1.  Динаміка концентрації наночастинок у повітрі лабораторії 

під час моделювання процесу зварювання 

 

Максимальна концентрація НЧ від 1 до 100 нм під час зварювання 

електродами АНО-4 становила близько 42 473 частинок/см3, отже 

перевищувала «тестові» рівні експозиції, тоді як мінімальна концентрація 

частинок від 1 до 100 нм становила 8484 частинок/см3, а, отже, відповідала 

рекомендованим рівням (рис.3.1.2). 

Результати гігієнічної оцінки умов праці засвідчують, що  

концентрація пилу зварювального аерозолю в повітрі робочих приміщень 

більшості збірно-зварювальних виробництв не відповідає гігієнічним 

регламентам, при цьому провідна фракція зварювального аерозолю 

представлена НЧ  металів. Слід зазначити, що незважаючи на те, що 

зварювальні аерозолі як професійна шкідливість вивчаються досить давно, 

дотепер не вирішеними залишаються питання щодо залежності їхньої 
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Рис. 3.1.2.  Пофракційний розподіл наночастинок  у повітрі під час 

моделювання процесу зварювання 

 

 біологічної агресивності від основних фізико-хімічних властивостей. До 

останніх можна віднести дисперсність частинок твердої складової 

зварювальних аерозолів (ТСЗА), їхні структурні параметри, розчинність 

окремих сполук. 

У свою чергу дані, отримані методом оптико-емісійної 

спектрометрії, свідчать на користь того, що концентрація нанорозмірних 

Алюмінію, Магнію, Мангану, Цинку, Нікелю та Хрому перевищувала 

розрахункові значення ГДК (табл. 3.1.4). 

Зокрема, як до початку зварювальних робіт, так і по їх закінченню 

спостерігалася підвищена концентрація Mg (у 2,62-197,0 разу), Mn (у 2,1-4,5 

разу), Ni (у 84-1000 разів), Cr (у 10-225 разів), тоді як після зварювання мало 

місце підвищення концентрації нанорозмірного Al (у 15,64 разів) та Zn (у  

4,1 разу). Отже, за перевищенням вмісту нанорозмірних Mg, Cr та Ni умови 

праці є такими, що здатні чинити несприятливий вплив на організм 

працюючого, зокрема, призводити до розвитку  виражених форм 

професійних захворювань. 
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Таким чином, навіть нерегулярні зварювальні роботи є такими, що 

зумовлюють достатньо високий ризик для зварювальника. У свою чергу, за 

рівнем небезпеки, професія електрозварника навіть за умов нерегулярності 

операції становить значний ризик для працюючих. 

Слід звернути увагу те, що дані стосовно кількісної концентрації 

частинок від 1 до 100 нм у повітрі робочої зони є лише «тестовими» та 

потребують більш поглибленого моніторингу. Доцільним є проведення 

подальших поглиблених досліджень з метою розробки питань гігієнічного 

регламентування вмісту нанорозмірних речовин у повітрі робочої зони, 

підвищення рівня інформованості осіб, які мають професійний контакт з 

техногенними НЧ, щодо необхідності використання засобів індивідуального 

та колективного захисту та створення комплексної політики профілактики, 

що охоплюватиме технологію виробництва/виробничого процесу, умови 

праці та вплив на навколишнє середовище. 

 
3.2. Уміст макро- та мікроелементів у атмосферному повітрі м. Києва 

 

У глобальному масштабі найбільшу небезпеку здоров’ю людини 

становить забруднення атмосфери домішками, тому що атмосферне повітря 

виступає свого роду посередником забруднення всіх інших об'єктів природи, 

сприяючи поширенню великих мас забруднення на значні відстані [9, 37, 

38].  При оцінці атмосферних викидів встановлено, що на тверді викиди в 

атмосферу доводиться 5,4%. Значну частину твердих забруднюючих 

речовин складають різні види пилу (81,2%), решту формують метали та їхні 

сполуки (Mn, Pb, Cr, Ni, Zn, Cu і ін.).  

Уміст хімічних елементів у пробах атмосферного повітря, відібраних 

у  2013-2016 рр., наведено в таблиці додатку Б. Порівняльний вміст металів 

у атмосферному повітрі вулиці та приміщення наведено в таблиці 3.2.1. 

Вміст Mg та Ca в атмосферному повітрі  був вищим за прийнятий ГДК. 

Вміст ряду елементів (As, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd, Al, Cr) виявився вищим при  
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Таблиця 3.2.1 

Уміст хімічних елементів у атмосферному повітрі  (мг/м3, n= 48) 

Вулиця Приміщення Хімічний елемент  
Середнє 
значення та 
похибка 

Середнє 
значення та 
похибка 

ГДК,  
у 
атмосферн 
ому 
повітрі 

Al 0,051±0,014 0,450±0,04* 2,0 
As 0,005±0,001 0,003±0,001 0,003
Ca 2,270±0,60 0,120±0,033 0,3 
Cd, мкг/м3 0,140±0,09 0,40±0,081* 0,3 
Cr (загальний),мкг/м3  1,0±0,1 4,0±0,1* 1,5 
Cu 0,002±0,001 0,550±0,15* 1,0 
Fe 0,030±0,008 1,30±0,25* 6,0 
Mg 0,30±0,084* 0,10±0,03 0,05 
Mn 0,005±0,001 0,350±0,095* 0,001 
Ni 0,006±0,002 0,0006±0,0004 0,05
Pb 0,008±0,002 0,014±0,004* 0,01 
Sr 0,010±0,001 <0,001 0,5 

Si 0,061±0,016 0,170±0,01* 0,1 

Zn 0,025±0,007 0,050±0,013* 0,005 
Примітка. У цій таблиці виділені значення вищі, за значення ГДК, * - р<0,05; значення 
достовірні (- р<0,05 ) порівняно з вмістом металів у повітрі вулиць; вміст Ag був 
нижче межs визначення приладу ОЕС-ІЗП – 0,003 мг/м3. 

порівнянні як з нормативом, так і з виявленим вмістом цих елементів у 

повітрі вулиці.  

Аналіз вмісту металів у атмосферному повітрі показав пріоритет 

вулиці для Zn, Cd та Pb, Mn, Ni. Найбільший вміст металів у приміщеннях 

виявлено для Pb, Cd, Cr. Були розраховані коефіцієнти концентрації 

хімічних речовин (Кс). Сумарний показник забруднення атмосферного 

повітря металами (СПЗ (Zc)), у тому числі токсичними, надано в таблиці 

3.2.2. Виявлено різний характер розподілу металів у повітрі вулиці та 

приміщень. Коефіцієнт (Кс) для Cd та Mn характеризував рівень 

забруднення атмосферного повітря вулиці як підвищений,  а для 

приміщення підвищеним Кс був  для Cr та Mn. Величина СПЗ (Zc) для 6 

елементів при порівнянні з ГДК для вулиці становить 2,30, а для 
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приміщення - 2,66. Такий рівень забруднення за класифікацією 

характеризується як низький, але все ж таки дещо вищий у приміщенні, що 

підтверджують абсолютні величини концентрацій металів. 

Ознаки забруднення повітря приміщень можна пояснити 

застосуванням сучасних будівельних матеріалів, полімерних матеріалів, 

фарб тощо. Відомо, що 3,2% глобального тягаря хвороб обумовлені 

забрудненням повітря всередині приміщень [37, 74, 131, 143]. 

Таблиця 3.2.2 

Коефіцієнти концентрації хімічних речовин та сумарний показник 

забруднення металами атмосферного повітря міста Києва та околиць 

Коефіцієнт забруднення  хімічної речовини (Кс) Місце 

дослідження Al Cr Cd Mn Pb Zn 
Сумарний 
показник 
забруд 

нення (Zc) 
Вулиця 0,049 1,0 5,0 6,0 0,063 1,68 2,30 

Приміщення 0,23 9,96 0,09 3,5 1,17 1,0 2,66 

 

Важливим моментом подальших досліджень було встановити 

коефіцієнти забруднення атмосферного повітря (Кс) за роки спостережень 

(таблиця 3.2.3). Виявлено, що в 2013 p. монозабруднення атмосферного 

повітря відбувалось за рахунок високого вмісту Mn, а в 2014 р. високий 

коефіцієнт (Кс) виявлено для Al, Pb, Mn та Zn. В цілому сумарний показний 

забруднення був вищим у 2014 р. та характеризується як небезпечний. 

 

 Таблиця 3.2.3 

 Коефіцієнти концентрації хімічних речовин та сумарний показник 

забруднення металами атмосферного повітря  м.Києва  

Коефіцієнт концентрації хімічної речовини 
(Кс) 

Рік 

спостереження 
Al Cr Cd Mn Pb Zn 

Сумарний 
показник забру 
днення (Zc) 

2013 0,033 0,15 0,18 8,0 0,28 1,12 1,63 
2014 22,0 0,75 2,33 6,0 9,89 4,6 7,60 
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За результатами кореляційного аналізу (табл. 3.2.4) встановлено, що 

вміст металів у повітрі міста характеризувався певними закономірностями 

сумісної присутності. Виявлено значимий зв’язок між такими бінарними 

системами у повітрі: Pb-Zn, Mn-Al та зворотний зв’язок між елементами: 

Mg-Ca, Mn-Zn.  

Таблиця 3.2.4 

            Взаємозв’язок металів у атмосферному повітрі  

 
Бінарна 
система 

Коефіцієнт  
кореляції, r 

Бінарна 
система 

Коефіцієнт 
кореляції, r 

Pb-Cd 0,18 Mn-Zn -0,37 

Pb-Zn 0,29 Ca-Al 0,07 

Pb-Al 0,07 Mg-Ca -0,57 

Mn-Al 0,41 Mn-Mg -0,05 

Mn-Pb 0,04 Zn-Fe -0,31 

Примітка. Показник значимості р˂0,05 для виділених пар металів. 

 

Відомо, що непрямим показником викидів ВМ у атмосферне повітря є 

дані щодо вмісту твердих речовин у ньому. Відомо, що  пил може бути 

нейтральним за складом, а за походженням виділяють органічний і 

неорганічний, за способом утворення  - дезінтеграційний або димовий, за 

характером дії - нейтральний або токсичний.  

Дисперсний склад пилової складової повітря характеризує пилові 

частки за розміром і, значною мірою, обумовлює властивості пилу. Для 

організму людини найбільш небезпечним є пил, що складається з часток 

розміром до 0,015 мкм, тому що погано затримується слизовими оболонками 

верхніх дихальних шляхів і потрапляє далеко в легеневу тканину. Відомо що 

ГДК нейтрального пилу складає 10 мг/м3. Природний пил знаходиться в 

повітрі в межах концентрацій 0,1-0,2 мг/м3. 
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Тому, важливим етапом даного дослідження було вивчення пилової 

складової атмосферного повітря. Дослідження було проведено в літній 

період 2013-2016 рр. як у приміщенні, так і на вулиці. Отримані результати 

наведено в таблиці 3.2.5.  

Таблиця 3.2.5 
Уміст хімічних елементів у атмосферному пилу ( n=21) 

 
Вміст мкг/г в день Хімічний 

елемент  
У 2013 році, 
мкг/см2 

У 2015 році, 
мкг/см2 

Коливання  
вмісту  
елемента 

Медіана Середнє  

Значення та 
похибка 

AI 0,066±0,021 0,062±0,02 46,29-57,83 57,83 52,06±2,48 
As 0,003±0,001 <0,003 0,041-0,33 0,33 0,19±0,06 
Ba 0,005±0,002 0,005±0,002 0,68-7,89 7,89 4,28±1,55 
Ca 0,51±0,17 0,50±0,08 4043-4797,0 4797,14 4384,57±177,07 
Cd 0,001±0,0003 <0,00009 0,68-7,87 7,89 4,28±1,55 
Cr <0,0003 0,009±0,001 0,041-0,33 0,33 0,109±0,062 
Co <0,0001 0,002±0,001 0,22-0,37 0,37 0,290±0,031 
Cu 0,51±0,17 0,50±0,08 1,89-2,34 2,34 2,110±0,098 
Fe 0,060±0,013 0,29±0,02 318,86-433,14433,14 376±24,53 
Mg 5,41±1,86 11,43±0,25 77,14-695,43 695,43 386,29±132,68 
Mn 0,008±0,003 0,010±0,002 30,29-37,31 37,31 33,80±1,51 
Ni 0,009±0,002 0,012±0,002 46,29-57,83 57,83 52,06±2,48 
Sr 0,04±0,01 0,420±0,018 1,89-2,34 2,34 2,40±0,098 
Si 0,001±0,0003 0,047±0,005 0,43-0,57 0,57 0,50±0,029 
Pb 0,048±0,005 0,005±0,001 0,0001-0,002 0,002 0,001±0,0004 
Zn 0,056±0,02 0,110±0,015 7,43-10,29 10,29 8,86±0,61 

Примітка. Виділені значення медіани вищі за середнє значення. 

 

Виявлено нерівномірний розподіл хімічних елементів у пилу. При 

цьому високий рівень виявлено для таких хімічних елементів, як AI, Ca, Mg, 

Mn, Fe, Ni, Zn. Останнє співвідноситься з виявленим вмістом у 

атмосферному повітрі. Спостерігали вищій вміст Pb у пилу в 2013 р, 

порівняно з 2015 р., але більш високе навантаження ВМ (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Sr, Si, Zn) припадає на 2015 р.  
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Накопичення хімічних елементів в атмосферному пилу міста свідчить 

про необхідність урахування вкладу цього середовища в загальну картину 

розподілу хімічних речовин у довкіллі.  

Наступним етапом досліджень було вивчення міграції хімічних 

елементів атмосферного повітря у літній період (2014-2016 рр.) за рахунок 

дощу. Дані надано в таблиці 3.2.6.  

Таблиця 3.2.6 
 Уміст хімічних елементів у дощовій воді (метод АЕС-ІЗП, мг/л, n=18) 

 
Хімічний 
елемент  

Коливання  
вмісту  
елемента 

Середнє значення 
та похибка 

ГДК води  
рибо-
господарського 
призначення 

AI 0,011-0,27 0,14±0,05 0,08 
As 0,003-0,096 0,01±0,004 0,05 
Ba 0,005-0,16 0,035±0,003 0,1 
Ca 1,35-35,52 10,88±0,66 180 
Cd 0,0003-0,046 0,012±0,09 0,005 
Cr 0,0017-0,014 0,01±0,002 0,05 
Cu 0,0008-0,0024 0,002±0,0001 0,005 
Fe 0,012-0,41 0,16±0,08 0,1 
Mg 0,56-3,46 0,95±0,06 40 
Mn 0,0016-0,062 0,017±0,001 0,01 
Pb 0,0001-0,0024 0,001±0,0003 0,1 
Sr 0,005-0,16 0,043±0,003 10 
Si 0,1-3,38 1,0±0,06 10,0 
Zn 0,20-1,31 0,48±0,02 0,01 
Примітка. Тут і в табл 3.2.7. виділені значення вищі за норматив. 

 

Уміст хімічних елементів у дощовій воді порівнювали з нормативом 

для води рибогосподарського призначення тому, що нормативів для 

елементів у дощовій воді не існує. 

Таке порівняння застосовується в гігієнічному моніторингу при 

вивченні забруднення довкілля металами за рахунок опадів (снігу та дощу). 

Було виявлено перевищення вмісту за наступними елементами - Mn, Zn, Fe, 

Cu, Cd та Al, що свідчить про забруднення повітря у літній період. Було 
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розраховано коефіцієнти забруднення металами дощової води для 14 

елементів. 

Однак найбільший інтерес являють розрахунки 6 елементів як 

головних забруднювачів повітря в літній період року (табл. 3.2.7).  

Таблиця 3.2.7 

Коефіцієнти концентрації хімічних речовин та сумарний показник 

забруднення металами дощової води м.Києва  

Коефіцієнт концентрації хімічної речовини (Кс) Порівняння 
AI Cr Cd Mn Pb Zn 

Сумарний 
показник забру
днення (Zc) 

Фоновий 
вміст 

0,14 0,034 0,06 0,16 0,01 20 3,25 

ГДК  3,38 0,28 9,20 0,62 0,024 13,2 4,45 

 

При розрахунках коефіцієнта Кс з урахуванням величини ГДК (як 

зазначалось вище для води рибогосподарського призначення) високе 

забруднення дощової води було за рахунок Al, Cd та Zn, що характеризувало 

повітря як високо забруднене цими металами, а СПЗ за рівнем забруднення 

був високим як при порівнянні з фоновим коефіцієнтом та із коефіцієнтом за 

ГДК. Виявилось, що коефіцієнт Кс для цинку був високим, а при порівнянні з 

коефіцієнтом Кс для AI, Cd, Zn характеризує рівень забруднення як високий. 

СПЗ при порівнянні з ГДК також високий. 

На противагу  ґрунтів, які акумулюють у собі традиційно певні кількості 

хімічних сполук, снігові опади мають ряд властивостей, які дозволяють 

проводити моніторинг забруднення ксенобіотиками не тільки самих 

атмосферних опадів, але і повітря, та подальшої оцінки забруднення 

довкілля в зимовий період року [43, 72, 228, 236]. За спостереженнями [45, 

202, 228, 388] концентрація металів у сніговому покриві виявляється на 2-3 

порядки вищою, ніж у атмосферному повітрі.  

Велика кількість забруднюючих речовин надходить у річкові води при 

таненні снігу та льоду навесні. Накопичені за зимовий період полютанти 



                 

 

117 
  

 

видаляються на 40-80% з першими потоками талих вод, які по мерзлій землі 

прямо стікають у річки та озера, практично не просочуючись у ґрунт і не 

потрапляючи в підземні води. Тому, важливим з погляду екологічного 

моніторингу було оцінити мінеральний склад талого снігу. Отримані дані 

надано у додатку Б. 

Дослідження з визначення вмісту хімічних елементів проводили у 104 

пробах талого снігу в 2009-2016 рр., які збирали з околиць м. Києва. Як 

фонову ділянку було обрано територію передмістя (санаторій Перемога), 

яка характеризується найменшим рівнем забруднення атмосферного 

повітря. Обстежені території міста умовно поділили на 3 частини: південну, 

центральну та північну. 

За результатами проведеного порівняльного аналізу вмісту хімічних 

елементів у талому снігу в 2009 та 2016 рр. було встановлене поступове 

зростання концентрації металів (Al, Ba, Cd, Cu, Zn). Останні можна вважати 

і пріоритетними забруднювачами, що були виявлені в талому снігу м. 

Києва. Так як ГДК металів для снігового покриву не існує, оцінку 

проводили за затвердженими нормативами вмісту металів у воді рибно-

господарського призначення. Даний підхід виправданий тим фактом, що 

талі води р. Дніпра та р. Десни у паводковий період значно забруднені Pb, 

Mn та Fe [132, 251]. 

Було встановлено, що в 2013 р. найбільший вклад з урахуванням ГДК 

води рибогосподарського призначення вносять Al, Cd, Cu, V, Ni, Se та Sr. 

При цьому на рівні ГДК виявили вміст Мангану та Феруму. У 2015 р. 

спостерігали підвищення концентрації Cu, Fe, V, Se та Zn у талому снігу 

порівняно з прийнятим ГДК для води. При цьому слід зазначити, що 

виявлені концентрації для Mn, Fe, Cu, Cd співпадали з даними літератури 

[45, 228]. 

Проведений аналіз забруднення снігового покриву хімічними 

елементами, у тому числі і ВМ, різних міських територій дозволив виявити 
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суттєві відмінності, які підтверджують різноманітність джерел атмосферних 

викидів на території м. Києва.  

За рівнями забруднення снігового покриву хімічними елементами, у 

тому числі токсичними металами, з використанням коефіцієнтів 

забруднення (Кс) можливо оцінити вклад кожного хімічного елемента в 

загальне забруднення територій міста. Більш інтенсивне забруднення 

снігового покриву відмічали у центральній та північній частині міста в 2009 

р. У 2013 р. відмічали більш інтенсивне навантаження снігового покриву Al 

та Fe, особливо південної частини міста.  

Таким чином, за результатами дослідження виявлено, що найбільш 

високий ступінь забруднення хімічними елементами був у 2009 р. 

Небезпечно високі рівні забруднення спостерігались у північній частині 

міста, помірні - у центральній, допустимі -  у південній, але водночас 

високу долю Al, Mn, Zn і Fe виявлено у південній частині міста. 

Сумуючи отримані результати еколого-гігієнічного моніторингу 

доцільним було би оцінити сумарні показники забруднення атмосферного 

повітря. Аналіз величин розрахованого нами ІЗА (табл. 3.2.8) свідчить, що, 

в середньому атмосферне повітря м. Києва характеризується високим 

загальним рівнем забруднення (Zc ), що співпадає з даними літератури [45, 

72, 80, 202].  

Таблиця 3.2.8 

Коефіцієнти концентрації хімічних речовин і сумарний показник 

забруднення металами повітря міста Києва та околиць  

Коефіцієнт концентрації хімічної речовини 
(Кс) 

Об’ект 

дослідження 
Al Cr Cd Mn Pb Zn 

Сумарний 
показник 

забруднення 
(Zc) 

Атмосферне 
повітря 

11,06 0,06 1,6 7,0 5,08 2,88 

Дощ 1,76 0,16 4,63 0,39 0,017 16,6 

Сніг 1,74 2,09 1,51 1,86 1,71 2,03 

 
10,36 

 



                 

 

119 
  

 

3.3. Уміст макро- та мікроелементів у воді 
 

У природі вода не зустрічається у вигляді хімічно чистої сполуки. 

Маючи властивості універсального розчинника, вона постійно несе велику 

кількість різних хімічних елементів та сполук, співвідношення яких 

визначається умовами формування води та складом водоносних порід.  

Майже 80% водопостачання в Україні забезпечується поверхневими 

водами. Сільське населення, в основному, бере воду з колодязів та 

індивідуальних свердловин, що знаходяться, як правило, у поганому 

санітарно-гігієнічному стані, а рівні вмісту хімічних елементів у такій воді 

загалом в Україні не нормуються [17, 21, 23, 80, 83, 132]. Одночасно відомо, 

що понад 30 % населення все ще споживає колодязну воду. За даними 

експертів ВООЗ, з водою людина отримує до 6-8% ДП хімічних речовин 

[315, 425]. Тому важливим з погляду екологічного моніторингу було оцінити 

мінеральний склад різних джерел води.  

Результати елементного аналізу у водах різних вододжерел України 

наведено в додатку Б. Було встановлено, що у водопровідній воді вищий за 

норматив був вміст Са (на 12 %). Вміст Ni та Se був на 29,85% та у 2,8 разу 

вищим за норматив ВООЗ та ЕРА. У той самий час спостерігався значно 

нижчий за діючий ГДК вміст Ba (у 25,9 разу), Co (у 333,3 разу), Cr (у 1,78 

разу), Mo (у 62,5 разу), (за ГДК ВООЗ та ЕРА також). Враховуючи той факт, 

що для багатьох з цих елементів переважно характерний водний шлях 

надходження в організм і тому  нестача їх у питній воді може спричиняти 

небезпечні для здоров’я порушення, про що свідчать дані літератури [83, 193, 

388].  

У артезіанській воді спостерігався значно вищий вміст таких 

елементів, як Al (у 5,8 разу), As (у 8,4 разу), Cd (у 10,0 разу), Cr (у 8,4 разу), 

Fe (у 6,7 разу), Pb (в 3,7 разу) порівняно з діючим в Україні нормативом ГДК. 

При цьому вміст Ni та Se у артезіанській воді був вищим за ГДК ВООЗ та 

ЕРА у 3,2 та 2,3 разу відповідно. Виявлений факт свідчить про забруднення 

ВМ артезіанської води. У той самий час вміст таких есенційних елементів, як 
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Cu, Mg, Co, V, Sr , Zn у артезіанській воді був нижчим за ГДК у 1,52 -50,0 

разу, що характеризує воду як фізіологічно неповноцінну за рядом 

необхідних елементів для життєзабезпечення людини.  

Виявлено також високий вміст хімічних елементів у колодязній воді 

(додаток Б). Так, вищим за норматив ГДК для України був вміст As (у 7,6 

разу), Ва (у 2,6 разу), Cd (у 20,0 разу), Pb (у 6,3 разу), Ni (у 1,6 разу), Se (у 2,6 

разу). Вміст Са у колодязній воді був у 1,48 разу вищим за норматив ЕРА. 

Було встановлено низький вміст хімічних елементів у колодязній воді: Co (у 

20,0 разу), Cr (у 1,47 разу), Cu (у 27,8 разу), Fe (у 1,58 разу), Mo (у 5,0 разу), 

Zn (у 16,0 разу) відповідно до нормативу ГДК діючого на Україні.  

У природних джерелах води м. Києва виявлено високий рівень 

вмісту Mn, Zn, Fe, Cu, As, Se. У колодязній воді вищим за ГДК був вміст Mn, 

Zn, Fe. Відомо, що високий вміст Mn, Fe характерний для природних вод 

України особливо навесні (відповідно забруднено 30-45%). Останній факт 

підтверджується й рядом публікацій [39,132]. Водопровідна вода вряді 

випадків мала дещо вищий від ГДК вміст Pb, Cd, Al, а колодязна - ще й Fe та 

Cu. 

Відомо, що відносно кожного МаЕ та МЕ у питній воді існують 

фізіологічні межі, які характеризують якість такої води. Зниження або 

перевищення їх вмісту в питній воді не проходить для здоров’я людини 

безслідно [21, 25, 193, 241]. Слід відмітити що в нормативному документі 

ДСанПіН 2.2.4-171-10  існує поняття фізіологічної повноцінності для 8 

елементів. Так, тривале вживання питної води з жорсткістю понад 10 мг-

екв/л  (високий вміст Са) веде до патологічних змін серцево-судинної та 

сечостатевої систем. Високий вміст хлоридів (понад 400 мг/л) корелює з 

захворюванням печінки, серця, нирок.  

Низький вміст Mg у питній воді може супроводжуватись високим 

вмістом ВМ (Pb, Cd), які також негативно впливають на серцево-судинну 

систему. Підвищений вміст у питній воді Fe негативно впливає на шкіру 

людини. Збільшення вмісту Al у питній воді пропорційне підвищенню 
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захворювання нервової системи (наприклад, хвороба Альцгеймера). 

Знаходження в питній воді великих концентрацій Ca, Sr, Si, Fe та низької – 

Mg корелює з захворюваністю на сечо - кам’яну хворобу. У районах, де 

питна вода містить незначні концентрації Zn та Ca, підвищена 

захворюваність на остеосаркому [315]. 

Відомо, що значну долю питної води міста складають поверхневі 

джерела – р.Дніпро та Десна. Під час проведеного моніторингу за 

мінеральним складом поверхневих джерел спостерігався як високий, так і 

низький вміст хімічних елементів (додаток Б). Так, вищим за норматив 

ГДК, що діє в Україні був уміст Al (у 68,5 разу), Cr (у 1,8 разу), Cu (у 2,4 

разу), Fe (у 1,5 разу), Mn (у 6,0 разу), Mo (у 3,33 разу), Ni (у 4,7 разу), Se (у 

16,25 разу), V (у 2,0 разу)у природній воді. Встановлено також низький 

вміст у природній воді Ba (у 270,3 разу), Ca (у 1,48 разу), Co (у 50 разу), Mg 

(у 2,22 разу), Sr (у 2,09 разу) порівняно з нормативом ГДК.  

Відомо [118, 193, 425], що низький вміст Cа та Mg у воді (м’яка вода) 

сприяє поглинанню організмами ВМ, тому що останні проникають у 

клітини організму тими самими транспортними шляхами, що і необхідні 

МаЕ та МЕ, тобто жорсткість води має інгібуючий вплив на поглинання 

ВМ. Крім того, токсична дія високих концентрацій Al [347, 425] у 

поверхневих водах може спричинити порушення формування нервової та 

кістково-м’язової систем водних гідробіонтів.  

 Результати проведеної оцінки ступеня забруднення питної води 

надано у таблиці 3.3.1. Так, за санітарно-токсикологічними критеріями 

питна вода має переважно допустимий рівень забруднення  (Z = 0,29-0,84) і 

тільки колодязна вода має високій рівень забруднення (Z=8,14). 

Коефіцієнти концентрації хімічних речовин (Кс) для Pb та Cd у 

артезіанській воді мають помірне забруднення, найзабрудненіша Al, Cr, Cd, 

Mn та Zn колодязна вода (високий рівень), бутильована вода частіше 

вторинно забруднена Pb (посуд). 
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Таблиця 3.3.1 

Коефіцієнти концентрації хімічних речовин та сумарний показник 

забруднення металами питної води м.Києва  

Коефіцієнт концентрації хімічної речовини (Кс) Тип питної 

води Ag Al Cr Cd Mn Pb Zn 
Сумарний 
показник 
забру 

днення (Zc) 
Водо- 

провідна 
0,03 0,31 0,10 0,63 0,18 0,70 0,10 0,29 

Артезіанська 0,03 0,04 0,03 1,55 0,98 3,16 0,09 0,84 

Колодязна 0,06 2,07 17,15 2,1 6,15 0,97 28,5 8,14 

Бутильована 0,04 0,13 0,14 0,48 0,14 4,7 0,03 0,81 

 

Таким чином, на території м. Києва та області вміст хімічних 

елементів у підземних та поверхневих водах варіював у широких межах, 

що пояснюється геохімічними особливостями території розташування 

вододжерел, їхньої участі в геофізичних та в біохімічних 

процесах,антропогенним впливом на довкілля. При дослідженні питної 

води було зареєстровано незначну кількість проб питної води з 

перевищенням ГДК для Al, Mn, Fe, Pb та Cr. 

Виконані дослідження дозволили зробити порівняльний аналіз вмісту 

ВМ та ессенційних МЕ у поверхневих та підземних водах і за ступенем 

забруднення ранжирувати їх у наступний ряд: водопровідна → 

артезіанська→ колодязна→ поверхнева.  

Важливим етапом подальших досліджень було розрахувати 

коефіцієнт комбінованої дії (Ккд) досліджуваних речовин, який складає 2,53. 

Величина коефіцієнта свідчить, що одночасна присутність у воді 

поверхневих джерел досліджуваних речовин може вести до потенціювання 

шкідливої дії на організм людини. При цьому ранжування питомого внеску 

окремих сполук у величину Ккд показало, що з усіх речовин Zn і Cr 
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виявились найнебезпечнішими ксенобіотиками, а їх питомий внесок складає 

40,47 % і 24,58 % відповідно. 

Вcтановлено достовірно високий позитивний кореляційний зв’язок 

між парами елементів у пробах питної води (табл.3.3.2) для: Pb-Cd, Ca-P, 

Al-Mo, Al-Cr, Mg-Ca, Mn-Mo, Al-P. 

Таблиця 3.3.2 

 Взаємозв’язок металів у питній воді 

Бінарна 
система 

Коефіцієнт  
кореляції, r 

Бінарна 
система 

Коефіцієнт 
кореляції, r 

Pb-Cd 0,97 Ag-Cu -0,06 

Ca-P 0,39 Ca-Al 0,07 
Al-Mo 0,37 Mg-Ca 0,88 
Аl-Cr 0,50 Мn-Mg 0,07 
Ag-Zn 0,27 Zn-Fe 0,19 
Cu-Fe 0,13 Мn-Mo 0,58 
Zn-Fe -0,09 Мn-Al 0,13 
Cr-Zn 0,34 Cr-Mn 0,23 
Cr-Ag 0,28 Аl-P 0,87 

Примітка. Виділені значення достовірні між роками, р≤0,05.  
 

Питому вагу внеску елементів як техногенних забруднювачів 

наведено у таблиці 3.3.3.  

Таблиця 3.3.3 

Питома вага внеску техногенних забруднювачів у Ккд 

Хімічний  
елемент 

С / ГДК Відсоток Рангове 
місце 

Ккд 

Ag 0,04 0,23 7 
Al 0,73 4,11 6 
Cr 4,36 24,58 2 
Cd 1,19 6,71 5 

Mn 1,86 10,48 4 
Pb 2,38 13,35 3 
Zn 7,18 40,47 1 

 
 
 

2,53 
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Привертає увагу висока доля Хрому, Мангану, Плюмбуму та Цинку у 

техногенне забруднення довкілля м. Києва. 

Загалом, отримані дані демонструють, що екологічний моніторинг 

забруднення довкілля в системі повітря-вода-ґрунти потенційно 

токсичними металами є актуальним для великих міст України. При цьому 

пріоритетними елементами такого моніторингу є Al, Mn, Pb, Cd, Zn та Cr. 

 
3.4. Уміст макро- та мікроелементів у ґрунтах 

 
На думку експертів ВООЗ [50], стан ґрунтів слід розглядати як 

інтегральний показник багаторічного процесу забруднення всього 

оточуючого середовища. У науковій літературі є дані, що сполуки ВМ 

мають низькі міграційні властивості за вертикальним профілем ґрунтів [23, 

53, 109]. В основному вони акумулюються в поверхневому орному шарі, а з 

нього переміщуються в сільськогосподарські культури та у подальшому 

споживається людиною [137, 146, 188-190]. 

Аналіз валових форм металів у ґрунтах проводили з урахуванням 

функціональних зон міста. Серед проаналізованих хімічних елементів 

(додаток Б) у ґрунтах, особливу увагу, привертають вміст Al та Zn які були 

вищими за ГДК, та фоновий вміст цих елементів e весь період 

спостережень. Однак у 2016 р. було виявлено вищий уміст Al, Cr, Mn, Fe 

порівняно з їхніми фоновими рівнями. Перевищення вмісту цих металів при 

порівнянні з нормативними значеннями мають суттєві відмінності. Так, 

виявлені максимальні значення були характерними для автомагістралей та 

зони підприємств (як, наприклад ТЕЦ).  

Як було вказано вище, важливим є вивчення рухомої форми металу. 

Тип ґрунту має значення і в міграції рухомої форми елемента (табл. 3.4.1). 

Виявлено високе відношення між валовим вмістом металів і рухомими 

їхніми формами для таких металів, як Cr, Cu, Fe, Mg та Mn, що свідчить про 

дефіцит розчинної форми, яка дужа важлива для живлення рослин. Також 

виявлено перевищення природного вмісту Сa над його валовим вмістом. 
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Відомо, що мінеральний склад ґрунтів знаходиться в кореляційній 

залежності від кислотно-лужного стану [53].  При зміні   кислотно-лужних  

Таблиця 3.4.1 

 Уміст та відношення валової (M ±m, n=40) та рухомої (M ±m, 

n=10) форм металів у ґрунтах (за умов екстракції рухомої форми 

ацетатно-амонійним розчином з рН 4,8)  

Хімічний 
елемент, 
мг/кг 

Валовий 
вміст 

Вміст 
рухомої 
форми 
металу, мг/кг  

 

Відношен
ня валової 
форм до 
рухомої 

Фонова 
форма/(рухома 
ГДК) 

Ca, г/кг 37,25±0,24 4,54±1,74 8,20 23,0-51,0 

Cd 0,280±0,035 0,071±0,031 3,94 0,25-0,60 (0,70) 

Cr 3,87±0,89 0,082±0,026 47,20 31-400 

Cu 8,70±1,50 0,067±0,017 129,85 10-296 (3,0) 

Fe,г/кг 5,58±0,40 0,130±0,005 42,92 2,76-33,90 

Mg,г/кг 2,10±0,09 0,190±0,044 11,05 0,31-7,92 

Mn 0,130±0,021 0,019±0,005 6,86 0,23-3,0 (2,0) 

Ni 2,51±0,20 0,160±0,028 15,69 16-58 (4,0) 

Pb 10,32±0,61 0,170±0,084 60,71 13-130 (6,0) 

Zn, г/кг  0,25±0,03 0,010±0,006 24,53 0,23-3,0 (0,023) 

 
властивостей ґрунту ВМ ведуть себе по різному: при залуженні в багатьох 

із них рухливість зменшується, в деяких збільшується. 

При зростанні величини pH буферність ґрунтів відносно Zn, Cd, Pb, 

Cu, Co та інших збільшується, а  відносно Mo і As – зменшується. Під час 

зниження кислотності ґрунту відмічалось значне зменшення поглинання 

рослинами Mn, Co і Zn, у меншій мірі – K та Mg. З підвищенням значення 

pH ґрунту вміст Ca та Mo в рослинах збільшується [23, 45, 80]. 

Дослідженями було показано, що  вміст металу залежить від типу 

ґрунту. Так, для глинозему за відсотком більший вміст рухомої форми Zn.  

Абсолютна величина для Fe була притаманна чорноземам, але у 
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відсотковому відношенні вищий  вміст  був у глиноземі. Для Cu виявлено 

високий вміст рухомої форми для глинозему та чорнозему, але відсоток 

виявився вищим для чорнозему. У піщаних ґрунтах і рН, і рухомий вміст 

Zn, Fe і Cu був дуже низьким.  

Таким чином, ґрунти являють собою потрійний інтерес; як 

початковий харчовий ланцюг, як джерело вторинного забруднення 

атмосфери, як інтегральний показник екологічного стану довкілля [37, 41,  

170, 172, 216, 247]. Однак, враховуючи різний тип ґрунтів Київщини та 

великі межи фонового вмісту та ГДК/ОДК для ряду хімічних елементів у 

даних дослідженнях не відмічено навантаження металами, однак у 2016 р. 

(див.додатки) спостерігали високий вміст Al, Cr, Mn, Fe порівняно з їхніми 

фоновими рівнями Важливо було оцінити вклад кожного хімічного 

елемента в загальне забруднення територій міста (табл. 3.4.2). Обстежена 

територія міста умовно була поділена на 3 ділянки: паркова, сельбищна та 

транспортна. За коефіцієнтами забруднення (Кс), розрахованими для 

кожного з елементів, які були вищими за фоновий вміст у ґрунтах (паркова 

зона), виявлено високі значення для Cr, Mn та Zn. Сумарний показник 

забруднення характеризував транспортну зону, як небезпечну.  

Таблиця 3.4.2 

 Коефіцієнти концентрації хімічних речовин та сумарний показник 

забруднення металами ґрунтів міста Києва та околиць  

Коефіцієнт забруднення хімічної речовини 
(Кс) 

Місце 

Al Cr Cd Mn Pb Zn 

Сумарний 
показник 

забруднення (Zc) 
Паркова 
зона 

1,09 0,01 0,28 0,03 0,03 0,45 1,89 

Сельбищна 1,43 0,74 0,09 0,21 0,35 1,54 4,36 

Транспортна 1,09 2,05 1,39 1,60 1,09 1,60 8,82 
 
Таким чином, на першому етапі еколого-гігієнічного дослідження 

ґрунту нами виявлено різний характер розподілу металів у ґрунтах різних 

антропогенних ландшафтів м. Києва та його околиць. Найзабрудненішою 
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виявилась транспортна частина міста. Загалом величина СПЗ (Zc) для 12 

обрахованих елементів порівняно з фоном становить 1,86, що характеризує 

рівень забруднення як оптимальний, а  порівняно з діючими ГДК (або ОДК ) 

СПЗ (Zc) становив 2,26, що характеризує рівень забруднення, як нормальний 

та небезпечною за коефіцієнтом Zc була транспортна територія міста.  Проте 

для всебічного аналізу суміжних середовищ та виявлення пріоритетних 

маркерів впливу, як зазначають вчені [23, 43, 197, 202, 226], слід 

враховувати характер багатокомпонентної взаємодії хімічних елементів.  

За результатами проведеного дослідження (табл. 3.4.3) встановлено, 

що метали в ґрунтах досліджуваних міст характеризувались певними 

закономірностями сумісної присутності. 

Таблиця 3.4.3 
Взаємозв’язок металів у ґрунтах 

 
Бінарна 
система 

Коефіцієнт  
кореляції, r 

Бінарна 
 система 

Коефіцієнт 
кореляції, r 

Pb-Cd -0,15 Al-Zn 0,33 

Pb-Zn 0,47 Ca-Al 0,99 

Pb-Al 0,13 Al-P 0,95 

Mn-Al 0,81 Мn-Mg 0,23 

Pb-Cr 0,93 Cu-Fe 0,25 

Mn-Pb 0,44 Mg-K 0,71 

Mn-Al 0,81 Cr-Al 0,34 

Mn-Zn 0,01 Cr-Mn 0,71 

Примітка. Показник значимості р˂0,05 для виділених пар металів. 

 

Для значної кількості металів взаємодія носила характер синергічний 

та була вірогідною, що може бути зумовлено здатністю іонів металів до 

утворення комплексних сполук у ґрунті [43]. Виявлено позитивний високий 

кореляційний зв’язок між парами елементів: Pb-Zn, Mn-Al, Ca-Al, Al-P,  що 

свідчить про їхню синергічну дію. 
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Вищезазначене свідчить, що підвищене техногенне навантаження на 

це депонуюче середовище за рахунок наявності позитивних асоціацій між 

ксенобіотиками обумовлює додатковий рівень його забруднення та може 

негативно впливати на подальший розподіл і шляхи міграції цих ВМ. 

 

3.5. Харчові продукти і сільськогосподарська сировина  

  

Як відмічалось вище, метали (у тому числі й токсичні), що надходять з 

харчовими продуктами складають від 59 до 98% від їх добового надходження 

у організм людини [12, 24, 59, 129, 130, 136, 165, 222, 230]. Тому, важливим 

моментом подальших досліджень було оцінити реальний вміст хімічних 

елементів у продуктах харчування. Для цього було проведено елементний 

аналіз їхнього вмісту в харчових продуктах і порівняння зфоновим вмістом та 

відповідними ГДК. Були вивчені метали із урахуванням не тільки їхньої 

небезпечності, але й біологічної значущості. Отримані дані надано в таблиці 

додатку Б. 

Згідно з класифікацією, наведеною в таблиці 3.5.1, виявлено високий 

вміст Mg, As, Cd, Se у морепродуктах та рибі, високий вміст Cd, Cu, Cr, Mo 

був характерним для м’яса та м’ясних виробів. Окремо слід відмітити 

високий вміст Mg, Fe, Al, Cd, Cr, Ca, Mo у овочах і фруктах. У молоці та 

молочних продуктах є вміст Pb, Cd, As, Cu, Fe, Ca, Mo, але вміст Cr, Mn,V 

був самим низьким. Проте високим виявився вміст Pb, Fe, Al, Cd, Cr, Ni у 

хлібних виробах.  

Отримані результати свідчать про ряд дефіцитів у харчових продуктах. 

Так, у хлібних виробах низьким був вміст Cu, Zn, Mn, Mo, у молочних - Cu, 

Mn, V, у м’ясі та м’ясних виробах – Al, Zn, Mn, Ca, V, у рибних – Cr, Mn, Cu, 

Zn, у овочах і фруктах – Mn, Cu, Zn, у напоях – Al, Mn, Cu, Zn, Cr, Mn, що у 

ряды випадків узгоджується з даними  [87, 209, 272, 294, 381, 415,426]. 
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Таблиця 3.5.1 

Класифікація вмісту ВМ у продуктах харчування 

порівняно з їх ГДК 

 Частка ГДК Вміст 

< 0,1 Низький 

0,1-0,5 Середній 

> 0,5 Високий 

 

Слід зазначити, що найбільша кількість вірогідних асоціацій у всіх 

досліджуваних харчових продуктах (табл. 3.5.2) встановлена для 7 бінарних 

систем металів, серед яких пріоритетне навантаження харчових продуктів 

відмічено для Cr, Mn, Ag, що стало основою їх вибору як пріоритетних 

елементів впливу на біологічні об’єкти для подальшого детального вивчення 

в системі «навколишнє середовище – організм людини». 

Узагальнюючи отримані результати  слід зазначити, що проведений 

елементний аналіз у атмосферному повітрі показав пріоритет вулиці для Zn, 

Cd,  Pb, Mn, Ni. При дослідженні питної води було зареєстровано незначну 

кількість проб питної води з перевищенням ГДК для Mn, Fe, Pb та Cr. 

Найбільший вміст металів у приміщеннях виявлено для Pb, Cd, Cr. Вміст 

металів у харчових продуктах у середньому за всіма пробами не 

перевищував встановлені допустимі рівні  [137, 165, 189, 409]. Однак метали 

у підвищених концентраціях частіше виявлялись у рослинній продукції (для 

Cd, Pb), рибі (для As, Mn, Cr).  

Таким чином, отримані результати свідчать про актуальність 

проблеми забруднення харчових продуктів токсичними ВМ при 

одночасному дефіциті есенційних елементів. З позицій існуючих 

фізіологічних концепцій несприятливі умови оточуючого середовища та 

умови харчування можуть стати наслідком специфічних адаптаційних змін у 

обміні речовин. 
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Таблиця 3.5.2. 

Взаємозв'язок ВМ у основних групах харчових продуктів 

 (за коефіцієнтом кореляції) 

Група харчових продуктів  

Бінарна 

система 

молоко та 

молочні 

продукти 

м’ясо та 

м’ясні 

продукти 

риба та 

море 

продукти 

овочі, 

фрукти та 

ягоди 

Аl-Ca 0,13 -0,39 -0,11 -0,11 

Al-P -0,08 0,08 -0,06 -0,15 

Cr-Zn 0,51* -0,11 0,62* 0,24 

Мn-Mg -0,01* 0,10 -0,11 0,55* 

Cr-Mn 0,04 0,26 0,012 0,38* 

Cr-Ag -0,22 -0,17 0,15 0,40* 

Ag-Zn -0,24 -0,05 0,27 -0,08 

Ag-Cu -0,02 0,003 0,39* -0,13 

Cd-Zn 0,12 -0,09 0,27 0,70* 

Pb-Fe 0,80* 0,11 0,07 0,78* 

Примітка.  * - р<0,05.  

 

Висновки до розділу 
 

1. Встановлено, що перевищення ГДК для ряду хімічних елементів у 

повітрі робочих приміщень характеризують умови праці, наприклад, 

електрозварника як небезпечні й можуть бути віднесені до третього класу 

четвертого ступеня (3.4.). Результати досліджень свідчать що у повітрі 

робочої зони приміщень, де отримують чи використовують наноматеріали 

про перевищення ГДК для наноматеріалів, розрахованих за допомогою 

коефіцієнтів безпеки, обумовлює значний ризик для працюючих. Доцільним 

є розробка питань щодо гігієнічного регламентування вмісту нанорозмірних 

речовин у повітрі робочої зони.  
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2. Встановлено, що перевищення ГДК для наноматеріалів, 

розрахованих за допомогою коефіцієнтів безпеки, може мати місце за умов 

відсутності перевищення чинних гігієнічних нормативів, тому доцільним є 

розробка питань щодо гігієнічного регламентування вмісту нанорозмірних 

речовин у повітрі робочої зони.  

3. Визначено, що у приземному шарі атмосфери міста визначаються 

елементи, середньодобові концентрації яких у 1,61-7,0 разу вищі за ГДК для 

ВМ. У структурі факторів хімічної природи першочергову роль відіграє 

зростаюче з роками забруднення снігового покриву. Пріоритетними 

металами, забруднюючими сніговий покрив м. Києва, є Al, Mn, Zn, Fe, Ca.  

Максимально-разові концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі 

міста становлять 0,03-24,8 ГДК. Така ситуація формує «високе» і «дуже 

високе» інтегральне забруднення повітря.   

4. Серед проаналізованих хімічних елементів у ґрунтах урбанізованих 

територій особливу увагу привертають вміст Al, Mn, Cr який виявився 

вищим за ГДК і фоновий вміст. Перевищення вмісту цих металів порівняно з 

нормативними значеннями мало значимі відмінності по функціональним 

зонам. Встановлено, що рівень техногенного забруднення ґрунтів за 

кратністю перевищення ГДК характеризується як «допустимий», але за 

коефіцієнтом концентрації – як «небезпечний», що підтверджує 

техногенність їх походження.  

5. Встановлено, що питна вода системи централізованого 

господарсько-питного водопостачання міста характеризується вмістом 

цілого спектра металів, які за середніми концентраціями відповідають 

гігієнічним вимогам, але в 2,8-13,0 разу вищі, ніж у воді бутильованій. У 

спектрі забруднення металами питної води м. Києва пріоритетними є Mn, Fe, 

але при цьому вміст есенційних Ca, Mg низький.  

6. Визначено, що метали є постійно присутніми в харчових продуктах 

у кількостях, середні значення яких часто перевищують ГДК, так для Al (за 

фоновим вмістом), Cd, As та Cr в ряді випадків вищі за прийняті ГДК та 
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фонові рівні їх вмісту. Одночасно відзначається дефіцит есенційних 

елементів Zn та Cu – на 10,4-84,4 % від їхніх  біологічних норм у харчових 

продуктах, що зумовлює потенційну небезпеку розвитку Zn-  та Cu-

дефіцитних станів у населення. 

7. У динаміці досліджень виявлено закономірності різноспрямованого 

характеру змін вмісту токсикантів у різних об’єктах довкілля. Встановлено 

кореляційний зв’язок  між вмістом металів, де провідними асоціаціями 

металів є Al, Cd, Cr, Mn, Zn у різних об’єктах довкілля, що характеризує їх 

як пріоритетні маркери експозиції в подальших дослідженнях у системі 

«навколишнє середовище – організм людини». 

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 3 «Комплексна еколого-

гігієнічна оцінка забруднення довкілля в умовах урбанізованих територій» 

опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений 

МОН України, інших наукових фахових виданнях та матеріалах 

конференцій, які наведено у Додатку Е [14, 17, 18, 32, 36-38,  43,  46-50,  55, 

56, 75, 87, 94, 95, 96, 98, 105,  111]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКОЛОГО-ГІГІЕНІЧНА ОЦІНКА ВМІСТУ МЕТАЛІВ У 

БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРАЦЮЮЧИХ ТА НАСЕЛЕННЯ 

Відомо, що одним з важливих  факторів, які визначають здоров’я 

людини та її функціональні резерви є мікроелементний гомеостаз органів та 

тканин. За рівнем накопичення ВМ та есенційних МЕ у різних 

діагностичних біологічних середовищах можна судити про стан здоров’я та 

адаптацію організму до умов оточуючого середовища [147-151, 170- 173]. 

Найінформативнішими маркерами впливу хімічних елементів для 

еколого-гігієнічних досліджень і ранньої клінічної діагностики 

мікроелементозів прийнято вважати ті тканини та органи, які депонують та 

накопичують елементи для подальшого його функціонування [218-222,  250, 

270]. Добре відомо, що аналіз вмісту елементів у одному  біологічному  

середовищі виявляється одностороннім та необ’єктивним [42, 138, 172].  

Хоча існує уявлення про те, що дійсний вміст хімічних елементів відображає 

співвідношення їх у цільній крові та печінці.  

Сьогодні для оцінки елементного статусу організму людини найбільш 

широко використовують аналіз таких біосередовищ, як цільна кров, сеча, 

сироватка крові  та волосся [2-7, 24-26, 28, 112, 201, 218-222, 264, 301, 348, 

368, 407, 408]. Тверді тканини (волосся, нігті, зуби) представляють 

елементний статус, що сформувався впродовж тривалого часу і придатний 

для досліджень на великих групах населення [7, 175, 188, 220, 231, 269, 277, 

349].  Однак пошук інформативних біосередовищ для оцінки вмісту окремих 

елементів триває,  особливо,  в напрямку використання неінвазивних 

біосередовищ. 

Існуючі в літературі  дані демонструють значні коливання вмісту  МаЕ 

та МЕ в волоссі, слині, нігтях, а велика кількість методик  підготовки проб та 

інструментальних методів визначення привела до відсутності 

регламентованих нормативних значень та їхньої великої розбіжності [13, 20, 

112, 156, 177, 184, 220, 231, 242, 291].  
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 Для більшості показників кожна лабораторія встановлює власні 

референтні діапазони, що у зв’язку з застосуванням різного обладнання, 

методів дослідження, тест системам, одиниць вимірювання не може бути 

використано в якості регіональних  референтних величин. Враховуючи 

вищезазначені факти, була  проведена скринінгова оцінка коливань вмісту 

МаЕ- та МЕ у біологічних середовищах осіб різного віку та  статі для 

подальшого розрахунку  регіональних рівнів їхнього вмісту з урахуванням 

особливостей харчування та регіону проживання. 

 

4.1. Вікові особливості вмісту металів у біологічних середовищах 

людини за умов фонової експозиції  

   Особливий інтерес при розробці даної проблеми мають впровадження 

нових методів, розробка та удосконалення існуючих методик визначення 

ВМ у неінвазивних біосубстратах, встановлення нормативів для 

маловивчених субстратів. Тому, було вивчено вікові особливості розподілу і 

накопичення ВМ та МЕ у неінвазивних субстратах людини (контрольна 

група віком 14-55 років, всього 126  обстежених).  

     У таблиці 4.1.1 наведені результати визначення вмісту хімічних 

елементів у волоссі осіб різних вікових груп. Виявлено зростання рівня 

вмісту Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Mg, Mn, Pb, Sr, V  у волоссі вікової групи 15-25 

років порівняно з віковою групою віком 13-14 років. У віковій групі 25-35 

спостерігали зростання вмісту Ba, Ca, Cr, Mg, Mn, Pb, Sr, Zn  у волоссі 

порівняно з молодшою віковою групою. У групі обстежених, вік яких 

складав 36-50 років, виявлено також зростання вмісту Ba, Ca, Cr, Cu, Mg, Se 

та Sr. У групі обстежених віком понад 50 років вміст Cd, Cr та Sr зростав 

порівняно з іншими віковими групами. Слід відмітити виражену динаміку 

вікових змін вмісту МаЕ та МЕ у волоссі, яка підтверджується даними 

літератури  [8, 82, 219, 267 , 291,  328, 330, 339]. 

       У таблиці 4.1.2 наведені результати визначення вмісту хімічних 

елементів у нігтях осіб різних вікових груп. Було виявлено зростання  Cd,  
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Таблиця 4.1.1 

Вміст МаЕ та МЕ у волоссі осіб різного віку (мкг/г, n=17-35) 

Елемент 3-14 років 15-25 років 25-35 років 36-50 років Понад 50 років Умовна норма 

Al 12,73 ± 2,60 19,29 ±  1,45* 20,01 ±  6,47 18,71 ± 9,23 11,81 ±  4,33 1-20

As 0,30 ± 0,07 0,44 ±  0,98 0,36 ± 0,18 0,33 ± 0,16 0,30 ±  0,03 0,005-0,5 

Ba 0,21± 0,03 1,38 ±  0,19* 1,01±  0,24* 3,95 ± 1,74* 1,30 ± 0,81 0,05-1,0 

Ca 1373,14 ± 19,82 2185,0 ±  458,23 3709,5 ± 953,6* 2544,96 ± 308,50* 2492,9 ± 1026,0 200-2000

Cd 0,09 ±  0,02 0,18 ±  0,02* 0,11 ± 0,03 0,17 ± 0,10 0,46 ± 0,05* 0,2-0,4 

Co 0,13 ±  0,07 0,039 ±  0,030            - - 0,72±  0,30* 0,05-0,5 

Cr 4,37 ± 0,23* 0,18 ± 0,02 0,030 ± 0,002 0,91 ±  0,46 1,13 ± 0,21 0,5-3,5 

Cu 5,21 ± 0,64 2,22 ± 0,15* 7,52 ±  1,89 16,19 ±  1,74* 8,78 ± 3,50 7,5-20 

Fe 46,65 ± 14,53 59,48 ±  13,91 27,60 ± 9,46 34,6 30 ±  17,20 24,94 ± 7,85 5-25

Mg 68,61 ± 14,23 139,63 ± 24,10* 131,99 ± 25,22* 222,39 ± 49,17* 145,50 ± 53,86 13-163

Mn 0,420 ±  0,071 0,78±  0,14 1,52 ±  0,54 1,22 ±  0,74 1,41 ± 0,60 0,66-2,93 

Ni 0,93 ± 0,22 0,68± 0,15 0,64 ± 0,17 0,59 ±  0,21 0,55± 0,37 0,1-2,0 

Pb 1,59 ± 0,30 2,30± 0,10* 4,31 ± 0,21* 1,79  ± 0,66 0,84±  0,33 0,6-30 

Se 1,19 ± 0,42 0,360 ± 0,095* 0,73 ± 0,27 0,21 ± 0,06* 1,64±  0,18 0,2-2,5 

Si 27,35 ± 3,85          - 50,90 ± 11,30* 64,0 ± 16,71* 15,62 ± 9,06 5-96

Sr 0,39 ± 0,02 6,92 ± 0,16* 6,64 ± 2,50* 5,31 ± 1,74* 7,21 ± 0,10* 0,5-5,0 

V 0,18 ± 0,04 0,074 ± 0,015* 0,18 ± 0,07 0,16 ± 0,08 0,15 ± 0,014 0,005-0,5 

Zn 66,80 ±  10,83 100,42 ± 18,98 196,48 ± 8,14* 112,79 ± 33,51 100,56 ± 30,35 50-250

           Примітка. Тут і в табл.4.1.2.-4.1.4: *- значення імовірні (р <0,05) відносно молодшої вікової групи до 14 років 
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  Таблиця 4.1.2 

Вміст МаЕ та МЕ у нігтях осіб різного віку (мкг/г, n=17-35) 

Елемент 3-14 років 25-35 років 36-50 років Понад 50 років Умовна норма 

Al 90,99 ± 26,12 26,27± 3,39* 22,43 ± 2,31 18,14 ± 1,89* 132-927

As 0,33 ± 0,09               - 0,13 ± 0,02* 0,27 ± 0,08 0,2-3,3 

Ba 0,290± 0,023               - - 0,27 ± 0,03 0,1-1,0 

Ca 893,28 ± 26,04 861,59 ± 179,30 813,37 ± 4,34* 728,20 ± 121,23* 368-3400

Cd 0,130 ± 0,031 0,26 ± 0,08 0,56 ± 0,10 0,25 ± 0,07 0,08-3,4 

Cr 2,36 ± 13,39 0,71 ± 0,06* 2,57 ± 0,85 2,17 ± 0,34 1,7-6,5 

Cu 1,46 ± 0,31 4,70 ± 0,95* 4,34 ± 0,28* 5,38  ± 1,53* 3,9-9,1 

Fe 29,64  ± 7,80 25,99 ± 2,42 26,93 ± 5,67 55,40 ± 14,55 27-79

Mg 56,31 ± 4,0 74,87 ± 0,38* 104,60 ± 5,39* 115,56  ± 44,58 16-125

Mn 0,67 ± 0,20 1,46  ± 0,57 0,47 ± 0,11 1,95 ± 0,84 0,35-2,1 

Ni 2,31± 0,44 0,57 ± 0,11* 0,69 ± 0,12 3,96 ± 1,03* 0,03-1,8 

Pb 3,35 ±0,44 1,75 ± 0,11* 0,74 ± 0,12* 2,98 ± 0,79 14-40

Se 0,62 ± 0,17 1,59 ± 0,07* 1,18 ± 0,08 0,54 ± 0,004 0,3-1,8 

Si           - 47,11 ± 2,56 123,46 ± 65,06* 89,58 ± 3,57 310-3550

Sr 0,61 ± 0,02 0,14 ± 0,03*           - 1,19 ± 0,43 0,017-0,65 

V 0,46 ± 0,07 0,36 ± 0,28           - 0,83 ± 0,22 0,1-0,5 

Zn 83,99 ±19,67 144,58 ± 4,68* 128,53 ± 26,6 109,43 ± 31,1 73-140
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Cu, Mg та Se  у нігтях вікової групи 25-35 років порівняно з групою віком 3-

14 років. У цій самій віковій групі  спостерігали  зниження  вмісту Al, Cr, Ni, 

Pb, Zn у  у нігтях порівняно з молодшою віковою групою. У  віковій групі 36-

50 років спостерігали  зростання вмісту Cu, Cd, Mg, Zn у порівняно з двома 

попередніми групами та зниження вмісту  Ca та Pb. У віковій групі понад 50 

років вміст Cd, Cr та Sr у нігтях обстежених  зростав порівняно з іншими 

віковими групами. Таким чином, добре виражена динаміка вікових змін 

вмісту МаЕ та МЕ виявлена й у нігтях, що співпадає з даними різних авторів  

[177, 221, 267, 386]. 

  Вікові особливості накопичення хімічних елементів у слині  надано в 

таблиці 4.1.3. На жаль, поки що через невелику кількість проб повноцінну 

оцінку змін хімічних елементів за всіма віковими особливостями не вдалося 

зробити. Однак з таблиці добре видно зростання вмісту Ca, Mg та Fe у віковій 

групі 26-35 років та накопичення хімічних  елементів - Al, Cd, Mg, Ni у слині 

обстежених вікової групи понад 50 років. Сеча також являє собою 

неінвазивний субстрат, який часто використовується при проведенні 

епідеміологічних досліджень. Нами було обстежено 4 вікові групи, отримані 

результати надано в таблиці 4.1.4. Виявлено вікові особливості обміну 

хімічних елементів у даному субстраті. Так, у молодшій віковій групі вміст 

Ca та Se в сечі був низьким, а Mg та Ni  - високим як у разі порівняння з 

іншими групами, так і з «умовною нормою».  З віком елімінація  з сечею 

таких елементів,  як Al, As, Ca, Mn та Zn зменшується, що відповідає 

класичним уявленням, описаним у фундаментальних джерелах літератури 

[147, 172, 187, 220, 230, 267, 301]. 

Регіональні особливості вмісту хімічних елементів у біологічних 

середовищах обстежених з різних регіонів України надано у таблиці 4.1.5. 

Значення достовірні (P < 0,05)  відносно  обстежених зі Львова. При 

порівнянні вмісту металів у цільній крові мешканців Львівської області та 

Кривого Рогу виявлено високий вміст Са, Mg, Mn та дефіцит  Se  та Zn у крові
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Таблиця 4.1.3 

Вміст МаЕ та МЕ у слині осіб різного віку (мг/л, n=17-35) 

Елемент 3-14 років 25-35 років Понад 50 років Умовна норма 

Al 0,076 ± 0,002 - 0,36 ± 0,02* 0,02-0,10 

As 0,041 ± 0,006 - 0,110 ± 0,056 0,002 

Ca 102,55 ± 25,60 164,60 ± 15,33* 101,9 ± 20,49 52-100

Cd 0,004 ± 0,001 0,008 ± 0,001 0,078 ± 0,080* 0,0001-0,004 

Co - - 0,039 ± 0,013 До 0,01 

Cu 0,075 ± 0,014 0,24 ± 0,07 0,07 ± 0,02 0,02-0,045 

Fe 0,31 ±  0,06 0,51 ± 0,07 0,035 ± 0,005 0,025-0,25 

Li 0,020  ± 0,002           - 0,19 ± 0,06* 0,02 

Mg 12,07 ± 1,60 23,75 ± 4,02 21,85 ± 3,98* 1,9-13 

Mn 0,046 ± 0,009 0,05 ± 0,01 0,098 ± 0,035 0,007-0,014 

Ni 0,022 ± 0,040 0,05 ± 0,01 0,098 ± 0,035* 0,0001-0,001 

Pb 0,050 ± 0,003 0,010 ± 0,003 0,032 ± 0,004 0,003-0,01 

Se 0,063 ±0,030 0,010 ± 0,003 0,13 ± 0,05 0,003-0,10 

Si 0,01 ± 0,03           -         - До 1,0 

V 0,16 ± 0,08 0,010 ± 0,005 0,039 ± 0,010 0,003-0,01 

Zn 0,095 ± 0,018 0,060 ± 0,009 0,065 ± 0,020 0,03-0,08 
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              Таблиця 4.1.4 

            Вміст МаЕ та МЕ у сечі осіб різного віку (мг/л, n=17-35) 

Хімічний 

елемент 

3-14 років 25-35 років 36-50 років Понад 50 років Умовна норма 

Al 0,130 ± 0,005 0,260 ± 0,002* 0,090 ± 0,002 0,170 ± 0,006* 0,001-0,02 

As 0,094 ± 0,160 0,033 ± 0,002* 0,030 ±0,002* 0,010 ± 0,004* 0,0005-0,03 

Ca 36,86 ± 5,23* 70,39 ± 30,46 38,80 ± 4,34 53,70 ± 8,89 66,7-200 

Cd           - 0,024  ± 0,011 0,060 ±0,013* 0,005 ± 0,002 0,0005-0,002 

Cr 0,011 ± 0,002 0,007 ± 0,004 0,07 ± 0,01 0,011 ± 0,003 0,002-0,02 

Cu 0,05 ± 0,03 0,041 ± 0,012 0,040 ± 0,013 0,041 ± 0,004 0,04-0,15 

Fe 0,076 ± 0,007 0,036 ± 0,012* 0,43 ± 0,09* 0,27 ± 0,13* 0,01- 0,1 

Mg 75,52 ± 15,87* 48,22 ± 14,65 38,21 ± 4,37 56,05 ± 8,50 48,6-80,2 

Mo           - 0,026 ± 0,015 0,003 ± 0,001 0,039 ± 0,010 0,01- 0,034 

Mn 0,018 ± 0,003 0,02 ± 0,01 0,020 ± 0,009 0,007± 0,003* 0,01-0,1 

Ni 0,05 ± 0,004* 0,016 ± 0,007* 0,006 ± 0,001 0,014± 0,007 0,0005-0,003 

Pb 0,029 ± 0,003 0,032 ± 0,004 0,062 ± 0,020 0,029 ±0,014 0,02-0,04 

Se 0,079 ± 0,020          -            -              - 0,007-0,16 

V 0,079 ± 0,011 0,010 ± 0,004*           - 0,023± 0,011* 0,0002-0,001 

Zn 0,26 ± 0,03 0,37 ± 0,12* 0,15 ± 0,03 0,093± 0,025* 0,36-0,60 
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Таблиця 4.1.5 

Вміст МаЕ та МЕ у цільній крові та сироватці крові осіб , які мешкають у різних 

 областях  України (мг/л) 

Хімічний 

елемент 

Львів 
(n=61, цільна 

кров) 

Кривий Ріг 
(n=47, цільна 

кров) 

Київ 
(n=44, сироватка 

крові) 

Чернігів 
(n=15, сироватка 

крові) 

Житомир 
(n=22, сироватка 

крові) 

Умовна норма 
Кров/сироватка 

Al 0,28 ± 0,04           - 0,21±0,03 мкг/л        ˂0,002 0,250 ± 0,009, 
мкг/л 

    0,002-0,39 

Ag 0,007 ± 0,001           - 0,60 ± 0,10        ˂0,003 0,63 ± 0,10 мкг/л      0,002-0,21 

Ca 137,31 ± 13,34* 32,02 ± 1,83 86,46 ± 8,36 111,33 ± 6,85 106,40 ± 5,22*       /90-108  

Cd 0,005 ± 0,001         - -         - -     0,0001-0,005 

Cr 0,076 ± 0,023         - 12,0 ± 0,1 мкг/л ˂ 0,0008 0,210 ± 0,062* 
мкг/л 

    0,006-0,11 

Cu 0,49 ± 0,04 0,49 ± 0,12 1,01 ± 0,12 0,70 ± 0,10 1,0 ± 0,07        /0,70-1,55 

Fe 336,06 ± 11,63 311,69 ± 17,77 0,95 ± 0,16 0,61 ± 0,21 1,04 ± 0,04       /0,60-1,68 

Mg 68,61 ± 9,64* 53,90 ± 6,28 20,07 ± 1,90 17,31 ± 1,28 20,18 ± 1,36       /19-25  

Mn 0,019 ± 0,003* 0,0020 ± 0,0001 6,0 ±1,0 мкг/л ˂ 0,00008 2,011 ± 0,014 
мкг/л 

   0,0016-0,0075 

Pb 0,067 ± 0,014             -        - -    0,10-0,12 

Se 0,07 ± 0,015* 0,270 ± 0,022 0,003 ± 0,001 0,008 ± 0,001 0,016 ± 0,002       /0,046-0,14  

Zn 4,84 ± 0,03* 7,05 ± 0,37 0,83 ± 0,14 0,90 ± 0,12 0,49 ± 0,02       /0,6-1,2 

Примітка. * Значення достовірні (P < 0,05)  відносно  обстежених зі Львова. 
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львів’ян. У сироватці крові мешканців Київської, Чернігівської та 

Житомирської областей виявлено високий вміст Mn та Cr  відповідно до 

«умовної норми». Виявлено найбільший вміст цинку (який однак не 

перевищував норму) у сироватці крові обстежених чернігівчан. Однак 

найвищий вміст Al, Ca та дефіцит Zn спостерігали у мешканців Житомирської 

області. Слід зазначити, що вміст алюмінію в зазначених групах перевищував 

прийнятий рівень норми. 

Проведені дослідження показали  коливання вмісту деяких елементів, 

які залежали від регіону проживання обстежених. Встановлено, що  

неінвазивні субстрати – волосся, нігті, слина, сеча  адекватно відображають 

порушення балансу МаЕ та МЕ  у обстежених,  що може бути використано  як 

додаткові маркери оцінки дисбалансу  елементів. 

 

4.2. Оцінка особливостей змін вмісту мікроелементів у біологічних 

середовищах осіб з патологією ендокринної системи 

Прогресивне зростання екологічно залежних захворювань обумовлене 

порушенням процесів адаптації організму до антропогенного середовища, 

темпи трансформації якого іноді можуть перевищувати пристосувальні 

можливості організму людини [1-7, 20, 39, 50].  

Ендокринна система відповідає за регуляцію обмінних процесів, за 

підтримання гомеостазу - сталості внутрішнього середовища, за зростання та 

нормальний розвиток організму. Свої функції вона виконує за допомогою 

секреції біологічно активних речовин - гормонів, які, потрапляючи в кров, 

переміщаються до органів-мішеней. Гормональна система тісно пов'язана з 

усіма іншими органними системами та є найбільш чутливою і вразливою 

частиною організму, оскільки будь-яка зміна одного з органів буде чинити 

певний вплив і на функціональні зміни залоз внутрішньої секреції. 

Зміни мінерального обміну в організмі людини внаслідок дефіциту або 

надлишку в харчових ланцюгах МаЕ та МЕ можуть призводити до порушень 
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функціонального статусу організму. Доведено, що багато захворювань 

(особливо ендокринних - ендемічний зоб, цукровий діабет) розвиваються 

внаслідок порушення молекулярних механізмів регуляції процесів обміну, 

що виникли у зв’язку з погіршенням екології довкілля [1, 3, 8, 12-14, 35, 148, 

237, 247, 280].  

Зрозуміло, що однією зі складових функціонування та запорукою 

ідеального фізіологічного стану ЩЗ і ПЗ є баланс МаЕ та МЕ. Крім того, за 

даними літератури, має місце недооцінка впливу дисбалансу МаЕ та МЕ на 

перебіг і прогноз захворювань органів ендокринної системи. Незважаючи на 

різноманіття виконаних досліджень, проблема дисбалансу МаЕ та МЕ і 

порушень обміну в людини є далекою від вирішення і потребує продовження 

досліджень у цьому напрямі. Необхідно виявити особливості розподілу МаЕ і 

МЕ у хворих з ЦД ІІ типу і гіпертиреозом ЩЗ, а також обґрунтувати 

доцільність застосування комплексного підходу в визначення есенційних МЕ 

в декількох біосередовищах одночасно для оцінки дисбалансу таких МЕ, як 

Цинк, Купрум, Манган, Хром, Ферум. 

У дослідженнях брали участь волонтери (контрольна група), які 

проживали в місті Києві і не мали ознак відхилення в здоров'ї (20 осіб у віці 

25-45 років). Першу основну групу (дослідну) склали обстежені віком 30-50 

років), які не мали професійного контакту з ВМ на виробництві, але мали  

патологію ЩЗ (гіпертиреоз -  26 осіб) та патологією ПЗ (цукровий діабет II - 

16 осіб). 

У пацієнтів з ендокринними порушеннями виявлені зміни обміну Al, 

As, Cr, Se і Zn у всіх біосредовищах (табл. 4.2.1). У всіх біологічних 

середовищах осіб дослідної групи  порівняно з контролем спостерігалося 

накопичення Al, As, що обумовлено дефіцитом ряду есенційних елементів. 

Так, рівень Cr ув цільній крові і сечі - високий, а у волоссі спостерігається 

дефіцит металу. При цьому, в сироватці крові високим був рівень Fe, Mg, Zn, 

а рівень K та Se - низьким. У сечі дослідної групи виявлено дисбаланс 
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елементів Ca, Cr, Fe, Mg, Pb (надлишок) і Se, Zn (дефіцит). Звертає на себе 

увагу високий рівень селену в волоссі, який супроводжувався дефіцитом 

металу в сироватці і зниженою його  екскрецією з сечею. Високий рівень 

цинку виявлено в сироватці крові та волоссі пацієнтів з ендокринною 

патологією. 

Висока частота відхилень вмісту МаЕ та МЕ у волоссі осіб з 

ендокринною патологією свідчить про інформативність даного біологічного 

середовища в ранній клінічній діагностиці окремих захворювань. 

Встановлено відмінності в накопиченні МаЕ та МЕ в волоссі  залежно від 

ендокринної патології. Так, у пацієнтів з діагнозом ЦД в волоссі визначено 

високий вміст Zn, Se, Mo і V та низький вміст Cr, Mn і Cu (табл. 4.2.1). 

Значення достовірні (р <0,05) в порівняно з контролем. У той самй час,  у 

волоссі пацієнтів з діагнозом гіпотиреоз - порушення вмісту Mn, Zn, Cu, Se і 

V (табл. 4.2.2). Значення достовірні (р <0,05)  порівняно  між  патологіями. 

Виявлено залежний від діагнозу дисбаланс МЕ у біологічних 

середовищах обстежених  хворих на автоімунний тиреоїдит (АТ) та ЦД ІІ 

типу. Так, було виявлено високий вміст Al, Ag, Ca, Mn та Se у волоссі  

пацієнтів з патологією ЩЗ порівняно з особами на ЦД та прийнятою 

умовною нормою. У той самий час, встановлено дефіцит вмісту Fe, Cu та Se 

у пацієнтів з патологією ЩЗ. 

Було відмічено наступні зміни балансу МаЕ та МЕ у біологічних 

середовищах пацієнтів з діагнозом ЦД для таких елементів, як As, Ca та Mg 

(вище норми вміст у крові та сечі): підвищений рівень Cr у крові та низький 

вміст Zn у волоссі; дефіцит екскреції Ca та Zn з сечею. 

Був проведений порівняльний аналіз залежності  вмісту МаЕ та  МЕ у 

сироватці крові та вмістом гормонів ЩЗ (табл. 4.2.3) у осіб з встановленим 

діагнозом АТ, які мешкали в Київській, Чернігівській та Житомирській 

областях. Виявлено достовірно  низький вміст Ca, Mg та Zn, який 

супроводжувався   низьким    вмістом  вільного Т4   у осіб,   що мешкають   у 
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Таблиця 4.2.1  
Вміст  МаЕ та МЕ у біологічних середовищах осіб з  ендокринною 

патологією  (загальний вміст у групі) 
    Контрольна 
    група            

     Основна  
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище 
 

        M±m          M±m 

  «Умовна  
     норма» 

Al Цільна кров, мг / л 
             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,005 ±0,003 
0,005±0,002 
10,21±4,33 

0,31 ±0,16* 
0,0057 ±0,0130* 

11,75±0,10* 

0,002-0,21 
0,0003-0,001 

1,2-10 
As Цільна кров, мг/\ л 

             Сеча, мг/\ л 
       Волосся, мкг / г 

0,020±0,005 
0,003±0,001 
0,13±0,02 

0,081±0,030* 
0,008±0,002* 
0,330±0,095* 

0,002-0,031 
0,0005-0,003 

0,01-0,5 
Ca Сироватка крові, мг / л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

86,44 ±5,54 
66,70±8,89 

1157,23±151,16 

97,71 ±24,30 
192,32±52,03* 
1362,05±48,56 

90-108 
67-200 

200-2000 
Cd  Цільна кров, мг / л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

0,005 ±0,003 
0,005±0,002 
0,07±0,02 

0,0020 ±0,0003 
0,004±0,001 
0,110±0,016* 

0,0001-0,005 
0,001-0,005 
0,05-0,25 

Cr  Цільна кров, мг / л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

0,023 ± 0,004 
0,011±0,002 
0,53±0,07 

0,170 ±0,003* 
0,038±0,012* 
0,36±0,19* 

0,006-0,11 
0,002-0,02 

0,1-2,0 
Cu Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

0,70 ±0,07 
0,040±0,002 
10,79±1,24 

1,37 ±0,28* 
0,04±0,01 
8,28±2,47 

0,7-1,55 
0,04-0,10 
7,5-20,0 

Fe Сироватка крові, мг / л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

1,07 ±0,97 
0,12±0,02 
16,08±6,38 

1,59 ±0,05* 
0,31±0,14* 
17,88±7,22 

0,60-1,68 
0,02-0,10 

5-25 
K Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

174,50±34,9 
1620±342,0 
146,50±9,10 

154,5±18,3* 
1720,0±175,0 
56,50±11,30* 

157-190 
900-1622 
150-663 

Mg Сироватка крові, мг/ л 
             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

17,43 ±1,37 
55,38±4,46 
59,14±13,39 

33,62 ±14,41* 
165,54±41,99* 
80,55±26,86 

19-25 
48,6-81,03 

19-163 
Mn   Цільна кров, мг/ л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

0,035 ± 0,007 
0,010±0,001 
1,31±0,16 

0,012 ±0,006 
0,004±0,001 
0,84±0,23 

0,0016-0,075 
0,001-0,01 

0,1-2,0 
V Цільна кров, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,040 ± 0,01 
<0,001 

0,30±0,16 

0,025±0,01 
<0,001 

0,53±0,17* 

0,001-0,1 
До 0,001 
0,005-0,5 

Pb  Цільна кров, мг / л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

0,10 ± 0,012 
0,021±0,002 
0,66±0,09 

0,043 ±0,012 
0,09±0,01* 
1,96±0,71* 

0,10-0,12 
0,001-0,02 

0,1-5,0 
Se Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,07 ± 0,01 
0,13±0,03 
0,66±0,11 

0,021 ±0,005* 
0,018±0,007* 
2,33±0,26* 

0,046-0,14 
0,007-0,16 

0,2-2,5 
Zn Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

1,15 ±0,08 
0,32±0,012 

100,56±14,22 

2,17 ±0,28* 
0,28±0,19* 

195,11±66,76* 

0,6-1,2 
0,36-0,60 
100-250 

Примітка: * Значення достовірно (р <0,05)  порівняно з контролем. 
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 Таблиця 4.2.2 
 Вміст  МаЕ та МЕ у біологічних середовищах осіб з ендокринною 
патологією  

 
      Патологія  
          ЩЗ  

     Патологія  
         ЦД 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище 
 

        M±m          M±m 

  «Умовна  
     норма» 

Al Цільна кров, мг / л 
             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,10 ±0,02 
0,0010±0,0002 
10,79±3,76* 

1,50 ±0,41* 
0,007 ±0,001 

5,69±1,75 

0,002-0,21 
0,0003-0,001 

1,2-10 
As Цільна кров, мг/ л 

             Сеча, мг /л 
       Волосся, мкг / г 

0,016±0,004 
0,003±0,001 
0,27±0,07 

0,044±0,03* 
0,025±0,001* 

0,46±0,09 

0,002-0,031 
0,0005-0,003 

0,01-0,5 
Ag Цільна кров, мг/ л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

0,310±0,004 
0,002±0,001 
0,18±0,07* 

0,310±0,001 
0,002±0,001 
0,002±0,001 

0,002-0,39 
0,001-0,02 
0,01-2,0 

Ca Сироватка крові, мг/ л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

91,18 ±23,03 
55,45±2,64 

2110,01±45.,69* 

109,98 ±11,53* 
55,45±2,64* 
676,56±15,68 

90-108 
67-200 

200-2000 
Cd  Цільна кров, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,009 ±0,003 
0,004±0,002 
0,11±0,04 

0,010 ±0,003* 
0,004±0,001 
0,12±0,04 

0,0001-0,005 
0,001-0,005 
0,05-0,25 

Cr  Цільна кров, мг / л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

0,110 ± 0,006 
0,010±0,001 
0,43±0,22 

0,13 ±0,06* 
0,005±0,001 
0,40±0,15 

0,006-0,11 
0,002-0,02 

0,1-2,0 
Cu Сироватка крові, мг / л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,51 ±0,11* 
0,020±0,002 
13,92±6,51 

0,79 ±0,30 
0,04±0,01 
7,25±1,87 

0,7-1,55 
0,04-0,10 
7,5-20,0 

Fe Сироватка крові, мг/ л 
             Сеча, мг/ л 

       Волосся, мкг / г 

0,45 ±0,11 
0,20±0,04 
24,42±9,78 

0,50 ±0,10* 
0,20±0,04* 
17,84±3,27 

0,60-1,68 
0,02-0,10 

5-25 
Mg Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

32,51 ±10,61 
38,29±0,65 

142,54±46,66 

55,58 ±3,04* 
38,29±0,65 
66,31±21,85 

19-25 
48,6-81,03 

19-163 
Mn   Цільна кров, мг / л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,013 ± 0,006 
0,0010±0,0001 

3,03±0,21* 

0,030 ±0,003 
0,001±0,0003 

0,61±0,10 

0,0016-0,075 
0,001-0,01 

0,1-2,0 
Pb  Цільна кров, мг / л 

             Сеча, мг/ л 
       Волосся, мкг / г 

0,13 ± 0,05 
0,020±0,001 
1,92±0,61 

0,13 ±0,05 
0,02±0,01 
2,48±0,68 

0,10-0,12 
0,001-0,02 

0,1-5,0 
Se Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,03 ± 0,01 
0,096±0,020 
4,82±0,29* 

0,16 ±0,013* 
0,096±0,016 
1,45±0,27 

0,046-0,14 
0,007-0,16 

0,2-2,5 
Zn Сироватка крові, мг/ л 

             Сеча, мг / л 
       Волосся, мкг / г 

0,71 ±0,19 
0,59±0,13 

145,89±60,84 

0,70 ±0,19 
0,28±0,19* 

137,25±57,26* 

0,6-1,2 
0,36-0,60 
100-250 

Примітка. * Значення достовірно (р <0,05)  порівняно  між  патологіями. 
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Таблиця4.2.3 

Залежність вмісту мікроелементів та деяких гормонів у сироватці 

крові осіб з автоімунним тиреоїдитом різних регіонів 

Показник Київська 

область 

(п=15) 

Чернігівська 

область 

(п=15) 

Житомирська 

область 

(п=14) 

Норма 

Al, мг/л 0,086±0,044 0,10±0,01 0,21±0,11* 0,0002-0,39 

Ag, мкг/л 0,20±0,01 0,30±0,01* 0,18±0,023 0,2-21,0 

Ca, мг/л 109,20±9,19 111,33±6,85 71,15±4,56* 90-108 

Cu, мг/л 1,07±0,08 0,70±0,10 0,90±0,09 0,78-1,55 

Cr, мкг/л 10,0±0,10 2,0±0,01 14,72±5,38* 6,0-110 

Fe, мг/л 1,06±0,13 0,61±0,21 1,34±0,24 0,6-1,68 

Mg, мг/л 19,29±1,61 17,31±1,28 14,36±1,12* 19-25 

Mn, мкг/л 3,0±0,1 2,0±0,1* 2,84±0,81 1,6-7,5 

Se, мг/л 0,051±0,012 0,001±0,001* 0,054±0,007 0,046-0,14 

Zn, мг/л 1,49±0,24* 0,90±0,12 0,40±0,04* 0,6-1,20 

TТH, мМ/л 1,70±0,50 3,55±0,79* 1,85±0,34 0,3-4,0 

Вільний T4, 
пМоль/л 

14,60±1,28 28,90±4,55* 6,50±1,49* 10-25 

TГ, нг/мл 7,60±1,65* 38,60±8,94 57,78±11,20* 2-70 

Примітка. * Значення достовірно (р <0,05)  порівняно з показниками мешканців 
Київської області. 

 

Житомирській області, але на цьому фоні спостерігали  перевищення вмісту 

Al порівняно з контролем. Високий вміст Ag супроводжувався дефіцитом Se 

та високим вмістом ТТГ та вільного Т4, що свідчить про розвиток  АТ. У 

мешканців Київської області з діагнозом АТ явних ознак дисбалансу МЕ, 

окрім високого рівня Zn, не виявлено, але останній супроводжувався низьким 

вмістом TТГ. 
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Особливості обміну МЕ у обстежених були наступними – достовірно 

високий вміст Ag супроводжувався зниженням вмісту Se та зростанням рівня 

гормона вільного Т4. Виявлені факти підтверджують залежність проявів АТ 

від вмісту МаЕ та МЕ. 

Таким чином, результати аналізу і накопичені дані літератури [6, 22, 

26, 48, 62, 79, 98, 108, 133, 166, 190, 205, 288, 291, 301, 333] не залишають 

сумнівів щодо наявності тісного зв'язку між балансом МаЕ та МЕ і станом 

ендокринної патології. Інформативними елементами для діагностики 

патології ПЗ визначено такі елементи: K, Mg, Mn, Cr, Zn, тоді як патологія 

ЩЗ супроводжується дисбалансом таких елементів як Cr, Mn, Se, Zn. При 

цьому, ендокринна патологія характеризується надлишковим накопиченням в 

організмі обстежених Алюмінію, Арсену і Плюмбуму  порівняно з особами 

контрольної групи. 

 

4.3. Оцінка особливостей мікроелементного балансу у біологічних 

середовищах осіб з історією професійного контакту з хімічними 

елементами 

 Відомо, що професії пов’язані з високим вмістом ряду важких металів 

на виробництві наражають працюючих на збільшений ризик порушення 

обміну МаЕ та МЕ. Це веде до цілого каскаду патологічних змін, збільшення 

рівня захворюваності  та зниження професійного довголіття [9, 14, 73, 92, 

123, 173, 178, 218, 317, 339, 345, 393, 417]. Тому своєчасне виявлення осіб з 

відхиленням у забезпеченні МаЕ та МЕ дозволить провести ранню 

діагностику захворювань, які супроводжуються порушенням мінерального 

обміну.  

 Нами було  проведено порівняння інформативності визначення ряду 

МаЕ та МЕ у таких біологічних середовищах, як цільна кров та сироватка, 

слина, сеча, нігті та волосся для виявлення можливості використання 
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неінвазивних біосередовищ для оцінки порушень мікроелементного 

гомеостазу в зварювальників, акумуляторників та ювелірів. 

          У дослідженнях брали участь волонтери (контрольна група), що не 

мали контакту з ВМ на виробництві і ознак відхилення в здоров’ї (20 

чоловіків, віком 42-52 роки). До основної групи ввійшли особи (чоловіки), 

що мали професійний контакт з ВМ – Pb, Cd, Mn, Fe, Cr, Ag на виробництві 

(зварювальники, акумуляторники та ювеліри). Всього було обстежено 65 осіб 

віком від 39 до 57 років (відповідно до професій було обстежено 23 

зварювальників, 22 акумуляторників та 10 ювелірів). Стаж у професії від 5 до 

30 років. У біосубстратах   визначали вміст 12 хімічних елементів (Ag, Al, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Cu, Cd, Cr, Se, Pb, Zn) за допомогою багатоелементного методу 

аналізу ОЕС-ІЗП. Отримані результати надано в таблиці 4.3.1. 

Результати проведених досліджень свідчать про цілий ряд 

дисбалансів МаЕ та МЕ у  професійних контингентів. Так, у 

зварювальників виявлено навантаження організму Al, Mn, Fe, Cr, Pb. У 

інвазивних середовищах відмічали дисбаланс таких елементів, як Ca, Mg, 

Mn, Сu, Se, а у неінвазивних середовищах - Ca, Mg, Cu, Mn, Se, Zn. Так, у  

сироватці крові в осіб основної групи спостерігали вищий вміст Ca та Mg і 

низький вміст Se порівняно з їхнім  вмістом у осіб контрольної групи. Однак 

вміст Ca був дещо вищим за верхню межу «умовної норми», а Se -  нижчим 

за нижню межу.   

У цільній крові осіб дослідної групи (табл. 4.3.1) вміст Mn був  низьким,  

а вміст Pb -  вищим порівняно з контролем та «умовною нормою», що 

обумовлено тривалістю професійного впливу. При цьому  частина 

обстежених із завищеним вмістом Ca, Mg у сироватці крові та Pb у цільній 

крові склала 28 %, 28 % та 44 %  відповідно від «умовної норми». Відмічали 

швидку елімінацію Mn з крові в інші біологічні середовища, і тому кров не є 

інформативним    субстратом   для оцінки    інтоксикації    цим   металом. У 

слині зварювальників  відмічали накопичення Ca, Cu,  Fe,  Mg,  Mn,  Pb та   Zn  
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Таблиця  4.3.1 

Вміст МаЕ та МЕ у біологічних середовищах волонтерів та  
зварювальників 

    Контрольна 
    група          

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище,  
мг/л 

         M±m           M±m 

  «Умовна  
    норма» 

Al Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,12±0,05 
0,19±0,05 
0,03±0,09 

0,10±0,03 
0,23±0,01 

0,057±0,013 

0,002-0,39 
0,11-0,90 
0,001-0,02 

Ag Цільна кров 
Слина 
Сеча  

0,08±0,02 
0,0060±0,0004 
0,0008±0,0020 

0,11±0,01 
0,007±0,003 
0,002±0,003 

0,002-0,21 
0,007-0,011 
0,0003-0,001 

As Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,020±0,005 
0,007±0,001 
0,003±0,001 

0,015±0,002 
0,011±0,003 
0,005±0,001* 

0,002-0,031 
0,007-0,011 
0,0005-0,003 

Ca Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

86,44 ±5,54 
109,24 ± 30,54 

66,70±8,89 

112,70 ± 10,45* 
197,55 ± 10,61* 
286,50±27,48 

90-108 
45-100 
67-200 

Cd  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,005 ±0,003 
0,004 ± 0,001 
0,005±0,002 

0,006 ± 0,002 
0,006 ± 0,003 
0,006±0,001 

0,0001-0,005 
0,0001-0,004 
0,001-0,005 

Cr  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,023 ± 0,004 
0,003 ± 0,001 
0,011±0,002 

0,038 ±  0,011 
0,008 ± 0,002* 
0,030±0,011* 

0,006-0,11 
0,0001-0,02 
0,002-0,02 

Cu Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,70 ±0,07 
0,07 ± 0,014 
0,040±0,002 

0,64 ± 0,05* 
0,50 ±  0,04* 

0,04±0,01 

0,7-1,55 
0,02-0,45 
0,04-0,10 

Fe Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,07 ±0,97 
0,053  ± 0,02 
0,120±0,02 

1,01 ±  0,21 
0,63 ±  0,28* 
0,170±0,019* 

0,60-1,68 
0,025-0,16 
0,02-0,10 

Mg Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

17,43 ±1,37 
10,85 ± 4,78 
55,38±4,46 

24,04  ±  3,23* 
26,77 ± 11,35 
54,69±11,77 

19-25 
1,9-13 

48,6-81,03 
Mn   Цільна кров 

Слина 
Сеча  

0,035 ± 0,007 
0,018  ± 0,008 
0,010±0,001 

0,010  ±  0,003* 
0,027  ±  0,030* 

0,006±0,001 

0,0016-0,075 
0,007-0,014 
0,001-0,01 

P Сироватка крові 
 Слина 
Сеча 

98,5±2,15 
125,90±9,27 
291,10±11,83 

48,5±4,19* 
80,68±1,26* 

127,34±12,57* 

55-142 
120-290 
270-870 

Pb  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,10 ± 0,012 
0,019 ± 0,003 
0,021±0,002 

0,290  ±  0,023* 
0,073  ±  0,028* 

0,023±0,004 

0,10-0,12 
0,003-0,01 
0,001-0,02 

Se Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,07 ± 0,01 
0,015± 0,010 

0,13±0,03 

0,017 ±0,004* 
0,06 ± 0,02* 
0,026±0,01* 

0,046-0,14 
0,003-0,10 
0,007-0,16 

Zn Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,15 ±0,08 
0,075 ± 0,040 
0,320±0,012 

0,93  ± 0,12 
0,094 ± 0,09* 
0,580±0,007* 

0,6-1,2 
0,03-0,08 
0,36-0,60 

Примітка.   *Значення достовірно (р <0,05)  відносно контролю. 
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порівняно з умовною нормою, однак вміст P у слині був нижчим за прийняту 

«норму». Порівняно з контролем виявлено високий вміст Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Pb та Zn. 

 У той самий час у сечі осіб дослідної групи спостерігали  вищий за 

прийняту норму вміст Al, As, Ca, Cr, Fe  та Se. Порівняно з контролем у 

дослідній групі спостерігали достовірно вищий вміст Al, As, Ca, Cr, Fe та Zn.  

Визначення вмісту хімічних елементів у волоссі та нігтях зварювальників 

наведено в таблиці 4.3.2.  

Таблиця  4.3.2 

 Вміст МаЕ та МЕ у неінвазивних біологічних  середовищах    волонтерів 
та зварювальників 

    Контрольна 
    група          

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне 
середовище, мкг/г 

         M±m                 M±m 

  «Умовна  
    норма» 

Al Волосся 
Нігті  

11,81±4,33 
22,43±2,23 

33,68±14,36* 
25,35±9,74 

1,2-10 
13,2-92,7 

Ag Волосся 
Нігті 

0,08±0,03 
1,02±0,16 

0,19±0,05* 
0,92±0,25 

0,01-2,0 
0,003-1,4 

As Волосся 
Нігті 

0,30±0,03 
0,13±0,02 

0,51±0,14* 
0,21±0,03 

0,01-0,5 
0,2-3,3 

Ca Волосся 
Нігті 

1157,23±151,16 
365,07±50,34 

1440,12±64,99 
203,72±2,69* 

200-2000 
85-1840 

Cd  Волосся 
Нігті 

0,07±0,02 
0,25±0,03 

0,18±0,03* 
0,085±0,027 

0,05-0,25 
0,08-3,4 

Cr  Волосся 
Нігті 

0,53±0,07 
2,11±0,14 

0,92±0,30 
0,75±0,08* 

0,1-2,0 
1,7-6,5 

Cu Волосся 
Нігті 

10,79±1,24 
3,74±0,64 

15,91±4,19 
7,11±0,10 

7,5-20,0 
3,9-9,1 

Fe Волосся 
Нігті 

16,08±6,38 
58,79±8,67 

46,41±12,68* 
59,06±7,14 

5-25 
27-79 

Mg Волосся 
Нігті 

59,14±13,39 
118,0±18,51 

94,15±19,12 
111,94±14,76 

19-163 
16-125 

Mn   Волосся 
Нігті 

1,31±0,16 
0,64±0,35 

0,83±0,31 
0,68±0,25 

0,1-2,0 
0,35-1,11 

P Волосся 
Нігті 

124,65±14,74 
124,90±6,65 

167,38±14,56 
324,90±5,63* 

83-165 
150-990 

Pb  Волосся 
Нігті 

0,66±0,09 
0,31±0,033 

3,92±1,09* 
1,01±0,24* 

0,1-5,0 
0,18-0,83 

Se Волосся 
Нігті 

0,66±0,11 
0,50±0,03 

0,50±0,09 
0,68±0,12 

0,2-2,5 
0,30-1,80 

Zn Волосся 
Нігті 

100,56±14,22 
121,72±12,51 

147,05±27,58* 
52,70±12,78 

100-250 
73-140 

Примітка:   * значення достовірно (р <0,05) по відношенню до контролю. 
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Виявлено завищений вміст  Al,  As, Cd,  Fe у волоссі зварювальників 

порівняно з умовною нормою. При порівнянні з контрольною групою 

виявився вищим вміст Al, Ag, As, Fe, Pb, Zn.  

         У нігтях осіб цієї дослідної групи тільки вміст Pb перевищував 

прийняту норму. У той самий час спостерігали   різноспрямовані зміни 

вмісту елементів: вміст Ca, Cr  нижче, а вміст P та Pb  вищий за вміст цих 

елементів у контрольній групі.  

Вміст заліза у волоссі та Cr, Fe і Mn у слині та сечі порівняно  з 

«умовною нормою» -  високий, що обумовлено тривалістю професійного 

контакту з металами  (до 24 років). 

 Загалом виявлений вміст Mn знаходився в межах прийнятої «умовної 

норми»  (кров – 0,002-0,08 мг/л, сеча-0,01-0,10 мг/л, волосся-0,66-2,93 мкг/г). 

Під час проведеного біомоніторингу  (у 2000-2006 рр.) було встановлено 

достовірні коливання вмісту Mn у волоссі та крові обстежених. У 2000 та 

2001 рр. у (табл. 4.3.3) концентрації Mn у крові  та волоссі  були значно 

вищими  порівняно з рівнями, виявленими в 2002 та 2006 р.  Експозиція 

металом у зварювальників у 2000-2002 рр. була вищою, що вірогідно 

обумовлено інтенсивним характером праці обстежених. Тому,  доцільним 

було вивчити рівні вмісту Mn у цільній крові та сироватці крові у пацієнтів з 

різним експозиційним періодом. Дані  надано в таблиці 4.3.4.  

Враховуючи той факт, що вміст Mn у цільній крові виявився 

недостатньо інформативним, а вміст у сироватці крові з урахуванням 

існуючої «умовної норми» вищий  (за даними деяких авторів), доцільним 

було провести порівняльне дослідження вмісту цього елемента в цільній 

крові і сироватці крові волонтерів та професійних контингентів з різним 

часом експозиції. Встановлено, що постекспозиційний період строком 5 

років для сироватки  є  більш інформативним. 
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     Таблиця 4.3.3 

 Вміст марганцю у біосередовищах пацієнтів клініки профзахворювань 

інституту, які мали професійний контакт з металом 
 

Рік 
спостереження 

Стат. 
показ Mn-K, мг/л 

 
Mn-С, мг/л 

 
Mn-B, мкг/г 

2000 M±m 
n 

0,16±0,04*а 
14 

0,030± 0,006 
14 

2,95 ±0,43*а 
10 

2001 M±m 
n 

0,09±0,01* 
17 

0,020± 0,005 
13 

1,90 ±0,55 
12 

2002 M±m 
n 

0,08±0,01 
15 

0,030± 0,010 
10 

1,46 ±0,62 
8 

2004 M±m 
n 

0,041 ±0,006 
31 

0,028± 0,007 
27 

0,81± 0,02 
2 

2005 M±m 
n 

0,040 ±0,005а 
39 

0,030 ±0,004 
39 

1,36 ±0,07 
5 

2006 M±m 
n 

0,039 ±0,007а 
29 

0,025± 0,005 
31 

1,75 ±0,53а 
6 

Примітка.  *- Достовірно між 2000-2006 рр., а - достовірно між 2002-2006 рр.  (р< 0,05). 
 

       Таблиця 4.3.4 

 Вміст марганцю та заліза пацієнтів клініки профзахворювань 

інституту з різними постекспозиційними періодами контакту з 

металами 
 

Група 
спостереженн
я 

Стат. 
показ Mn-K, мг/л 

Mn-Сир., 
мг/л 

Fe-С, мг/л 

Контроль M±m 
n 

0,035 ±0,007 
40 

0,030± 0,001 
17 

1,43± 0,15 
2 

ПЕП 1-5 років M±m 
n 

0,071 ±0,010* 
38 

0,10 ±0,004* 
9 

2,08 ±0,17 
5 

ПЕП >5 років M±m 
n 

0,110 ±0,017* 
39 

0,050± 0,002 
10 

2,02 ±0,16 
6 

Примітка.  ПЕП- постекспозиційний період. 
 * - достовірно порівняно з контролем (р< 0,05). 

 

Відомо, що 95 % Pb міститься  в еритроцитах крові, тому визначення 

цього металу в крові є більш доцільним, але сироватка для вмісту Mn може 
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виявитися більш придатною в плані  інформативності (сироватка крові є 

транспортною системою для елемента).   

 Головним діючим хімічним фактором на  здоров’я акумуляторників є 

Pb. Відмічалось зростання вмісту Zn та Pb у біологічних середовищах  

акумуляторників  (табл. 4.3.5-4.3.6).  При цьому у інвазивних  середовищах 

виявлено дисбаланс Mg, Mn, Zn, Pb, Ca, а у неінвазивних – Al, Ag, As, Mg, 

Fe, Cu та Se.         

            Так, у цільній крові акумуляторників виявлено високий вміст As, Mg та 

Pb порівняно з умовною нормою. Порівняно з контрольною   групою 

високим був вміст Al, As, Pb. В той самий час, виявлені й нижчі порівняно з 

контрольною групою рівні Cr та Mn. 

             У сироватці крові акумуляторників спостерігали дисбаланс вмісту 

елементів. Так, порівняно з прийнятою умовною нормою низьким був вміст 

Fe і високим вміст Mg та Zn.  Міжгрупові порівняння демонстрували дещо 

низькі рівні вмісту заліза і високий вміст Mg і Zn. 

У слині акумуляторників виявлено високий вміст Fe, Pb та Zn 

порівняно з прийнятою нормою. При порівнянні вмісту елементів між 

контрольною та дослідною групами виявлено  високий вміст  Cr, Fe, Mg, Pb 

та Zn, але низький вміст Ca, Cu, Mn, що свідчить про дисбаланс МаЕ та МЕ у 

слині акумуляторників. 

        У волоссі акумуляторників спостерігали накопичення вмісту  Al, Ag, As, 

Fe порівняно з умовною нормою (табл. 4.3.6). Міжгрупові відмінності були 

наступними: виявили високий вміст Al,  Ag,  As, Cd, Fe, Se, Zn, а вміст Cr був 

низьким. Не виявлено високого вмісту Pb у волоссі акумуляторників, що 

обумовлено незначним періодом експозиції для акумуляції металу (до 5 

років).  

У нігтях акумуляторників виявився високим вміст заліза та свинцю  

порівняно з умовною нормою. Міжгрупові відмінності були наступними: 

виявився високий вміст Ca, Cd, Fe, P, Pb та Se та низький вміст Al та Cr. 
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Таблиця  4.3.5 

Вміст МаЕ та МЕ у біологічних середовищах волонтерів та 
акумуляторників 

    Контрольна 
    група         

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище 

        M±m M±m 

  «Умовна 
     норма» 

Al Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,12±0,05 
0,19±0,05 
0,03±0,09 

0,38±0,09* 
0,20±0,01 

0,007±0,003* 

0,002-0,39 
0,11-0,90 
0,001-0,02 

Ag Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,08±0,02 
0,006±0,0004 
0,0008±0,002 

0,10±0,006 
0,010±0,002 

0,0010±0,0004 

0,002-0,21 
0,007-0,011 
0,0003-0,001 

As Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,020±0,005 
0,007±0,001 
0,003±0,001 

0,066±0,023* 
0,007±0,001 
0,002±0,001 

0,002-0,031 
0,007-0,011 
0,0005-0,003 

Ca Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

86,44 ±5,54 
109,24 ±30,54 

66,70±8,89 

68,79 ±3,53 
56,55 ±2,04* 

118,78±28,97* 

90-108
45-100
67-200

Cd  Цільна кров 
Слина 

Сеча, мг/л 

0,005 ±0,003 
0,004 ± 0,001 
0,005±0,002 

0,005 ±0,001 
0,003 ±0,0005 
0,001±0,0001 

0,0001-0,005 
0,0001-0,004 
0,001-0,005 

Cr  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,023 ± 0,004 
0,003 ± 0,001 
0,011±0,002 

0,0010 ±0,0004* 
0,017 ±0,001* 
0,012±0,001 

0,006-0,11 
0,0001-0,02 
0,002-0,02 

Cu Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,70 ±0,07 
0,070 ± 0,014 
0,040±0,002 

0,89 ±0,14* 
0,045 ±0,005* 
0,10±0,012* 

0,7-1,55 
0,02-0,45 
0,04-0,10 

Fe Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,07 ±0,97 
0,053 ±0,020 

0,12±0,02 

0,59 ±0,03* 
0,19 ±0,03* 

0,035±0,015* 

0,60-1,68 
0,025-0,16 
0,02-0,10 

Mg Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

17,43 ±1,37 
10,85 ± 4,78 
55,38±4,46 

30,16 ±1,86* 
24,17 ±0,64* 
87,28±4,23* 

19-25
1,9-13

48,6-81,03 
Mn   Цільна кров 

Слина 
Сеча 

0,035 ± 0,007 
0,018  ± 0,008 
0,010±0,001 

0,007 ±0,002 
0,009 ±0,001 
0,002±0,001 

0,0016-0,075 
0,007-0,014 
0,001-0,01 

P Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

98,5±2,15 
125,9±9,27 

291,10±11,83 

75,5±5,54 
137,49±8,28 

600,28±74,58* 

55-142
120-290
270-870

Pb  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,10 ± 0,012 
0,019 ± 0,003 
0,021±0,002 

0,27 ±0,042* 
0,041 ±0,010* 
0,078±0,030* 

0,10-0,12 
0,003-0,01 
0,001-0,02 

Se Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,07 ± 0,01 
0,015 ± 0,01 
0,13±0,03 

0,11 ±0,031 
0,015±0,003 
0,026±0,005* 

0,046-0,14 
0,003-0,10 
0,007-0,16 

Zn Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,15 ±0,08 
0,075  ± 0,04 
0,320±0,012 

2,95 ±0,30* 
0,10 ±0,001* 

0,22±0,05 

0,6-1,2 
0,03-0,08 
0,36-0,60 

Примітка.  Тут і в табл. 4.3.6-4.3.9: * Значення достовірно (р <0,05)  відноcно  контролю. 
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Таблиця  4.3.6 

Вміст МаЕ та МЕ у неінвазивних біологічних  cередовищах волонтерів та 

акумуляторників 

 
    Контрольна 
    група            

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище, 
мкг/г 

 
        M±m                 M±m 

  «Умовна  
    норма» 

Al Волосся 
Нігті  

11,81±4,33 
22,43±2,23 

26,84±3,74* 
13,84±0,80* 

1,2-10 
13,2-92,7 

Ag Волосся  
Нігті  

0,08±0,03 
1,02±0,16 

1,69±0,40* 
0,54±0,11 

0,01-2,0 
0.003-1,4 

As Волосся  
Нігті  

0,30±0,03 
0,13±0,02 

0,76±0,26* 
0,25±0,09 

0,01-0,5 
0,2-3,3 

Ca Волосся  
Нігті  

1157,23±151,16 
365,07±50,34 

807,02±36,90* 
756,58±19,71* 

200-2000 
85-1840 

Cd  Волосся 
Нігті 

0,07±0,02 
0,25±0,03 

0,19±0,07* 
0,39±0,02* 

0,05-0,25 
0,08-3,4 

Cr  Волосся 
Нігті 

0,53±0,07 
2,11±0,14 

0,26±0,09* 
0,04±0,001* 

0,1-2,0 
1,7-6,5 

Cu Волосся 
Нігті 

10,79±1,24 
3,74±0,64 

9,46±1,77 
4,43±0,52 

7,5-20,0 
3,9-9,1 

Fe Волосся 
Нігті 

16,08±6,38 
58,79±8,67 

49,76±3,29* 
107,99±25,81* 

5-25 
27-79 

Mg Волосся 
Нігті 

59,14±13,39 
118,0±18,51 

53,69±8,96 
96,98±12,49 

19-163 
16-125 

Mn   Волосся 
Нігті 

1,31±0,16 
0,64±0,35 

0,82±0,37 
0,91±0,30 

0,1-2,0 
0,35-1,11 

P Волосся 
Нігті 

124,65±14,74 
124,90±6,65 

72,80±8,90 
350,90±12,67* 

83-165 
150-990 

Pb  Волосся 
Нігті 

0,66±0,09 
0,31±0,033 

1,53±0,27 
3,25±0,67* 

0,1-5,0 
0,18-0,83 

Se Волосся 
Нігті 

0,66±0,11 
0,50±0,03 

1,87±0,37* 
1,14±0,36* 

0,2-2,5 
0,30-1,80 

Zn Волосся 
Нігті 

100,56±14,22 
121,72±12,51 

161,42±28,02 
172,51±32,76 

100-250 
73-140 

Примітка:   * значення достовірно (р <0,05) по відношенню до контролю. 
 
 

У ювелірів відмічено накопичення Ag, Fe, Cu та Pb як у неінвазивних, 

так і ву інвазивних субстратах (табл. 4.3.7). При цьому відмічався дисбаланс 

Mg, Mn, Zn, Fe та Cu переважно в таких неінвазивних середовищах, як сеча, 

нігті, волосся.       
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Таблиця  4.3.7 

 Вміст МаЕ та МЕ у біологічних середовищах волонтерів  та ювелірів 

    Контрольна 
    група            

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне 
середовище, мг/л 

 
        M±m          M±m 

  «Умовна  
     норма» 

Ag Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,08 ±0,02 
0,006  ± 0,0004 

0,001±0,002 

0,39 ±0,02* 
0,13 ±0,01* 

0,093 ±0,036* 

0,002-0,39 
0,11-0,90 
0,001-0,02 

Al Цільна кров 
Слина 

                Сеча 

0,005 ±0,003 
0,004 ± 0,001 
0,005±0,002 

0,31 ±0,16* 
0,003 ±0,01 

0,057 ±0,013* 

0,002-0,21 
0,007-0,011 
0,0003-0,001 

As Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,02±0,005 
0,007±0,001 
0,003±0,001 

0,081±0,03* 
0,005±0,001 
0,008±0,002* 

0,002-0,031 
0,007-0,011 
0,0005-0,003 

Ca Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

86,44 ±5,54 
109,24  ± 30,54 

66,70±8,89 

97,71 ±24,30 
50,76 ±2,20* 

192,32±52,03* 

90-108 
45-100 
67-200 

Cd  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,005 ±0,003 
0,004 ± 0,001 
0,005±0,002 

0,002 ±0,0003 
0,001 ±0,0003 
0,004±0,001 

0,0001-0,005 
0,0001-0,004 
0,001-0,005 

Cr  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,023 ± 0,004 
0,003 ± 0,001 
0,011±0,002 

0,17 ±0,003* 
0,034 ±0,005* 
0,038±0,012* 

0,006-0,11 
0,0001-0,02 
0,002-0,02 

Cu Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,70 ±0,07 
0,07  ± 0,014 
0,04±0,002 

1,37 ±0,28* 
0,03 ±0,005 
0,04±0,01 

0,7-1,55 
0,02-0,45 
0,04-0,10 

Fe Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,07 ±0,97 
0,053  ± 0,02 

0,12±0,02 

1,59 ±0,05* 
0,26 ±0,05* 
0,31±0,14* 

0,60-1,68 
0,025-0,16 
0,02-0,10 

Mg Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

17,43 ±1,37 
10,85 ±  4,78 
55,38±4,46 

33,62 ±14,41* 
11,25 ±0,90 

165,54±41,99* 

19-25 
1,9-13 

48,6-81,03 
Mn   Цільна кров 

Слина 
Сеча 

0,035 ± 0,007 
0,018  ± 0,008 

0,01±0,001 

0,012 ±0,006 
0,008 ±0,001* 
0,004±0,001 

0,0016-0,075 
0,007-0,014 
0,001-0,01 

P Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

98,5±2,15 
125,9±9,27 

291,10±11,83 

69,5±3,22 
64,41±10,36 
91,08±9,80 

55-142 
120-290 
270-870 

Pb  Цільна кров 
Слина 
Сеча 

0,10 ± 0,012 
0,019 ±  0,003 
0,021±0,002 

0,043 ±0,012 
0,019 ±0,002 
0,09±0,01* 

0,10-0,12 
0,003-0,01 
0,001-0,02 

Se Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

0,07 ± 0,01 
0,015 ±  0,01 

0,13±0,03 

0,021 ±0,005* 
0,01 ±0,001 

0,018±0,007* 

0,046-0,14 
0,003-0,10 
0,007-0,16 

Zn Сироватка крові 
Слина 
Сеча 

1,15 ±0,08 
0,075  ± 0,04 
0,32±0,012 

2,17 ±0,28* 
0,18 ±0,05* 
0,28±0,19* 

0,6-1,2 
0,03-0,08 
0,36-0,60 

Примітка:   * значення достовірно (р <0,05) по відношенню до контролю. 
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 У цільній крові ювелірів високим був вміст Al, Ag,  As та Cr порівняно 

з прийнятою умовною нормою При порівнянні з контролем виявлено 

дисбаланс вмісту МаЕ та МЕ у сироватці крові, який характеризувався 

високим рівнем Cu, Fe, Mg  та Zn і низьким вмістом Se.                                                   

При порівнянні з умовною нормою у слині ювелірів був дещо вищим 

вміст Cr, Fe та Zn, а також  виявлено високий вміст  Ag, Cr, Fe та Zn і 

низький вміст Ca та Mn порівняно з контрольною групою. 

У неінвазивних біосередовищах ювелірів виявлено високий вміст Ag та 

Pb у волоссі та нігтях (табл. 4.3.8).  Встановлено зростання вмісту Ag, Fe, Mn 

та дефіцит вмісту Cr та Zn при порівнянні з умовною нормою.  

У нігтях ювелірів виявлено високі рівні вмісту Ag, Cu та Pb порівняно 

з умовною нормою. Міжгрупові відмінності свідчили про накопичення таких 

елементів, як Ag, Ca, P, Pb та Se.  

Визначення вмісту хімічних елементів у волоссі  зварювальників 

дозволило виявити завищений вміст  Cd, Cr, Fe, Pb порівняно з контролем. 

Вміст Fe  порівняно  з «умовною нормою»  високий, що пов’язано з  

тривалістю професійної експозиції ВМ  (понад 24 років). У акумуляторників 

спостерігали накопичення вмісту Cd, Fe, Se, Zn у волоссі, відсутність 

високого рівня вмісту свинцю обумолена тривалістю професійного контакту 

(до 5 років). У той самий час у ювелірів виявлено зростання вмісту Ag, Cd, 

Cu, Pb у волоссі порівняно з вмістом цих металів у осіб контрольної групи. 

Об’єднуючою особливістю професійного контакту з ВМ є суттєве 

зростання вмісту Cr (у 2,7 разу  у зварювальників, у 11,33 разу в ювелірів, у 

5,7 разу у акумуляторників) та Zn  (у 1,25 разу в зварювальників, у 2,4 разу в 

ювелірів, у 1,33 разу в акумуляторників) у слині цих професійних груп 

порівняно з рівнем цих елементів у осіб контрольної групи. 

Отже, було виявлено, що  залежн від професійного контакту 

інформативним є визначення вмісту  МаЕ та МЕ у слині та волоссі, яке було 

обумовлено тривалістю професійного контакту з металами.  
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Таблиця 4.3.8 

Вміст МаЕ та МЕ у неінвазивних біологічних середовищах 

волонтерів та ювелірів 

    Контрольна 
    група            

     Дослідна 
      група 

Хімічний 
елемент 

Біологічне середовище, 
мкг/г 

 
        M±m                 M±m 

  «Умовна  
    норма» 

Al Волосся 
Нігті 

11,81±4,33 
22,43±2,23 

6,05±2,61 
18,68±1,99 

1,2-10 
13,2-92,7 

Ag Волосся 
Нігті 

0,08±0,03 
1,02±0,16 

6,74±2,17* 
5,79±1,93* 

0,01-2,0 
0.003-1,4 

As Волосся 
Нігті 

0,30±0,03 
0,13±0,02 

0,22±0,07 
0,120±0,053 

0,01-0,5 
0,2-3,3 

Ca Волосся 
Нігті 

1157,23±151,16 
365,07±50,34 

1040,91±58,60 
564,11±22,69* 

200-2000 
85-1840 

Cd  Волосся 
Нігті 

0,07±0,02 
0,25±0,03 

0,18±0,05 
0,92±0,05* 

0,05-0,25 
0,08-3,4 

Cr  Волосся 
Нігті 

0,53±0,07 
2,11±0,14 

0,26±0,09* 
2,35±0,17 

0,1-2,0 
1,7-6,5 

Cu Волосся 
Нігті 

10,79±1,24 
3,74±0,64 

19,55±2,44 
23,05±1,89* 

7,5-20,0 
3,9-9,1 

Fe Волосся 
Нігті 

16,08±6,38 
58,79±8,67 

34,71±1,72* 
54,45±16,23 

5-25 
27-79 

Mg Волосся 
Нігті 

59,14±13,39 
118,0±18,51 

44,54±14,40 
95,61±7,84 

19-163 
16-125 

Mn   Волосся 
Нігті 

1,31±0,16 
0,64±0,35 

2,57±0,22* 
0,94±0,32 

0,1-2,0 
0,35-1,11 

P Волосся 
Нігті 

124,65±14,74 
124,90±6,65 

142,30±28,64 
400,68±12,73* 

83-165 
150-990 

Pb  Волосся 
Нігті 

0,66±0,090 
0,310±0,033 

3,44±0,91* 
4,35±1,36* 

0,1-5,0 
0,18-0,83 

Se Волосся 
Нігті 

0,66±0,11 
0,50±0,03 

0,19±0,07 
1,11±0,54* 

0,2-2,5 
0,30-1,80 

Zn Волосся 
Нігті 

100,56±14,22 
121,72±12,51 

43,24±1,82* 
133,19±7,90 

100-250 
73-140 

 

Вплив професійного фактора на ендокринну систему водіїв та 

автозаправників на прикладі  змін МаЕ та МЕ та гормонів ЩЗ надано в таблиці 

4.3.9. Було виявлено низький вміст  Cr та Se та тенденцію до  підвищення рівня 

вмісту Fe на фоні  зниженого вмісту гормона TТГ та  достовірно вищих 

порівняно з контрольною групою гормонів вільного Т4  та TG, що свідчить про 

певні порушення функції ЩЗ у обстежених професійних контингентів.  
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Таблиця 4.3.9 

Біохімічні показники сироватці крові осіб, які зазнали контакту з 

важкими металами на виробництві (водії та автозаправники) 

 

Показник Контрольна група 

(п=44) 

Основна група 

(п=13) 

«Умовна 

норма» 

Al, мг/л 0,21±0,03 0,18±0,05 0,0002-0,39 

Ag, мкг/л 6,0±1,0 4,04±0,30* 2,0-210 

Ca, мг/л 86,46±8,37 83,39±7,46 90-108 

Cu, мг/л 1,01±0,12 1,0±0,08 0,78-1,55 

Cr, мкг/л 12,0±0,1 3,93±1,34* 0,6-110 

Fe, мг/л 0,95±0,16 1,45±0,31 0,6-1,68 

Mg, мг/л 20,07±1,90 19,02±1,05 19-25 

Mn, мкг/л 6,0±0,1 6,01±2,14 1,6-7,5 

Se, мг/л 0,051±0,012 0,03±0,003* 0,046-0,14 

Zn, мг/л 0,83±0,11 0,98±0,12 0,6-1,20 

TТГ, мМ/л 1,85±0,50 1,40±0,32 0,3-4,0 

вільний 
 T4, пМ/л 

10,0±2,85 15,0±1,28 10-25 

TГ, нг/мл 8,81±1,65 19,83±8,55* 2-70 

 

       Загалом виявлені зміни рівнів МЕ та гормонів ЩЗ не перевищували меж 

значень «норми». Було проведено порівняння вмісту металів у крові   осіб 

контрольної групи, зварювальників та осіб з ендокринною патологією 

(табл.4.3.10). Порівняння проводено з застосуванням непараметричного 

методу статистики  за критерієм Манна-Уїтні. Отримані результати показали, 

що у зварювальників достовірно вищим був вміст Мn у крові при порівнянні 

з вмістом у контролі. Вміст Al виявився вищим у осіб з патологією 

ендокринних органів (ЩЗ та ПЗ). Вміст Ag та  Cr був вищим у осіб з 

ендокринною патологію порівняно зі зварювальниками.   
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Таблиця 4.3.10 

Порівняння вмісту металів у крові  осіб контрольної групи 

зварювальників та із захворюванням ендокринної системи (мг/л, п=34) 

Хімічний 
елемент 

Контроль 
ME [Q1-Q3] 

Зварюваль 
ники 
ME [Q1-Q3] 

Патологія 
ЩЗ та ПЗ  
ME [Q1-Q3] 

P1 P2 P3 

Ag 0,0016  
[0,0004-
0,005] 

0,089  
[0,0425- 
0,1150] 

0,0675  
[0,020- 
0,135] 0,000 0,495 0,000 

Al 
0,11  
[0,02-0,16] 

0,26 
 [0,1975- 
0,3225] 

0,0664 
 [0,002- 
0,166] 0,376 0,000 0,000 

Cr 0,0048 
 [0,0038-
0,0131] 

0,05  
[0,030- 
0,084] 

0,185 
 [0,041- 
0,640] 0,000 0,058 0,000 

Mn 0,018  
[0,0128-
0,0388] 

0,026  
[0,0153- 
0,1925] 

0,825 
 [0,630- 
1,979] 0,000 0,000 0,307 

Примітки. Дані представлені у вигляді медіани та 1- 3 квартилей у квадратних дужках.  
р1- контроль у порівнянні з групою патології ЩЗ та ПЗ; р2 - група патології ЩЗ у 
порівнянні зі зварювальниками; р3 - група контролю проти зварювальників. Порівняння 
проводилися за критерієм Манна-Уітні. Достовірними вважалися відмінності при р<0,05.  

 

        Таким чином, своєчасне виявлення осіб з відхиленням в забезпеченні 

МаЕ і МЕ дозволить оцінити стан передпатології й виявити групи ризику 

захворювань, що супроводжуються порушенням мінерального обміну. 

Застосування неінвазивних біологічних середовищ для оцінки професійної 

експозиції показало, що вони адекватно відображають порушення МаЕ та МЕ  

в  осіб різних професій,  що може бути використано  як додатковий маркер 

оцінки несприятливого впливу  ВМ на виробництві. 

 

Висновки 

1. Проведені дослідження показали, що вміст металів в одному 

середовищі не завжди адекватно відображає характер їхнього обміну в 

організмі людини. З метою підвищення  ефективності оцінки розвитку 

захворювань, у тому числі, ендокринної патології, рекомендовано 
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застосовувати одночасне визначення рівнів МаЕ і МЕ у декількох 

біологічних середовищах. 

2. Поряд з традиційними біологічними середовищами в ряді випадків 

рекомендується застосовувати  неінвазивні  – слину та волосся як ті, що 

адекватно відображають порушення мінерального обміну та можуть 

використовуватись  як додаткові маркери оцінки  впливу ВМ на працюючих. 

3. Прогнозування ступеня тяжкості та перебігу патологічного процесу (як 

то ендокринна патологія або професійний контакт), як наслідок порушення 

елементного гомеостазу, можливе  при встановленні динамічних кількісних 

параметрів співвідношень елементів, близьких за хімічними властивостями в 

інвазивних та  неінвазивних діагностичних біосубстратах, їх співставленні з 

нормальними рівнями співвідношень. 

4. Елементний гомеостаз може бути порушений через надлишкове 

надходження у організм токсичних елементів і, тому, для діагностики 

порушень балансу МаЕ та МЕ та оцінки ефективності лікувально-

профілактичних заходів може бути використаний комплексний підхід 

(визначення у 2 біологічних середовищах) та   багатоелементний аналіз з 

застосуванням методів спектрального аналізу, наприклад ОЕС-ІЗП.  

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 4 «Еколого-гігієнічна 

оцінка вмісту металів у біологічних середовищах населення» опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН України, 

інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які наведено у 

Додатку Е [1, 15, 16,  23, 27,  28, 29, 30, 33, 41, 45, 53, 54, 57, 58,  60, 66, 68, 

71,72,77, 78, 82, 83, 86, 87, 89, 93, 100, 103, 109]. 
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РОЗДІЛ 5 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛІВ НА 
ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ 

 

Аналіз існуючих  сьогодні експериментальних робіт щодо вивчення 

токсикокінетики металів здебільш стосуються їх високих концентрацій (на 

рівні або нижче LD50), які практично не зустрічаються в реальних умовах. У 

той самий час експериментальних робіт, присвячених вивченню впливу 

низьких концентрацій металів на розвиток порушень ендокринної системи, 

вкрай мало [29, 31, 36, 77, 124,  136, 222,  306,  348]. 

Вибір саме Ag, Al, Cr, Mn обумовлений актуальністю екологічної 

проблеми та нашими попередніми еколого-гігієнічними дослідженнями. 

Тому токсикологічну оцінку впливу малих концентрацій солей Ag, Al, Cr, Mn 

та їх наночастинок на організм самиць і самців щурів оцінювали за 

комплексом морфологічних, гістологічних, біохімічних і фізико-хімічних 

показників, що дозволило встановити патологічні особливості їх ізольованої 

дії на ендокринну систему, а також виявити залежність від хімічної будови 

металу. 

 

5.1. Оцінка показників токсикокінетики металів (Алюмінію, 

Аргентуму, Мангану та Хрому) в організмі щурів при моделюванні 

підгострого отруєння 

- Інтраперитонельний шлях надходження 
 

Враховуючи вищенаведене, важливим було вивчити токсикокінетику 

алюмінію та срібла за умов підгострого інтраперитонеального введення 

солей металів (доза для Ag становила - 0,5 мг/кг маси тіла (що у 220 разів 

менше ніж LD50 для Аргентуму), для Al - складала 0,50 мг/кг маси тіла щурів 

(що у 560 разів менше ніж  LD50 для Aлюмінію) впродовж 30 введень та у 

відновний період (через 30 днів після останнього введення).  Отримані дані 
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токсикокінетики Al та Ag наведено в таблиці 5.1.1. Було встановлено, що 

введення Al(NO3)3 щурам впродовж 30 днів вело до накопичення металу в 

мозку (у 1,46 разу), селезінці (у 5,94 разу) та печінці (у 3,69 разу). У 

постекспозиційний період метал продовжував розподілятися між 

внутрішніми органами, ці зміни достовірні порівняно з контролем (р˂0,05), 

що може свідчити про тривале виведення металу з організму. Виявлено 

достовірно високий вміст алюмінію у цільній крові. Продовжував 

залишатись високим його вміст у селезінці та печінці. Останнє свідчить про 

високий гомеостатичний рівень цього металу (тобто тривале утримання). 

Отримані дані токсикокінетики Al підтверджують відомий факт переважного 

накопичення в печінці. 

Впродовж 30-денного введення AgNO3 відмічалось його накопичення у 

внутрішніх органах щурів — цільній крові (у 3,2 разу), мозку (у 20,0 разу), 

селезінці (у 5,0 разу) та нирках (у 4,6 разу). У відновний період (через 30 

днів) високий рівень Ag відмічався у тканині нирок (у 5,5 разу), тобто 

продовжував виводитись з сечею.  Останнє суперечить уявленням про 

тривале утримання металу під час інтоксикації.  

Відомо, що ендокринна патологія залежить від багатьох факторів 

зовнішнього середовища. ЩЗ загалом вважається маркером забруднення 

навколишнього середовища важкими металами [1, 6, 48]. У той самий час 

відомо, що накопичення таких важких металів, як Pb, Cd, Hg (та ін.) веде до 

порушення роботи ендокринних органів, часто цей вплив є спрямованим. 

Тому було важливим оцінити розподіл цих металів у ендокринних 

органах — ЩЗ та ПЗ (рис 5.1.1-5.1.2). Виявлено різний характер накопичення 

Алюмінію та Аргентуму під час підгострого інтраперитонеального введення 

солей металів. Так, експозиція Al(NO3)3 вела до накопичення металу в 

тканині ЩЗ впродовж 30 - введень (у 1,62 разу), у відновний період (ІІІ 

група) вміст утримувався високим (у 5,43 разу).   Вміст Ag   тільки   під   час 
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Таблиця 5.1.1  
 Концентрація металів у органах контрольних і дослідних щурів, яким інтраперитонеально вводили Al (NO3)3 та 

AgNO3 у дозах  0,5 мг/кг (M ± m, Медіана) 

Біосубстрат Група тварин 

цільна кров, 
мг/л 

мозок, мкг/г селезінка, 
мкг/г 

печінка, мкг/г нирки, мкг/г 

Контрольна група (n = 12) 0,36 ± 0,03 
(0,22) 

0,350 ± 0,032 
(0,42) 

0,530 ± 0,082 
(0,65) 

0,590 ± 0,078 
(0,63) 

0,60 ± 0,074 
(0,67) 

 ІІ гр. — Після 30 введень 
 Al (NO3)3 (n = 6) 

0,42 ± 0,07а 
(0,29) 

0,51 ± 0,17*а 
(0,39) 

3,15 ± 0,38*а 
(3,27) 

2,18 ± 0,44* 
(1,91) 

0,59 ± 0,15а 
(0,48) 

А
лю

м
ін
ій

 

ІІІ гр. — Постекспозиційний 
період після введення  
Al (NO3)3  (n = 6) 

1,31 ± 0,30* 
(1,23) 

0,10 ± 0,02 
(0,13) 

1,55 ± 0,23* 
 (1,43) 

2,48 ± 0,43* 
(2,34) 

0,20 ± 0,03 
(0,21) 

Контрольна 
група (n = 12) 

0,015 ±0,004 
(0,022) 

0,004 ± 0,002 
(0,002) 

0,012 ± 0,002 
(0,013) 

0,021 ± 0,005 
(0,021) 

0,01 ± 0,002 
(0,0042) 

ІІ гр. — Після 30  
введень AgNO3  (n = 6) 

0,048 ± 0,010*а 
(0,045) 

0,080 ± 0,038*а 
(0,048) 

0,060 ± 0,004*а 
(0,02) 

0,010 ± 0,002а 
(0,008) 

0,046 ± 0,014* 
(0,044) 

А
рг
ен
ту
м

 

ІІІ гр. — Постекспозиційний 
період після введення AgNO3  
(n = 6) 

0,015 ± 0,001 
(0,010) 

0,010 ± 0,002 
(0,005) 

0,030 ± 0,001 
(0,033) 

0,030 ± 0,005 
(0,033) 

0,055 ± 
0,010* 
(0,083) 

 Примітка. * -  достовірно порівняно з контролем, а -  достовірно порівняно з відновним періодом (p < 0,05)  
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введення (ІІ група) був вищим (у 43,57 разу) від його вмісту в контролі та у 

відновний період (у 37,14 разу). В той самий час, зовсім інший розподіл 

металів спостерігався у тканині ПЗ. У період введення металів обидва з них 

накопичувались у тканині ПЗ, але мали відмінності за рівнями їх вмісту. Так, 

після 30  введень вміст Al у тканині ПЗ зростав у 83,18 разу, а вміст Ag -  у 

43,81 разу. У відновний період так само синхронно виводились з цього 

органа (для Al відмічено зниження у 3,54 разу а для Ag -  у 9,05 разу). Тобто, 

період утримання у ПЗ не тривалий, що напевно обумовлено 

функціональними особливостями цього ендокринного органа. 

За умов інтраперитонеального введення солей хрому та мангану (для 

Хрому  становила 0,5 мг/кг маси тіла (що в 60 разів менше ніж LD50 для 

Хрому),  для Мангану - 0,5 мг/кг маси тіла (що в 112 разів менше ніж LD50 

для Мангану) спостерігали наступні зміни. Так, під час інтраперитонеального 

введення нітрату Хрому (табл. 5.1.2.)  було встановлено його накопичення у 

цільній крові (у 19,52 разу), селезінці (у 5,60 разу) та печінці (у 50,71 разу). У 

відновний період (ІІІ група) спостерігалось зростання вмісту Cr у всіх 

органах (особливо в мозку - у 4,67 разу та нирках - у 1,77 разу), що свідчило 

про його перерозподіл. 

Після 30 введень нітрату мангану (ІІ група) виявлено достовірне 

зростання вмісту металу в мозку (у 1,49 разу) та нирках (у 2,61 разу). Вміст 

Mn у постекспозиційний період залишався високим у всіх внутрішніх 

органах (у 1,49-3,14 разу), виключенням є вміст металу в нирках, де вміст не 

відрізнявся від контрольного. У відновний період у цільній крові вміст 

металу був дещо вищий, ніж у контролі. Виявлене накопичення Mn, 

особливо, у мозку свідчить про нейротропність металу.  
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Рис. 5.1.1.  Вміст Алюмінію та Аргентуму у тканині щитоподібної залози 
щурів, експонованих інтраперитонеально сполуками цих металів у дозі  
0,5 мг/кг у підгострому досліді (M ± m)  
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Рис. 5.1.2.  Вміст Алюмінію та Аргентуму у тканині підшлункової залози 
щурів, експонованих інтраперитонеально сполуками цих металів у дозі 
0,5 мг/кг  у підгострому досліді (M ± m) 
 



167  
Таблиця 5.1.2  

Концентрація металів у органах контрольних і дослідних щурів, яким інтраперитонеально вводили Cr (NO3)3 та 
Mn(NO3)2 у дозі 0,5 мг/кг  (M ± m, Медіана) 

Біосубстрат Група тварин 

цільна кров, 
мг/л 

мозок, мкг/г селезінка, мкг/г печінка, мкг/г нирки, мкг/г 

Контрольна група (n = 12) 0,021 ± 0,010 

(0,028) 

0,006 ± 0,002 

(0,0054) 

0,093 ± 0,013 

(0,08) 

0,028 ± 0,020 

(0,013) 

0,31 ± 0,08 

(0,34) 

 ІІ гр. — Після 30 введень  

Cr (NO3)3 (n = 6) 

0,41 ± 0,08* 

(0,54) 

0,014 ± 0,006 

(0,01) 

0,51 ± 0,10* 

(0,55) 

1,42 ± 0,29* 

(1,50) 

0,83 ± 0,08 

    (0,66) Х
ро
м

 

ІІІ гр. — Постекспозиційний 
період після введення 
Cr (NO3)3 (n = 6) 

0,22 ± 0,05* 

(0,21) 

0,028 ± 0,012* 

(0,030) 

0,35 ± 0,08* 

(0,34) 

0,30 ± 0,02* 

(0,29) 

0,55 ± 0,09* 

(0,56) 

Контрольна 

група (n = 12) 

0,027 ± 0,008 

(0,019) 

0,410 ± 0,002 

(0,41) 

0,140 ± 0,029 

(0,15) 

0,38 ± 0,17 

(0,35) 

0,31 ± 0,06 

(0,29) 

ІІ гр. — Після 30 введень 
Mn(NO3)2 (n = 6) 

0,034 ± 0,005 

(0,023) 

0,61 ± 0,01* 

(0,41) 

0,78 ± 0,25* 

(0,62) 

0,79 ± 0,10 

(0,49) 

0,81 ± 0,05* 

(0,80) М
ан
га
н 

ІІІ гр. — Постекспозиційний 
період після введення 
Mn(NO3)2 (n = 6) 

0,045 ± 0,007* 

(0,049) 

0,28 ± 0,01* 

(0,29) 

0,440 ± 0,014* 

(0,41) 

0,96 ± 0,05* 

(0,93) 

0,340 ± 0,024 

(0,34) 

 Примітка. * -  достовірно порівняно з контролем, а -  достовірно порівняно з відновним періодом (p < 0,05).  
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Рис. 5.1.3  Вміст Хрому та Мангану у тканині щитоподібної залози 
щурів, експонованих інтраперитонеально сполуками цих металів у 
дозі 0,5 мг/кг у підгострому досліді (M ± m) 
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Рис. 5.1.4  Вміст Хрому та Мангану у тканині підшлункової залози 
щурів, експонованих інтраперитонеально сполуками цих металів у 
дозах 0,5 мг/кг  у підгострому досліді (M ± m) 
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Виявлені зміни накопичення та розподілу металів у тканинах ЩЗ та ПЗ 

надані на рисунках  5.1.3 та 5.1.4 (додаток С). Виявлено накопичення Cr у 

тканині ЩЗ після 30 введень металу в 4 рази (ІІ група), а у 

постекспозиційному періоді (ІІІ група) його вміст продовжував залишатись 

високим (вищий у 2,5 разу) порівняно з контролем. Вміст Mn у тканині ПЗ у 

період після 30 введень зростав у 5 разів та у відновний період продовжував 

залишатись високим (вищий ніж у 7,7 разу). 

Таблиця 5.1.3 
 Показники транслокації металів в системі «ендокринний орган-цільна 

кров» за умов інтраперитонеального введення сполук металів 
 
Група тварин Метал 

Контроль 

Нітрат 

срібла 

Нітрат 

алюмінію 

Нітрат 

хрому 

Нітрат 

мангану Нітрат 

срібла 

ВП 

Нітрат 

алюмінію 

ВП 

Нітрат 

хрому 

ВП 

Нітрат 

манга

ну 

ВП 

Індекс накопичення металів у ЩЗ (ІН ЩЗ), ум. од. 

 Al 2,39 3,56• 3,31 1,69 1,18 2,51 3,56 1,56 1,41 

Ag 0,93 12,71*• 0,87 1,88*• 2,0* 35,33* 0,68 0,91 1,67 

Cr 0,95 1,88*• 1,69 0,20 1,45• 0,91 1,56 0,23 0,73 

Mn 0,37 2,0* 1,20 1,45*• 1,23 1,67* 1,41 0,73 1,43 

Індекс накопичення металів у ПЗ (ІН ПЗ), ум. од. 

 Al 1,08 1,88 77,24* 0,77 0,98 0,53 1,05 0,80 1,04 

Ag 1,40 19,17* 1,08 3,33* 6,5* 12,67* 0,95 0,73 11,43* 

Cr 0,062 0,02 0,03 2,59* 9,68* 0,07 0,018 3,23* 4,44* 

Mn 12,5 8,67 7,59 45,0* 45,81* 39,33* 3,80 15,77 15,0 

Примітка. *  p < 0,05 порівняно із контролем; °  p < 0,05 порівняно з групою ПЄП. 

 Характер транслокації металів за умов інтраперитонеального введення 

наведено в таблиці 5.1.3. Індекс накопичення металів у ЩЗ (ІН ЩЗ) це 

відношення концентрації металу в ендокринній залозі (ЩЗ) до його вмісту в 

цільній крові; індекс накопичення металів у ПЗ (ІН ПЗ) є відношенням 

концентрації металу в ендокринній залозі (ПЗ) до його вмісту в цільній крові. 

Так, Індекс ІН ЩЗ мав достовірно вищі значення в групах, які отримували Ag 
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впродовж місяця та у відновний період порівняно з контролем. Також 

високий ІН був для Cr у групі яка зазнала експозиції нітрату Ag та під час 

експозиції нітратами Cr та Mn. 

 Індекс накопичення металів у ПЖ (ІН ПЗ) для Al підчас експозиції цим 

самим металом, для Ag під час експозиції сполуками Ag та Cr, для Cr під час 

експозиції Cr та Mn та у відновний період відношення зберігається, для Mn 

при експозиції Cr Mанганом та Ag у відновний період. 

 

5.2. Оцінка показників токсикокінетики марганцю, хрому, алюмінію 

та срібла в організмі експериментальних тварин за умов пероральної дії 

металів 

- Пероральний шлях надходження 
 

 Встановлено, що всмоктування солей алюмінію з шлунково-кишкового 

тракту незначне, що може бути пов'язано зі здатністю Аl утворювати в 

кишечнику нерозчинні сполуки з фосфором [172]. При парентеральному 

введенні Al минає захисний бар'єр кишечника і відкладається в різних 

тканинах, перш за все в кістках, печінці, селезінці і нирках, а також в 

головному мозку та інших відділах нервової системи [147, 178]. Аргентум 

мало всмоктується при пероральному надходженні [29, 88, 158], однак, 

враховуючи здатність засвоюватись з їжею, було важливим також оцінити і 

пероральний шлях його надходження. 

Одночасно відомо, що сильні токсичні властивості мають нові 

наноматеріали. Зокрема, відомо, що НЧ Al здатні пригнічувати синтез м-

РНК, викликати проліферацію клітин, індукувати проатерогенне запалення, 

порушення функцій мітохондрій і т.д. [159, 300, 303, 305]. НЧ Ag і Al 

використовуються при створенні штучних кісткових імплантатів [18, 194, 

234]. Доведено, що наносрібло стимулює роботу імунної системи, стабілізує 

обмін речовин у живому організмі й знезаражує понад 100 видів небезпечних 

бактерій, вірусів і грибів [283, 391] . 
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 Одночасно відомо про більш високу токсичність сполук нанометалів, 

але питання їхньої токсикокінетики є вивченим недостатньо. Тому важливим 

було провести порівняльний аналіз розподілу МК та НЧ металів, у тому числі 

в ендокринних органах. 

 Отримані результати надано в таблиці 5.2.1. У підгострому досліді під 

час перорального введення Al(NO3)3 у дозі 0,5 мг/кг маси тіла впродовж 14 

введень відмічалось його накопичення в цільній крові (у 3,0 разу), мозку (у 

1,59 разу) та селезінці (у 1,39 разу). Характер накопичення НЧ Al2O3 (розмір 

частинок - 70 нм стабілізовані в 0,1% розчині ПВП у дозі 0,5 мг/кг маси тіла 

впродовж 14 введень) мав відмінності від його накопичення у формі 

мікрочастинок. Так, поряд зі зростанням вмісту Al у крові (у 2,25 разу), мозку 

(у 55,64 разу) та печінці (у 1,21 разу) найбільший вміст металу виявлено в 

мозку, що говорить про високу проникну здатність НЧ Al2O3.  

У той самий час пероральне введення AgNO3 (у дозі 0,05 мг/кг маси тіла 

впродовж 14 введень) приводило до достовірного (р˂ 0,05) зростання його 

вмісту тільки у цільній крові (у 3,83 разу). У той самий час при пероральному 

введенні НЧ Ag2O (розмір частинок - 32 нм у дозі 0,05 мг/кг маси тіла) 

накопичувалось у крові (у 3,83 разу), мозку (у 12,0 разу) та селезінці (у 2,27 

разу). Таким чином, отримані результати дозволяють стверджувати, що НЧ 

металів краще проникають у внутрішні органи тварин.  При цьому особливу 

увагу привертав високий рівень вмісту Al та Ag у мозку тварин. 

На рисунках 5.2.1. та 5.2.2. наведено дані стосовно розподілу 

досліджуваних металів у ендокринних органах піддослідних тварин. 
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Таблиця 5.2.1  

Концентрація металів у органах контрольних і дослідних щурів, яким перорально вводили сполуки 
 Al та Ag в дозах 0,5 та 0,05 мг/кг, (M ± m, Медіана) 

Біосубстрат Група тварин 

цільна кров, 
мг/л 

мозок, мкг/г селезінка, мкг/г печінка, мкг/г нирки, мкг/г 

Контрольна група (n = 12) 0,16 ± 0,034 
(0,14) 

0,290 ± 0,034 
(0,35) 

0,280 ± 0,082 
(0,29) 

0,43 ± 0,13 
(0,47) 

0,43 ± 0,18 
(0,50) 

Al(NO3)3 в 1 %  ПВП (n = 6) 0,48 ± 0,03* 
(0,50) 

0,460 ± 0,024* 
(0,49) 

0,390 ± 0,026* 
(0,40) 

0,410 ± 0,029 
(0,42) 

   0,40 ± 0,052 
(0,38) 

А
лю

м
ін
ій

 

НЧ Al2O3 в 1 %  ПВП(n = 6) 0,360 ± 0,001* 
(0,39) 

15,58 ± 5,67*а 
(9,31) 

0,20 ± 0,04а 
(0,15) 

0,52 ± 0,01* 
(0,30) 

   0,740 ± 0,052а 
(0,69) 

Контрольна група (n = 12) 0,024 ± 0,001 
(0,023) 

0,030 ± 0,001 
(0,031) 

0,022 ± 0,003 
(0,023) 

0,054 ± 0,008 
(0,042) 

   0,01 ± 0,01 
(0,007) 

AgNO3 в 1 %  ПВП(n = 6) 0,092 ± 0,020* 
(0,072) 

0,024 ± 0,008 
(0,034) 

0,026 ± 0,005 
(0,017) 

0,04 ± 0,01 
(0,012) 

  0,012 ± 0,003 
(0,010) 

А
рг
ен
ту
м

 

НЧ Ag2O в 1 %  ПВП(n = 6) 0,092 ± 0,002* 
(0,062) 

 0,360 ± 0,092* 
       (0,34) 

 0,050 ± 0,005*а 
(0,056) 

   0,052 ± 0,010 
         (0,045) 

  0,062 ± 0,003а 
(0,046) 

Примітка. *   p < 0,05 достовірно порівняно з контролем, а порівняно між дослідами.  
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Рис. 5.2.1.  Вміст Алюмінію та Аргентуму у тканині щитоподібної 
залози щурів, експонованих пероально сполуками цих металів (ІІ — 
солі, ІІІ — НЧ оксидів металів) у підгострому досліді (M ± m) 
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Рис. 5.2.2.  Вміст Алюмінію та Аргентуму у тканині підшлункової 
залози щурів, експонованих перорально сполуками цих металів (ІІ- 
солі, ІІІ- НЧ оксидів металів) у підгострому досліді (M ± m) 
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Вміст Al у тканині ЩЗ суттєво зростав під час перорального введення 

солі металу (у 35,63 разу), у той час як при дії НЧ Al2O3 вміст металу 

достовірно не змінювався відповідно до виявленого в контролі ( рис. 5.2.1). У 

тканини ЩЗ  вміст Ag зростав у 67 разів, що пояснюється характером 

транслокації металу з крові в тканину ЩЗ (ендокринна система, як відомо, 

добре накопичує цей метал) [152, 266, 391]. Накопичення Ag  за умов 

експозиції НЧ Ag2O  було менш ефективним (у 30 разів). 

Характер розподілу металів у тканині ПЗ надано на рисунку 5.2.2. 

Виявлено накопичення Al після 14- денного введення Al (NO3)3 у 2,0 разу, у 

той час, як вміст Al у групі тварин, які отримували НЧ Al2O3, у 23,71 разу. 

Водночас вміст Ag у тканині ПЗ при введенні солі металу зростав у 2,0 разу, 

а під час перорального введення НЧ Ag2O - у 11,43 разу. 

Розподіл металів у внутрішніх органах піддослідних щупів за умов 

перорального введення нітратів Cr та Mn, НЧ Сr-Ctr та НЧ Mn-Ctr надано в 

таблиці 5.2.2. Встановлено зростання вмісту Cr під час введення солі металу 

в мозку (у 29,26 разу), селезінці (у 9,68 разу), печінці (у 38,57 разу) та нирках 

(у 13,31 разу). Пероральне надходження цитрату Cr у  наноформі також 

приводило до накопичення Cr у всіх внутрішніх органах. Найбільший вміст 

порівняно з нітратом Cr виявлено в цільній крові (у 2,38 разу) та селезінці (у 

10,0 разу). 

Манган мав наступний розподіл. Так, пероральне введення Mn (NO3)2 вело 

до накопичення вмісту металу в усіх внутрішніх органах — крові (у 13,75 

разу), мозку (у 3,81 разу), селезінці (у 2,29 разу), печінці (у 1,93 разу), окрім  

нирок. Експозиція НЧ цитрату мангану супроводжувалась більш високим 

рівнем накопичення металу у внутрішніх органах  піддослідних тварин. 

Накопичення органічної форми НЧ Mn-Ctr супроводжувалось виведенням 

металу нирками (у 1,24 разу) порівняно з контролем та ІІ групою, яка 

отримувала розчин Mn (NO3)2.  
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Таблиця 5.2.2  

 Концентрація металів у органах контрольних і дослідних щурів, яким перорально вводили 
 сполуки Cr та Mn в дозах 0,5 мг/кг (M ± m, Медіана) 

Біосубстрат Група тварин 

цільна кров, 
мг/л 

мозок, мкг/г селезінка, 
мкг/г 

печінка, мкг/г нирки, мкг/г 

Контрольна група (n = 12) 0,039 ± 0,005 
(0,02) 

0,028 ± 0,012 
(0,026) 

0,093 ± 0,013 
(0,068) 

0,021 ± 0,004 
(0,028) 

0,93 ± 0,04 
(0,91) 

Cr(NO3)3, (n = 6) 0,053 ± 0,020 
(0,051) 

0,820 ± 0,082* 
(0,80) 

0,90 ± 0,06* 
(0,89) 

0,81 ± 0,05* 
(0,87) 

1,73 ± 0,05* 
(1,78) Х

ро
м

 

НЧ цитрату Cr (n = 6) 0,093 ± 0,050* 
(0,093) 

0,66 ± 0,10* 
(0,65) 

0,93 ± 0,05* 
(0,95) 

0,79 ± 0,09* 
(0,77) 

1,16 ± 0,13* 
(1,02) 

Контрольна група (n = 12) 0,008 ± 0,009 
(0,004) 

0,16 ± 0,02 
(0,15) 

0,14 ± 0,03 
(0,093) 

0,99 ± 0,13 
(1,38) 

0,46 ± 0,14 
(0,30) 

Mn(NO3)2, (n = 6) 0,110 ± 0,07* 
(0,042) 

0,610 ± 0,053* 
(0,56) 

0,32 ± 0,04* 
(0,14) 

1,92 ± 0,37* 
(2,39) 

0,48 ± 0,06 
(0,49) 

М
ан
га
н 

НЧ цитрату Mn (n = 6) 0,24 ± 0,01* 
(0,11) 

0,740 ± 0,073* 
(074) 

1,15 ± 0,05* 
(0,93) 

1,80 ± 0,19 
(1,69) 

0,57 ± 0,04* 
(0,58) 

 Примітка. *   p < 0,05 достовірно порівняно з контролем, а порівняно між дослідами.  
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    Розподіл Cr та Mn у тканині ЩЗ наведено на рисунку 5.2.3. Пероральне 

введення  Cr (NO3)3 вело до накопичення металу в тканині ЩЗ у 2,85 разу 

порівняно з контролем, а НЧ цитрату Сr - у 1,96 разу. Тож більш ефективно 

накопичується у ЩЗ сіль металу. Пероральне введення Mn(NO3)2 

супроводжувалось зростанням вмісту металу в тканині  ЩЗ у 2,41 разу, а НЧ 

цитрату мангану - у 2,71 разу. При порівнянні ефектів дії солі та НЧ 

відмічено не суттєве зростання в останньому випадку.  

      Розподіл досліджуваних металів у тканині ПЗ надано на рисунку 5.2.4. 

Ясно, що характер накопичення МК та НЧ металів є різним. Так, вміст Cr у 

тканині ПЗ достовірно знижувався, а вміст Mn - навпаки зростав. Виявлений 

факт характеризує антагоністичний характер взаємодії цих металів у 

ендокринному органі. 

Доцільним було оцінити характер розподілу металів між внутрішніми 

органами. Отримані дані наведено в таблиці 5.2.3. ІН Al для ЩЗ мав 

достовірно вищі значення у групах, які отримували Al(NO3)3 впродовж 

місяця, для ІН Ag у ЩЗ для AgNO3 та НЧ Ag2O. Також високий індекс був 

для Cr у групі, яка зазнала експозиції AgNO3, та під час експозиції Cr для 

Хрому та Мангану. Індекс накопичення Алюмінію у ПЗ для групи, яка 

отримувала НЧ оксиду алюмінію, нітрат мангану. 

   ІН високий для Аргентуму у ПЗ  експонованих НЧ Ag2O, для Хрому — 

під час експозиції Cr(NO3)3, але низький ІН для Mангану під час експозиції 

AgNO3, Mангану та НЧ цитратів Cr та Mn. Розраховані індекси добре 

демонструють кращу міграцію металів у наноформі, і тобто більшу 

токсичність для ендокринних органів. 
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Рис. 5.2.3  Вміст Хрому та Мангану в тканині щитоподібної залози щурів, 
експонованих перорально сполуками металів (ІІ - солі, ІІІ - НЧ оксидів 
металів) у підгострому досліді (M ± m) 
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Рис. 5.2.4 Вміст Хрому та Мангану в тканині підшлункової залози 
щурів, експонованих перорально сполуками цих металів (ІІ - солі, 
ІІІ - НЧ оксидів металів) у підгострому досліді (M ± m) 
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                                                                                                       Таблиця 5.2.3 
Показники транслокації металів e системі «ендокринний орган-цільна 

кров» за умов перорального введення сполук металів 
 
Група тварин Метал 

Контроль 
Нітрат 
срібла 

Нітрат 
алюмінію 

НЧ 
оксиду 
срібла 

НЧ 
оксиду 

алюмінію 

Нітрат 
хрому 

Нітрат 
мангану 

НЧ 
цитрату 
хрому 

НЧ 
цитрату 
мангану 

Індекс накопичення металів у ЩЗ (ІН ЩЗ), ум. од. 
 Al 0,10 0,07 1,19* 0,11 0,04 0,02 0,11 0,05 0,07 
Ag 0,042 0,73* 0,15 0,33* 0,15 0,13 0,18 0,30* 0,15 
Cr 0,039 0,23* 0,09 0,02 0,06 1,08* 2,23* 1,05 0,34 
Mn 5,0 52,0* 5,17 6,67* 8,33* 5,0 0,37 6,10 0,19 

Iдекс накопичення металів у ПЗ (ІН ПЗ), ум. од. 
 Al 0,63а 1,26а 0,88 1,63а 13,83*а 0,91 1,84*а 1,43а 1,42а 
Ag 0,88а 0,46 1,10а 2,61*а 1,50а 1,27а 0,64 1,0 0,67 
Cr 0,67а 0,21 0,23а 0,46а 0,58а 2,83* 0,77а 0,82 0,09 
Mn 2,95 72* 170а 128,3а 98,33а 220а 7,0*а 59,0*а 2,63*а 

Примітка. *  p < 0,05 порівняно із контролем; а — p < 0,05 порівняно із групою МК. 

 

5.3. Зміни балансу макро- та мікроелементів у цільній крові та 

ендокринних органах за умов інтраперитонеального введення сполук 

металів 

Відомо, що в системі регуляції рівня МаЕ та  МЕ в організмі велике 

значення належить взаємовідносинам елементів, що носять конкурентний 

або неконкурентний характер [2, 112].  

Загалом, МаЕ та МЕ являють собою тісно взаємозв’язану систему, 

інтеграція якої виникає в результаті конвергенції нейроендокринних та 

імунологічних механізмів. Зокрема, встановлено, що головною причиною 

ендемічного зоба є дефіцит Йоду, а з іншого боку дисбаланс інших елементів 

(Co, Cu, Fe, Br, Mn) який може корелювати з біосинтезом тиреоїдних 

гормонів та гормонів ПЗ. У нечисленних токсикологічних дослідженнях на 

тваринах цей факт також підтверджується  [6, 22, 26, 77, 82, 112, 154, 166, 

291, 320, 373]. 

Враховуючи синергічні та антагоністичні взаємозв’язки між 

елементами, важливим було оцінити зміни їхнього балансу в 
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токсикологічному експерименті за умов інтраперитонеального та 

перорального введення металів. 

Оцінено зміни вмісту МаЕ та МЕ за умов внутрішньочеревинного 

введення солей металів. Були розраховані відношення (у відсотках) змін 

елементів у досліді  відносно контролю в кожній з досліджуваних груп. 

Отримані результати надано в діаграмах на рисунках 5.3.1.-5.3.6. 

За умов дії AgNO3 (рис. 5.3.1) відмічався дисбаланс ряду елементів у 

крові дослідних тварин. Відмічався дефіцит Ca (33,9 %), Cu (16,48 %), Fe 

(21,11 %), Mg (42,58 %) та K (43,79 %), але вміст Cr (38,46 %), Mn (7,5 разу), 

Se (69,57 %) та Zn (1,06 разу) був більшим від вмісту виявленого в 

контрольній групі. 

Вплив Al(NO3)3 (рис. 5.3.1.) на зміни рівнів МаЕ та МЕ були 

наступними: дефіцит Ca (255 %), K (88,98 %) і зростання вмісту Fe (60,55 %), 

Mn (у 7,25 разу) та Zn (75,65 %). При цьому слід відзначити досить високий 

рівень вмісту Ag у крові дослідних тварин, але незначне зростання вмісту Al. 
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Рис. 5.3.1. Діаграма змін елементного балансу в цільній крові 
щурів за умов під гострого інтраперитонеального впливу сполук 
аргентуму та алюмінію 
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У тканині ЩЗ (рис. 5.3.2.) зсуви ряду елементів були наступними. За 

умов впливу AgNO3 вищим за норму був вміст Ca (у 1,14 разу), Mn (70,0 %), 

Mo (44,44 %) та Zn (57,21 %). Водночас за умов дії Al(NO3)3 зростав рівень I 

у тканині  ЩЗ (у 4,5 разу), Mg (28,79 %), Mn (у 10,0 разу) та Se (50,0 %). 

Останнє очевидно свідчить про функціональні розлади за дії металу. За умов 

підгострого впливу нітратів  Al та Ag зміни Cr, Fe, K та P у тканині ЩЗ були 

односпрямованими, окрім вмісту I, Mg, P та Zn. 

Розподіл металів у тканині ПЗ (рис. 5.3.3.) був наступним. За умов 

впливу AgNO3 дещо вищим від контролю був вміст Cr (42,86 %), Mn (52,73 

%), Mo (72,73 %), K (у 3,65 разу) та Zn (61,55 %) та дефіцит Ca (37,21 %), Cu 

(43,16 %), Mg (50,71 %) та P (82,91 %). Одночасно дія Al(NO3)3 

віддзеркалювалась зростанням вмісту Mn (60,0 %), K (65,38 %) та в незначній 

мірі Fe (28,59 %), при цьому переважали дефіцити Ca (51,05 %), Cu (37,67 %), 

Mg (52,26 %), P (78,48 %), Se (63,27 %) та Zn (56,84 %). 
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Рис. 5.3.2. Діаграма змін елементного балансу у тканині шитоподібної 
залози щурів за умов підгострого інтраперитонеального впливу сполук 
аргентуму та алюмінію 
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Рис. 5.3.3. Діаграма змін елементного балансу у тканині підшлункової 
залози щурів за умов підгострого інтраперитонеального впливу сполук 
аргентуму та алюмінію 

 

Зміни балансу МаЕ та МЕ за умов інтраперитонеального введення  

Cr(NO3)3 були наступними (рис. 5.3.4.). На фоні незначного зростання вмісту 

Cr у цільній крові виявлено незначне підвищення вмісту Ag та K, усі інші 

елементи мали рівні, нижчі за рівні,  що виявлені в контролі, особливо для Cu 

(35,48 %), Fe (55,52 %) та Mg (43,28 %). Вплив  Mn(NO3)2 (рис. 5.3.4.) на 

зміни балансу елементів у крові дослідних тварин були наступними: 

надлишок Cr (47,62 %) та Mo (22,22 %) та дефіцит Mg (21,52 %), K (55,84 %), 

Se (31,66 %) та Zn (17,61 %). 

     Зміни балансу елементів у тканині ЩЗ за умов інтраперитонеального 

введення Cr(NO3)3 (рис. 5.3.5.) були наступними. Виявлено зростання вмісту 

Cu (у 1,33 разу), Fe (62,53 %) та Mn (48,0 %) та суттєве зростання K (у 4,98 

разу) та Se (87,5 %). Відмічалось зниження вмісту I (56,61 %), Mg (47,17 %) 

та Zn (59,93 %). Характер дисбалансу елементів свідчить про порушення 

функції ЩЗ. За умов впливу нітрату Cr  спостерігали зростання вмісту I, Cu, 

Mn, K та фосфору та дефіцит Fe, Mg, Se та Zn. Дефіцит елементів cвідчить 

про пригнічення функції ЩЗ, а зростання вмісту деяких з них про активацію 

окиснювально-відновних процесів. 
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Рис. 5.3.4. Діаграма змін елементного балансу у цільній крові щурів за 
умов підгострого інтраперитонеального впливу сполук Мангану та 
Хрому 
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Рис. 5.3.5. Діаграма змін елементного балансу у тканині щитоподібної 
залози щурів за умов підгострого інтраперитонеального впливу сполук 
Мангану та Хрому 
 

 
Розподіл МаЕ та МЕ у тканині ПЗ (рис. 5.3.6.) за умов дії нітрату Cr 

мав наступні особливості. Було виявлено надлишок елементів, окрім 

високого вмісту Cr для Al (31,3 %), Mo (13,39 %), K (13,20 %) та Se (19,23 %) 

та дефіцит для Ca (24,33 %), Fe (10,08 %) та Mg (13,3 %) та P (13,37 %). За 

умов дії Mn (NO3)2 дисбаланс елементів мав наступний розподіл — високий 

Al (17,24 %), Mg (18,5 %), Mn (48,78 %) та Se (8,0 %) та дефіцит Cr (6,67 %), 
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Рис. 5.3.6. Діаграма змін елементного балансу у тканині підшлунковій 
залозі щурів за умов підгострого інтраперитонеального впливу сполук 
Мангану та Хрому 
 
 

Fe (6,77 %) та Zn (5,13 %). 

Вміст 13 есенційних елементів у тканинах мозку, печінки та нирках 

надано  у додатку Д. Відзначався дисбаланс елементів як у тканині мозку, так 

і в детоксикуючих органах — печінці, селезінці та нирках. 

Таким чином, отримані результати змін балансу життєво важливих 

елементів підтверджують загальну думку вчених  [1, 2, 6, 19, 52,  89, 94, 124, 

147, 160, 223, 248, 321, 329] про особливості обміну елементів за умов 

надмірного надходження як токсичних, так і есенційних. Накопичення 

металів, що вивчались, у тканині ЩЗ свідчить, з одного боку, про їхню 

струмогенну дію на ЩЗ та стрес-реакцію, з іншого боку, - для ПЗ. Виявлений 

характер розподілу есенційних елементів має особливості, пов’язані з 

функцією окремих елементів як то транспортування кров’ю, так і їхньою 

біохімічною роллю у тканині ендокринних органів (ЩЗ та ПЗ). Останній 

факт може бути використаний як маркер порушення функції ендокринних 

органів. 
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5.4. Зміни балансу макро- та мікроелементів у цільній крові та 

ендокринних органах за умов перорального введення сполук металів 

 

Важливим етапом подальших досліджень було оцінити зміни балансу 

МаЕ та МЕ в цільній крові щурів, тканинах ЩЗ та ПЗ тварин за умов 

перорального введення. 

Картину змін МЕ в цільній крові надано на рисунках 5.4.1. та 5.4.2. На 

думку ряду авторів [6, 19,  112, 148], дисбаланс МЕ є одним з ключових 

механізмів запуску вільно - радикального пошкодження клітин — 

універсального механізму передчасного зносу організму. Тому важливим 

етапом досліджень було дати порівняльну оцінку змін балансу МаЕ та МЕ у 

цільній крові та тканинах ЩЗ та ПЗ за умов перорального введення нітратів  

металів (мікрочастинки) та розчинів НЧ оксидів та гідратів цих металів. 

Так, експозиція нітратами Ag  і Al протягом 2 тижнів вела до 

дисбалансу ряду МаЕ та МЕ цільної крові, яка залежала від виду сполуки. 

При цьому зміни концентрацій МаЕ та МЕ носили в ряді випадків 

антагоністичний характер (рис. 5.4.1.-5.4.3). Так, пероральна експозиція 

AgNO3 вела до  накопичення Ag у цільній крові вела до суттєвого зростання 

рівня Ca (у 1,68 разів), Mn (25,30 %), K (26,06 %), Se (40,0 %) та дефіциту Mg 

(8,38 %), P (11,28 %), Zn (12,17 %). Водночас експозиція НЧ Ag2O 

супроводжувалась зниженням концентрації Mg (49,59 %), Cu (38,57 %) і Se 

(35,0 %) у крові, а рівень Ca (у 3,83 разу), Fe (35,52 %), Mn (30 %) та Zn (у 

3,23 разу) був вищим від виявленого у контрольній групі. 

У тканині ЩЗ  (рис.5.4.2)відбувались різноспрямовані зміни МаЕ та 

МЕ. Так, дія МЧ AgNO3 супроводжувалась зростанням рівня Ca (1,68 разу), 

Fe (64,64 %), P (92,61 %) і Se (62,5 %) і дефіциту K (25,76 %) та Zn (48,89 %). 

У той самий час вплив НЧ Ag2O на тканину ЩЗ супроводжувався зростанням 

вмісту I (54,05 %) та Ca (у 1,70 разу) та дефіцитом Cu (84,13 %), Cr (50,0 %), 

Mg (53,24 %), P (91,0 %), Se (62,70 %) та Zn (91,07 %). Останнє свідчить про 

більшу струмогенну дію НЧ Ag2O.  
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Рис. 5.4.1.  Діаграма змін елементного балансу у цільній крові щурів за 
умов підгострого перорального впливу сполук аргентуму  
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Рис. 5.4.2.  Діаграма змін елементного балансу у тканині щитоподібної 
залози щурів за умов підгострого перорального впливу сполук 
аргентуму 

У тканині ПЗ (рис.5.4.3), за умов підгострої дії МК AgNO3 

елементний баланс мав наступні зміни. Так, на фоні суттєвого 

накопичення Ag у тканині ПЗ за умов перорального введення металу  

незначною мірою зростав рівень Cu (42,05 %), K (54,66 %) та P (у 1,93 

разу). За умов експозиції НЧ Ag2O відмічалось незначне зниження рівня Cr 

(34,29 %) і Zn (32,68 %) та незначне збільшення вмісту Mn (9,82 %) та K 

(30,51 %). Зниження рівня Cr та Zn свідчить про важливу роль цих металів 

у синтезі гормонів ПЗ, тобто, можна припустити про пригнічення функції 
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цього ендокринного органу за умов експозиції НЧ Ag2O. 
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Рис. 5.4.3.  Діаграма змін елементного балансу в тканині підшлункової 
залози щурів за умов підгострогоперорального впливу сполук 
аргентуму  

Накопичення Al (рис.5.4.4) у цільній крові за умов експозиції МЧ 

Al(NO3)3 вело до зростання вмісту Ca (32,56 %), Cu (98,57 %), Mn (у 3,0 

разу) та Se (45,0 %). Водночас відмічено дефіцит K (32,16 %) та незначний 

P (7,46 %). За умов впливу НЧ Al2O3 відзначалось зростання рівня Fe 

(39,60 %), Mn (у 3,0 разу), Se (у 1,10 разу) та Zn (у 2,0 разу). Тобто дія 

частинок мікро- та нанорозмірного Al   на баланс есенційних елементів має 

різноспрямовані зміни. 

Зміни балансу МаЕ та МЕ у тканині ЩЗ  (рис.5.4.5) за умов дії Al 

(NO3)3 характеризувались дефіцитами Cu (22,23 %), K (33,66 %), P (43,75 

%) та Zn (90,85 %) та незначним зростанням вмісту I (35,67 %), Cr (у 1,3 

разу) та Mn (21,0 %). Експозиція НЧ Al2O3 впродовж 2 - тижнів 

характеризувалась більш глибокими змінами есенційних елементів. 

Виявлено суттєве зростання рівня Ca (у 2,54 разу), Fe (40,20 %), Mn (40,0 

%), P (84,09 %) та Se (43,75 %) та дефіцит I (19,41 %), Cu (61,90 %), Mg 

(26,42). 
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Рис. 5.4.4. Діаграма змін елементного балансу в цільній крові щурів за 
умов підгострого перорального впливу сполук алюмінію 
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Рис. 5.4.5.  Діаграма змін елементного балансу в тканині щ итоподібній 
залозі щурів за умов підгострого перорального впливу сполук 
алюмінію  

Зміни балансу МаЕ та МЕ у тканині ПЗ наступні: відмічено дефіцит 

для Ca (13,10 %), Cu (20,45 %) і Zn (32,68 %) та надлишок у тканині ПЗ Mn 

(30,51 %), K (46,10 %) і P (16,5 %). 
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Рис. 5.4.6.  Діаграма змін елементного балансу в тканині підшлунковій 
залозі щурів за умов підгострого перорального впливу сполук 
алюмінію 

Отримані дані свідчать на користь існуючих уявлень щодо більш 

високої токсичності НЧ металів навіть тих речовин, які при дії частинок 

мікрометрового діапазону  є відносно біологічно інертними (як це характерно 

для Al). Механізм токсичності Ag і Al є різним. 

Структуру елементних відхилень у тканини ЩЗ ілюструють 

нормограми-мішені, що відображають ступінь дефіциту або надлишку 

елементів у кожній з досліджуваних груп. Оскільки елементи мають 

широкий спектр антагоністичних і синергічних взаємовідношень то був 

проведений аналіз кореляційних зв’язків між ними (рис. 5.4.7). Зіставляючи 

отримані взаємини стосовно вмісту I, найбільше число дефіцитів виявлено за 

умов впливу Al(NO3)3, а надлишки — за впливу НЧ Al2O3. У разі впливу 

AgNO3 виявлено  найбільше число надлишків елементів, а дефіцитів — для 

НЧ Ag2O, що свідчить про різний характер адаптації до впливу металів. 
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Рис. 5.4.7.  Нормограми дисбалансів МаЕ та МЕ у тканині 
щитоподібної залози в залежно від форми металів Ag і Al 

 

Пероральне введення сполук Cr також супроводжувалось дисбалансом 

есенційних елементів (рис.5.4.8-5.4.10). Особливості дії нітрату Cr були 

наступними. На фоні перорального введення Cr(NO3)3 відзначалось незначнє 

зростання в цільній крові  (рис.5.4.8) рівня Cu (61,62 %), Mg (у 1,12 разу) та P 

(у 1,18 разу) та дефіцит Fe (45,0 %), Mn (50,0 %), Se (71,64 %) і Zn (55,24 %). 

Водночас дисбаланс МаЕ та МЕ за умов впливу НЧ Cr-Ctr супроводжувався 

суттєвим зростанням рівня Mg (у 3,26 разу), K у 1,21 рази, P (у 2,05 разу) та 

Zn (62,63 %), а також суттєвому дефіцитом Fe (49,84 %) та Se (93,43 %) та в 

незначній мірі Ca (8,62 %) і Cu (14,14 %). 

 

AI(NO3)3 
НЧAI2O3 

AgNO3 НЧAg2O 
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Рис. 5.4.8.  Діаграма змін елементного балансу в цільній крові щурів за 
умов підгострого перорального впливу сполук хрому 

У той самий час зміни балансу МаЕ та МЕ у тканині ЩЗ (рис 5.4.9.) 

були наступними. Так, за впливу нітрату Cr на фоні суттєвого зростання 

вмісту Cr у тканині ЩЗ відбувалось накопичення Al (50,0 %), Fe (54,09 %), K 

(у 1,92 разу) та  незначною мірою Mn (17,65 %) і I (21,21 %), але відмічався 

дефіцит Ca (62,96 %), Mg (49,95 %) та Cu (58,73 %). Дії НЧ цитрату Cr 

картина змін була подібна. 
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Рис. 5.4.9. Діаграма змін елементного балансу в тканині щитоподібної 
залози щурів за умов підгострого перорального впливу сполук Хрому  
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Зміни балансу МаЕ та МЕ у тканині ПЗ, що надані на рисунку 5.4.10. 

Cr у тканині ПЗ не накопичувався. У той самий час дія металу на органному 

рівні вела до дисбалансу металів, які майже не відрізнялись між експозицією 

-150

-100

-50

0

50

100

150

AI Ag Са Cu Cr Fe Mg Mn K P Se Zn

Cr(NO3)3

NP Cr_Ctr

Рис. 5.4.10.  Діаграма змін елементного балансу в тканині підшлункової 
залози щурів за умов підгострого перорального впливу сполук хрому  

металу у формі МК та НЧ. Виключенням є дефіцит Cu (МК – надлишок 11,36 

%, НЧ — дефіцит 10,23 %0), Mg (мікро- 8,41 %, НЧ — дефіцит 21,86 %) та 

накопичення Ca (для МЧ — 33,52 % , а для НЧ — 45,48 %) та K (для МЧ- 

надлишок на 19,86 %, а для НЧ - на 27,66 %). 

       Дані стосовно розподілу МаЕ та МЕ у цільній крові та тканинах ЩЗ та 

ПЗ за умов впливу сполук Mn надано на рисисунку 5.4.11-5.4.13. Виявлено 

односпрямовані зміни балансу елементів у цільній крові (рис.5.4.11). 

Виключенням є більш високий рівень вмісту Ca (22,31 проти 37,74 %), Mn 

(1,37 проти 3,0 разу) та дефіцит Cr (66,67 проти 48,72 %), Fe (23,45 % проти 

52,55 %) , K (60,86 проти 70,07 %), Se (26,86 % проти 25,38) та Zn (47,23 % 

проти 58,93 %). 
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Рис. 5.4.11. Діаграма змін елементного балансу в цільній крові щурів за 
умов підгострого перорального впливу сполук мангану 

   Дисбаланс МаЕ та МЕ за умов перорального впливу сполук Mn у 

тканині ЩЗ був наступним. Так, за умов впливу Mn(NO3)2 він 

характеризувався дефіцитом для елементів: Ca (41,31 %), Cu (19,05 %), Mg 

(66,20 %) та Se (22,21 %) та  надлишком I (у 38,97 %), Cr (45,0 %), Fe (у 1,74 

разу), Mn (у 1,42 разу) та K (у 2,62 разу). Дія НЧ Mn-Ctr характеризувалась 

дефіцитом Ca (40,0 %), Cu (19,0 %), цинку (57,50 %) та більш суттєвим 

надлишком I (порівняно з вмістом за умов дії Mn(NO3)2 зростання в 1,53 

рази, Fe (у 1,27 разу), Mn (у 1,70 разу), K (у 3,03 разу) та Se (27,22 %). 

   Ефекти дії сполук Mn на тканину ПЗ були наступними: дефіцит для Ca 

(32,95 %), Cr (97,14 %), P за умови експозиції Mn(NO3)2) та надлишок для 

інших металів. За умов експозиції НЧ Mn-Ctr спостерігали надлишок Ca 

(45,31 %), Cu (11,36 %), Mg (16,69 %), K (73,05 %), Se (56,45 %) та Zn (46,25 

%).  Встановлено дефіцит Fe (11,03 %) та P (46,84 %). 

        Дисбаланс геностабілізуючих елементів (Se, Zn, Fe, Cu) та 

генотоксичних  елементів   (Al,  Cr,  Ag)     веде    до     пошкоджуючої    дії 

нейроендокринної системи [112, 123, 172, 368, 416]. З огляду на ці уявлення 

Ag,  Al, Cr здатні індукувати генні пошкодження, а елементи Se, Zn, Fe, Cu   
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Рис. 5.4.12. Діаграма змін елементного балансу в тканині щитоподібної 
залози щурів за умов підгострого перорального впливу сполук мангану 
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Рис. 5.4.13. Діаграма змін елементного балансу в тканині підшлункової 
залози щурів за умов підгострого перорального впливу сполук мангану 

забезпечують захист генів. 

Отримані дані підтверджують існуючі уявлення про більш високу 

токсичність металів у формі НЧ навіть тих речовин, які за дії частинок 

мікрометрового (сполуки металів) діапазону є відносно біологічно інертними 

(як це є характерним для Al). Механізм токсичності металів в залежності від 

їх фізико-хімічних властивостей є різним. 

 За умов підгострого  інтарперитонеального введення нітратів Al, Ag, Cr 

та Mn у дозі 0,5 мг/кг та гострого перорального  МК (нітрати  металів) та НЧ 
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(оксиди для Al, Ag та цитрати для Cr та Mn) введення металів у дозах 0,05  

(для Ag) та  0,5 мг/кг (для Al, Cr та Mn)  відбувається накопичення Al, Ag, Cr 

та Mn у внутрішніх органах експериментальних тварин та у ендокринних 

органах, зокрема. Al довше утримується в тканині ЩЗ, ніж Ag, а Mn краще, 

ніж Cr, але в тканині ПЗ картина є зворотною.  

      Виявлено, що інтраперитонеальне введення Al(NO3)3 та AgNO3 

супроводжувалося суттєвими змінами мікроелементного  гомеостазу в 

цільній крові та тканинах ендокринних органів (ЩЗ і ПЗ) щурів, ніж за умов 

дії Mn(NO3)2  і Cr(NO3)3, що свідчить  про дезінтеграцію ендокринної 

системи за рахунок дефіциту Йоду та дисбалансу тиреоспецифічних 

елементів (Ca, Mg, Mn,Cr, Se, Zn).  

  Мікроелементний гомеостаз  за умов перорального впливу металів 

демонстрував найбільшу кількість дисбалансів для Ca, Fe, Mg, Se, P, Zn  

переважно за умови дії їх НЧ. За виявленими ефектами дезінтеграції  

мікроелементного балансу вони можуть бути розташовані у наступний 

ряд:Al →Cr→Ag→ Mn. Показовим було встановлення залежності змін 

біоелементів між цільною кров’ю та ендокринними органами тварин. 

 

5.5. Біохімічні показники за умов різного введення сполук металів 

 

Дослідження проведено за умов як підгострого інтраперитонеального 

введення сполук металів та у відновний період, так і за умов гострої 

пероральної експозиції розчинів МЧ (нітрати металів) та НЧ оксидів та 

гідратів металів. Дози інтраперитонеального введення були: для Ag — 0,5 

мг/кг маси тварин, для Al — 0,50 мг/кг маси  щурів, для Cr 0,5 мг/кг маси, 

для Mn 0,5 мг/кг маси  впродовж 30 днів та у постекспозиційний період 

(через 30 днів). За умов перорального введення МК та НЧ металів доза Ag 

складала 0,05 мг/кг маси, доза Al — 0,5 мг/кг маси, доза Cr — 0,5 мг/кг, доза 

Mn — 0,5 мг/кг продовж  14 днів. Обрані дози досліджуваних металів були 
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нижчими за поріг токсичності  та були збільшені у 2, 5 та 10 разів порівняно з 

ГДК у питній воді та рівнем їхнього перорального надходження.  

Інтраперитонеальне введення сполук металів вело до 

різноспрямованих змін біохімічних показників (табл. 5.5.1-5.5.2) за умов 

експозиції впродовж місяця. Так, вміст альбуміну (у сироватці  крові) 

достовірно зростав за умов підгострого впливу AgNO3 (на 14,75 %) та 

Cr(NO3)3 (у 1,33 разу), що свідчить про зростання онкотичного тиску крові. 

Дія сполук Al(NO3)3 та Mn(NO3)2, навпаки, вела до зниження вмісту білка 

(31,06 та 31,06 % відповідно), що свідчить про збільшення катаболізму та 

пригнічення роботи ЩЗ. Водночас інтраперитонеальне введення Al(NO3)3 та 

Cr(NO3)3  вело до достовірного зниження рівня АТФ у еритроцитах (на 13,79 

та 56,90 % відповідно), що свідчить про пригнічення процесів аеробного 

дихання. Встановлено, що вплив Al веде до порушень процесів 

фосфорилювання (синтез АТФ) завдяки високій взаємодії зі сполуками Р 

[279, 342]. Al транспортується білками (плазми) крові [170, 303], а Cr, 

навпаки, накопичується у еритроцитах [287, 302]. І в тому, і в іншому 

випадку ці метали змінюють енергообмін, у результаті чого клітини крові 

втрачають здатність до нормального розмноження, починають ділитися 

хаотично [136, 278]. 

Висока здатність ВМ утворювати комплексні сполуки з білками 

обумовлює їхню роль в зниженні активності багатьох ферментів та їхніх 

систем [181, 279, 303, 402]. За умов підгострого інтраперитонеального 

впливу металів було виявлено їхній різноспрямований вплив на 

церулоплазмін (ЦП). Так, вміст ЦП зростав за умов дії AgNO3 (у 1,53 разу) та 

знижувався за умов дії Cr(NO3)3 (на 46,02 %). ЦП відомий як сироватковий 

антиоксидант (каталізує окиснення поліфенолів, поліамінів, відіграє важливу 

роль у метаболізмі Fe)  і тому зростання вмісту цього білка свідчить про 

відновлення кисню в клітинах, а зниження рівня — про пригнічення 

окиснювально-відновних процесів. 
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Інший детоксикуючий протеїн металтіонеїн (МТ) у своїй будові має 

високий вміст цистеїну. МТ здатний зв’язувати як есенційні (Zn, Cu), так і 

токсичні (Cd, Hg, Ag, As) елементи, та демонструє, якою мірою організм 

бореться з токсинами [147, 271]. У дослідженні було виявлено достовірно 

низький рівень вмісту МТ за умов впливу AgNO3 (у 7 разів) та Cr(NO3)3  (на 

43 %), що свідчить про низький рівень детоксикації, або вона відбувається за 

рахунок інших систем. 

Біохімічні зміни показників ендокринної системи за умов підгострого 

введення металів, які демонструють стан ЩЗ та ПЗ, надано в таблицях 5.5.1-

5.5.2. Слід зазначити, що рівень глюкози за умов інтраперитонеального 

введення сполук металів впродовж 1 місяця був достовірно нижчим ніж за 

умов впливу AgNO3 (на 62,71 %), Mn(NO3)2   (на 32,54 %) та Cr(NO3)3   (на 

53,21 %), окрім рівня глюкози для Al (табл 5.5.1). Відомо, що глюкоза поряд з 

АТФ забезпечує енергією організм на рівні клітинного дихання, на її вміст у 

крові впливають гормони (інсулін, глюкагон, кортизон, Т4, Т3, адреналін).  

Зниження рівня глюкози свідчить про пригнічення енергетичних 

процесів у тканинах тварин.  Рівень С-пептиду  (попередника інсуліну) 

зростав у групі тварин, які отримували розчин AgNO3 (на 28 %), Al (NO3)3 (на 

15 %) та найсуттєвіше для Cr (NO3)3 (на 60,0 %). 

При цьому зміни показників стану ЩЗ, як то вміст I, вільного Т4 та ТТГ 

наступні. Йод — елемент, що міститься у високих концентраціях у тканині 

ЩЗ та необхідний для синтезу тиреоїдних гормонів. Вміст I мав достовірно 

високий рівень за умов впливу Al (NO3)3 (у 1,20 разу), але за умов дії інших 

металів рівень I був дещо зниженим (на 31,81 % за умов дії Al (NO3)3, на 

49,96 за умов дії Mn (NO3)2 та 42,84 % за умов дії Cr (NO3)3).
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Таблиця 5.5.1 

Біохімічні показники сироватки крові експериментальних тварин за умов інтраперитонеального введення 

сполук металів впродовж місяця в дозі 0,5 мг/кг (M±m, Me) 

Показник Контроль AgNO3  Al (NO3)3 Mn (NO3)2 Cr (NO3)3 
Альбумін, г/л 54,29 ± 0,71 

(54,0) 
62,30 ± 4,61 
(62,0) 

37,43 ± 6,13* 
(36,50) 

37,43 ± 6,10* 
(36,50) 

72,34 ± 4,60* 
(72,30) 

АТФ еритроцитів, мкмоль/л 159,14 ± 3,17 
(156,0) 

142,69 ± 0,52 
(140,20) 

137,19 ± 0,32* 
(136,0) 

139,93 ± 1,74 
(140,20) 

68,59 ± 0,32* 
(68,60) 

Церулоплазмін сироватки 
крові, мкмоль/л 

1,89 ± 0,25 
(1,90) 

2,91 ± 0,10* 
(2,90) 

2,90 ± 0,30 
(2,80) 

1,80 ± 0,10 
(1,75) 

0,87 ± 0,03* 
(0,88) 

Металотіонеїн,мкмоль/л 0,07 ± 0,02 
(0,05) 

0,010 ± 0,002* 
(0,01) 

0,050 ± 0,002 
(0,04) 

0,050 ± 0,001 
(0,05) 

0,040 ± 0,002* 
(0,04) 

Глюкоза, г/л 4,21 ± 0,16 
(4,22) 

1,57 ± 0,22* 
(1,56) 

3,05 ± 0,11 
(2,96) 

2,84 ± 0,10* 
(2,80) 

1,97 ± 0,02* 
(1,90) 

С-пептид, нг/мл 0,70 ± 0,008 
(0,69) 

0,90 ± 0,01* 
(0,89) 

0,810 ± 0,004* 
(0,80) 

0,620 ± 0,021 
(0,60) 

1,12 ± 0,01* 
(1,10) 

Йод, мкг/г 51,17 ± 5,02 
(52,0) 

16,28 ± 0,30* 
(16,20) 

61,76 ± 1,51* 
(62,0) 

24,54 ± 0,36* 
(25,0) 

21,92 ± 0,30* 
(22,0) 

Вільний Т4, нг/мл 2,40 ± 0,41 
(2,36) 

1,73 ± 0,25* 
(1,75) 

1,93 ± 0,11 
(1,94) 

2,04 ± 0,16 
(2,04) 

1,88 ± 0,21* 
(1,84) 

ТТГ, нг/мл 0,30 ± 0,04 
(0,29) 

0,20 ± 0,006* 
(0,19) 

0,26 ± 0,04 
(0,25) 

0,20 ± 0,006* 
(0,21) 

0,26 ± 0,04 
(0,27) 

 Примітка. Тут і в табл 5.5.2-5.5.5: * Значення < 0,05 — достовірно порівняно з контролем (Р< 0,05). 
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Водночас дія AgNO3 та Mn (NO3)2  вела до достовірного зниження 

рівня ТТГ (відповідно на 33,34 % для Ag та Mn) та вільного Т4 для AgNO3 та 

Cr (NO3)3  (відповідно на 26,96 % та 20,61 %). Відомо, що між 

концентраціями вільного Т4 та ТТГ крові існує зворотня залежність: 

зростання концентрації тироксину (Т4) веде до зниження синтезу ТТГ і 

навпаки. Така зворотня залежність забезпечує енергетичний баланс, збільшує 

синтез білків. Зростання ТТГ веде до проліферації (збільшення) тканини ЩЗ. 

Гормон Т4 (особливо вільний Т4) дає більш точну інформацію про стан ЩЗ, 

окрім того його концентрація залежить не тільки від співвідношення секреції 

та розпаду, але й від зв’язуючої здатності білків і насамперед альбуміну. У 

даних дослідженнях такої зворотної залежності не виявлено, але водночас 

зниження концентрації ТТГ та Т4 (вільного) на фоні зниження рівня 

альбуміну і АТФ (для Al (NO3)3 та Mn (NO3)2 ) свідчить про пригнічення 

функції ЩЗ. 

У відновний період (табл. 5.5.2.) відмічалось зниження вмісту 

альбуміну за умов впливу AgNO3 (на 48,52 %) та зростання вмісту альбуміну 

за умов впливу Al (NO3)3,  (на 21,01 %) та Mn (NO3)2  (на 35,05 %). 

Концентрація АТФ також зростала за умов дії Al (NO3)3 (на 44,83 %) та Cr 

(NO3)3   (на 35,25 %) та знижувалась за умов дії Mn (NO3)2   (на 27,59 %).  

У відновний період також спостерігали різноспрямований характер 

змін ЦП: за умов дії Al (NO3)3  — зниження на 61,96 %, Cr (NO3)3  на 60,32 %, 

та зростання на 18,61 % за умов постекспозиційного впливу Mn (NO3)2. У 

відновний період більш явним було зростання МТ (порівняно з періодом 

експозиції) у групі тварин, які зазнали впливу Al (NO3)3  (у 10,0 разу) та 

Al(NO3)3  (у 2,3 разу). Вміст глюкози у відновний період знижувався за умов 

впливу AgNO3 (на 36,7 %) та зростав за умов впливу Mn (NO3)2   (на 50,64 %), 

при цьому достовірні зміни для С-пептиду були виявлені у відновний періоду 

у групі, які отримували Ag (на 27,84 %). 
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Таблица 5.5.2 

 Біохімічні показники сироватки крові експриментальних тварин за умов інтраперитонеального введення 

сполук металів у відновний період (M±m, Me) 

Показник Контроль AgNO3  Al (NO3)3 Mn (NO3)2 Cr (NO3)3 
Альбумін, мг/л 59,50 ± 9,86 

(60,50) 
30,63 ± 8,20* 
(30,60) 

72,0 ± 4,52 
(72,0) 

80,34 ± 4,65* 
(80,50) 

52,50 ± 10,86 
(53,0) 

АТФ еритроцитів, мкмоль/л 159,14 ± 3,17 
(156,0) 

186,58 ± 1,90 
(190,0) 

230,48 ± 2,22* 
(230,50) 

115,24 ± 1,74* 
(114,50) 

215,24 ± 0,72* 
(214,0) 

Церулоплазмін сироватки 
крові, мкмоль/л  

1,89 ± 0,43 
(1,80) 

1,67 ± 0,08 
(1,60) 

0,72 ± 0,13* 
(0,70) 

2,25 ± 0,32* 
(2,20) 

1,14 ± 0,10* 
(1,10) 

Металотіонеїн,мкмоль/л 0,010 ± 0,001 
(0,01) 

0,01 ± 0,002 
(0,01) 

0,10 ± 0,002* 
(0,10) 

0,023 ± 0,013* 
(0,020) 

0,010 ± 0,003 
(0,01) 

Глюкоза, г/л 6,24 ± 0,07 
(6,20) 

3,95 ± 0,07* 
(3,90) 

4,26 ± 0,05 
(4,25) 

9,40 ± 0,11* 
(9,50) 

6,84 ± 0,07 
(6,70) 

С-пептид, нг/мл 0,97 ± 0,03 
(0,97) 

0,70 ± 0,14* 
(0,69) 

0,88 ± 0,13 
(0,90) 

0,76 ± 0,19 
(0,76) 

0,97 ± 0,03 
(0,95) 

Йод, мкг/г 51,08 ± 5,95 
(51,20) 

24,37 ± 0,13* 
(24,40) 

59,98 ± 0,76 
(59,90) 

24,54 ± 0,36* 
(24,50) 

51,25 ± 4,96 
(50,30) 

Вільний Т4, нг/мл 2,12 ± 0,4 
(2,10) 

1,93 ± 0,23 
(1,90) 

1,93 ± 0,23 
(1,90) 

2,56 ± 0,15* 
(2,60) 

2,75 ± 0,59* 
(2,80) 

ТТГ, нг/мл 0,26 ± 0,04 
(0,26) 

0,180 ± 0,006* 
(0,18) 

0,17 ± 0,02* 
(0,16) 

0,19 ± 0,03 
(0,20) 

0,26 ± 0,06 
(0,25) 
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Вміст I у цей період знижувався достовірно в групах тварин, які 

отримували Ag (на 52,29 %) та Mn (на 48,04 %). Вільний тироксин (Т4) 

достовірно зростав у сироватці крові тварин у відновному періоді, для груп, 

що отримували манган (на 20,75 %) та хром (на 29,72 %), у той час як, вміст 

ТТГ достовірно знижувався у тварин, які зазнали впливу Алюмінію (на 34,62 

%) та Аргентуму (на 30,77 %). 

Отже, у відновний період відбувались певні зміни біохімічних 

показників, які залежали від металу та тривалості спостереження. Виявлено 

зниження вмісту альбуміну (для Ag) та зростання (для Al та Mn), що було 

протилежним змінам у експозиційний період. Такі самі зміни відбувались з 

умістом АТФ. Зростання у відновний період для Al і Cr та зниження для Mn. 

Рівень глюкози у відновний період зростав для Mn, але для Ag був зниженим. 

Вміст ЦП змінювався більш ефективно. Тобто, у відновний період 

знижувався за дії Al та Cr і зростав за дії Mn. Рівні МТ у відновний період 

зростали за умов дії Al та Mn, що свідчить про детоксикацію у відповідь на 

вплив цих металів, але  в період експозиції вміст МТ знижувався за умов дії 

Ag та Cr. Рівні йоду та тиреоїдних гормонів за умов дії Ag знижувалися. 

Після експозиції Al зростав Йод та знижувався ТТГ, та за умов дії Mn вміст 

йоду знижувався та зростав рівень вільного Т4. 

Таким чином, вплив металів на енергетичний обмін, процеси 

окиснювального фосфорилювання та баланс гормонів ЩЗ та ПЗ за 

зростанням ефекту можна розташувати наступним чином: 

Хром>Алюміній>Манган> Аргентум. 

Пероральне введення солей AgNO3 та Al (NO3)3 впродовж 14 днів 

супроводжувалось змінами буферних властивостей білків сироватки крові 

щурів (табл. 5.5.3). Спостерігали достовірне зниження (на 55,75 %) рівня 

альбуміну крові після введення  AgNO3 та його зростання (на 21,01 %) після 

введення Al(NO3)3, тобто, виявлені різноспрямові ефекти дії металів на 

в’язкість крові (онкотичний тиск). Окиснювальне фосфорилювання не 

зазнавало суттєвих змін (рівень АТФ достовірно не змінювався). Однак при 
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цьому рівень глюкози знижувався за умов впливу солі AgNO3 (на 42,86 %) та 

Al(NO3)3 (на 20,17 %), що свідчить про порушення енергетичного 

забезпечення тканин піддослідних тварин. Вміст ЦП у сироватці крові щурів 

під час введення солі AgNO3 зростав (на 50,75 %), що свідчить про напругу 

окисно-відновних процесів та участь ЦП у транспорті Ag. Під час впливу солі 

Al(NO3)3 спостерігається пригнічення синтезу ЦП (тенденція). Відмічено, що 

вміст МТ за умов перорального впливу солі Al(NO3)3 зростав, що свідчить 

про детоксикуючу роль МТ. 

Біохімічні зміни гормональної панелі показників були наступними. 

Рівень Йоду в обох дослідних групах знижувався (на 61,89 та 49,99 % 

відповідно), що свідчить про недостатню функцію ЩЗ. Було виявлено, що 

вміст гормонів ЩЗ знижувався за умов впливу солі AgNO3 (на 8,96 % для 

вільного Т4 та 40,0 % для ТТГ), але за умов впливу солі Al(NO3)3 

спостерігалось зростання їхнього рівня, особливо ТТГ (на 20,75 %). 

Біохімічні показники, які відображають функцію ПЗ змінювались 

також. Рівень глюкози, як було вказано вище, знижувався в обох групах, а 

вміст С-пептиду зростав у групі тварин, які отримували AgNO3. Таким чином, 

соли металів ведуть до значних біохімічних змін, у той час як рівні гормонів 

суттєво не змінювались. 

Пероральне введення НЧ оксидів металів  приводило до змін буферних 

властивостей білків сироватки крові щурів. Спостерігали зростання рівня 

альбуміну (на 40,8 %) за умов дії НЧ Ag2O та активацію аеробного дихання, 

яке відбувається за участі АТФ (на 20,29 %). У випадку експозиції НЧ Al2O3 

достовірно знижувався рівень альбуміну (на 37,51 %), але АТФ в 

еритроцитах не змінювався. І це зрозуміло, тому що відомо, що Al не 

накопичується в еритроцитах [7, 220, 405]. 
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Таблиця 5.5.3 

Біохімічні показники сироватки крові самців-щурів за у мов перорального введення сполук аргентуму та 

алюмінію  залежно від форми металу (M±m, Me) 

Показник Контроль AgNO3 НЧ Ag2O у  
1 % ПВП 

 Al(NO3)3 НЧ Al2O3 у 
 1 % ПВП 

Альбумін, г/л 59,50 ± 9,68 
(57,40) 

26,33 ± 7,94* 
(31,0) 

83,77 ± 9,87* 
(80,0) 

72,0 ± 9,01* 
(78,0) 

37,18 ± 6,13* 
(28,75) 

АТФ еритроцитів, мкмоль/л 130,77 ± 1,46 
(130,80) 

119,87 ± 3,52* 
(120,0) 

157,30 ± 2,30* 
(156,0) 

119,90 ± 3,32* 
(120,0) 

132,0 ± 4,10 
(130,0) 

Церулоплазмін сироватки 
крові, мкмоль/л  

1,90 ± 0,15 
(1,10) 

2,87 ± 0,23* 
(2,27) 

1,42 ± 0,20* 
(1,40) 

1,86 ± 0,06 
(1,40) 

2,32 ± 0,20* 
(2,28) 

Металотіонеїн, мкмоль/л 0,16 ± 0,08 
(0,15) 

0,14 ± 0,03 
(0,11) 

0,40 ± 0,13* 
(0,39) 

0,40 ± 0,13* 
(0,40) 

0,14 ± 0,03 
(0,13) 

Глюкоза, г/л 1,19 ± 0,27 
(1,20) 

0,68 ± 0,14* 
(0,97) 

1,20 ± 0,29 
(1,16) 

0,95 ± 0,02* 
(0,97) 

1,230 ± 0,075 
(1,20) 

С-пептид,нг/мл 0,05 0± 0,002 
(0,05) 

0,150 ± 0,001* 
(0,15) 

0,06 ± 0,02 
(0,06) 

0,050 ± 0,002 
(0,05) 

0,050 ± 0,002 
(0,05) 

Йод ЩЗ, мкг/г 92,10 ± 7,63 
(90,20) 

35,10 ± 0,62* 
(36,0) 

56,36 ± 3,60* 
(56,0) 

46,06 ± 0,62* 
(46,0) 

77,35 ± 4,99* 
(76,0) 

Вільний Т4, нг/мл 2,12 ± 0,04 
(2,10) 

1,93 ± 0,53* 
(1,90) 

1,28 ± 0, 42* 
(1,22) 

2,56 ± 0,15* 
(2,60) 

1,14 ± 0,32* 
(1,10) 

ТТГ, нг/мл 0,30 ± 0,04 
(0,29) 

0,18 ± 0,01* 
(0,19) 

0,18 ± 0,06* 
(0,17) 

0,37 ± 0,02 
(0,40) 

0,17 ± 0,02* 
(0,16) 
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У той самий час відмічено пригнічення синтезу ЦП у сироватці крові 

тварин (на 25,44 %), які отримували НЧ Ag2O, що свідчить про порушення 

антиоксидантної функції ензиму, який виробляється в печінці. У випадку 

експозиції НЧ Al2O3 достовірно знижувався рівень ЦП. Крім того, ЦП також 

як і МТ бере участь в неспецифічному захисті організму від негативних 

факторів навколишнього середовища [57, 172, 220]. У разі дії НЧ Ag2O 

неспецифічний захист знижується, але зростає за впливу НЧ Al2O3. 

Встановлено, що за умов впливу НЧ Ag2O рівень МТ зростав в 2,5 разу. Це 

свідчить про те, що низькомолекулярний білок МТ забезпечує захист від 

окиснювального стресу за умов експозиції НЧ Ag2O подібно інтоксикації ВМ 

[271]. Ag, як Hg та As, є тіоловим ядом, спорідненим елементом до SH-груп.  

Важливим моментом подальших досліджень було оцінити, як за умов 

дії металів з різними фізико-хімічними властивостями  тканина ЩЗ 

накопичувала Йод та як при цьому змінювалися гормони ЩЗ. За умов 

пероральної експозиції НЧ Ag2O рівень Йоду в тканині ЩЗ знижувався (на 39 

%),  у  той час  як  за  перорального введення НЧ Al2O3  його  концентрація  в  

тканині ЩЗ мала незначні зміни (на 16,02 %). Рівень вільного Т4 знижувався 

за умов експозиції НЧ Al2O3 на 39,62 %, у той час як концентрація ТТГ 

знижувалася в обох дослідних групах (на 40 та 43 % відповідно), що свідчить 

про різний характер впливу досліджуваних НЧ на функцію ЩЗ. Вміст 

глюкози та С-пептиду, що характеризують стан ПЗ, достовірних змін не 

зазнав. 

Таким чином, можна констатувати, що характер біохімічних змін у 

крові та ендокринних органах тварин за умов дії МЧ (нітрати металів) та НЧ 

оксидів та гідратів металів різний. За силою ефектів, виявлених у 

підгострому експерименті на щурах, можна стверджувати, що НЧ Ag2O 

чинять більший оксидативний стрес на організм тварин та більш виражену 

токсичну дію порівняно с МЧ металу. Пригнічення функції ЩЗ подібне, як 

для НЧ Ag2O, так і для НЧ Al2O3. За силою виявлених ефектів МК та НЧ 
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металів їх можна ранжувати наступним чином: Al (NO3)3 →НЧ Al2O3→ НЧ 

Ag2O→ AgNO3. 

За умов перорального введення нітратів мангану та хрому біохімічні 

зміни були наступними (табл. 5.5.4). Так, вміст альбуміну зростав у 2,22 разу 

за умов експозиції Mn (NO3)2, у той час як за умов впливу Cr(NO3)3 - тільки 

на 27,22 %. Вміст АТФ у еритроцитах тварин за умов експозиції Mn(NO3)2 

достовірно знижувався (на 48,72 %), а за умов дії Cr(NO3)3 рівень зростав 

майже у 2,0 разу. Вміст ЦП зростав у 3,66 разу у випадку дії Mn(NO3)2 й у 

1,64 разу за умов пероральної експозиції Cr(NO3)3. Рівень МТ при цьому в 

обох дослідних групах зростав однаково (у 3,15 разу). 

Рівень Йоду зростав за умов експозиції солями хрому та мангану 

відповідно на 38,97 та 21,21 %. Вміст вільного Т4 достовірно збільшувався на 

23,11 % за умов експозиції Cr(NO3)3. Рівень ТТГ суттєвих коливань не 

зазнавав. Вміст глюкози знижувався на 48 % за умов дії  Cr(NO3)3, С-пептид 

при цьому зростав у 2,0 рази. 

За умов експозиції НЧ Mn-Ctr  відбувалося зростання альбуміну (у 4,44 

разу), МТ (у 3,10 разу), глюкози (на 38,67 %) та Йоду (у 2,53 разу). Стосовно 

вмісту АТФ, С-пептиду та гормонів ТТГ і Т4, то достовірних коливань не 

було виявлено. Дія НЧ Cr-Ctr проявлялася в зниженні вмісту альбуміну в 

сироватці крові (на 55,85 %), зростанні МТ (у 3,6 разу), зниженні рівня 

глюкози (на 68 %) та зростанні концентрації С-пептиду (у 3,0 разу). 

При цьому суттєві зміни відбувалися в рівні Йоду (накопичення в 

тканині ЩЗ на 34,96 % порівняно з контролем) та гормонів ЩЗ (зростання 

ТТГ на 30 % та Т4 на 32,08 %). Тобто, ефект дії НЧ Cr-Ctr на біохімічні 

показники крові та ендокринної системи був більшим порівняно з дією НЧ 

НЧ Mn-Ctr та Cr (NO3)3. Характер цих змін також був різним і за силою 

ефекту їх можна ранжувати в наступний ряд: Mn (NO3)2 → НЧ Mn-Ctr→ Cr 

(NO3)3→ НЧ Cr-Ctr. 
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Таблиця 5.5.4 

Біохімічні показники сироватки крові самців-щурів за умов перорального введення сполук мангану та 

хрому  залежно від форми металу (M±m, Me) 

Показники Контроль Mn (NO3)2  НЧ Mn-Ctr  Cr (NO3)3  НЧ Cr-Ctr 

Альбумін, г/л 72,0 ± 17,55 
(52,0) 

160,0 ± 38,39* 
(130,0) 

320,0 ± 51,64* 
(300,0) 

52,40 ± 6,14 
(48,0) 

31,80 ± 6,87 
(26,0) 

АТФ еритроцитів, 
мкмоль/л 

130,77 ± 1,46 
(126,0) 

67,06 ± 0,90* 
(65,0) 

97,24 ± 0,60 
96,0() 

285,01 ± 3,20* 
(280,0) 

399,02 ± 0,90* 
(),320,0 

Церулоплазмін 
сироватки крові, мкмоль/л 

1,63 ± 0,13 
(1,60) 

5,98 ± 0,67* 
(4,46) 

5,08 ± 0,41* 
(4,20) 

2,70 ± 0,19* 
(1,92) 

1,75 ± 0,21 
(1,57) 

Металтіонеїн, мкмоль/л 0,16 ± 0,06 
(0,20) 

1,63 ± 0,41* 
(0,90) 

1,72 ± 0,26* 
(1,81) 

1,63 ± 0,54* 
(1,60) 

1,72 ± 0,35* 
(1,70) 

Глюкоза, г/л 0,75 ± 0,03 
(0,74) 

0,60 ± 0,03 
(0,60) 

1,04 ± 0,13* 
(1,06) 

0,39 ± 0,11* 
(0,33) 

0,24 ± 0,03* 
(0,25) 

С-пептид,нг/мл 0,050 ± 0,002 
(0,05) 

0,07 ± 0,01 
(0,06) 

0,04 ± 0,01 
(0,04) 

0,10 ± 0,03* 
(0,09) 

0,15 ± 0,03* 
(0,14) 

Йод ЩЗ, мкг/г 33,95 ± 3,33 
(34,0) 

47,18 ± 0,68* 
(46,0) 

85,91 ± 14,49* 
(86,0) 

41,15 ± 0,02* 
(40,20) 

45,82 ± 3,07 
(45,0) 

Вільний Т4, нг/мл 2,12 ± 0,04 
(2,10) 

1,90 ± 0,20 
(1,90) 

1,93 ± 0,23 
(1,90) 

2,61 ± 0,15* 
(2,60) 

2,80 ± 0,27* 
(2,78) 

ТТГ, нг/мл 0,20 ± 0,03 
(0,20) 

0,18 ± 0,02 
(0,17) 

0,20 ± 0,03 
(0,20) 

0,19 ± 0,03 
(0,18) 

0,26 ± 0,06* 
(0,24) 
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Враховуючи відому статеву специфічність дії металів, важливим було 

дати порівняльну оцінку дії солей металів за умов їхньої пероральної 

підгострої експозиції. У таблиці 5.5.5 наведено результати порівняння дії 

AgNO3 та Аl(NO3)3 на зміни біохімічних показників самців і самок щурів. 

Так, у самок вміст альбуміну знижувався на 14,29 % за умов перорального 

впливу Al(NO3)3, у той час як у самців вміст альбуміну зростав (на 78,23 %). 

Вміст альбуміну знижувався тільки у самців за умов впливу AgNO3 

(зниження вмісту на 43,98 %). Вміст АТФ еритроцитів у самок зростав у 

групі, яка отримувала Al(NO3)3, а у самців незначною мірою знижувався за 

умов дії AgNO3 (на 11,32 %). ЦП зростав у самок за умов дії Al(NO3)3 (на 

16,92 %), але у самців при цьому знижувався на 34,05 %. Водночас у самців 

виявлено зростання вмісту ЦП за умов дії AgNO3 на 32,14 %. У самок 

Al(NO3)3  пригнічувала активність МТ (зниження концентрації на 36,84 %), 

але у самців — зростання рівня МТ у 2,50 разу. Більше на функціональний 

стан ПЗ впливав Al(NO3)3   — зростання  вмісту   глюкози  у  2,88 разу   та С-

пептиду у 2,80 разу. У самців за умов дії Al(NO3)3 збільшувався вміст 

глюкози у сироватці крові на 26,67 %. Більш небезпечним була дія AgNO3 на 

самок. Зростав рівень Йоду в тканині ЩЗ (на 24,74 %), рівень Т4 (на 19,41 %) 

та ТТГ (на 31,25 %), у той час як у самців ефект більш виражений за умов дії 

Al(NO3)3. Накопичення Йоду в тканині ЩЗ зростало на 35,67 %, а гормона 

вільного Т4  - на 20,75 %. 

Порівнюючи отримані результати, можна сказати, що самки більш 

чутливі до дії AgNO3, а самці до впливу — Al(NO3)3. Пояснюється це тим 

фактом що Аргентум, як ВМ, відомий спорідненістю SH-груп білків і 

здатний інактивувати стероїдні гормони репродуктивної системи самок, а 

Aлюміній чинить пригнічуючу дію на енергетичний обмін і гормони ПЗ, що є 

більш характерним для осіб чоловічої статі. 
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Таблиця 5.5.5 

Біохімічні показники сироватки крові експериментальних тварин за умов перорального введення сполук 

аргентуму та алюмінію  залежно від статі тварин (M±m, Me) 

Самки Самці Показник 

Контроль AgNO3  Al2O3 Контроль AgNO3  Al2O3 
Альбумін, г/л 56,0 ± 0,86 

(65,20) 
49,33 ± 2,15 
(48,20) 

48,0 ± 2,58 
(48,0) 

47,0 ± 8,37 
(46,50) 

26,33 ± 7,94* 
(28,75) 

83,77 ± 9,87* 
(84,20) 

АТФ еритроцитів, мкмоль/л 80,17 ± 0,34 
(80,18) 

93,81 ± 0,61 
(94,20) 

104,23 ± 0,61* 
(104,20) 

130,80 ± 1,50 
(130,60) 

115,99 ± 
0,79* 
(116,0) 

121,02 ± 0,17 
(120,0) 

Церулоплазмін сироватки 
крові, мкмоль/л  

1,89 ± 0,10 
(1,90) 

2,09 ± 0,92 
(2,10) 

1,66 ± 0,36* 
(1,70) 

2,21 ± 0,15 
(1,95) 

2,87 ± 0,23* 
(2,27) 

1,42 ± 0,20* 
(1,40) 

Металтіонеїн, мкмоль/л 0,19 ± 0,04 
(0,18) 

0,11 ± 0,02* 
(0,10) 

0,12 ± 0,04 
(0,12) 

0,16 ± 0,08 
(0,15) 

0,14 ± 0,03 
(0,13) 

0,40 ± 0,13* 
(0,42) 

Глюкоза, г/л 0,85 ± 0,05 
(0,82) 

0,70 ± 0,05 
(0,72) 

2,45 ± 0,10* 
(2,46) 

0,75 ± 0,03 
(0,80) 

0,68 ± 0,14 
(0,70) 

0,95 ± 0,02* 
(0,96) 

С-пептид,нг/мл 0,050 ± 0,002 
(0,05) 

0,06 0± 0,001 
(0,06) 

0,140 ± 0,002* 
(0,15) 

0,050 ± 0,002 
(0,05) 

0,045 ± 0,002 
(0,05) 

0,050 ± 0,001 
(0,05) 

Йод ЩЗ, мг/л 20,49 ± 0,59 
(20,52) 

25,56 ± 0,41* 
(24,58) 

20,20 ± 0,13 
(20,18) 

33,95 ± 3,33 
(34,02) 

35,10 ± 0,62 
(35,0) 

46,06 ± 0,62* 
(46,62) 

Вільний Т4, нг/дл 1,70 ± 0,03 
(1,65) 

2,03 ± 0,55* 
(1,98) 

1,82 ± 0,05 
(1,80) 

2,12 ± 0,04 
(2,10) 

1,93 ± 0,23 
(1,95) 

2,56 ± 0,15* 
(2,55) 

ТТГ, нг/мл 0,16 ± 0,02 
(0,16) 

0,21 ± 0,04* 
(0,22) 

0,19 ± 0,005 
(0,18) 

0,20 ± 0,03 
(0,20) 

0,17 ± 002 
(0,18) 

0,19 ± 0,003 
(0,18) 
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Аналізуючи отримані результати, слід відзначити відомі факти. 

Альбумін за походженням є негліколізованим білком, що синтезується 

паренхіматозними клітинами печінки. Його вміст у сироватці крові відіграє 

важливу роль у підтримці онкотичного тиску (за рахунок альбуміну 

формується 80 % онкотичного тиску крові). У плазмі крові альбумін також 

бере участь у транспорті різних сполук (вільних жирних кислот, білірубіну, 

гормонів, іонів металів). Сироватковий альбумін має період напіврозпаду 18-

20 днів. Цей період скорочується в умовах збільшення катаболізму: при 

важких інфекціях, кровотечах, хірургічних втручаннях та інших впливах. 

Одною з причин зниження альбуміну є тиреотоксикоз, зокрема, зниження 

рівня альбуміну пов’язується з пригніченням функції ЩЗ. Таким чином, 

отримані результати демонструють, що за умов підгострої дії металів 

(інтраперитонеальне введення) Аргентуму та Хрому зростає в’язкість крові, а 

під час експозиції Aлюмінієм та Манганом, навпаки, знижуються буферні 

властивості крові. За умов гострої дії (пероральне введення)  солей алюмінію 

та мангану в’язкість сироватки крові щурів зростає та також —  за умов 

експозиції НЧ Ag2O та НЧ Mn-Ctr. При цьому за умов перорального гострого 

впливу  AgNO3 та НЧ Al2O3 знижується в’язкість крові. Зниження рівня 

альбуміну свідчить про збільшення катаболізму за умов дії металів, як за 

інтраперитонеального, так і за перорального введення металів. Відновлення 

показника відбувається тільки в групах тварин, які отримували Al(NO3)3  та 

Mn(NO3)2. 

Водночас АТФ, як добре відомо, є універсальним джерелом енергії для 

багатьох біохімічних процесів. У реакціях, що протікають у клітині, АТФ 

бере участь у вигляді Mg2+-комплексу. АТФ синтезується під час дихання за 

рахунок хімічної енергії, яка вивільнюється під час окиснення глюкози. 

Інший енергетичний показник — глюкоза. Відомо, що понад половини (60 

%) глюкози надходить у печінку, де близько 2/3 її кількості відкладається у 

вигляді глікогену, а інша частина забезпечує синтез АТФ. Прискорення цих 
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процесів ініціює підвищення інсулінглюкагонового індексу. У дослідженнях 

за умов інтраперитонеального впливу Al(NO3)3, Cr(NO3)3 виявлено 

достовірне зниження рівня АТФ і глюкози крові  для Мангану та Аргентуму, 

що свідчить, навпаки, про пригнічення аеробного дихання клітинами. У 

відновний період тенденція збереглась для Аргентуму, але активність АТФ 

зросла для Алюмінію та Хрому. Стосовно Мангану відмічено 

різноспрямований вплив на АТФ і глюкозу за весь період спостережень. 

Водночас за умов пероральної дії НЧ Ag2O та НЧCr-Ctr аеробне дихання за 

рахунок АТФ зростає, а більш виражений ефект був характерним для МК Cr 

(NO3)3 та НЧ Mn-Ctr. При цьому рівні глюкози знижувались за умов 

експозиції нітратами срібла, алюмінію та хрому. За умови пероральної дії НЧ 

Cr-Ctr  та НЧ Mn-Ctr рівень глюкози знижувався також. Виявлені ефекти 

свідчать про зміни характеру дихання клітин і підвищення інсулінового 

індексу, тобто, напругу з боку ПЗ. 

Висока здатність металів утворювати комплексні сполуки з білками 

обумовлює їхню роль у зниженні активності багатьох ферментів та їх систем 

[279, 280,  281, 303, 402]. Один з них, ЦП (фероксидаза), що містить 8 атомів 

міді (90 % всієї міді плазми). Це білок гострої фази, сприяє взаємодії Fe та 

апотрансферину, бере участь у обміні біогенних амінів (адреналіну, 

норадреналіну, серотоніну) та аскорбінової кислоти, регулює обмін 

симпатичних медіаторів мозку, є сироватковим антиоксидантом, відновлює 

кисень у клітинах і попереджає окиснення жирних кислот. У наших 

дослідження за умов підгострої інтраперитонеальної експозиції металами 

достовірні зміни ЦП виявлені в групі тварин, що отримували Ag (зростання 

рівня ЦП) та Cr (зниження його концентрації). У відновний період рівень ЦП 

був низьким за умов експозиції Al(NO3)3 та Cr(NO3)3  і зростав після дії  

Mn(NO3)2. У гострому досліді за умов перорального введення металів вміст 

ЦП зростав для AgNO3, Mn(NO3)2 та Cr(NO3)3 та НЧ Al2O3, але відмічалось 

зниження рівня ЦП за умов експозиції НЧ Al2O3. Зростання ЦП свідчить про 
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інтенсифікацію окиснювально-відновних процесів, що відбуваються під час 

впливу цих металів, а зниження його вмісту -  про пригнічення 

антиоксидантних властивостей цього ферменту, можливо йдеться про його 

інактивацію [266]. 

МТ - металодепонуючий протеїн,  один з головних детоксикуючих 

білків організму (іншим є цитохром Р 450), який у високій концентрації 

міститься в гепатоцитах, де відіграє важливу роль у детоксикації 

ксенобіотиків та їхніх метаболітів переважно органічної природи). У 

дослідах за умов інтраперитонеальної дії Al(NO3)3 та Mn(NO3)2  рівень МТ 

зростав тільки у відновний період, а під час експозиції його вміст у крові 

знижувався за дії AgNO3. У дослідах за умов перорального введення сполук 

Al(NO3)3, Cr(NO3)3 та Mn(NO3)2  вміст МТ достовірно зростав. Такий самий 

ефект відбувався за умов впливу НЧ Ag2O, НЧ Mn-Ctr та НЧ Cr-Ctr, що 

свідчить про токсичну дію металів, що вивчались в експерименті. 

Відбувались також суттєві зміни показників ендокринної системи. 

Підшлункова залоза. Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну, як відомо, 

відіграють важливу роль поряд з АТФ у забезпеченні енергією організму та 

рівні клітинного дихання. На вміст глюкози крові впливає  одночасно 

декілька гормонів — інсулін, глюкагон, соматотропін, тиреотропін, Т3 и Т4, 

кортизол та адреналін. С-пептид, який є попередником інсуліну, за умов 

підгострого інтраперорального введення солей металів зростав для AgNO3, 

Al(NO3)3 та Cr(NO3)3, але рівень глюкози в цей час був низьким за умов 

впливу AgNO3 і Mn(NO3)2. За умов перорального введення солей металів ы 

наночастинок рівень С-пептиду був високим під час експозиції AgNO3, 

Cr(NO3)3,  та НЧ Cr-Ctr, а глюкоза в цей час знижувалась за умови експозиції 

AgNO3, Cr(NO3)3 та НЧ Cr-Ctr. Для підшлункової залози найбільш руйнуючу 

дію чинив Хром та його НЧ.  

  Щитоподібна залоза. За умов інтраперорального введення рівень ТТГ 

знижувався у групах тварин, які отримували AgNO3  та Mn(NO3)2. У 



 

 

212 

відновний період тенденція зберігалась для Ag, також зниженим був ТТГ у 

групі тварин, які отримували Al. При цьому гормон вільний Т4 та вміст Йоду 

у тканині ЩЗ за умови експозиції AgNO3  були достовірно нижчими від 

вмісту в контролі, у відновний період тенденція збереглася. Зворотня картина 

відмічена за експозиції AgNO3. Таким чином, Ag та Mn чинили пригнічуючу 

дію на синтез гормонів ЩЗ навідь у відновний період (для Mангану). 

Виявлені ефекти з боку гормонів ЩЗ найбільш вираженими були за 

умов перорального впливу AgNO3, Al(NO3)3 та їхніх НЧ і менш вираженими 

були за умови експозиції Cr(NO3)3. Так, за умови гострої пероральної 

експозиції руйнуючу дію чинили  AgNO3, Al(NO3)3 та Cr(NO3)3. 

Проведений порівняльний аналіз дії солей та НЧ AgO та НЧ Al2O3 на 

самців і самок щурів у гострому досліді показав, що онкотичний тиск крові, 

окиснювально-відновні процеси, які відбуваються у тканинах за рахунок 

альбуміну, АТФ, глюкози та  ЦП та МТ чинили більш пригнічуючу дію на 

самців за умов дії Al. Водночас ендокринна система самок за умов дії срібла 

зазнавала більшого впливу, ніж при впливові Al. Дія Ag є більш небезпечною 

для самок, а Al — для самців. 

Підсумовуючи отримані результати біохімічних досліджень можна 

стверджувати, що вплив металів на ендокринну систему залежить від форми 

металів, тривалості експозиції, характеру введення та дози. Найбільш 

руйнуючу дію чинили AgNO3, Cr(NO3)3 та Мn(NO3)2 та НЧ Ag2O та НЧ Cr-

Ctr. 

 

5.6. Вплив Алюмінію, Аргентуму, Мангану та Хрому на структурно- 

морфологічні показники ендокринної системи експериментальних 

тварин в умовах їх підгострого інтраперитонеального та перорального 

введення 

Як відомо, щитоподібна залоза має високу здатність до 

морфофункціональної перебудови під впливом екзо- і ендогенних факторів 
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[1]. Часто науковці називають ЩЗ маркером екологічного стану довкілля. На 

даний момент найбільше вивчено вплив на ЩЗ іонізуючого випромінювання, 

температурного та рухового режимів, водно-електролітного балансу, 

травматичного стресу, тютюнового диму, свинцю, порушеного циркадного 

ритму, різних гормонів і медикаментів [112, 166, 181, 376, 390, 404]. У 

сучасній науковій літературі питання морфології та патогенезу в умовах 

надмірного надходження сполук металів — Ag, Al, Cr та Mn недостатньо 

висвітлені. Морфологічні та функціональні зміни в ЩЗ та ПЗ у 

порівняльному аспекті дії цих металів залишаються мало вивченими, що і 

зумовило актуальність даних досліджень. 

 

5.6.1. Оцінка інтраперитонеального введення сполук алюмінію, 

аргентуму, мангану та хрому 

 

У контрольних тварин у периферичній частині ЩЗ знаходили великі 

фолікули, вистелені переважно кубічним і низьким епітелієм. У центральній 

частині ЩЗ фолікули були середнього розміру. Тироцити мали овальні ядра, 

які були дещо гіперхромними, містили дрібнозернистий гетерохроматин і 

невеликі ядерця (рис. 5.6.1, а, б). У всіх фолікулах знаходили колоїд, проте 

його кількість і густина значно варіювали в різних фолікулах, що добре 

видно на препаратах, забарвлених по Малорі-Слінченко (рис. 5.6.1, в, г). У 

багатьох фолікулах колоїд був густим, не вакуолізованим, особливо в 

периферичній частині ЩЗ. У середнього розміру фолікулах з рідким 

колоїдом тироцити були вищі, майже кубічні, на їхніх апікальних поверхнях 

часто знаходили мікроворсинки (рис. 5.6.1, г). Цитоплазма тироцитів була 

дрібнозернистою. 

Таким чином, у контрольних тварин ЩЗ мала нормальну будову без 

видимих порушень і характеризувалась помірною функціональною 

активністю. 
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Рис. 5.6.1. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів контрольної групи: а — великі 
фолікули у периферичній частині органа, вистелені низькими тироцитами з овальними 
гіперхромними ядрами; б — середні та дрібні фолікули в центральній частині органа, 
вистелені кубічними тироцитами; в — фолікули з колоїдом різної щільності; г — кубічні 
тироцити з мікроворсинками (стрілка) на апікальній поверхні та нормохромними 
кулястими ядрами у фолікулах з рідким колоїдом. Забарвлення: а, б — гематоксилін-
еозин, в, г — по Малорі-Слінченко; а, в — об. ×20, б, г — об. ×40 

 

У тварин, яким інтраперитонеально вводили розчин AgNO3, у 

фолікулах було значно менше колоїду, він був рідшим і містив багато 

резорбційних вакуолей (рис. 5.6.2, в). Більша частина тироцитів, ніж у 

контрольних тварин, мала кубічну форму. Цитоплазма переважної частини 

тироцитів забарвлювалась менш інтенсивно, що може свідчити про нижчу, 

ніж у контрольних тварин, інтенсивність синтетичних процесів у ЩЗ. Часто в 

цитоплазмі знаходили великі вакуолі (рис. 5.6.2, г). Невелика частина 

тироцитів мала пікнотичні ядра (рис. 5.4.2, а, б). Спостерігали десквамацію 

окремих тироцитів (рис. 5.6.2, в). 

 

б а 

в г 
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Рис. 5.6.2. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин AgNO3  
внутрішньоочеревинно: а — рідкий колоїд у фолікулах; б — пікнотичне ядро (стрілка) у 
тироциті; в — десквамація тироциту (стрілка); г — фолікули з малою кількістю колоїду, 
вистелені виснаженими низькими тироцитами та активованими кубічними. Забарвлення: 
а, б — гематоксилін-еозин, в, г — забарвлення по Малорі-Слінченко; а — об. ×20, б, в, г 
— об. ×40 

Таким чином, у тварин, яким інтраперитонеально вводили розчин Ag, у 

ЩЗ спостерігали посилене виведення тиреоїдних гормонів, а структурні 

порушення, можливо, є наслідком виснаження після посиленого 

функціонування. 

У тварин, яким інтраперитонеально вводили Al(NO3)3, у фолікулах ЩЗ 

також було дуже мало колоїду. У частині фолікулів тироцити були кубічні і 

містили нормохромні кулясті ядра з ядерцем (рис. 5.6.3, а, б). 

Тироцити розташовувались на базальній мембрані більш розріджено, 

ніж у ЩЗ контрольних тварин, що може свідчити про загибель  частини. У 

багатьох тироцитах ядра мали неправильну форму, не містили ядерець (рис. 

5.6.3, б, в). Часто знаходили гіперхромні або пікнотичні ядра, у частини ядер 

спостерігали пристінкове розташування хроматину в ядрі (рис. 5.6.3, д).  

в 

б а 

г 
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Цитоплазма переважної більшості тироцитів забарвлювалась слабко, 

часто в ній знаходили великі вакуолі. У частини клітин цитоплазма мала 

вигляд оптично порожньої. 

Таким чином, у ЩЗ тварин, яким інтраперитонеально вводили розчин 

нітрату алюмінію, спостерігали активацію функціональної активності як 

посилення виведення гормонів та дегенеративні зміни тироцитів, можливо, 

як наслідок виснаження. 

В той час у ЩЗ тварин, яким інтраперитонеально вводили розчин 

Cr(NO3)3, лише у периферійно розташованих великих фолікулах зберігалась 

невелика кількість колоїду і в них знаходили багато резорбційних вакуолей 

(рис. 5.6.4, а, б). 

У центральній частині ЩЗ фолікули були дрібними і не містили 

колоїду. У цих фолікулах тироцити мали переважно кубічну форму 

танормохромні кулясті ядра, що свідчило про їхню високу функціональну 

активність. Тироцити нерідко утворювали клітинні скупчення, в яких не 

визначались межі фолікулів. Невелика частка тироцитів мала гіперхромні або 

пікнотичні ядра. У поодиноких фолікулах у порожнині знаходили загиблі 

тироцити і лейкоцити (рис.5.6.4, в) і невеликі ділянки деструкції фолікулів у 

центральній частині ЩЗ. 

Таким чином, гістологічна будова ЩЗ тварин, яким 

інтраперитонеально вводили Cr(NO3)3, свідчить про посилене виведення 

гормонів, накопичених у складі колоїду, і про помірний деструктивний вплив 

цього чинника на тироцити. 
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Рис. 5.6.3. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин 

Al(NO3)3  інтраперитонеально: а — фолікули з невеликою кількістю колоїду; б, в — 
тироцити з пікнотичними ядрами і вакуолізованою цитоплазмою; г — фолікули без 
колоїду; д — тироцити з пристінковим розташуванням хроматину в ядрі (стрілка) і 
вакуолями в цитоплазмі; е — кубічні тироцити з нормохромними ядрами і 
мікроворсинками (стрілка), резорбційні вакуолі у порожнині фолікулів. Забарвлення: а, б, 
в — гематоксилін-еозин, г, д, е — забарвлення по Малорі-Слінченко; а, г — об. ×20, б, в, 
д, е — об. ×40 
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Рис. 5.6.4. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин Cr(NO3)3 
інтраперитонеально: а — великі фолікули в периферичній частині ЩЗ з невеликою 
кількістю колоїду; б — десквамація тироцитів; в — кубічні тироцити з нормохромними 
кулястими ядрами, лейкоцити і десквамовані тироцити в порожнині фолікула; г — 
гетерогенність будови тироцитів, ділянка деструкції фолікула. Забарвлення: гематоксилін-
еозин, а, б, в — об. ×20, г — об. ×40 
 

У тварин, яким інтраперитонеально вводили розчин Mn(NO3)2, так 

само, як і в попередніх групах, у ЩЗ було дуже мало колоїду. Основна маса 

фолікулів були зруйновані і їхні межі вгадувались лише по частково 

збереженим базальним мембранам (рис. 5.6.5, а, б, в), а в порожнині 

знаходили некротичні маси тироцитів. Зберігались лише окремі фолікули в 

периферійних частинах ЩЗ, які містили колоїд з багатьма резорбційними 

вакуолями (рис. 5.6.5, в). Будова тироцитів у цих фолікулах, а саме їхня 

кубічна форма, світлі ядра та забарвлення цитоплазми свідчили про 

активацію резорбції колоїду та інтенсивне виведення гормонів у кров. Біля 

таких фолікулів були чітко видимі капіляри (рис. 5.6.5, г). 

 

а б 

г в 
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Рис. 5.6.5. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин нітрату 
мангану внутрішньоочеревинно: а — великі фолікули в периферичній частині органа з 
невеликою кількістю колоїду; б — некротизовані тироцити; в — загибель тироцитів у 
переважній частині фолікулів; г — збережений фолікул з рідким колоїдом і кубічними 
тироцитами; д – десквамовані тироцити в порожнині фолікула; е — апоптотичні тільця в 
порожнині фолікулів (стрілка). Забарвлення: а, б — гематоксилін-еозин, в, г — по Малорі-
Слінченко; а, б, в — об. ×20, г — об. ×40 

 

В інших фолікулах, де фаза виведення гормонів, можливо, закінчилась 

раніше, тироцити були низькими, містили ущільнені гіперхромні ядра. 

Переважна частина тироцитів знаходилась у стані некробіозу або апоптозу 
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(рис. 5.6.5, б, г). У порожнинах багатьох фолікулів знаходили некротичні 

маси або типові апоптотичні тільця (рис. 5.6.5, д, е). 

Таким чином, інтраперитонеальне введення розчину Mn(NO3)2 

призводило до майже повного вичерпання запасів тиреоїдних гормонів у 

складі колоїду ЩЗ і її руйнування. 

 

5.6.2. Морфологічні зміни тканин щитоподібної залози піддослідних 

тварин за умов підгострого перорального впливу сполук алюмінію, 

аргентуму, мангану та хрому 

 

У тварин, яким per os вводили розчин AgNO3, розміри фолікулів ЩЗ 

були близькими до таких у контрольних тварин. Проте в переважній частині 

фолікулів колоїду було дуже мало (рис. 5.6.6, а, б). Фолікулярний епітелій 

був вищим, ніж у контрольних тварин, у багатьох тироцитах знаходили світлі 

набухлі ядра. 

Цитоплазма забарвлювалась менш інтенсивно, часто в ній знаходили 

великі вакуолі. Частина клітин фолікулярного епітелію мала гіперхромні 

ядра, в яких не визначалось ядерце, або пікнотичні ядра (рис. 5.6.6, б). 

Капіляри були розширеними, чітко видимими і містили еритроцити (рис. 

5.6.6, в). У невеликій частині фолікулів тироцити були низькі й більш 

розріджено розташовувались на базальній мембрані, що може свідчити про 

десквамацію частини клітин (рис. 5.6.6, г). 

Таким чином, будова ЩЗ щурів, яким перорально вводили розчин 

AgNO3, свідчила про активацію виведення гормонів, накопичених у складі 

колоїду, та виснаження тироцитів з вакуольною дегенерацією їх частини. 
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Рис. 5.6.6. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин AgNO3  
per os: а — фолікули з резорбційними вакуолями в колоїді; б — кубічні тироцити з 
кулястими ядрами; в — тироцити з пікнотичними ядрами (стрілка); г — кубічні тироцити 
з пікнотичними або гіпохромними ядрами і вакуолізованою цитоплазмою. Забарвлення по 
по Малорі-Слінченко; а — об. ×20, б, в, г — об. ×40. 

 

У тварин, яким перорально вводили розчин Al(NO3)3, гістологічна 

будова ЩЗ також мала ознаки посилення функціональної активності, а саме 

виведення гормонів у кров. У частині фолікулів колоїду не було, а в інших 

знаходили дуже мало колоїду, який містив резорбційні вакуолі (рис. 5.6.7, а).  

Тироцити мали кубічну форму та світлі кулясті ядра (рис. 5.6.7, б). У 

багатьох ядрах не знаходили ядерця, у частині ядер хроматин 

розташовувався під ядерною мембраною і вони виглядали гіпохромними 

(рис. 5.6.7, б, г). Часто знаходили тироцити з пікнотичними ядрами та 

великими вакуолями в цитоплазмі (рис. 5.6.7, в). 

Таким чином, будова ЩЗ щурів, яким перорально вводили розчин 

алюмінію, свідчила про активацію виведення гормонів, накопичених у складі  

б а 

в г 
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Рис. 5.6.7. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин алюмінію 
per os: а — фолікули з резорбційними вакуолями в колоїді; б — кубічні тироцити з 
кулястими ядрами; в — тироцити з пікнотичними ядрами (стрілка); г — кубічні тироцити 
з пікнотичними або гіпохромними ядрами і вакуолізованою цитоплазмою. Забарвлення по 
по Малорі-Слінченко; а — об. ×20, б, в, г — об. ×40. 
 
колоїду та виснаження тироцитів і загибелі їх частини шляхом апоптозу [153, 

259]. 

У тварин, яким перорально вводили розчин Cr(NO3)3, у ЩЗ зростала 

кількість великих фолікулів. У всіх фолікулах знаходили густий колоїд, в 

якому не було резорбційних вакуолей (рис. 5.6.8, а). Тироцити були 

нижчими, ніж у контрольних тварин, переважно пласкими (рис. 5.6.8, б). В 

ядрах зростала частка гетерохроматину, лише в небагатьох чітко визначалось 

ядерце. Цитоплазма була світлою, дрібнодисперсною й не містила вакуолей. 

Таким чином, у щурів, яким перорально вводили розчин Cr(NO3)3, у 

ЩЗ спостерігали зниження функціональної активності тироцитів без 

пошкодження її будови. 
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Рис. 5.6.8. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин Cr(NO3)3 
per os: а — великі та дрібні фолікули з колоїдом; б — пласкі тироцити з овальними 
гіперхромними ядрами. Забарвлення: гематоксилін-еозин, а — об. ×20, б — об. ×40 
 

У тварин, яким перорально вводили розчин мангану, у фолікулах ЩЗ 

знаходили дуже мало колоїду. Тироцити мали переважно кубічну форму та 

великі дещо гіперхромні ядра. Цитоплазма забарвлювалась слабко 

еозинофільно, часто містила вакуолі, тоді як у контрольних тварин 

цитоплазма була базофільною і в ній не було вакуолей. Частина тироцитів 

мала гіперхромні зморщені або пікнотичні ядра. У таких клітинах 

цитоплазма часто виглядала оптично порожньою (рис. 5.6.9, а, б). Знаходили 

невеликі локуси некротизованих тироцитів (рис. 5.6.9, а). Прошарки 

сполучної тканини між групами фолікулів були розширеними й набряклими. 

Капіляри навколо фолікулів були розширеними й заповненими 

еозинофільними масами еритроцитів. 

Таким чином, будова ЩЗ щурів, яким перорально вводили розчин 

мангану, свідчила про активацію виведення гормонів, накопичених у складі 

колоїду та виснаження тироцитів і загибелі частини шляхом некрозу або 

апоптозу. 
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Рис. 5.6.9. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів, що отримували розчин Mn(NO3)2 
per os: а — фолікули без колоїду, локус некрозу тироцитів (стрілка), набряк строми; б — 
тироцити з гіперхромними та пікнотичними ядрами, розширені капіляри. Забарвлення: 
гематоксилін-еозин, а — об. ×20, б — об. ×40 
 

Результати гістологічного дослідження свідчать, що введення нітратів 

срібла, алюмінію, хрому і мангану призводить до порушення функціонування 

ЩЗ. При інтраперитонеальному введенні в усіх досліджуваних речовин 

спостерігали активне виведення гормонів, накопичених у складі колоїду. При 

застосуванні cполук Ag, Al і Cr порушення обмежувались зміною 

функціонального стану тироцитів і апоптозом невеликої їхньої частини, а при 

введенні нітрату мангану спостерігали масований некроз та апоптоз. 

При пероральному введенні AgNO3 і у більшій мірі Al(NO3)3 відбувалось 

посилене виведення тиреоїдних гормонів і апоптоз тироцитів. При введенні 

розчину нітрату мангану спостерігали набряк строми, апоптотичні та 

локальні некротичні зміни паренхіми ЩЗ, а при пероральному застосуванні 

нітрату хрому функціональна активність ЩЗ була нижчою, ніж у контролі. 

Гістологічні зміни в тканинах ЩЗ під впливом солей металів носять 

неспецифічний характер, виражаються кількісними, а не якісними змінами. 

Морфологічні перетворення фолікулярного апарату ЩЗ в умовах тривалої 

інтоксикації солей металів характеризуються дистрофічними змінами 

тиреоїдного епітелію, ядер тиреоцитів, судинними порушеннями, набряком, 

розростанням сполучної тканини, лімфоцитарною інфільтрацією, а також 

проліферативними регенераторними процесами. 
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 Під час аналізу результатів гістологічного дослідження ЩЗ щурів нашу 

увагу привернув стан паращитоподібної залози (ПЩЗ). Особливістю 

розміщення її в щурів є часта локалізація у товщі тканини ЩЗ — можна 

сказати, що вона інкорпорована в тканину ЩЗ, або дуже щільно до неї 

прилягає. У ході експерименту помічено несприятливий вплив Мангану за 

умов інтраперитонеального або Хрому за умов перорального введення, який 

прискорює процеси диференціації тиреоїдної часточки в статевонезрілих 

щурів. На жаль, через складності підготовки зразків тканини ЩЗ нам не 

вдалося виявити ПЩЗ за умов дії інших металів. Однак виявлені зміни в 

контролі та тканині ЩЗ та ПЩЗ добре демонструють зміни у ПЩЗ за умов 

дії Мангану та Хрому (рис.5.6.10 та 5.6.11). ПЩЗ здійснювала певний вплив 

на навколишню тиреоїдну паренхіму — спостерігається тенденція до 

збільшення фолікулів навколо інкорпорованої ПЩЗ та зниження їхньої 

морфофункціональної активності.  

У деяких випадках виявлялась глибока агрегація ПЩЗ, досягаючи 

центральних ділянок частки ЩЗ. Проявлення морфогенетичної дії 

дистопічного розміщення ПЩЗ у цих випадках було найбільш виразним (рис. 

5.6.11). 

Пошуки пояснення зазначеного феномена приводять до особливостей 

будови капсули ЩЗ. Капсула цього органа складається з двох шарів — 

зовнішнього та внутрішнього. За даними [36, 47, 211], у зовнішньому шарі 

або судинно-волокнистому зовнішньому листку капсули міститься значна 

кількість артерій і вен середніх і дрібних розмірів, що свідчить про досить 

інтенсивне кровопостачання. Внутрішній шар або листок капсули являє 

собою клітинно-волокнисту пластинку, збіднену судинами. При зануренні 

ПЩЗ у товщу ЩЗ капсула для обох залоз є спільною і не розщеплюється на 

листки навколо інкорпорованих ПЩЗ [3]. 
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Рис. 5.6.10. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів у контролі та в групі, що отримувала 
розчин Mn(NO3)2 інтрапериттонеально: 1. а., б — контроль, 2 а, б та 3.а, б ПЩЗ за умов 
інттаперитонеального введення солі мангану. Загальна капсула ЩЗ (стрілка), набряк строми; б — 
сполучнотканинна капсула паращитоподібної залози у тканині ЩЗ. Забарвлення: гематоксилін-
еозин та за Гоморі-Слінченко, а — об. ×20, б — об. ×40 
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Рис. 5.6.11. Мікрофотографії щитоподібної залози щурів у контролі та в групі, що 
отримувала розчин Cr(NO3)3 per os: 1,а,б –контроль; 2,а б — за умов перорального впливу 
хрому. Загальна капсула ЩЗ (стрілка), набряк строми сполучнотканинна капсула ПЩЗ у 
ЩЗ. Забарвлення: за Малорі-Слінченко та гематоксилін-еозином, а — об. ×20, б — об. 
×40. 
 

Необхідно звернути увагу на той факт, що нерозщеплена капсула, яка 

огортає ПЩЗ, за будовою є близькою до внутрішнього листка загальної 

капсули ЩЗ. У зв'язку з особливостями будови капсули занурених у ЩЗ  

ПЩЗ, можна зробити висновок про гірші умови кровопостачання 

навколишніх ділянок тиреоїдної паренхіми за умов дії Мангану та Хрому. 

1а 

2б 2а 

1б 
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Однак, на нашу думку, зміни, що сталися, опосередковано доводять 

провідну роль кровопостачання в процесі диференціації тканин ЩЗ та ПЩЗ. 

Таким чином патогенетична ланка виглядає наступним чином: СВМ 

поступають у кровообіг → ушкодження ендотелію → порушення 

мікроциркуляції → гіпоксія → зниження інтенсивності обмінних процесів у 

фолікулярному епітелії → зменшення резорбції колоїду → збільшення 

розмірів фолікулів ↔ зменшення висоти фолікулярних ендокриноцитів. 

 

5.6.3. Морфологічні зміни тканин підшлункової залози 

піддослідних тварин за умов двох шляхів введення сполук металів 

Алюмінію, Аргентуму, Мангану та Хрому 

 

Під час гістологічного дослідження через 30 днів після початку 

інтраперитонеального введення солей металів у тканині ПЗ тварин 

відмічалось різке зниження числа острівців Лангерганса, а ті, що збереглися 

в результаті впливу металів, мали неправильну форму, невеликі розміри, у 

структурі переважали α-клітини (рис.5.6.12).  

У складі острівцевої тканини ПЗ в контролі виявлялись усі типи клітин. 

Залежність від дії металу: мінімальний вплив виявлений для AgNO3, меншою 

мірою токсична дія Cr(NO3)3, різноспрямований вплив на клітини ПЗ 

виявлено для Al(NO3)3 та Mn(NO3)2. Найбільшу токсичну дію та клітини ПЗ 

чинив Mn. 

Результати гістологічного дослідження тканин свідчать, що введення 

Аргентуму, Алюмінію, Хрому і Мангану призводить до порушення 

функціонування ПЗ. За умов інтраперитонеального введення сполук металів 

спостерігали зниження числа острівців Лангерганса (за умов впливу 

Алюмінію та Мангану) та зниження їхньої кількості, та збільшення кількості 

альфа-клітин (за умов впливу Хрому).  
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Рис. 5.6.12. Мікрофотографії підшлункової залози щурів у контролі та у групах тварин, що 
отримували розчини нітратів металів інтрапериттонеально: 1 а,б — контроль, 2 а,б-
аргентуму,3 а,б, — алюміню, 4а,б, — мангану, 5 а,б — хрому. Забарвлення: фуксином за 
Гоморі, а — об. ×20, б — об. ×40 

 
При застосуванні Алюмінію та Мангану порушення обмежувались 

зміною функціонального стану клітин ПЗ, а за умов введення Хрому – 

зниженням її активності та гіпертрофією острівців. 

Таким чином, підсумовуючи результати морфологічних досліджень, 

можна стверджувати, що метали чинять різноспрямовану дію на тканину ЩЗ, 

ПЩЗ та ПЗ за умов під гострого інтраперитонеального та перорального 

введення солей металів. Дія залежить від сполуки металу. Найбільш 

пригнічуючу функціональну активність на тканину ЩЗ чинить Al та Мn, а на 

тканину ПЗ — Мn. 

4а 4б 

5а 5б 
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5.7. Результати моделювання in vitro впливу наночастинок Mn, Cr, Al, Ag 

на статеві клітини бика та клітини карциноми кишечника людини 

 

Проведена оцінка цитотоксичності МК AgNO3, Al(NO3)3, Cr(NO3)3, 

Mn(NO3)2  (розміри речовин у розчині визначені методом ЛКС були > 700 нм 

та більше) та НЧ Ag2O,  Al2O3  та  НЧ Cr-Ctr і Mn-Ctr ( розміри у розчині 25-

70 нм). Так, оцінка індексу цитотоксичності (ІТ) наночастинок металів 

виконана на суспензії культури рухомих клітин сперми бика в розчині 

полівінілпіролідону (1 % розчин) і вихідній концентрації металів у розчині 

4,67-7,49 мг/л. Розміри НЧ металів у розчині були в діапазоні 25-50 нм 

(залежно від металу). Отримані результати надано в таблиці 5.7.1.  

Таблица 5.7.1.  

 Оцінка індексу цитотосичності МК- та НЧ оксидів і цитратів металів у 

колоїдних розчинах 1 % ПВП ( %) на сперматозоїди бика 

Розведення Колоїдний розчин С, мг/л 

 Контрольний  

розчин 

 

1: 5 

 

1: 10 

 

1: 100 

1 % ПВП – 86,10 – – – 

Ag2O 1 % ПВП 4,67 ± 0,22 2,8 37,6 72,3 103,5 

 Al2O3 1 % ПВП 7,49 ± 0,01 72,9 72,9 72,9 77,3 

НЧ Cr-Ctr 1 % 
ПВП 

5,29 ± 0,39 18,5 40,1 38,5 46,7 

НЧ Mn-Ctr 1 % 
ПВП 

5,51 ± 0,03 95,4 96,9 97,6 95,4 

 

Було показано, що введення в культуральне середовище НЧ Ag2О у 

концентрації 4,67 мг/л розміром частинок 32 нм викликало значне зниження 

ІТ, що свідчить про високу токсичність НЧ Ag2О. Послідовне розбавлення 

розчину призводило до зниження ІТ і нормалізації цього показника. Дія НЧ 

цитрату хрому в концентрації 5,29 мг/л та розмірами НЧ 40 нм також 
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вважалась токсичною для клітин сперми. Зниження концентрації металу в 

розчині продоважували чинити токсичний вплив на клітини. За умов 

інкубації з НЧ оксиду алюмінію та цитрату  мангану ІТ знаходився в межах 

70-120 %, що за даними методу вважається нетоксичним. 

Таким чином, відносно до статевих клітин бика особливості токсичної 

дії наночастинок металів можна ранжувати у наступний ряд: 

Al→Mn→Cr→Ag. 

Була проведена порівняльна оцінка цитотоксичності на культурі клітин 

карциноми кишечника Сolo 205 за допомогою показника — синтезу 

загального білка за тестом з сульфородаміном Б за умов впливу різних 

концентрацій солей металів та їхніх наночастинок. Отримані результати 

надано на рисунку 5.7.1. 

Отримані результати показали, що дія як МК Al(NO3)3, так і НЧ Al2O3 

суттєво не впливала на токсичність клітин карциноми під час інкубації 

металом (але синтез білка був дещо вищим під час впливу НЧ Al2O3). Синтез 

білка під час дії МК AgNO3 та НЧ Ag2О зростав при зниженні концентрації 

Ag в середовищі інкубації, при цьому суттєвої різниці від розміру частинок 

металів не виявлено. Відмінностей синтезу білка від концентрації металу під 

час впливу МК Cr(NO3)3,  не спостерігали, однак дещо вищим був синтез 

білка при дії НЧ Cr-Ctr. Виявлено різноспрямований характер впливу сполук 

мангану. Cинтез білка залишався майже незмінним за умов дії МК Mn(NO3)2, 

але відмічалось пригнічення синтезу білка за умов впливу НЧ Mn-Ctr, 

особливо, за умов дії 1/8-1/32 дози. Останнє свідчить про високу токсичність 

НЧ Mn-Ctr.  

Таким чином, проведені дослідження демонструють різний характер 

впливу сполук металів у формі МК та НЧ на культуру клітин. Дослідження 

показали високу цитотоксичність НЧ  Ag2O   та  НЧ Cr-Ctr і Mn-Ctr. 

Токсичність in vitro Хрому та Мангану залежить як від концентрації металу, 

його форми, так і типу клітин. 
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Рис 5.7.1. Зміни синтезу загального білка за тестом з  сульфородаміном 

Б за умов впливу різних концентрацій солей металів та їхніх наночастинок 
 

 
5.8. Вивчення особливостей молекулярної взаємодії Mn, Cr, Al, Ag з 

пептидними гормонами  залежно від форми металів 

 

Одним з відомих механізмів токсичної дії металів на організм є їхня 

взаємодія з протеїнами, що призводить до денатурації та порушення функції 

останніх. Відомо, що наночастинки металів мають інші фізико-хімічні 

властивості ніж їхні мікро- та макроаналоги. Отже, можна припустити, що вони 

можуть бути більш біологічно активними, у тому числі й у взаємодії з 

протеїнами. 
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Теоретично добре відомо, що НЧ металів і їхні оксиди також, як і металів 

у формі іонів, можуть виступати ініціаторами, каталізаторами, промоторами або 

інгібіторами багатьох біохімічних реакцій, що протікають в організмі [176, 293, 

363, 373-377, 419]. Останнє представляє особливий фактор ризику, тому що 

може викликати різноманітні за ступенем тяжкості хронічні ефекти за умов 

тривалої їхньої дії [63, 343, 344, 353, 361]. Таким чином, детальна інформація 

щодо взаємодії протеїнів з НЧ металів є важливою для розуміння біологічних 

процесів, що протікають на молекулярному рівні. 

Метою дослідження була оцінка ушкодження протеїнів за впливу НЧ 

металів в умовах in vitro. Для цього запропоновано схему молекулярного Crash-

test, в якому за допомогою мас-спектрометричного методу MALDI-TоF 

оцінювали стан молекул протеїнів після їхнього контакту з НЧ металів у 

розчині. В даному досліджені були використані наночастинки металів (Ag, Al, 

Cr, Mn), що отримані фізичними методами. Показано, що інкубація альбуміну, 

імуноглобуліну G у присутності НЧ in vitro призводить до збільшення 

молекулярної маси протеїнів, що в свою чергу відобразилось на їхній 

функціональній активності. Після взаємодії наночастинок та іонів металів з 

імуноглобуліном G мало місце порушення функціональної активності протеїну. 

Таким чином, метод MALDI-TоF може бути залучений до комплексного 

дослідження взаємодії НЧ різної природи з протеїнами плазми крові в колоїдних 

розчинах і біологічних субстратах. 

У даному дослідженні були використані дисперсні порошки металевого 

Аргентуму та Алюмінію отримані методом електронно-променевого 

випаровування і осадження парової фази (технологія Б. Є. Патона і Б. А. 

Мовчана, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ). Також були 

використані наноаквахелати Хрому і Мангану, отримані методом ерозійно-

вибухового диспергування (за методом В.Г. Каплуненко, М.В. Косінова, НВО 

«Нанобіотехнології», Україна). 
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Як показали дослідження, НЧ металів мали форму близьку до сферичної. 

Їхні розміри знаходилися в діапазоні від 3 до 70 нм (рис. 5.8.1). Відмічались 

різні розміри частинок у колоїдних розчинах металів і гормонів. Так, менші 

розміри НЧ були характерні для інсуліну, а великі - для ТТГ, що обумовлено 

розмірами цих білків. Окрім того, не всі досліджені розчини мали однакову 

стабільність у часі. Тобто, деякі з них руйнувались дуже швидко, що не дало 

змогу оцінити характер їхньої взаємодії з МК та НЧ металів. Концентрація 

металів у досліджуваних розчинах становила 40-50 моль/л. Методом MALDI-

TOF виявлено, що взаємодія НЧ металів з пептидами супроводжувалась змінами 

їхніх молекулярних мас (рис. 5.8.1 і 5.8.2).  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP Ag2O 92 % D = 32нм NP Al2O3 80 % D = 70 нм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NP Cr-Ctr 99 % D = 40 нм NP Mn-Ctr 92 % D = 25 нм 
 
Рис. 5.8.1. Кількісний та об’ємний розподіл НЧ металів у 1 % розчині 
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При співвідношенні відносних інтенсивностей піків понад 1 зростає 

ступінь димеризації протеїну. Спостерігалося істотне пригнічення 

інтенсивності одно- і двозарядних піків досліджуваних протеїнів у разі 

інкубації НЧ Ag2O, Mn-Ctr і Cr-Ctr. Крім того, методом мас-спектрометрії 

було встановлено, що НЧ Ag2O та Al2O3 в модельних розчинах 

досліджуваних протеїнів перебували в формі оксидів металів, а НЧ Mn-Ctr і 

Cr-Ctr — у формі гідратів. 

         Виявлено, що після інкубації НЧ Ag2O відбувається 

збільшення молекулярної маси протеїну на декілька атомів металу та 

пригнічення інтенсивності короткого ланцюга димеру білка. 
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Рис. 5.8.2. Мас-спектри після інкубації AgNO3 та НЧ Ag2O у 1 % 

розчині САЛ 

На рисунку 5.8.3 показано результати порівняльних досліджень впливу 

Мк та НЧ досліджуваних металів на молекулу інсуліну. Відбувалось зростання 

відношення інтенсивності піка молекули інсуліну до його димеру за умов впливу 

Al(NO3)3, Mn(NO3)2 та Cr(NO3)3 при інкубації цих металів у розчині в межах 40-50 

ммоль/л. У той самий час НЧ Al2O3 не впливали так на молекулу інсуліну, але 

відмічалось зростання відношення за умов дії Ag, Mn та, особливо, Cr. Відомо, 

що при відношенні більше 1 зростає ступінь димеризації протеїну. Подібна 

картина спостерігалась і у випадку з вивчення дії металів на молекулу 

імуноглобуліну G (рис.5.8.4). 



 

 

237 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
4x10

In
te

ns
. [

a.
u.

]

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
m/z

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

4x10

In
te

n
s.

 [a
.u

.]

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
m/z

солі нано
Ins

Al

Ag

Mn

Cr

Ins         1.00 (8.1)
Al +        1.72
Ag +       0.72
Mn+       1.70
Cr +       2.28

Співвідношення відносних інтенсивностей піку Ins+до його димеру

Ins         1.00 (8.1)
Al           0.75
Ag         1.29
Mn 1.24
Cr           1.77

 

Рис. 5.8.3.  Мас-спектри інсуліну після інкубації з НЧ і нітратами 
відповідних металів 
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Рис. 5.8.4. Мас-спектри імуноглобуліну G після інкубації з НЧ та 
нітратами відповідних металів 
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Найбільшим виявилось відношення інтенсивності піка білка до його 

легкого ланцюга, особливо у випадку дії Хрому.  Мас-спектри інсуліну після 

інкубації наночастинками хрому надано на рисунку 5.8.5. З’ясувалось, що 

інкубація НЧ Cr-Ctr в 3 % розчині гормона веде до зростання молекулярної 

маси пептиду на 3 атоми металу.  
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Рис. 5.8.5.  Мас-спектри інсуліну після інкубації наночастинками хрому. 
Інкубація НЧ цитрату хрому в 3 % розчині гормона веде до зростання 
молекулярної маси пептиду на 3 атоми металу 
 

 

Однак сполуки хрома не впливать та структуру попередника інсуліну - 

С-пептида (рис.5.8.6). Структура йього гормону практично незмінна. 

Водночас виявлено, що Алюміній впливає на структуру молекули С-пептиду 

ПЗ (рис.5.8.7). Відсутність змін спектрів білків за умов інкубації ТТГ + НЧ 

Ag2O, ТТГ+НЧ Mn-Ctr (рис.5.8.8.) 
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Рис. 5.8.6. Хром та С-пептид - структура гормона практично 

незмінна 
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Рис. 5.8.7. Алюміній впливає на структуру молекули С-пептиду 

підшлункової залози 

 

 

Рис. 5.8.8. Відсутність змін спектрів білків за умов інкубації ТТГ + 

НЧ Ag2O, ТТГ+НЧ Mn-Ctr 
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Таким чином, було з ясовано, що ефект руйнування є  вищим за умов 

зростання концентрації металу у розчині. Враховуючи високу нестабільність 

молекул ТТГ та С-IRI, у дослідженнях не виявлено будь-яких змін за умов 

впливу Аргентума та Мангану в як у мікро-, так і у нано-  формі. 

 

Висновки 

1. Доведено, що за умов підгострого інтраперитонеального та гострого 

перорального введення металів відбувалось накопичення Алюмінію, 

Аргентуму, Хрому та Мангану у внутрішніх органах експериментальних 

тварин та в ендокринних органах зокрема. Токсикокінетика металів залежала 

від біологічної ролі цих металів, про що свідчить і характер транслокації 

металів за індексами їхнього накопичення в ЩЗ та ПЗ. Порівняння дії МК та 

НЧ металів за умов перорального введення показало високу спорідненість 

НЧ металів до тканин ЩЗ та ПЗ. Розраховані індекси добре демонструють 

кращу міграцію металів у наноформі і, тобто, більшу токсичність для 

ендокринних органів. 

2. Експериментальні дослідження з вивчення кількісної топографії 

металів  у крові та внутрішніх органах тварин, кореляційних залежностей і 

параметрів співвідношень елементів з нових позицій висвітлили ступінь 

реактивності організму і на цій основі дозволили конкретно оцінити стан 

елементного гомеостазу. 

3. Виявлено, що вплив солей Ag, Al, Mn та Cr супроводжувався змінами 

мікроелементного балансу в цільній крові і тканинах ендокринних органів 

(ЩЗ та ПЗ) щурів. Структуру елементних відхилень e тканині ЩЗ 

ілюструють нормограми-мішені, за якими найбільше число дефіцитів 

виявлено за умов впливу Al(NO3)3, а надлишки — за умов впливу НЧ металу. 

4. В умовах гострої та підгострої інтоксикації солями металів 

відбуваються значні зрушення у функціональному стані печінки 

експериментальних тварин у вигляді підвищення рівня глюкози, АТФ, 
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зниження концентрації альбуміну та рівня антиоксидантних і дектосикуючих 

ферменту та протеїну — ЦП та МТ. Солі металів викликають у 

експериментальних тварин ендокринні зрушення зі значним зниженням рівня 

глюкози та С-пептиду, вмісту Йоду та різноспрямованих змін гормонів ЩЗ. 

5. Виявлено, що дія наночастинок металів НЧ Ag2O та НЧ Al2O3 

характеризується іншою картиною біохімічних зрушень. Так, НЧ Ag2O 

пригнічують активність ЦП, у той час, як рівень МТ, навпаки, зростає, що 

свідчить про напругу окисно-відновних процесів. Експозиція НЧ Al2O3 

приводила до накопичення йоду в тканині ЩЗ ефективніше, ніж при впливі 

НЧ Ag2O. Рівень вільного Т4 знижувався тільки в разі експозиції НЧ Al2O3, а 

концентрація ТТГ зростала в обох дослідних групах, що свідчить про різний 

характер впливу досліджуваних НЧ на функцію ЩЗ. Водночас вплив НЧ Mn-

Ctr та НЧ Cr-Ctr супроводжувався змінами показників функціонального 

стану печінки (АТФ, глюкоза, ЦП та МТ), які були більш виражені за умови 

дії НЧ Mn-Ctr, та характеризувались ендокринними зсувами гормонів з боку 

ПЗ та ЩЗ, які були більш вираженими для НЧ Cr-Ctr. 

6. Морфологічні перетворення фолікулярного апарату ЩЗ за умов 

інтраперитонеального введення солей металів характеризуються 

дистрофічними змінами тиреоїдного епітелію, що веде до порушення 

функціонування ЩЗ. При пероральному застосуванні Ag, Al  та Cr 

порушення обмежувались зміною функціонального стану тироцитів і 

апоптозом невеликої їхньої частини, а при введенні мангану спостерігали 

масований некроз та апоптоз. Виявлені зміни в тканині ЩЗ та ПЩЗ добре 

демонструють зміни за умов дії Mn та Cr. Спостерігається тенденція до 

збільшення фолікулів навколо інкорпорованої ПЩЗ та зниження їх 

морфофункціональної активності, в окремих випадках виявлялась глибока 

агрегація ПЩЗ. Морфологічні зміни тканини ПЗ демонструють 

функціональні зміни за умов впливу Алюмінію та Мангану зниження числа 

острівців Лангерганца, а за умов дії Хрому — α-клітин та гіпертрофією 
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острівців. Експериментальна оцінка гістологічних змін в ендокринних 

органах показала, що дія солей металів на тканину ЩЗ носить неспецифічний 

характер. 

7. Вивчено можливість прямої взаємодії пептидних гормонів з НЧ, яка 

вела до зміни їх молекулярних мас за рахунок приєднання окремих атомів 

НЧ металів. Ця взаємодія обумовлювала конформаційні зміни пептидів. 

Використані спектральні методи дозволяють не тільки оцінити ефекти 

взаємодії НЧ з білками, а й передбачити характер такої взаємодії. 

8. Дезінтеграція ендокринної системи (endocrine disruption) залежить від 

статі тварин і пов'язана з фізико-хімічним станом металів, що вивчались в 

експерменті: МЧ у вигляді нітратів аргентуму і алюмінію, хрому та мангану, 

або їх НЧ у формі оксидів і цитратів. Отримані дані свідчать на користь 

існуючих уявлень про більш високу токсичність металів у формі НЧ навіть 

тих речовин, які при дії частинок мікрометрового діапазону є відносно 

біологічно інертними (як це є характерним для Алюмінію).  

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 5 «Експериментальні 

дослідження впливу металів на ендокринну систему» опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН України, 

інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які наведено у 

Додатку Е [12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 42-44, 51, 52, 59, 62, 63, 65, 

67, 76, 79, 82, 84, 90, 101, 104, 112]. 
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РОЗДІЛ 6 

АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ЗА  РІЗНИХ 

УМОВ  ВПЛИВУ  МЕТАЛІВ 

 

Серед усіх типів екологічної небезпеки сучасного суспільства найбільш 

значущою за масштабами та наслідками впливу є антропогенна. У свою 

чергу, у спектрі складової екологічної небезпеки найбільшої уваги заслуговує 

група металів, оскільки масштабна техногенна трансформація природних 

екосистем супроводжується подальшою дестабілізацією екологічної ситуації 

та, як наслідок, –  погіршенням здоров’я населення  [70, 100, 151, 235, 245].  

Як відомо, порушення в будь-якому ланцюзі метаболізму впливають на 

функціональний стан, характер адаптації та відповідь на дію факторів 

зовнішнього середовища. Будь яка адаптація в процесі формування вимагає 

залучення енергетичних і пластиних ресурсів. Для з’ясування участі, 

наприклад. ендокринної ситеми важлив було встановити  не тільки абсолютні 

значення ряду показників, а і діапазон і напрямок цих змін  в експерименті. 

-У тварин 

Біохімічними маркерами ефектів дії сполук Ag та Al на адаптацію 

тварин (дисбалансу оксидантно-антиоксидантних процесів, порушення 

обміну гормонів), що характеризують стан процесу адаптації на 

молекулярному та клітинному рівні, є: на стадії тренування – для AgNO3 

підвищення вмісту ЦП до 2,87 мкмоль/л і С-пептиду до 0,15 нг/мл (р ˂ 0,05), 

для НЧ Ag2O підвищення вмісту альбуміну до 83,77 г/л, АТФ у еритроцитах 

до 157,30 мкмоль/л і МТ до 0,40 мкмоль/л (р ˂ 0,05), для Al(NO3)3 

підвищення вмісту альбуміну до 72,0 г/л, МТ – до 0,40 мкмоль/л і вільного Т4 

– до 2,56 нг/мл (р ˂ 0,05), для НЧ Al2O3 підвищення ЦП до 2,32 мкмоль/л (р ˂ 

0,05); на стадії напруги – для AgNO3 зниженння АТФ еритроцитів до 26,33 

г/л, глюкози у сироватці до 0,68 г/л і йоду в ЩЗ до 35,10 мкг/г, ТТГ 

сироватки до 0,18 нг/мл (р ˂ 0,05), для НЧ Ag2O зниження ЦП у сироватці 
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крові до 1,42 мкмоль/л і йоду в тканині ЩЗ до 56,36 мкг/г (р < 0,05), для 

Al(NO3)3 зниження йоду в ЩЗ до 46,06 мкг/г  (р < 0,05), для НЧ Al2O3 

зниження альбуміну в сироватці до 37,18 г/л, та вільного Т4 у сироватці до 

1,14 нг/мл (р < 0,05); на стадії виснаження – для AgNO3 зниження вмісту 

йоду в ЩЗ до 24,37 мкг/г і ТТГ у сироватці до 

0,18 нг/мл (р < 0,05), для Al(NO3)3 підвищення АТФ у еритроцитах до  

230,48 мкмоль/л і МТ у цільній крові до 0,1 мкмоль/л (р ˂ 0,05). 

За умов дії сполук Mn і Cr на біохімічні процеси, що характеризують 

стан процесу адаптації на молекулярному та клітинному рівнях, є: на стадії 

тренування – для Mn(NO3)3 підвищення вмісту альбуміну в сироватці крові 

до 160,0 г/л, ЦП у сироватці крові до 5,98 мкмоль/л, та МТ у цільній крові до  

1,63 мкмоль/л (р < 0,05), для НЧ Mn-Ctr підвищення вмісту альбуміну в 

сироватці крові до 320,0 г/л, ЦП до 5,08 мкмоль/л, МТ до 1,72 мг/л і йоду в 

ЩЗ до 85,91 мкг/г (р < 0,05), для Cr(NO3)3 підвищення вмісту АТФ 

еритроцитів до 285,01 мкмоль/л, МТ у цільній крові до 1,63 мкмоль/л та 

вільного Т4 у сироватці крові до 2,61 нг/мл (р < 0,05), для НЧ Cr-Ctr є 

підвищення АТФ у еритроцитах до 399,02 мкмоль/л, МТ до 1,72 мкмоль/л, С-

пептиду в сироватці крові до 0,15 нг/мл і ТТГ до 0,26 нг/мл (р < 0,05); на 

стадії напруги – для для Mn(NO3)3 зниженння АТФ у еритроцитах до 67,06 

г/л, вмісту йоду в ЩЗ до 24,54 мкг/г, ТТГ у сироватці крові до 0,20 і глюкози 

до 2,84 г/л (р < 0,05), для НЧ Mn-Ctr зниження АТФ у еритроцитах до 97,24 

мкмоль/л (р < 0,05), для Cr(NO3)3 зниження альбуміну в сироватці крові 52,40 

г/л (р < 0,05), для НЧ Cr-Ctr зниження альбуміну в сироватці крові до 31,80 

г/л і глюкози до 0,24 г/л (р < 0,05); на стадії виснаження – для Mn(NO3)3 

зниження вмісту йоду в ЩЗ до 24,54 мкг/г і зростання вільного Т4 у сироватці 

крові до 2,56 нг/мл (р < 0,05), для Cr(NO3)3 підвищення АТФ у еритроцитах 

до 215,24 мкмоль/л і зниження ЦП у сироватці крові до 1,14 мкмоль/л (р < 

0,05). 
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Останніми роками для визначення стану адаптації широко 

застосовується методика визначення загальних неспецифічних адаптаційних 

реакцій, що запропонована  Гаркаві і співав. (1986), за  якою доведено 

існування адаптаційних реакцій організму на дію подразників малої 

інтенсивності. Згідно цієї методики відповіддю   на слабку дію чинників 

довкілля є реакція тренування, на вплив середньої сили – спокійної та 

підвищеної активації, а за умов сильного впливу – реакція підвищеної 

активації, яка переходить у стрес або переактивацію за рахунок підвищення 

функціональної активності ендокринної та тиміко-лімфатичної систем і 

характеризується напругою метаболізму. За сучасними уявленнями зміни 

показників лейкограми відображають інтегральні характеристики стану 

імунної та ендокринної систем, які беруть безпосередню участь у процесі 

адаптації організму [55, 125, 144]. Мова іде тільки про підвищення захистних 

систем організму. Аналіз структури лейкограми дозволяє за допомогою 

розрахованих індексів співвідношення окремих популяцій лейкоцитів у 

периферичній крові встановити оптимальний функціональний стан 

організму, який еволюційно сформований адаптаційними резервами, а також 

прояви дизадаптації [93].  

Характеристику клітинних реакцій специфічного і неспецифічного 

захисту організму проводили за індексами співвідношення популяцій 

лейкоцитів у периферичній крові за умов впливу сполук металів з різними їх 

фізико-хімічними властивостями. Були розраховані співвідношення: 

нейтрофіли/лімфоцити (СНЛ), нейтрофіли/моноцити (СНМ), 

лімфоцити/моноцити (СЛМ), лімфоцити/еозинофіли (СЛЕ). 

 За умов інтраперитонеального введення нітратів металів  (табл.6.1) 

співвідношення популяції лейкоцитів у периферичній крові щурів виявилися 

збалансованими (СНЛ 0,44 у контролі проти 0,49 для Al, 0,37 для Ag та 0,42 

для Cr), окрім впливу Mn (СНЛ 0,44 проти 1,05 р < 0,05) по відношенню до 

контролю. Останнє свідчить про реакцію підвищеної активації імунної  
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Таблиця 6.1. 

 Показники периферичної крові щурів експонованих нітратами металів, 

у підгострому експерименті інтраперітонеально (M±m, %)  

Група обстежених Показник 

контроль Al Ag Mn Cr 

 Лейкограма 

Еозинофіли 1,0±0,43 2,0±0,50* 1,33±0,25 1,50±0,24 0,67±0,25 

Нейтрофіли  

паличкоядерні 

1,75±0,43 3,67±0,74* 2,0±0,99 2,33±0,74 1,67±0,25 

Нейтрофіли 

сегментоядерні 

26,25±3,43 28,0±1,49 24,67±3,72 45,67±2,73* 30,33±6,69* 

Лімфоцити 64,0±2,58 64,33±6,20 72,33±1,74* 45,67±1,49* 65,33±6,69 

Моноцити 7,0±1,07 6,5±2,73 4,0±1,49* 4,5±1,49 2,0±0,50* 

 Cпіввідношення лейкоцитів: 

СНЛ 0,44 0,49 0,37 1,05 0,49 

СНМ 4,0 4,87 6,67 10,67 16,0 

СЛМ 9,14 9,89 18,08 10,15 32,67 

СЛЕ 64,0 32,17 54,38 30,45 97,51 

Примітка. Тут і в табл. 6.2-6.3 * значення імовірні (р ˂0,05) (сірим виділені 
значення    більші чи менші за контроль) 

 
системи за умов дії Mn. Спостерігалося суттєве перевантаження в 

захисті організму макрофагально-клітинної реакції (СНМ 4,0 у контролі  

проти 4,87 для Al, 6,67 для Ag, 10,67 для Mn та  16,0 для Cr (4,0 проти 16,0 р 

< 0,001) та афекторного (антиген-презентуючого) ланцюга імунної відповіді  

(СЛМ 9,14 у контролі проти 18,08 для Ag та 32,67 для Cr, р< 0,05), яке 

найбільшим було для Cr, що свідчить про реакцію підвищеної активації.  

Співвідношення лейкоцитів свідчить про реакції гіперчутливості 

уповільненого та термінового типу для Al, Ag, у них такими (СЛЕ 64,0 проти 

32,17 для Al, 30,45 для Mn р> 0,05). Гіперчутливість термінового типу 

виявлена для Ag та Cr (СЛЕ 64,0 проти  54,38 для Ag  та 97,51 для Cr р> 

0,05), що свідчить про реакцію підвищеної активації імунної системи щурів. 

У всій сукупності виявлені зміни співвідношень лейкоцитів крові щурів за 
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умов інтраперитонеальної дії нітратів металів  свідчили про наявність 

екзогенного впливу на організм, який активує роботу імунної системи. За 

умови перорального впливу солей металів (14 днів у дозах 0,05, 0,5 мг/л, n=6)  

зміни співвідношень лейкоцитів були наступними (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2.  

Показники периферичної крові щурів у підгострому експерименті, 

експонованих солями металів перорально (M±m, %) 

 
Група обстежених Показник 

контроль Al Ag Mn Cr 

                                            Лейкограма 

Еозинофіли 4,0±0,81 9,50±2,10* 2,83±0,81 1,50±0,48 1,0±0,32* 

Нейтрофіли 

паличкоядерні 

1,05±0,65 3,0±0,65* 3,0±0,32* 1,40±0,32 1,20±0,16 

Нейтрофіли  

сегментоядерні 

23,33±3,87 28,69±1,78* 24,17±3,87 12,20±2,58* 20,40±2,91 

Лімфоцити 67,67±3,84 49,17±6,62* 66,67±3,50 79,0±2,91* 70,20±3,07 

Моноцити 3,83±0,81 3,50±0,81 4,0±0,65 7,0±1,29 7,50±0,48* 

 Cпіввідношення лейкоцитів 

СНЛ 0,37 0,64 0,32 0,17 0,31 

СНМ 6,48 9,05 5,29 1,94 2,88 

СЛМ 17,68 14,05 16,67 11,29 9,36 

СЛЕ 16,92 5,18 23,56 52,67 70,2 

 

Так, співвідношення популяції лейкоцитів у периферичній крові щурів 

за умов дії металів виявилися збалансованими. Виявлена слабка реакція  

імунної системи за умов дії металів (СНЛ 0,37 у контролі проти  0,32 для Ag, 

0,17  для Mn та 0,31 для Cr), що характеризує клітинні реакції 

неспецифічного nfспецифічного захисту  імунної системи, окрім ефектів за 

умов впливу  Al (СНЛ 0,37 у контролі проти 0,64 для Al). Водночас 

спостерігалося суттєве зниження показників макрофагально-клітинних 

реакцій (СНМ 6,48 у контролі  5,29 для Ag, 1,94 для Mn та  2,88 для Cr). 
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Виключенням була дія Al (6,48 у контролі проти 9,05 для Al р < 0,05) та 

афекторного (антиген-презентуючого) ланцюга імунної відповіді  (СЛМ 

17,68 у контролі проти 11,29 для Mn,  14,05 для Al  та 16,67 для Ag ( р< 

0,001), яке найнижчим було для Cr (СЛМ 17,68 у контролі проти 9,36  для Cr 

(р< 0,05).  

Співвідношення реакцій гіперчутливості уповільненого та термінового 

типу в них є такими: СЛЕ 16,92 проти 5,18 для Al, 23,56 для Ag, 52,67 для Mn 

та 70,20 для Cr (р> 0,05). Уповільнення реакції гіперчутливості відмічено на 

дію Al. Гіперчутливість термінового типу виявлена на дію  Ag, Mn та Cr, що 

свідчить про реакцію підвищеної активації імунної системи щурів на 

пероральний вплив металів. 

У свій сукупності виявлені зміни співвідношень лейкоцитів крові щурів 

за умов перорального впливу солей металів  свідчили про макро-фагально-

клітинні реакції у відповідь на дію алюмінію та гіперчутливість термінового 

типу на вплив Mn та Cr, що свідчить про реакцію слабої сили у відповідь на 

екзогенний вплив нітратів металів на організм щурів. 

За умов перорального впливу НЧ оксидів та гідратів металів у дозах 

0,05 мг/кг (для Ag) та 0,5 мг/кг (для інших металів) впродовж 14 днів  (табл. 

6.3) виявлено, що співвідношення популяції лейкоцитів у периферичній крові 

щурів у контролі свідчили про збалансовані  реакції неспецифічного і 

специфічного захисту. У той час як,  за  умов дії металів у  нанорозмірному 

стані відбувалися зміни у популяції лейкоцитів (СНЛ 0,37 у контролі проти 

0,43 для Al, 0,31 для Ag, 0,19  для Mn та 0,18 для Cr), які характеризують  

їхню дію як слабку реакцію  імунної системи. Водночас спостерігалося 

суттєве пригнічення макрофагально-клітинних реакцій (СНМ 4,46 у контролі  

проти 1,45 для Mn та  1,75 для Cr). Однак дія Al  та Ag (СНМ 6,48 у контролі 

проти 5,36 для Al та  7,37 для Ag (р < 0,05) свідчить про його зростання. 

Встановлено, що  афекторний (антиген-презентуючий) ланцюг імунної 

відповіді суттєво зростав за умов впливу Ag (СЛМ 13,54 у контролі проти  
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Таблиця 6.3.  

Показники периферичної крові щурів у підгострому 

експерименті, експонованих НЧ металів перорально (M±m, %) 

Групf обстежених Показник 

контроль Al Ag Mn Cr 

 Лейкограма 

Еозинофіли 2,60±0,65 6,0±1,94* 2,80±0,81 2,0±0,65 1,0±0,32 

Нейтрофіли  

паличноядерні 

1,0±0,32 1,20±0,32 1,29±0,48 2,75±0,32 1,60±0,32 

Нейтрофіли 

сегментоядерні 

22,20±3,59 25,60±3,71 20,80±4,68 11,0±1,61* 12,40±1,29 

Лімфоцити 70,40±3,10 62,80±5,65* 71,60±4,84 74,25±4,03 77,80±2,26* 

Моноцити 5,20±1,29 5,0±1,59 3,0±0,65* 9,50±1,45* 8,0±2,26 

 Cпіввідношення лейкоцитів 

СНЛ 0,33 0,43 0,31 0,19 0,18 

СНМ 4,46 5,36 7,37 1,45 1,75 

СЛМ 13,54 12,56 23,87 7,82 9,73 

СЛЕ 27,08 10,47 25,57 37,13 77,80 

 

23,87 для Ag р < 0,05) також  відмічено його пригнічення  на дію Mn та Cr 

(СЛМ 13,54 у контролі проти 7,82 для Mn  та  9,73 для Cr (р < 0,05). 

Співвідношення реакцій гіперчутливості уповільненого та термінового 

типу у тварин характеризувалось такими змінами (СЛЕ 27,0 у контролі проти 

10,47 для  Al, 25,57 для Ag, 37,13 для Mn та 77,80 для Cr р > 0,05), що 

свідчить про уповільнення реакції на вплив Al та зростання для інших 

металів. Гіперчутливість термінового типу виявлена для  Mn та Cr, що 

свідчить про реакцію підвищеної активації імунної системи щурів на 

пероральний вплив металів. При порівнянні ефектів дії  металів у формі МЧ 

та їхніх сполук у формі НЧ коефіцієнти співвідношень лейкоцитів показали, 

що нормальна кількість лімфоцитів виявлена на дію Al(NO3)3 і НЧAg2O, у 

той час як для НЧ Al2O3 і AgNO3 було виявлено підвищену кількість 
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лімфоцитів, що свідчить про реактивацію (стадія напруги). Більш 

розбалансованими були відношення між лейкоцитами за умов впливу 

Mn(NO3)2 та Cr(NO3)3. Ефект цієї дії за умов перорального введення НЧ Cr-

Ctr чинив значні зміни показників лейкоцитів, що свідчить про  реакцію 

підвищеної активації. 

Ступінь адаптованості експериментальних тварин до дії сполук Al і Ag, 

Cr та Mn оцінено за запропонованою Р. М. Баевским і співавт. [32] формулою 

з урахуванням кореляційних зв'язків між МаЕ та МЕ у біологічних 

середовищах (ступінь адаптованості - А). 

На думку цих авторів, одним з механізмів, що забезпечують адекватні 

реакції адаптації та резистентності організму до дії небезпечних факторів 

довкілля, є збільшення кількості внутрішньо- та міжсистемних зв’язків як 

засобу надійного функціонування. Рядом досліджень [70, 100, 151] було 

показано, що перерозподіл функціональних навантажень на інші системи 

компенсує викликані порушення і не веде до зриву адаптації, явних 

дизрегуляторних порушень або розвитку патології. У зв’язку з цим за 

запропонованою формулою зростання кореляційних зв’язків свідчить про 

адаптаційну напругу між фізіологічними параметрами (стадію напруги), а у 

випадку успішної адаптації відбувається зменшення  кореляційних зв’язків 

між ними. 

За умови інтраперитонеального введення металів було встановлено 

високу чутливість ЩЗ самців щурів до дії Алюмінію (ступінь адаптованості 

(А) для співвідношень МаЕ та МЕ у тканині ЩЗ становить 57,45), що 

свідчить про порушення адаптації (табл. 6.4.).  Особливих змін адаптації на 

вплив  Аргентуму (окрім зростання показника адаптованості А для ЩЗ) не 

виявлено. У цей самий час змінювалась ступінь адаптованості 

експериментальних щурів-самців до дії Мангану та Хрому. Спостерігали 

збільшення числа зв’язків МаЕ та МЕ у цільній крові (для Хрому) та тканині 

ЩЗ  (більше для Хрому) та ПЗ ( для Хрому). Таким чином, можна вважати  
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Талиця.6.4.  

Ступінь адаптованості  в самців щурів за умов 

інтраперитонеального введення нітратів Ag, Al, Mn, Cr  

Орган Контроль Ag Al Контроль Mn Cr 

Цільна 
кров 

5,70 8,53 9,05 13,34 33,73 47,09 

ЩЗ  15,07 17,38 57,45 15,52 36,90 48,42 

ПЗ 10,68 11,53 10,72 8,74 64,69 165,87 

Сумма 

значень 

31,45 37,44 77,22 37,6 133,32 261,38 

 

більш руйнівною дію Хрому на самців-щурів за показником адаптованості 

(стадія напруги).  

За умов перорального введення солей металів ступінь адаптованості 

мала наступні особливості (табл. 6.5.).  Збільшення числа зв’язків виявлено за  

умов дії Алюмінію та Мангану (цільна кров), для ЩЗ -  за умов дії Мангану 

та Хрому, для ПЗ - Ag, Mn та Cr. Останнє свідчить про напругу  адаптації 

тварин за умов перорального введення сполук металів. 

Таблиця 6.5  

 Ступінь адаптованості організму самців щурів за умов 

перорального введення нітратів  Ag, Al, Mn, Cr 

Орган Контроль Ag Al Контроль Mn Cr 

Цільна 
кров 

7,90 8,30 10,93 8,30 11,51 7,25 

ЩЗ  8,93 4,84 9,99 8,70 14,37 11,73 

ПЗ 6,63 11,87 7,52 6,63 10,57 10,61 

Сумма 

значень 

23,46 25,01 28,44 23,63 36,45 29,59 
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Було виявлено збільшення числа зв’язків за умов інтраперитоніального 

введення Алюмінію, Мангану та Хрому, що свідчить про напругу адаптації 

(стадія тренування)  елементного гомеостазу у відповідь на дію цих металів. 

Було розраховано ступінь адаптованості організму експериментальних 

тварин за умов перорального впливу НЧ металів (табл. 6.6). Виявлено 

зростання показника А за умов впливу НЧ Al2O3 та НЧ Mn-Ctr.   

Таблиця 6.6.  

Ступінь адаптованості організму самців щурів за умов 

перорального введення НЧ оксидів  Ag, Al та НЧ цитратів Mn, Cr. 

Орган Контроль Ag Al Контроль Mn Cr 

Цільна 
кров 

5,5 4,66 8,50 6,01 9,41 9,23 

ЩЗ  6,98 5,5 5,13 9,5 9,31 11,68 

ПЗ 7,40 7,43 9,04 7,40 11,28 21,33 

Сумма 

значень 

19,88 17,59 22,67 22,91 30,0 42,24 

 

За умов впливу НЧ Cr-Ctr ступінь адаптованості (А=11,68) зростала, що 

свідчить про напругу адаптаційних процесів, які відбуваються в елементному 

гомеостазі. Ступінь адаптованості за показником А для МаЕ та МЕ,  які 

визначені втканині ПЗ, також характеризувались стадією напруги 

адаптаційних процесів за умов пероральної дії НЧ Al2O3 та Mn-Ctr та Cr-Ctr. 

Таким чином, найбільш небезпечними для організму можна вважати дію Al 

(А=22,67), Mn (А=30,0) та  Cr (А=42,24). Порівняння ефектів впливу нітратів 

металів та  НЧ цих металів за ступенем адаптованості елементів свідчить про 

більшу токсичність AgNO3 та Аl(NO3)3, водночас ступінь адаптованості 

організму на дію Mn(NO3)2 та Cr(NO3)3 була вищою, тобто НЧ Mn-Ctr та Cr-

Ctr є більш токсичними. У  зв’язку з виявленим фактом високої чутливості 

організму самців до дії сполук Al нами  було проведено порівняння ступеня 

адаптованості до дії сполук Al та Ag у самців і самок щурів (рис. 6.1.). 
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Виявлено, що максимальна кількість зв'язків між елементами в крові 

виявлена в самок в умовах впливу Ag, що свідчить про напругу адаптаційних 

процесів і більш високу чутливість організму самок. У самців більше зв'язків 

виявлено за впливу Al, що свідчить про стадію тренування. Таким чином, 

можна стверджувати про більшу чутливість самок до дії Ag порівняно зі 

самцями, а ефект на дію Al - навпаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 6.1 Порівняльна оцінка показника адаптованості (А) у відповідь 

на дію сполук Ag та Al залежно від статі тварин 

 

        Кореляційні залежності між вмістом металів і гормонів у тварин, 

експованих сполукам  Ag, Al, Cr, Mn, наведено в таблиці 6.7.   Спостерігали 

різнонаправлений вплив Ag та Al на кореляційний зв’язок між  вмістом 

металу  та гормона І-TГ. Якщо в контролі виявлено прямий кореляційний зв 

язок між вмістом металів у крові та вільний T4 для тварин усіх груп, тоді, як у 

досліді за умови експозиції Al та Cr, він залишався достовірним. Для гормона 

С-пептид (попередник інсуліну) достовірний кореляційниий зв язок 

відмічався тільки за умови експозиції Al та Mn.  
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Таблиця 6.7  

Кореляційні залежності між вмістом гормонів та металів у крові тварин 

експонованих сполуками металів 

                                   Показник 

I-TГ вільний  Т4 С-пептид 

Елемент 

контроль дослід контроль дослід контроль дослід 

Ag 0,19 -0,89 0,88 0,22 0,54 -0,16 

Al -0,11 0,79 0,84 0,60 -0,11 0,60 

Mn 0,10 0,02 0,72 -0,09 0,93 0,44 

Cr -0,20 0,10 0,59 0,64 0,10 -0,08 

 

Були вивчені особливості елементного гомеостазу в піддослідних тварин 

за умов інтраперитонеального введення солей металів, які характеризувалися 

стадією напруги для Al і Cr, стадії тренування відповідали зміні балансу 

елементів за умов введення солі Mn. Суттєвих порушень адаптації не 

встановлено за умов дії Ag. За умов перорального введення солей металів 

ступінь адаптованості була вищою для сполук Ag та Al, стадією напруги 

характеризувався вплив солей Mn і Cr на елементний гомеостаз. Порівняння 

дії НЧ металів показало більшу адаптованість до дії НЧ оксидів Al та Ag і 

гіршу до дії НЧ цитратів Mn і Cr. Виявлено й статеві відмінності адаптації 

тварин до дії солей металів. Так, у самців за умов впливу Al адаптація 

характеризувалась стадією тренування, а у самок відповідь на дію Ag 

відповідала стадії напруги. Останнє дає підстави стверджувати про більшу 

чутливість ЩЗ самок до впливу Ag порівняно з самцями. 

          - У людини 

         У здорових осіб (норма за здоров’ям) вікові зміни адаптованості 

організму за показниками елементного балансу наведено в таблиці 6.8. 

Максимальна кількість  кореляційних зв’язків між 13 елементами у 

біологічних середовищах виявлена у молодшій віковій групі (А=14,08), що 
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свідчить про стадію напруги, менша кількість  зв’язків між елементами 

розрахована у старшій віковій групі (А=11,28), що свідчить про більшу 

адаптованість за показниками елементного балансу. 

 

Таблиця.6.8  

 Ступінь адаптованості організму людини залежно від віку  

 Ступінь адаптатованості (А) за Баевським (2001) Біологічне 
середовище Вікова група 25-35 р  

(молодша група) 
Вікова група 36-50р 
(старша група) 

Цільна кров 9 3,85 
Волосся 1,15 1,04 
Слина 3,93 6,44 
Сума значень 14,08 11,28 

 

   У групі осіб, які  мали встановлений діагноз патологія ендокринної 

системи ( ЦД ІІ типу та  АТ) показник А мав відмінності залежно від 

захворювання (табл. 6.9).  

Таблиця 6.9   

Ступінь адаптованості організму людини залежно від патології 

ендокринної системи 

Біологічне 
середовище 

Контроль АТ 
(автоімунний 
тиреоідит) 

ЦД 
 (цукровий 
діабет ІІтипу) 

Цільна кров 6,43 4,97 14,45 
Волосся 9,4 12,1 6,77 
Сеча 11,49 13,69 9,29 
Сума значень 27,32 30,76 30,51 

 

  Так, у біологічних середовищах осіб з діагнозом АТ ступінь 

адаптованості організму за показником А характеризувалась як напруга 

адаптаційних процесів (А=30,76). У осіб із встановленим діагнозом ЦД ІІ 

типу показник адаптованості (А=30,51) характеризувався напругою 

адаптаційних процесів, загальний показник А був вищим за такий у контролі 

(здорові особи). Звертає увагу факт, що показник А за балансом елементів у 
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цільній крові осіб з ЦД був найвищим серед розрахованих кореляційних 

зв’зків по крові, волоссю та сечі, що свідчить у першу чергу про дисбаланс 

Cr  та Zn у даному біологічному середовищі. Водночас показник А був 

найбільшим у волоссі та сечі у осіб з діагнозом АТ, що свідчить про 

порушення вмісту К, Mg, Mn  та  Se. Виявлені порушення елементів важливі 

для діагности ранніх порушень обміну елементів, які можуть бути ранніми 

маркерами діагностики ендокринних захворювань. 

 У осіб, які зазнали професійного контакту з ВМ (Mn, Cr, Pb, Fe, Ag) 

ступінь адаптованості залежав від тривалості професійного контакту з 

металами (табл. 6.10.). Найбільшу напругу адаптаційних процесів виявлено в 

групі ювелірів (А=33,61) порівняно з контролем, а найменший показник А 

спостерігали в групах зварювальників та акумуляторників (незначне 

відхилення показника А від контрольного значення). 

Таблиця 6.10   

 Ступінь адаптованості організму людини в залежності від  професії 

Біологічне 

сережовище 

Контроль Акумуляторники Зварювальники Ювеліри 

Цільна кров 6,31 5,47 3,58 9,88 

Нігті 8,12 9,28 5,22 9,86 

Волосся 6,66 7,14 3,92 9,47 

Сеча 2,51 2,12 1,0 4,4 

В середньому 23,60 24,01 13,72 33,61 

 

Висока кількість зв’язків між елементами свідчить про напругу 

пристосувальних реакцій працюючих у ювелірній справі, яка пов’язана зі 

стажем роботи (5 років). Компенсація, тобто пристосування до високого 

вмісту металів у зварювальників та акумуляторників обумовлена більшим 

стажем роботи цих працюючих (понад 24 років). 
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Було сформовано групу осіб із встановленим діагнозом автоімунний 

тиреоїдит у осіб, які працювали на автозаправці, та у водіїв. У них ступінь 

адаптованості за оцінкою кореляційних зв’язків між елементами була 

нижчою  (А=3,64), ніж у контрольній групі (А=4,17). 

Кореляційні залежності між вмістом гормонів у цих осіб надано в 

таблиці 6.11.  За умов тиреоїдної патології в професійних контингентів 

виявлено прямий  достовірний кореляційний зв’язок між  парами Al –TТГ, та 

Cr-TТГ зворотний достовірний зв’язок між парами  Ag-T4 вільний  та Al-T4 

вільний, а  також прямий між - Mn-T4 вільний. Виявлено зміну кореляційних 

зв’яків за умов накопичення у крові Ag та Mn для пар Ag-TГ та Mn-TГ. 

Таблиця 6.11   

 Кореляційні залежності між вмістом гормонів та металів у крові 

працюючих з встановленим діагнозом АТ 

                                   Показники 

ТТГ вільний  Т4 TГ 

Елементи 

контроль дослід контроль дослід контроль дослід 

Ag 0,78 -0,03 0,028 -0,66 0,34 -0,66 

Al 0,072 0,24 0,004 -0,84 0,09 0,073 

Mn 0,0027 -0,06 0,0012 0,87 0,25 -0,39 

Cr 0,23 0,29 0,03 0,052 0,20 -0,05 

 

Таким чином, слід зазначити, що негативний вплив ВМ  на  організм 

обумовлений комбінованою дією впливом  складових  оточуючого 

середовища і носить різноспрямований характер. Останнє  може проявлятися 

як напругою регуляційно-адаптаційних систем, так і клінічними проявам 

ипатологічних змін окремих органів і систем. 
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Висновки 

1. Оцінка співвідношень популяції лейкоцитів у периферичній крові щурів за 

умов інтраперитонеального введення металів показало, що нормальна 

кількість лімфоцитів є характерною  для впливу Al(NO3)3 і НЧ Ag2O, у той 

час як для НЧ Al2O3 і AgNO3 була виявлена підвищена кількість лімфоцитів, 

що свідчить про реакцію реактивації (стадія напруги). Для Mn(NO3)2 

співвідношення лейкоцитів крові характеризувало стан імунної системи як 

стадію підвищеної активації, а для Cr(NO3)3 - як стадію напруги. За умов 

перорального впливу металів найбільш руйнуючу дію чинив Хром. При 

порівнянні дії МК та НЧ металів  більшу руйнуючу дію чинили Ag та Cr у 

формі НЧ (стадія напруги). 

2. Ступінь адаптованості елементного гомеостазу  для тварин за умов 

інтраперитонеального введення металів була різною. Так, за умов дії Al 

відбувалась напруга елементного гомеостазу,  у той час як за дії Ag суттєвих 

порушень адаптації не встановлено. У той самий час змінювалась ступінь 

адаптованості  щурів  до впливу Mn та Cr. Більш руйнівною була дія Cr на 

самців-щурів за показником адаптованості (стадія напруги). За умов 

перорального введення солей металів ступінь адаптованості 

характеризувалась стадією напруги за умови впливу Al, Mn.   

Порівняння ефектів впливу МК нітратів металів та НЧ оксидів і 

гідратів за ступенем  адаптованості за показниками балансу елементів 

свідчить про більшу токсичність AgNO3, Al(NO3)3, у той час як ступінь 

адаптованості НЧ Mn-Ctr  та Cr-Ct свідчить про їхню більш токсичну дію.  

Виявлено більшу чутливість самок до впливу НЧ Ag2O порівняно з самцями 

та зворотний ефект за умови дії НЧ Al2O3. 

3. У людини зміни адаптованості елементного гомеостазу за віковими 

особливостями демонструють максимальну адаптованість у старшій віковій  

групі (А=11,28), а  в осіб молодшої вікової групи -  стадію напруги (А=14,08). 

Патологія ендокринної системи (ЦД ІІ типу або АТ) характеризувалась 
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напругою адаптаційних процесів.  У осіб, які зазнали професійного контакту 

з ВМ (Mn, Cr, Pb, Ag), ступінь адаптованості залежала від характеру та 

тривалості  професійного контакту з металами. Найбільшу напругу 

адаптаційних процесів виявлено в групі ювелірів (стаж 5 років), а найменшу  

- у зварювальників та в акумуляторників (стаж понад 24 років).  

4. Виявлено, що в професійних контингентів -  прямий  достовірний 

кореляційний зв’язок між  парами Al –TТГ та Cr-TТГ ы прямий між Mn-T4 

вільний та  зворотний кореляційний зв’язок між парами  Mn-TГ та Al-T4 

вільний  може свідчити про напругу адаптації працюючих.  

5. Негативний вплив ВМ  на  організм обумовлений комбінованою дією  

складових  оточуючого середовища і носить різноспрямований характер. 

Останнє  може проявлятися як напругою регуляційно-адаптаційних систем, 

так і клінічними проявам патологічних змін окремих органів і систем. 

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 6 «Адаптаційні реакції 

ендокринної системи за різних умов впливу металів» опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН України, 

інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які наведено у 

Додатку Е [53, 67, 81, 83, 100, 102,107, 108]. 
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РОЗДІЛ 7 

ОЦІНКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ТА 

ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОКРИННОЇ 

СИСТЕМИ 

 Останніми роками   ефективний інструмент у вирішенні проблеми 

забруднення навколишнього середовища широке розповсюдження отримала 

концепція ризику. Оцінка ризику здоров'ю традиційно включає виконання 

чотирьох основних етапів: ідентифікація небезпеки, оцінка експозиції, оцінка 

залежності "доза - ефект", характеристика ризику.         

Враховуючи, що ідентифікація металів та оцінка їхньої експозиції була 

проведена в попередніх розділах, наступним етапом даних досліджень було 

проведення  розрахуноку коефіцієнтів кореляції між вмістом металів у 

об’єктах довкілля та біологічних середовищах. Проводили розрахунок рівня 

експозиції, який відповідає рівню, що забезпечує  прийнятний ризик здоров’ю 

населення з використанням результатів моделювання залежності «рівні 

експозиції – маркери експозиції», та власне  оцінку неканцерогенних 

іканцерогенних ефектів дії металів, що характеризує ризик. 

Кореляційний аналіз вмісту металів у біологічних середовищах 

(волосся, кров) і об'єктах зовнішнього середовища виявив достовірний 

середньої сили та сильний прямий зв'язок    (табл. 7.1).  Найбільша кількість 

вірогідних асоціацій у всіх досліджуваних середовищах встановлена для 

чотирьох металів – Al, Cr, Mn та Ag, що стало основою в разі вибору їх як 

пріоритетних маркерів експозиції при ідентифікації факторів ризику розвитку 

ендокринних порушень у подальших дослідженнях в системі «навколишнє 

середовище – організм людини».  

Встановлені закономірності доводять, що процеси транслокації ряду 

металів з об’єктів довкілля в біологічні середовища людини та їхня кумуляція 

в організмі  вказують на можливість формування ризику розвитку 

захворювань на територіях з високим антропогенним навантаженням або за  
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Таблиця 7.1  
 Коефіцієнти кореляції (r) між вмістом металів у біологічних 

середовищах здорової людини  та об’ єктах довкілля 

Коефіцієнт кореляції (r) 
Середовище 

Al Zn Ag Mn Cr 

Волосся - вода 
водойм 

- 0,14 - - 0,23 

Волосся - вода 
питна 

0,28 - - 0,45* 0,20 

Волосся - повітря - - 0,28* - 0,27* 

Волосся - грунт 0,21 0,38* 0,77** 0,15 0,43* 

Волосся - сніг 0,04 0,14 - - 0,23 

Волосся - харчові 
продукти 

0,16 0,44* 0,21 - 0,28* 

Кров - вода 
водойм 

0,35* - - 0,31* - 

Кров - вода питна - - 0,11** 0,27* - 

Кров - повітря - 0,44** - 0,43* 0,46* 

Кров - сніг - 0,49** - 0,24* - 

Волосся - кров - 0,59* - 0,18 0,35 

Примітка. *     - р<0,05.

умов виробничого контакту з металами [44, 199]. 

Також було встановлено достовірний прямий кореляційний зв'язок (р ˂ 

0,05) між вмістом металів у досліджуваних середовищах у наступних парах  

елементів: «кальцій-магній», «манган-цинк», «манган-магній», «манган-

залізо»,  «алюміній-фосфор» (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2  

Кореляційні залежності між вмістом металів у цільній крові та 
волоссі  здорових осіб 

 
Коефіцієнт кореляції 

Кореляційні пари 
Цільна кров Волосся 

Кальцій-Магній 0,77 0,71 
Манган-Ферум 0,51 0,48 
Манган-Цинк 0,99 0,60 
Цинк- Селен 0,48 - 
Хром-Цинк - 0,49 
Хром-Нікол 0,86 - 
Манган-Купрум - 0,52 
Манган-Магній 0,51 0,50 
Манган-кальцій - 0,43 
Алюміній-кальцій 0,89 - 
Алюміній -Фосфор 0,46 0,50 
Аргентум-Купрум - - 
Аргентум-Цинк - - 
Аргентум-Селен - - 
Аргентум-Ферум - 0,33 
Плюмбум-Цинк - 0,81 

Примутка. * - р<0,05 

                                                                                      

Для побудови моделей використовувались показники  відношення 

рівня експозиції, які відповідають вмісту металу в біологічному середовищі, 

до значення маркерів експозиції – рівня гормонів у біологічному середовищі. 

Визначення параметрів математичної моделі (а та b) проводилось методом 

найменших квадратів із застосуванням пакетів програм  статистичного 

аналізу даних (як, наприклад , Statistica, або ін.). 

У рамках проведених досліджень на прикладі мешканців м. Києва було 

розроблено  моделі залежності «рівень експозиції - маркер експозиції» для 

металів (Al, Mn, Cr, Ag), що були описані  за допомогою логістичної 

регресійної  моделі:                                      

         bxae

k
C 


1
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За рівнем експозиції Алюмінію, Мангану та Хрому сформовані моделі 

для двох маркерів впливу: підвищення TTG  та зниження вільного T4. 

(рис.7.1.-7.2.). Лімітуючим показником шкідливості стало підвищення рівня 

TTG. 
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(c) 

Рис.7.1. Діаграми відпошення рівня металу до рівня гормону ТТГ у 
сироватці крові людини: a- діаграма відношення рівня Al в крові до рівня TTG 
сироватки крові людини;,  в- діаграма відношення рівня Mn в крові до рівня TTG 
сироватки крові людини; с- діаграма відношення рівня Cr в крові до рівня TTG сироватки 
крові людини 
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AI-T4free
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Рис.7.2 Діграми відношення рівня металу до рівня вільного Т4 у 
сироватці крові людини: a- діаграма відношення рівня Аl в крові до рівня вільного T4 

сироватки крові людини; b- діаграма відношення рівня Мангану у крові до рівня вільного 
T4 сироватки крові людини; c- діаграма відношення рівня Cr в крові до рівня вільного T4 

сироватки крові людини 
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Таким чином виявлено, що вміст алюмінію в крові, відповідає 

прийнятному рівню ризику для здоров'я  - 0,2 мг/дм3. Лімітуючим показником 

шкідливості для Mn стало підвищення рівня вільного T4. Вміст Mn в крові 

відповідає прийнятному рівню ризику для здоров'я - 0,038 мг/дм3. 

Лімітуючим показником шкідливості Cr стало підвищення рівня TTG. Вміст 

Cr в крові, відповідає  прийнятному рівню ризику для здоров'я  - 0,02 мг/дм3. 

РОК крива дозволяє з’ясувати при якому рівні металу у біологічному 

середовищі можна діагностувати ендокринне захворювання ЩЗ або ПЗ (див. 

рис.7.33). Під чутливістю розуміють здатність моделі передбачити  

захворювання, а не його  ризик. Під 1-специфічністю – процент помилково-

позитивних результатів. 

РОК-криві не мають відношення до обрахунку ризиків, але дають 

можливість встановити рівень металу при якому визначається стан здоров’я 

обстежених (здорові або хворі на ендокринну патологію). Для Мангану AUC 

=0,938 [0,865 – 1,0], р = 0,00. При рівні Mn = 0,125 мг/л у цільній крові крива 

визначить справжнє захворювання ЩЗ або ПЗ у 95,5% обстежених і при 

цьому помилкових тривог виявиться 18,2%, тобто 18,2% будуть помилково 

класифіковані як позитивні. Чим вище площа під кривою, тим краще її 

здатність класифікувати пацієнта за рівнем Mn. 

Для Аргентуму у осіб з патологією ЩЗ та ПЗ AUC =0,90 [0,791 – 0,998], 

р = 0,00. При рівні Ag = 0,005 мг/л у цільній крові крива визначить справжнє 

захворювання ЩЗ у 95,74% обстежених і при цьому помилкових тривог 

виявиться 19,06%, тобто 19,06% будуть помилково класифіковані як 

позитивні. Чим вище площа під кривою, тим краще її здатність класифікувати 

пацієнта за рівнем Ag. 

Для Хрому у осіб з патологією ЩЗ та ПЗ AUC =0,88 [0,778 – 0,982], р = 

0,000. При рівні Cr = 0,30 мг/л у цільній крові крива визначить справжнє 

захворювання ЩЗ тільки у 89,59% обстежених і при цьому помилкових 

тривог виявиться 25,58%. Для Алюмінію у осіб з патологією ЩЗ та ПЗ AUC 
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=0,423 [0,247 – 0,598], р = 0,000. Крива не працює помилок 50%. 

Для Аргентуму у зварювальників AUC =0,946 [0,886 – 1,0], р = 0,00. 

При рівні Ag = 0,0024 мг/л у цільній крові крива визначить справжнє 

захворювання ЩЗ у 96,31% обстежених і при цьому помилкових тривог 

виявиться 18,36%, тобто 18,36% будуть помилково класифіковані як  

Al  у крові осіб з 
патологією ЩЗ 

 
Ag  у крові осіб з 
патологією ЩЗ 

 
Cr  у крові осіб з 
патологією ЩЗ 

 
Mn  у крові осіб з 
патологією ЩЗ 

 
Al у крові 
зварювальників 

 
Ag у крові 
зварювальників  

 
Cr у крові  
зварювальників  

 
Mn у крові 
зварювальників  

 

 

Рис.7.3. РОК криві для осіб з патологією ЩЗ та ПЗ  та зварювальників за 
вмістом металів у  цільній крові 

 

позитивні. Чим вище площа під кривою, тим краще її здатність класифікувати 

пацієнта за рівнем Ag. 

Для Алюмінію у зварювальників AUC =0,852 [0,727 – 0,98], р = 0,00. 

При рівні Al = 0,59 мг/л у цільній крові крива визначить справжнє 

захворювання ЩЗ у 86,74% обстежених і при цьому помилкових тривог 

виявиться 16,53%, тобто 16,53% будуть помилково класифіковані як 

позитивні. Чим вище площа під кривою, тим краще її здатність класифікувати 

пацієнта за рівнем Al. 
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Оцінку ризику та ступеня екологічної зумовленості розвитку 

захворювань ендокринної системи здійснюють за адаптованими для 

неекспонованого в професійному плані населення [4, 35, 43, 44, 165, 189, 237]. 

Стосовно оцінки ризику здоров’ю, то розраховані коефіцієнти 

канцерогенного та неканцерогенного ризику для Cr, менше для Mn і невідомі 

данні стосовно неканцерогенного ризику для Al та Ag [43, 58-60]. 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів проводили 

на основі розрахунку індексу небезпеки (HQ): 

При HQ рівному або меншому 1,0 ризик шкідливих ефектів 

розглядається як гранично малий, зі збільшенням HQ ймовірність розвитку 

шкідливих ефектів зростає. Тільки HQ> 1,0 розглядається як свідчення 

потенційного ризику для здоров'я. Проведені розрахунки показали, що 

потенційний ризик неканцерогенних ефектів низький для Ag та Mn, за умови 

аерогенного надходження, високий  - для аерогенного надходження Al та 

надзвичайно високий - для Cr (табл.7.3). За умови надходження металів з 

питною водою за HQ ризик неканцерогенних ефектів наступний:  для Cr- 

середній, для Ag - високий, для Mn та Cr - надзвичайно високий. 

За умови надходження металів з питною водою за HQ ризик 

неканцерогенних ефектів наступний:  для Cr- середній, для Ag - високий, для 

Mn та Cr - надзвичайно високий. 

За умови надходження металів з продуктами харчування 

характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів була наступною: 

експозиція Ag та Cr становить середній рівень, експозиція Mn та Al -  

надзвичайно високий. Розрахований математично за Фішером ризик розвитку 

ендокринної патології у зварювальників показав, що дія Мангану OR=3,939 

[1,178-9,750], RR = 1,709[1,078-2,570] p= 0.038, а Aлюмінію  OR=0,1444 

[0,046-0,452], RR = 0,533[0,405-0,763]  p= 0.001. За умов вже сформованої  

патології ЩЗ вплив Aлюмінію OR=0,062[0,019-0,205], RR = 0,310[0,207-

0,502]  p= 0,001.Також був розрахований індекс небезпеки (IН) для 
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Таблиця 7.3  

 Характеристики оцінки ризику неканцерогенних ефектів впливу 

металів на прикладі мешканців міста  Києва (n=34) 

Оксиди 

елементів 

Ag Al Cr Mn

AC, мг/м3 0,001 0,097 0,0078 0,006 

RfC, мг/м3 0,002 0,005 0,0001 0,005 

HQ 0,5 19,4 78 1,2 

AD, мг/л 0,31 11,47 0,0068 11,47 

RfD 0,055 0,13 0,003 0,14

HQ 5,63 82,23 2,27 81,93 

AD, мг /кг 0,11 23,63 0,007 1,74 

RfD 0,033 0,082 0,0016 0,082

HQ 3,33 288,17 4,38 21,22 

патології ЩЗ вплив Aлюмінію OR=0,062[0,019-0,205], RR = 0,310[0,207-

0,502]  p= 0,001.Також був розрахований індекс небезпеки (IН) для 

комплексного (з різних середовищ) надходження  металів. ІН становив для 

Ag - 9,46, для Cr - 84,55, для Mn - 104,35, для Al - 389,55. 

У структурі металів, які формують неканцерогенний ризик здоров'ю, 

переважає Алюміній (57,6%), на другому місці - Манган (28,8%), на третьому 

- Хром (14,38%). У структурі неканцерогенного ризику здоров'ю людини

переважає повітряне середовище для Cr, питна вода - для Mn та харчові

продукти - для Al.

Таким чином, ризик неспецифічних ефектів ендокринної системи 

високий за умов впливу  Алюмінію та Мангану з атмосферним повітрям. 

Можна припустити, що виробничий вплив цих металів, особливо, за умов 

надходження у організм у наноформі може бути небезпечним для здоров’я 

працюючих у шкідливих умовах впливу металів. 
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Висновки 

1. Встановлено, достовірний прямий кореляційний зв'язок між вмістом 

металів у досліджуваних середовищах у наступних парах елементів: «Ca-Mg», 

«Mn-Zn», «Mn-Mg», «Mn-Fe», «Al-P». Встановлені закономірності доводять, що 

процеси транслокації ряду металів з об’єктів довкілля у біологічні середовища 

людини та їхня кумуляція в організмі вказують на можливість формування 

ризику здоров'ю на територіях з високим антропогенним навантаженням або за 

умов виробничого контакту. 

2. Доведено, що аерогенний шлях надходження характерний  для Cr, а 

аліментарний - для Mn (з питною водою) та Аl (з питною водою та  продуктами 

харчування). Доведено, що кумуляція в організмі металів  сприяє формуванню 

ендокринної патології на територіях з високим антропогенним навантаженням, 

або за умов виробничого контакту. Лімітуючим показником шкідливості 

металів є, зокрема, для Аl і Cr підвищення рівня TTГ, для Mn – рівня вільного 

T4. Доведено, що в структурі металів, які формують неканцерогенний ризик 

здоров'ю, переважає Аl (57,6 %), на другому місці – Mn (28,8 %) та третьому – 

Cr (14,38 %). Виявлено достовірний ризик розвитку ендокринної патології у 

зварювальників для Al (OR = 0,144, RR = 0.553 ) та   Mn (OR = 3,393 , RR = 

1.709). 

3. Розроблено  моделі залежності «рівень експозиції - маркер експозиції» 

для металів (Al, Mn, Cr та Ag) Лімітуючим показником шкідливості Алюмінію 

та Хрому стало підвищення рівня TTG, для Мангану - рівня вільного T4. Вміст 

Алюмінію в крові, відповідає прийнятному рівню ризику для здоров'я за цим 

показником - 0,2 мг/дм3 Мангану в крові - 0,038 мг/дм3, для Хрому в крові - 0,02 

мг/дм3, а у волоссі – Al – 5,20 мкг/г,  Ag – 0,03 мкг/г, Cr – 0,80 мкг/г, Mn – 0,45 

мкг/г 

Результати досліджень, що наведені в розділі 7 «Оцінка ризиків розвитку 

екологічно та професійно обумовленої патології ендокринної системи» 

опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН 

України, інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які 

наведено у Додатку Е [25, 60, 61,73,74, 80,  86, 88, 103, 115]. 



 

 

270 

                                           РОЗДІЛ 8 

ОБҐРУНТУВАННЯ  ОПТИМАЛЬНИХ РІВНІВ ВМІСТУ 

МЕТАЛІВ У БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЛЮДИНИ   

 
Одне з завдань роботи пов'язане з вивченням загальних механізмів 

взаємодії організму людини з металами як хімічними факторами 

навколишнього середовища  та  виявленні ризику для здоров'я при малих 

рівнях впливу металів  являє собою складну й комплексну проблему. 

Для оптимального вирішення цього найважливішого питання 

необхідна розробка та  подальше вдосконалення методичних основ вивчення 

стану здоров'я окремих популяційних груп  населення, включаючи 

визначення реального навантаження на населення хімічних компонентів 

довкілля,  розробку методології з обґрунтування оптимальних (фонових) 

рівнів вмісту металів у біологічних середовищах, яка може слугувати 

основою створення системи діагностики передпатологічних (донозологічних) 

станів організму людини, у тому числі працюючих у шкідливих умовах 

хімічного фактора, розробку  підходів до встановлення фонових рівнів вмісту 

хімічних речовин у біологічному  середовищі для окремих  груп ризику -  

осіб різного віку та статі. 

Сьогодні найприйнятнішою  є методологія нормування оптимальних 

рівнів та співвідношень МаЕ та МЕ у питній воді та харчових раціонах, яка 

базується на результатах еколого-біогеохімічного зонування територій  [165, 

188, 189, 222, 241]. Однак у цьому підході  враховуються параметри 

надходження елементів з повітрям, питною водою та продуктами харчування, 

але  з невідомих причин не враховується характер всмоктування,  наприклад, 

у ШКТ.   

Традиційно аналіз вмісту  хімічних елементів у організмі людини 

базується на поняттях - біологічно допустимий рівень (оптимальний  не 

викликає змін здоров’я людини), умовно біологічно допустимий рівень 

(відповідає верхній або нижній межі фізіологічного вмісту елемента) та 
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критичний рівень (біохімічні зміни), та може бути охарактеризований у 3 

етапи наступним чином: А – клінічно виражений дефіцит, В – фізіологічний 

оптимум ефекту, С – токсична дія, що  в цілому характеризує стан 

адаптованості  організму до дії чинників довкілля. 

Враховуючи важливість еколого-геохімічних умов проживання та 

харчування, звичок, гендерні особливості, представлялось важливим 

провести еколого-гігієнічну оцінку впливу ряду металів на формування 

оптимальних рівнів їхнього  вмісту вбіологічних середовищах дорослих 

людей, які не мали професійного контакту з ВМ (на прикладі мешканців м. 

Києва).  

 У результаті проведених досліджень була розрахована сумарна доза 

металів, з урахуванням інгаляційного та аліментарного шляхів надходження 

хімічних речовин. Отримані дані (додаток С)  демонструють, що сумарне 

добове навантаження металами дорослого населення, яке мешкає в зоні 

еколого-геохімічного оптимуму, не перевищує меж їхнього добового 

навантаження при порівнянні з рекомендованими даними в  різних джерелах 

літератури [146, 298, 339, 348-351, 396]. Було розраховано, що головним 

шляхом формування фізіологічної норми металів є  аліментарне надходження  

Mg, Cd, Cr, Fe, Ni, Mn та Zn   (понад 50%) з  продуктами харчування, для AI, 

Ca, Cr, Se, Pb (коливання в межах 30-70%) головним шляхом є водний, а для 

Ni , Se -  повітря (близько 20%).   

Добре відомо, що вміст металів у волоссі і крові населення характеризує 

процеси їхньої  транслокації з об'єктів навколишнього середовища в організм 

людини. З позицій  існуючих фізіологічних концепцій,  несприятливі умови 

оточуючого середовища  та умови харчування можуть стати наслідком 

специфічних адаптаційних змін  у обміні речовин. Тому для встановлення 

таких змін був проведений кореляційний аналіз (табл. 8.1).  
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Таблиця 8.1   

Кореляційні залежності між вмістом металів у об’єктах довкілля та 

біологічних середовищах дорослої людини 

Об’єкт довкілля Елемент Біологічне 
середовище Атмосферне 

повітря 
Питна 
вода 

Харчові 
продукти 

Волосся 0,052 0,01 0,37** Ag 
 Цільна кров 0,07 0,13 0,13 

Волосся -0,05 0,28* 0,16 AI 
 Цільна кров 0,21 0,12 0,07 

Волосся 0,12 0,11 0,10 Ca 
 Сироватка крові 0,49** 0,11 0,04 

Волосся 0,48** 0,05 0,28* Cd 
 Цільна кров 0,23 0,20 0,23 

Волосся 0,37** -0,01 0,23 Cu 
 Цільна кров 0,19 0,11 0,14 

Волосся -0,27* -0,15 0,28* Cr 
 Цільна кров 0,13 0,03 0,29* 

Волосся 0,20 0,03 0,03 Fe 
 Сироватка крові 0,001 0,12 0,03 

Волосся -0,10 0,21 0,30* Mg 
 Сироватка крові 0,15 0,37** 0,35 

Волосся 0,07 0,28* -0,12 Mn 
 Цільна кров 0,25* 0,21* 0,03 

Волосся -0,14 0,20 0,20 Ni 
 Цільна кров 0,35** 0,07 0,49** 

Волосся -0,034 0,07 0,35** Se 
 Сироватка крові 0,038 0,08 0,27 

Волосся -0,29* 0,52** 0,14 Pb 
 Цільна кров 0,02 0,12 0,18 

Волосся -0,05 -0,10 0,44** Zn 
 Сироватка крові 0,26* 0,06 0,43** 

Примітка. Імовірність*-р˂0,001,**- р˂0,05 
 

У структурі факторів хімічної природи за даними кореляційного 

аналізу найбільший зв’язок між вмістом у атмосферному повітрі та  вмістом 

у біологічних середовищах виявлений для Cu (R=0,37), Fe  (R=0,20), As 

(R=0,29), Cd (R=0,24). Кореляційний аналіз показав зв’язок між вмістом Ni 
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(R=0,2), Pb (R=0,52), Al (R=0,24), Mn (R=0,2) у питній воді і волоссі 

обстежених.  

Пріоритетними металами, які обумовлюють навантаження організму з  

продуктами харчування, є Cd (R=0,28), Se (R=0,35), Ag (R=0,37), Zn (R=0,44), 

Cu (R=0,23), Ni (R=0,20). Позитивний кореляційний зв’язок між вмістом 

металів у об’єктах довкілля та цільній крові виявлено для Ca (R= 0,49), Mn 

(R=0,25), Ni  (R=0,35) та   Zn (R=0,26) та в атмосферному повітрі для Mg 

(R=0,37) та Mn (R=0,27) у питній воді та  для Сd (R=0,23), Cr (R=0,29), Mg 

(R=0,30), Ni (R=0,49), Se  (R=0,27) та Zn (R=0,43) в продуктах.                                       

Традиційно для встановлення референтних значень того чи іншого 

клінічного показника (у тому числі  вмісту МаЕ та МЕ у біологічному 

середовищі) за рекомендаціями СДС (Центру з профілактики та контролю 

над інфекційними захворюваннями США, 2004) приймається, що 

лабораторні аналізи 95% населення відповідають нормі і тільки 5% з них 

знаходяться поза межами нормальних значень [301]. Сьогодні спеціалісти в 

усьому світі розуміють, що референтні значення, як і поняття норма, не є 

сталою величиною. Одною з причин такої непостійності є характер та добове 

надходження хімічного елементу, звички, вік, стать. Враховуючи це, була 

проведена оцінка розподілу концентрацій металів у волоссі та цільній крові 

здорових осіб, яку надано у вигляді гістограм  (рис.  8.2-8.5). 

  Отримані власні результати досліджень  вмісту МаЕ та МЕ у 

біологічних середовищах   в осіб, які мешкають у зоні еколого-гігієнічного 

оптимуму  (обстежені проживали в межах  м. Києва), порівнювали з 

референтними значеннями  [7, 98, 240]. Вміст МаЕ та МЕ у цільній крові та 

сироватці обстежених осіб  переважно відповідав мінімальним фізіологічним 

рівням вмісту елементів порівняно з «умовною нормою».
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Рис.8.2 Гістограма  розподілу концентрацій Алюмінію у волоссі  (а) та 
цільній крові (в) здорових осіб 
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Рис.8.3. Гістограма розподілу концентрацій Мангану у волоссі  (а) та 
цільній крові (в) здорових осіб  
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Рис.8.4 Гіcтограма розподілу концентрацій Хрому у волоссі  (а) та 
цільній крові (в) здорових осіб  
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Рис.8.5  Гістограма розподілу концентрацій Аргентуму у волоссі здорової 
людини 

Отримані  референтні значення  вмісту елементів у цільній крові з 

урахуванням їхнього  добого надходження знаходяться в межах фізіологічного 

мінімуму (або біологічно допустимого рівня) для Ni та Cr умежах оптимуму – 

для Pb, Cd та  As і  тільки для Mn виявлено максимальне значення вільній крові 

обстежених. Референтні значення МЕ у сироватці крові виявлені  в межах 

мінімуму для Mg, Ca, Cu,Se, для  Fe – вміст був у межі фізіологічного оптимуму 

і тільки для  Zn – виявлено максимальний рівень вмісту. Вміст мікроелементів у 

волоссі обстежених осіб у ряді випадків відповідав мінімуму фізіологічних 

рівнів (для Pb, Zn, Cd, Mg, Se),  для  Mn, Fe, Cu, Ni, Ca виявлено оптимальне 

значення, але для As  та для Al виявлений вміст відповідав максимальним 

фізіологічним рівням. 

Дані про ступінь навантаження населення токсичними мікроелементами 

наводяться в зіставленні з наявними оціночними величинами вмісту цих 

токсикантів в організмі людини: «оптимальний вміст» (фізіологічна норма), 

«допустимим рівнем» (носійство металу) і «критичним рівнем» (рівні загрозливі 

здоров’ю). Порівняння результатів абсолютної кількості відхилень 

досліджуваних показників у групі контролю та професійних контингентів 

суттево відрізнялась.  

Вивчався розподіл металів  у біологічних середовищах (волоссі ) в 

залежності від функціонаольного стану обстежених (рис .8.6 а,в) 
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Рис. 8.5 . Розподіл металів залежно від функціонального стану людини  

(а), в-- діаграма розподілу елементів у волоссі різних груп обстежених: 
червоний колір –зварювальники, зелений – контроль, синій патологія 
ендкриної системи (ЩЗ та ПЗ). 
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Спостерагілась тотожна картина розподілу елементів (Al, Ag, Cr, Mn) у 

волоссі осіб з встановленим діагнозом патологія ЩЗ+ПЗ та у зварювальників. 

Виконано оцінку ступеня навантаження організму токсичними 

мікроелементами. Виявлені рівні вмісту металів у волоссі та цільній крові різних 

груп обстежених (контрольна група та дослідні – зварювальники, 

акумуляторники, водії)  наведено у таблиці 8.2. Професіний контакт призводив 

до збільшення абсолютної кількості випадків допустимого та критичного рівня 

вмісту особливо для Al, Cr,  та Mn. 

Отримані результати досліджень і накопичені дані літератури [160, 172, 

189, 241, 315, 368] не залишають сумнівів щодо наявності тісного зв’язку між 

хімічним складом повітря, питної води, продуктів харчування у формуванні 

оптимальних фізіологічних рівнів вмісту металів у біологічних середовищах. 

При цьому вклад продуктів харчування у формуванні оптимальних 

фізіологічних  рівнів  займає перше рангове місце, питної води – друге, а повітря 

– третє. Однак, враховуючи велику адсорбуючу здатність органів дихання і

можливість інгаляційного надходження низькодисперсних частинок металів та

велику сорбуючу здатність альвеол легенів, аерогенний шлях у ряді випадків є

головним шляхом надходження металів.

Обґрунтовано застосування в соціально-гігієнічному  моніторингу 

металів у біологічних середовищах для оцінки ризику здоров'ю людини. 

Визначено орієнтовні рівні вмісту металів у крові: Al – 0,2 мг/л,  Ag – 0,02 мг/л, 

Cr –  0,02 мг/л, Mn – 0,038 мг/л, а у волоссі – Al – 5,20 мкг/г,  Ag – 0,03 мкг/г, Cr 

– 0,80 мкг/г, Mn – 0,45 мкг/г, перевищення яких характеризує довкілля, як

середовище підвищеного ризику за даними металами.

У світлі наведеного отримані результати дозволять поліпшити 

оцінку  мікроелементного балансу у  біологічних середовищах  працюючих 

на виробництвах пов’язаних з впливом важких металів, шляхом 

застосування багатоелементного і високочутливого методу аналізу, 

визначенні причин порушення мінерального обміну, підвищенні  
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Таблица 8.2 

 Референтні значення хімічних елементів у біологічних середовищах людини 
 Уміст хімічного елементу волоссі, мкг/г Уміст хімічного елементу у цільній крові, мг/л 

Контроль Працюючі* Діапазон у 
крові 

Контроль Працюючі* 
Хімічний  
елемент 

Рівень навантаження металом 
Діапазон у 
волоссі 

Абсолютна 
кількість, % 

Абсолютна 
кількість, % 

Абсолютна 
кількість, % 

Абсолютна 
кількість, % 

Оптимальний вміст (фізіологічна 
норма) 

0,4-10,00   48,39 27,50 0,1-0,20  71,42 41,59

Допустимий рівень  
(носійство металу) 

11-20 16,13 42,0 0,21-0,49 19,04 38,08

Al 

Критичний рівень 
 (загрозливі здоров’ю) 

21-80 25,81 30,50 0,50-0,90 9,54 20,33 

Оптимальний вміст (фізіологічна 
норма) 

0,004-0,05 56,52 54,60 0,001-0,02 43,48 46,75 

Допустимий рівень  
(носійство металу) 

0,06-0,10 30,43 26,95 0,02-0,03 52,17 48,20 

Ag 

Критичний рівень  
(загрозливі здоров’ю) 

0,11-0,20 13,04 18,45 0,03-0,11 4,35 5,05 

Оптимальний вміст (фізіологічна 
норма) 

0,002-0,5 53,33 39,80 0,001-0,02 45,45 40,50 

Допустимий рівень  
(носійство металу) 

0,6-1,99 33,33 45,0 0,028-0,04 40,91 50,42 

Cr 

Критичний рівень  
(загрозливі здоров’ю) 

2,0-6,0 13,33 15,20 0,05-0,20 4,54 9,08 

Оптимальний вміст (фізіологічна 
норма) 

0,06-0,55 46,15 37,40 0,0002-0,075 84,0 53,83 

Допустимий рівень  
(носійство металу) 

0,60-1,55 38,46 46,20 0,076-0,08 12,0 41,67 

Mn 

Критичний рівень  
(загрозливі здоров’ю) 

1,60-9,64 15,38 16,40 0,08-0,10 4,0 4,50 

Примітка.  Зварювальники,  акумуляторники, водії разом. 
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інформативності клінічної діагностики шляхом застосування  комплексного 

підходу у визначенні МаЕ та МЕ у декількох  біологічних середовищах 

одночасно.  

Висновки 

1. Отримані результати досліджень не залишають сумнівів щодо 

наявності тісного зв’язку між хімічним складом повітря, питної води, продуктів 

харчування у формуванні  ризику для здоров’я. Було розраховано, що головним 

шляхом формування фізіологічної норми металів є  аліментарне надходження  

Mg, Cd, Cr, Fe, Ni, Mn та Zn   (понад 50%) з  продуктами харчування, для Al, Ca, 

Cr, Se, Pb (коливання в межах 30-70% ) головним шляхом є водний, а для Ni , Se 

-  повітря (близько  - 20%).   

2. Вміст МаЕ та МЕ у біологічних середовищах обстежених  у ряді 

випадків відповідав мінімуму фізіологічних рівнів (для Pb, Zn, Cd, Mg, Cr, Se),  

для  Mn, Fe, Cu, Ni, Ca виявлено оптимальне значення, але для Al, As виявлений 

вміст відповідав максимальним фізіологічним рівням.  Хімічні елементи, 

концентрація яких у біологічних середовищах була в межах «г – мг» ( для Ca, 

Mg, K, Na, Fe, Cu, Zn у сироватці) знаходилися в межах «умовної норми» при 

визначенні  методом ОЕС-ІСП. 

3. Обґрунтовано застосування в соціально-гігієнічному  моніторингу 

металів у біологічних середовищах для оцінки ризику здоров'ю людини. 

Визначено орієнтовні рівні вмісту металів у крові: Al – 0,2 мг/л,  Ag – 0,02 мг/л, 

Cr –  0,02 мг/л, Mn – 0,038 мг/л, а у волоссі – Al – 5,20 мкг/г,  Ag – 0,03 мкг/г, Cr 

– 0,80 мкг/г, Mn – 0,45 мкг/г, перевищення яких характеризує довкілля, як 

середовище підвищеного ризику за даними металами.  

Результати досліджень, що наведені в розділі 8 «Обгрунтування 

оптимальних рівнів вмісту металів у біологічних середовищах людини» 

опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН 

України, інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які 

наведено у Додатку Е [1, 3-6, 15, 28, 39, 40, 53, 54, 72, 77, 91, 92, 97, 99, 102, 109, 

110, 113, 114]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РУЗУЛЬТАТІВ 

У дисертації теоретично узагальнено та науково обґрунтовано нове 

вирішення актуальної медичної проблеми щодо встановлення закономірностей 

впливу техногенного забруднення довкілля на ендокринну систему людини, 

оцінка адаптації ендокринної системи до дії металів та оцінка ризиків, 

обґрунтування оптимальних (регіональних) рівнів вмісту металів у біологічних 

середовищах людини для цілей медико-біологічного контролю за станом здоров’я 

населення та працюючих у шкідливих умовах дії металів-ксенобіотиків. 

На основі комплексних еколого-гігієнічних,  клініко-гігієнічних та 

експериментальних досліджень було доведено детермінованість розвитку 

порушень ендокринної системи експериментальних тварин та людини за умов 

зростаючого забруднення довкілля факторами хімічної етіології (металами), 

характер і ступінь впливу якого залежить від рівня антропогенного навантаження 

території проживання, виду забруднюючої речовини,  шляху та тривалості її 

надходження, біоефекту взаємодії ксенобіотиків в залежності від їх форми, 

статево-вікової чутливості організму до впливу металів та нозологічної форми 

патології ендокринної системи.   

Результати оцінки факторів виробничого середовища та трудового процесу 

робітників різних професійних груп засвідчили, що робота електрозварників, 

акумуляторників, водіїв характеризується наявністю ряду шкідливих факторів: 

комплексною дією  хімічних речовин та пилу, шуму, фізичного динамічного та 

статичного навантаження, напруженості трудового процесу, несприятливого 

мікроклімату. Виявлено, шо показники хімічного фактору з гігієнічної точки зору 

є досить вагомим несприятливим чинником. 

Слід зазначити, що незважаючи на те, що професійна шкідливість 

зварювальних аерозолів вивчається досить давно, дотепер не вирішеними 

залишаються питання про залежність їхньої біологічної агресивності від їх 

основних фізико-хімічних властивостей. До останніх можна віднести 

дисперсність частинок твердої складової зварювальних аерозолів (ТСЗА), їхні 

структурні параметри, розчинність окремих сполук. 

В свою чергу, дані, отримані методом оптико-емісійної спектрометрії, 
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свідчать на користь того, що концентрація нанорозмірних  частинок Алюмінію, 

Магнію, Мангану, Цинку, Ніколу та Хрому перевищувала розрахункові значення 

ГДК. 

На підставі багаторічних системних спостережень отримані дані які 

свідчать про те, що тривале  забруднення довкілля на прикладі  м. Києва та 

області сформувало високий рівень та гетерогенність хімічного навантаження в 

усіх життєзабезпечуючих і депонуючих середовищах як у кількісному, так і в 

якісному відношеннях. Ця особливість, у свою чергу, обумовлена регіональними 

та сучасними геохімічними властивостями територій, характером та 

інтенсивністю техногенного забруднення об’єктів довкілля міста,  яке  вище 

порівняно з контрольними та фоновими рівнями [105, 147, 230] і в окремих 

випадках  вище діючих ГДК [168, 197-198, 222, 241] .  

Так, елементна оцінка ступеня забруднення ВМ ґрунтів різних 

антропогенних ландшафтів промислових і контрольних місць м.Києва свідчить, 

що вміст металів у ґрунтах коливається в широкому діапазоні значень. Серед 

проаналізованих хімічних елементів у ґрунтах  особливу увагу привертають Al, 

Mn, Cr вміст яких виявився вищим за  ГДК та фоновий вміст. Перевищення 

вмісту цих металів мало значимі відмінності по функціональним зонам. Однак, 

враховуючи  різний тип ґрунтів Київщини та великі межі фонового вмісту та 

ГДК/ОДК для ряду хімічних елементів, в даних дослідженнях не відмічено  

високого навантаження металами, однак  у 2016 р спостерігали високий вміст  

Al, Cr, Mn, Fe порівняно з їх  фоновими рівнями.  Рівень забруднення ґрунтів усіх 

досліджуваних місць урболандшафтів за кратністю перевищення ГДК 

характеризується як «допустимий». Вміст більшості металів суттєво не 

відрізняється у ґрунтах паркової та сельбищної зон. За коефіцієнтами 

забруднення (Кс), розрахованими для кожного з елементів, які були вищими за 

фоновий вміст у ґрунтах, виявлено високі значення для Cr, Mn та  Zn. Сумарний 

показник забруднення характеризував транспорту зону як небезпечну (Zc=8,82). 

Встановлено, що рівень техногенного забруднення ґрунтів за кратністю 

перевищення ГДК характеризується як «допустимий», за коефіцієнтом 

концентрації , як «небезпечний». 
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Для всебічного аналізу суміжних середовищ та виявлення пріоритетних 

маркерів впливу, як зазначають вчені [41-45, 222], слід враховувати характер 

багатокомпонентної взаємодії хімічних елементів. Для значної кількості металів 

взаємодія носить характер  синергічний та є вірогідною,  що може бути зумовлено 

здатністю іонів металів до утворення комплексних сполук у ґрунті [43].  Виявлено 

позитивний високий кореляційний зв’язок між парами елементів: Плюмбум-Цинк, 

Манган-Алюміній, Кальцій-Алюміній, Алюміній-Фосфор, що свідчить про їх 

синергічну дію. Вищезазначене свідчить, що підвищене техногенне навантаження 

на депонуюче середовище за рахунок наявності позитивних асоціацій між 

ксенобіотиками обумовлює додатковий рівень його забруднення та може 

негативно впливати на подальший  розподіл і шляхи міграції  цих  хімічних 

елементів. 

Виявлений  рівень техногенного забруднення грунтів зумовлює підвищений 

вміст ксенобіотиків у суміжних середовищах – атмосферному повітрі, воді 

поверхневих вододжерел та питній воді. Аналіз вмісту металів у атмосферному 

повітрі показав пріоритет вулиці для Цинку, Кадмію та Плюмбуму, Мангану, 

Нікелю. Найбільший вміст металів у приміщеннях виявлено для Плюмбуму, 

Кадмію, Хрому. Виявлено різний характер розподілу  металів  у повітрі вулиці та 

приміщень. Коєфіціент (Кс) для Кадмію та Мангану характеризував рівень 

забруднення атмосферного повітря вулиці як підвищений, а для приміщення Кс 

був підвищеним для Хрому та Мангану. Величина СПЗ (Zc) для 6 елементів при 

порівнянні з ГДК для вулиці становить 2,30, а для приміщення - 2,66. Такий 

рівень забруднення за класифікацією характеризується як низький, але все ж таки 

дещо вищий у приміщенні, що підтверджують абсолютні величини концентрацій 

металів. 

Ознаки забруднення повітря приміщень можна пояснити застосуванням 

сучасних будівельних матеріалів, полімерних матеріалів, фарб та тощо. Відомо, 

що  3,2% глобального тягаря хвороб обумовлені забрудненням повітря всередині 

приміщень [37, 38, 113, 262]. 

Виявлено, що у 2013 р. монозабруднення атмосферного повітря відбувалось 

за рахунок високого вмісту Мангану, а у 2014 р. високий коефіцієнт (Кс) виявлено 
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для Алюмінію, Плюмбуму, Мангану та Цинку. В цілому,  сумарний показник 

забруднення був вищим у 2014 р. і характеризується як небезпечний. 

Встановлено, що вміст металів у повітрі міста Києва  характеризувався  

певними закономірностями сумісної присутності. Виявлено тісний зв’язок між 

такими бінарними системами у повітрі як: Плюмбум-Цинк, Манган-Алюміній, 

Манган-Молібден та зворотній зв’язок, який свідчить про антагонізм між парами 

елементів: Манган-Аргентум, Аргентум-Купрум, Магній- Кальцій, Манган-Цинк. 

Відомо, що непрямим показником викидів важких металів у атмосферне 

повітря є дані щодо вмісту твердих речовин у ньму. Відомо, що пил може бути 

нейтральним за складом, але за походженням його поділяють на органічний та 

неорганічний, за способом утворення дезінтеграційний або димовий, за 

характером дії нейтральний або токсичний.  

Дисперсний склад пилу атмосферного повітря характеризує пилові частки 

за розміром і, значною мірою, обумовлює властивості пилу. Для організму 

людини найбільш небезпечний пил, що складається з часток розміром до 0,015 

мкм, тому що погано затримується слизовими оболонками верхніх дихальних 

шляхів і потрапляє далеко в легеневу тканину. Відомо що ГДК нейтрального 

пилу складає 10 мг/м3.  Природний пил знаходиться у  повітрі в межах 

концентрацій 0,1-0,2 мг/м3. 

Виявлено нерівномірний розподіл хімічних елементів у пилу. При цьому 

високий рівень виявлено для таких хімічних елементів як Al, Ca, Mg, Mn, Fe, Ni, 

Zn. Останнє співвідноситься з їх вмістом у атмосферному повітрі. У 2013 р. 

спостерігали вищій вміст Pb у пилу,  порівняно з 2015 р., але більщ високе 

навантаження іншими важкими металами  (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Sr, Si, Zn) припадає 

смае на 2015 р. Накопичення хімічних елементів в атмосферному пилу міста 

Києва свідчить про необхідність урахування вкладу цього середовища у загальну 

картину розподілу хімічних речовин у довкіллі. Визначено, що у приземному 

шарі атмосфери міста визначаються елементи, середньодобові концентрації яких 

у 1,61-7,0 разів вищі за ГДК для ВМ. У структурі  факторів хімічної природи 

важливу роль виконує зростаюче з роками забруднення  снігового покриву. 
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Пріоритетними металами, забруднюючими сніговий покрив м. Києва, є Алюміній, 

Манган, Цинк, Ферум, Кальцій. 

 Максимально-разові концентрації хімічних речовин в атмосферному 

повітрі міста становлять 0,03-24,8 ГДК. Така ситуація формує «високе» і «дуже 

високе» інтегральне забруднення повітря. Одним з  етапів досліджень було 

вивчення міграції хімічних елементів атмосферного повітря у літній період (2014-

2016 р.) за рахунок дощу. При розрахунках коефіцієнту Кс з урахуванням 

величини ГДК (як зазначалось вище для  води рибно-господарського 

призначення) високе забруднення дощової води було за рахунок Алюмінію, 

Кадмію та Цинку, що   характеризувало повітря як високо забруднене  цими 

металами, а СПЗ  за рівнем забруднення був високим як при порівнянні з фоновим  

коефіцієнтом, так і з коефіцієнтом за ГДК. Виявилось, що коефіцієнт Кс  для 

Цинку був найбільшим, а забруднення за СПЗ характеризувалось як високе.  

На противагу до ґрунтів, які акумулюють у собі традиційно певні кількості 

хімічних сполук, снігові  опади мають ряд властивостей,  які  дозволяють 

проводити моніторинг забруднення ксенобіотиками  не тільки самих атмосферних  

опадів, але і повітря для подальшої оцінки забруднення довкілля в зимовий період 

року [23, 56, 187, 190, 193, 199]. За результатами проведеного  порівняльного 

аналізу вмісту хімічних елементів у талому снігу ( за період з 2009 по 2013 р.р.)  

було встановлено поступове зростання концентрацій металів (AI, Ba, Cd, Cu, Zn). 

Останні можна вважати і пріоритетними забруднювачами, що були виявлені у 

талому снігові м. Києва.  

Забрудненість снігового покриву у 2009 та 2013 рр. (за розрахованим 

показником Кс) обумовлюють Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Cu, K, Ca. Найбільш 

інтенсивне забруднення снігового покриву відмічалось у центральній та 

північній частині міста у 2009 р. У 2013 р. відмічалось більш інтенсивне 

навантаження снігового покриву  алюмінієм та залізом, особливо південної 

частини міста.  

За коефіцієнтами сумарного забруднення (СПЗ) інтенсивність забруднення 

північної частини міста у 2009 р. характеризувалась як небезпечна (Zc = 32,64), 

центральної частини як помірно небезпечна (Zc = 25,53), а південної частини як 
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допустима (Zc = 4,97). Отримані данні свідчать про більш інтенсивне 

накопичення важких металів у  атмосферному повітрі півночі та центра міста у 

2009 р. у  порівнянні з 2013 р.  Таким чином, за результатами дослідження 

виявлено, що найбільш високий ступінь забруднення   хімічними елементами був 

у 2009 р. Аналіз величин розрахованого нами ІЗА   свідчить, що, в середньому, 

атмосферне повітря м. Києва характеризується високим рівнем забруднення ( Zc 

за рахунок Al, Mn, Zn, Fe), що співпадає з даними літератури [80, 228, 249].  

Доведено, що сучасний стан р. Дніпро та її притоків, як основного 

вододжерела централізованого господарсько-питного водопостачання, за вмістом 

більшості техногенних забруднювачів – відповідає діючим гігієнічним 

нормативам, проте може в 10 разів перевищувати фонові рівні, особливо для 

Мангану та Феруму. Виконані дослідження дозволили зробити порівняльний 

аналіз вмісту важких металів та есенційних мікроелементів у поверхневих та 

підземних водах і  за ступенем забруднення  ранжувати їх у наступний ряд: 

артезіанська→ колодязна→ поверхнева. 

Встановлено, що питна вода системи централізованого господарсько-

питного водопостачання міста характеризується вмістом цілого спектру  металів, 

які за середніми концентраціями відповідають гігієнічним вимогам, але в 2,8-13 

разів вищі, ніж у воді бутильованій. У спектрі забруднення металами питної води 

м. Києва пріоритетними є Mn, Fe, але  при цьому  вміст есенціальних Ca та Mg 

низький.  

 Визначено, що метали постійно присутні в  харчових продуктах у 

кількостях, середні значення яких часто  перевищують ГДК. Так, ці значення  для 

Алюмінію, Кадмію, Арсену та Хрому у ряді випадків вищі за прийняті ГДК та 

фонові рівні.  Виявлено перевищення  вмісту  Mg,  As,  Cd, Se  у морепродуктах та 

рибі, значний вміст Cd, Cu,  Cr, Mo  був характерним для м’яса та м’ясних 

виробів. Окремо слід відмітити надмірний вміст Mg, Fe,  Al, Cd, Cr, Ca, Mo  у 

овочах та фруктах.  У молоці та молочних продуктах вміст Pb, Cd, As, Cu, Fe, Ca, 

Mo є високим, але для Cr, Mn,V він був самим низьким. У хлібних виробах 

спостерігаються високі значення вмісту Pb,  Fe,  Al, Cd, Cr, Ni.   

У динаміці досліджень виявлено закономірності різноспрямованого 
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характеру змін вмісту токсикантів у різних об’єктах довкілля. Спостерігається 

поступове збільшення в 1,2-19,6 разів вмісту ВМ у ґрунтах,  в атмосферному 

повітрі та у харчових продуктах при одночасному зниженні Ca та Mg у питній 

воді і вмісту Zn та Cu  – в харчових продуктах. 

         Матеріали спостережень за забрудненням довкілля дозволяють 

оцінити якість об’єктів оточуючого середовища та можуть бути рекомендовані 

для включення в систему екологічного та гігієнічного моніторингу. Встановлено 

зв’ язок між металами, де провідними асоціаціаціями  металів є Al, Cd, Cr, Mn, Zn 

у різних об’єктах довкілля, що характеризує їх як пріоритетні маркери експозиції 

в подальших дослідженнях в системі «навколишнє середовище – організм 

людини». 

Існуючі в літературі  дані демонструють значні коливання вмісту 

мікроелементів (МЕ) в таких біоматеріалах як волосся, слина, нігті, а велика 

кількість методик  підготовки проб та інструментальних методів визначення 

привела до відсутності единих  регламентованих нормативних значень та до їх 

великої розбіжності [99, 105, 112,  121, 138-140, 165,  219-221, 267, 301, 341, 347-

349].  

Вивчення регіональних особливостей вмісту хімічних елементів у 

біологічних середовищах обстежених з різних регіонів України показали, що у 

цільній крові мішканців Львівської області та Кривого Рогу спостерігається  

високий вміст Са, Mg, Mn та дефіцит  Se  та Zn у крові львів’ян. У сироватці крові 

мешканців київської, чернігівської та житомирської областей виявлено високий 

вміст Mn та Cr. Виявлено найбільший вміст Цинку (який, однак, не перевищував 

норму) у сироватці крові обстежених чернігівчан. Водночас найвищий вміст Al  

та Ca та дефіцит Zn у сироватці крові спостерігали у мешканців Житомирської 

області. Слід зазначити, що вміст Алюмінію у них значно перевищував 

прийнятий рівень норми. 

Проведені дослідження показали певні коливання вмісту деяких елементів в 

залежності від регіону проживання. Встановлено, що  неінвазивні субстрати – 

волосся, нігті, слина, сеча  адекватно відображають порушення балансу МаЕ та 
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МЕ  у обстежених осіб,  що може бути використано в якості додаткових маркерів 

оцінки дисбалансу хімічних елементів. 

У пацієнтів з ендокринними порушеннями виявлені зміни обміну Al, As, Cr, 

Se і Zn у всіх біосредовищах. Так, у всіх біологічних середовищах осіб дослідної 

групи в порівнянні з контролем спостерігалося накопичення Al, As, що 

обумовлено дефіцитом ряду есенційних елементів. Так, рівень Cr в цільної крові і 

сечі високий, а в волоссі спостерігається дефіцит цього металу. При цьому в 

сироватці крові високим був рівень Fe, Mg, Zn, а рівень K та Se  низький. У сечі 

дослідної групи виявлено дисбаланс елементів Ca, Cr, Fe, Mg, Pb (надлишок) і Se, 

Zn (дефіцит). Звертає на себе увагу високий рівень Se в волоссі, який 

супроводжувався дефіцитом цього елементу в сироватці і зниженою його  

екскрецією з сечею. Високий рівень Zn виявлено в сироватці крові та волоссі 

пацієнтів з ендокринною патологією. 

Висока частота відхилень вмісту макро- і мікроелементів у волоссі свідчить 

про інформативність даного біологічного середовища. Встановлено відмінності в 

накопиченні МаЕ та МЕ у волоссі в залежності від ендокринної патології. Так, у 

пацієнтів з діагнозом   цукровий діабет в волоссі відзначено високий вміст Zn, Se, 

Mo і V і низький вміст Cr, Mn і Cu. У той же час, у волоссі пацієнтів з діагнозом 

гіпотиреоз - порушення вмісту Mn, Zn, Cu, Se і V. 

Був проведений порівняльний аналіз залежності між вмістом МаЕ і  МЕ у 

сироватці крові та вмістом гормонів ЩЗ у осіб з встановленим діагнозом 

аутоімунний тиреоідит, які мешкали у Київській, Чернігівській та Житомирській 

областях. Виявлено достовірно  низький вміст Ca, Mg та Zn, який 

супроводжувався низьким вмістом вільного Т4 у осіб, що мешкають у 

Житомирській області, але на цьому фоні спостерігали  перевищення вмісту Al 

порівняно з контролем. Високий вміст Ag супроводжувався дефіцитом Se та 

високим вмістом TТГ та вільного Т4, що свідчить про розвиток  АТ. У мешканців 

Київської області з діагнозом АТ явних ознак дисбалансу МЕ (окрім високого 

рівня Zn) не виявлено, але останній супроводжувався низьким вмістом TТГ. 

Отримані результати аналізу і накопичені дані літератури [6, 42, 48, 62, 79, 

98, 133-136, 147, 165, 189, 206, 207, 360,  380, 392] не залишають сумнівів про 
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наявність тісного зв'язку між балансом МаЕ та МЕ і станом ендокринної 

патології. При цьому ендокринна патологія характеризується надлишковим 

накопиченням в організмі обстежених Al, As і Pb в порівнянні з особами 

контрольної групи. Інформативними елементами при патології ПЗ виявлено 

дисбаланс таких елементів: K, Mg, Mn, Cr, Zn. Патологія ЩЗ супроводжується 

дисбалансом таких елементів, як Cr, Mn, Se, Zn. 

Еколого-гігієнічними та клініко-лабораторними дослідженнями 

встановлено, що підвищене  навантаження ксенобіотиками організму людини 

зумовлює виражені зміни  елементного гомеостазу, що, в свою чергу, 

супроводжується розвитком порушень з боку ендокринної системи. 

Для більш глибокого розуміння та розкриття патогенетичних основ 

розвитку вищезазначених ендокринних порушень нами проведено серію 

експериментальних робіт із дослідження низькодозового впливу металів та їх 

наноформ на формування ендокринних зсувів у тварин за умов їх 

інтраперитонеальної підгострої та пероральної гострої ізольованої дії, які суттєво 

доповнили існуючі дані щодо механізмів токсичності Алюмінію, Аргентуму, 

Мангану та Хрому. Дози досліджуваних металів при пероральному введені  

збільшено у 2, 5 та 10 разів порівняно з  ГДК їх вмісту у питній воді та рівнем  

перорального надходження (по відношенню до контрольної групи тварин) 

відповідно до вимог токсикологічних досліджень. При інтраперитонеальному 

введенні доза також складала  частку від LD50 металів. Слід відзначити, що LD50 

для багатьох наночастинок металів, які вивчались у даному дослідженні не 

встановлені, і тому їх дію вивчали порівняно з концентраціями для 

мікрочастинок. Розміри НЧ були: НЧ Ag2O- 32 нм, НЧ AI2O3- 70 нм, НЧ Cr-Ctr- 40 

нм, НЧ  Mn-Ctr- 25 нм, при цьому розміри МЧ сполук металів були більше 700 

нм. 

Доведено, що за умов підгострого  інтарперитонеального та гострого 

перорального введення металів відбувалось накопичення Al, Ag, Cr, Mn у 

внутрішніх органах експериментальних тварин та у ендокринних органах 

зокрема. Токсикокінетика металів залежала від біологічної ролі цих металів, про 

що свідчить і характер транслокації металів за індексами їх накопичення у ЩЗ та 
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ПЗ. При  порівнянні дії МЧ та НЧ сполук  металів за умов перорального введення 

виявлена висока спорідненість наночастинок металів до тканин ЩЗ  та ПЗ. 

Розраховані індекси накопичення  добре демонструють кращу міграцію металів у 

наноформі,  тобто їх більшу токсичність для ендокринних органів. 

   Експеріментальні дослідження по вивченню кількісної топографії металів 

у крові та внутрішніх органах тварин, кореляційних залежностей і параметрів 

співвідношень елементів з нових позицій висвітлили ступінь реактивності 

організму і на цій основі дозволили конкретно оцінити стан елементного 

гомеостазу. 

Виявлено, що вплив солей Ag, Al, Mn та Cr супроводжувався змінами 

мікроелементного балансу в цільній крові і тканинах ендокринних органів (ЩЗ та 

ПЗ) щурів. Структуру елементних відхилень в тканині ЩЗ ілюструють 

нормограми-мішені за якими найбільше число дефіцитів виявлено за умов  впливу 

МК солі Al(NO3)3, а надлишки – за умов впливу НЧ Al2O3.     

В умовах гострої та підгострої інтоксикації солями металів відбуваються 

значні зрушення у функціональному стані печінки експериментальних тварин у 

вигляді підвищення рівня  глюкози, АТФ, зниження концентрації альбуміну, рівня 

антиоксидантного ферменту -  ЦП та дектосикуючого протеїну - МТ. Солі металів 

викликають у експериментальних тварин ендокринні зрушення  зі значним 

зниженням рівня  С-пептиду, вмісту Йоду та різноспрямованих змін гормонів ЩЗ. 

Виявлено, що дія  НЧ Ag2O та НЧ AI2O3 характеризується іншою картиною 

біохімічних зрушень. Так, НЧ Ag2O пригнічують активність ЦП, в той час як 

рівень МТ навпаки зростає, що свідчить про напругу окисно-відновних процесів.  

Експозиція НЧ AI2O3 приводила до накопичення Йоду в тканині ЩЗ ефективніше, 

ніж при впливі НЧ Ag2O. Рівень вільного Т4 знижувався тільки в разі експозиції 

НЧ AI2O3, а  концентрація ТТГ зростала  в обох дослідних групах, що свідчить 

про різний характер впливу досліджуваних НЧ на функцію ЩЗ. Водночас, вплив 

НЧ Mn-Ctr та НЧ  Cr-Ctr супроводжувався змінами показників функціонального 

стану печінки (АТФ, глюкоза, ЦП  а МТ), які були більш виражені за умови дії НЧ 

Mn-Ctr. Ендокринні зсуви гормонів  з боку ПЗ та ЩЗ  були більш вираженими для 

НЧ Cr-Ctr. 



292 

 

Морфологічні перетворення фолікулярного апарату ЩЗ за умов 

інтраперитонеального введення солей  металів характеризуються дистрофічними 

змінами тиреоїдного епітелію, що веде до порушення функціонування ЩЗ.  При 

пероральному застосуванні Аргентуму, Алюмінію та Хрому порушення 

обмежувались зміною функціонального стану тироцитів і апоптозом невеликої їх 

частини, а при введенні Мангану спостерігали масований некроз та апоптоз. 

Виявлені зміни у тканині ЩЗ та ПЩЗ добре демонструють зміни за умов дії МК 

солей Mn(NO3)2 та Cr(NO3)3. Спостерігається тенденція до збільшення фолікулів 

навколо інкорпорованої паращитоподібної залози та зниження їх 

морфофункціональної активності, в окремих випадках виявлялась глибока 

агрегація ПЩЗ. Морфологічні зміни тканини ПЗ демонструють функціональні 

зміни за умов впливу Al(NO3)3 та Mn(NO3)2, веде до зниження числа острівців 

Лангерганца, а за умов впливу Cr(NO3)3 – α-клітин та гіпертрофії острівців. 

Експрериментальна оцінка гістологічних змін в ендокринних органах показала, 

що дія солей металів на тканину ЩЗ носить неспецифічний характер. 

   Вивчено можливість прямої взаємодії пептидних гормонів з НЧ, яка веде 

до зміни їх молекулярних мас за рахунок приєднання окремих атомів НЧ металів. 

Ця взаємодія обумовлює конформаційні зміни пептидів. Використані спектральні 

методи дозволяють не тільки оцінити ефекти взаємодії НЧ з пептидами, а й 

передбачити характер такої взаємодії. 

Дезінтеграція ендокринної системи (endocrine disruption) залежить від статі 

тварин і пов'язана з фізико-хімічним станом металів, що вивчались в експерменті: 

МЧ солей аргентуму і алюмінію, хрому  та мангану, або їх НЧ у формі оксидів та 

цитратів. Отримані  дані свідчать на користь існуючих уявлень про більш високу 

токсичність металів у формі наночастинок [176, 293, 419] навіть тих речовин, які 

при дії частинок мікрометрового діапазону є відносно біологічно інертними (як це 

характерно для Алюмінію).  

Оцінка співвідношень популяції лейкоцитів у периферичній крові щурів за 

умов інтраперитонеального введення металів показала, що нормальна кількість 

лімфоцитів характерна  за умови дії AI(NO3)3 і НЧ Ag2O, в той час як для НЧ 

AI2O3 і AgNO3 було виявлено підвищену кількість лімфоцитів, що свідчить про 
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реакцію реактивації (стадія напруги). Для Mn(NO3)2 співвідношення лейкоцитів 

крові характеризувало стан імунної системи як стадію підвищеної активації, а для 

Cr(NO3)3 - як стадію напруги. За умов перорального впливу металів найбільш 

руйнуючу дію чинив хром. При порівнянні дії солей та наночастинок металів  

більшу руйнуючу дію чинили НЧ  AgNO3 та НЧ Cr -Сtr (стадія напруги). 

Ступінь адаптованості елементного гомеостазу  для тварин за умов 

інтраперитонеального введення металів була різною. Так, за умов дії Алюмінію 

відбувалась напруга елементного гомеостазу, в той час як вплив Аргентуму 

суттєвих порушень адаптації не виявлено. Відмічено зміни ступеню адаптованості  

щурів  до дії Мангану та Хрому за кореляційними зв’язками між МаЕ та МЕ. 

Більш руйнівною була дія Хрому на самців-щурів за показником адаптованості 

(стадія напруги). За умов перорального введення солей металів ступінь 

адаптованості мала наступні особливості: збільшення числа зв’язків між МаЕ та 

МЕ виявлено за умов дії Алюмінію та Мангану для крові, а  за умов дії Мангану 

та Хрому для ЩЗ та Аргентуму, Мангану та Хрому для ПЗ. Останнє свідчить про 

стадію напруги за умов перорального введення сполук металів. Порівняння 

ефектів впливу мікрочастинок металів (солей металів) та їх наночастинок за 

ступенем адаптованості елементів свідчить про більшу токсичність солей Ag та Al 

для крові та ЩЗ, водночас ступінь адаптованості солей Mn та Cr була вищою, 

тобто НЧ цитратів мангану та хрому більш токсичні. 

Виявлено, що максимальна кількість зв'язків між елементами в крові тварин 

виявлена в умовах впливу Аргентуму, що свідчить про напругу адаптаційних 

процесів. У самців більше зв'язків виявлено за умов впливу Алюмінію, що 

свідчить про стадію тренування. Таким чином, можна стверджувати про більшу 

чутливість самок до впливу Аргентуму порівняно з самцями, а дія Алюмінію -  

навпаки. 

У людини зміни адаптованості за показниками елементного балансу у 

біологічних середовищах за віковими особливостями демонструються 

максимальною кількістю зв’язків між елементами у крові  та волоссі, що  було 

виявлена у осіб молодшої вікової групи і свідчить про стадію напруги (А=14,08), 
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руйнування зв’язків виявлено у старшій віковій  групі (36-50 р), що свідчить про 

стадію адаптації (А=11,28). 

За умов патології ендокринної системи (цукровий діабет або аутоімунний 

тиреоідит) показник А мав відмінності в залежності від встановленого  діагнозу. 

У  осіб з АТ високий показник А можна охарактеризувати як напругу 

адаптаційних процесів. У осіб з встановленим діагнозом ЦД ІІ-го типу величина 

показника А була висока, але за ступенем прояву характеризувалась як 

пристосування, що  пов’язано з тривалістю захворювання. 

У осіб, які зазнали професійного контакту з важкими металами (Mn, Cr, Pb, 

Ag) ступінь адаптованості залежав від характеру та тривалості  професійного 

контакту з металами. Найбільшу напругу адаптаційних процесів виявлено у групі 

ювелірів (А=33,61) порівняно з контролем, а найменший показник А спостерігали 

у групі зварювальників та у акумуляторників (незначне відхилення показника А 

від контрольного значення). Висока кількість зв’язків між елементами свідчить 

про напругу пристосувальних реакцій працюючих у ювелірній справі, яка 

пов’язана зі стажем роботи (5 років). Компенсація, тобто пристосування до 

високого вмісту металів у зварювальників та акумуляторників обумовлена 

більшим стажем роботи цих працюючих (більше 24 років).  За умов тиреоїдної 

патології у професійних контингентів виявлено прямий  достовірний 

кореляційний зв’язок між  парами AI –TТГ та Cr-TТГ, зворотній достовірний 

зв’язок між парами  Ag- вільний T4  та AI-вільний T4  та прямий між Mn-вільний 

T4. Виявлено зміну кореляційних зв’яків за умов накопичення у крові Аргентуму 

та Мангану для відношень Ag-TГ та Mn-TГ.  

Негативний вплив  металів  на  організм обумовлений комбінованою дією 

складових  оточуючого середовища,який носить  різноспрямований характер. 

Останнє  може проявлятися як напругою регуляційно-адаптаційних систем, так і 

клінічними проявам патологічних змін окремих органів і систем. 

Отримані результати досліджень не залишають сумнівів про наявність 

тісного зв’язку між хімічним складом повітря, питної води, продуктів харчування 

і формуванням  ризику для здоров’я. Було розраховано, що головним шляхом 

формування фізіологічної норми металів є  аліментарне надходження  Mg, Cd, Cr, 
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Fe, Ni, Mn та Zn   (більше 50%) з  продуктами харчування, для AI, Ca, Cr, Se, Pb 

(коливання в межах 30-70% ) головним шляхом надходження  є водний, а для Ni , 

Se -  повітря (біля - 20%).   

Вcтановлено, що визначення вмісту металів в одному середовищі не завжди 

адекватно відображає характер їх обміну в організмі людини. Тому з метою 

підвищення надійності та ефективності ранньої клінічної діагностики 

захворювань необхідно використовувати комплексний похід (одночасне 

визначення вмісту  металів у декількох біологічних середовищах). 

Для виявлення ризику розвитку дисбалансу МаЕ та МЕ в організмі людини 

необхідно проведення багатоелементного аналізу як на індивідуальному, так і на 

популяційному рівні. Для цих цілей широке застосування знаходять сучасні 

інструментальні методи аналізу ААС, ОЕС-ІСП і МС-ІСП, як найбільш  чутливі. 

Сумуючи отримані результати слід відзначити, що оптимальні рівні вмісту 

важких металів у біологічних середовищах обумовлені комбінованим впливом 

оточуючого середовища, яке носить різноспрямований характер, що може 

проявлятися як напругою регуляційно-адаптаційних систем, так і клінічними 

проявам патологічних змін окремих органів і систем. Було обґрунтовано 

застосування в соціально-гігієнічному  моніторингу визначення вмісту  металів у 

біологічних середовищах для оцінки ризику здоров'ю людини. Визначено 

орієнтовні рівні вмісту металів у крові: Al-0,2 мг/л,  Ag-0,02 мг/л, Cr- 0,02 мг/л, 

Mn-0,038 мг/л, а у волоссі – Al – 5,20 мкг/г,  Ag – 0,03 мкг/г, Cr – 0,80 мкг/г, Mn – 

0,45 мкг/г перевищення яких характеризує довкілля, як середовище підвищеного 

ризику. Особливо для Al та Mn таке перевищення (на 0,6%) на популяційному 

рівні може призвести до розвитку ендокринної патології у працюючих.  

На основі комплексних досліджень нами розроблений та запропонований до 

використання алгоритм обґрунтування оптимальних рівнів ряду елементів, який 

базується на  даних еколого-гігієнічного моніторингу навколишнього середовища, 

характеристиці екологічно обумовленого ризику, оцінці адаптації ендокринної 

системи у населення та працюючих, порівняльній токсикологічній оцінці дії 

металів у мікро- та наноформі та ендокринну систему тварин, математичному  

моделюванні залежності доза-відповідь.  
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Вивчення балансу хімічних елементів в біосистемі «людина-довкілля» на 

конкретній території проживання, дозволить проводити гігієнічний моніторинг 

стану здоров'я населення, формувати групи ризику по гіпо- та 

гіпермікроелеіментозам, складати карти екологічної та техногенної небезпеки 

регіонів, обґрунтовувати рекомендації щодо корекції мікроелементного 

дисбалансу для населення та працюючих. Основними блоками  реалізації  цього є: 

еколого-гігієнічний моніторинг, характеристика екологічної безпеки,  гігієнічна 

діагностика впливу екологічних чинників на гігієнічне прогнозування, 

впровадження системи профілактичних заходів та оцінка їх ефективності.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та наукове обґрунтування 

актуальної проблеми профілактичної медицини щодо встановлення 

закономірностей впливу забруднення довкілля на ендокринну систему людини, 

обґрунтовано оптимальні фонові рівні вмісту ряду ХЕ у біологічних середовищах 

людини з метою медико-біологічного контролю за здоров’ям населення та 

працюючих.  

1. Проведені комплексні еколого-гігієнічні  та токсикологічні дослідження 

базувалися на необхідності вивчення особливостей дії металів (Al, Ag, Cr, Mn) на 

ендокринну систему,   дослідженю  процесів адаптації організму на 

молекулярному, клітинному та системному рівнях та обґрунтуванню оптимальних 

рівнів вмісту  цих металів у біологічних середовищах, що є умовою 

удосконалення методології біологічного моніторингу. 

2. Встановлено, що основним несприятливим чинником на робочому місті 

електрозварювальників, акумуляторників, водіїв та ювелірів, був пил, який містив 

Al, Mn, Fe, Pb, Ni, Cr, Ag в концентраціях  в ряді випадків вищих  за діючі ГДК 

(для  Mn - у 80 разів, Fe -  у 7,7 разів та Al -  у 98  разів).  За умов моделювання 

зварювального процесу із застосуванням різних типів електродів визначено, що у 

повітрі робочої зони утворюються аерозолі з високою долею дисперсних 

наночастинок металів. Результати отримані методом оптико-емісійної 

спектрометрії, свідчать про те, що концентрація нанорозмірних Mg (у 2,62-197,0 

разу),  Mn (у 2,1-4,5 разу), Цинку, та Хрому у 10,0 разів). Al (у 15,6 разів) 

перевищувала   значення ГДК. Це свідчить про необхідність впровадження 

гігієнічного регламентування вмісту нанорозмірних речовин у повітрі робочої 

зони так  оцінки сумарного навантаження організму металами. 

3. Еколго-гігєнічними дослідження було встановлено, що  довкілля носить 

гетерогенний характер. У динаміці досліджень виявлено закономірності змін 

вмісту металів-токсикантів у різних об’єктах довкілля. Спостерігається поступове 

збільшення з роками вмісту металів у ґрунтах (Al у 0,43 рази та Zn у 2,45 рази), 
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атмосферному повітрі (Al у 9,0 разів, Ni у 5,0 разів, Mg у  

4,0 рази, Mn у 6,0 разів, Zn у 0,30 разу), питній воді (Mn у 1,45 ГДК, Fe у  

1,2 ГДК і Pb у 1,1 ГДК) та в харчових продуктах (Al і Cr у 1,02–3,0 ГДК, Pb у 1,4–

1,6 ГДК). Водночас виявлено ряд дефіцитів есенційних елементів (Se, Ca, Mg, Cu, 

Zn) у питній воді та продуктах харчування.  

4. Досліджені закономірності процесів транслокації ряду металів з об’єктів 

довкілля у біологічні середовища людини та їх кумуляція в організмі,  вказують 

на можливість формування ризику здоров'ю на територіях з високим 

антропогенним навантаженням або за умов виробничого контакту:  

- встановлено вікові особливості фонової експозиції металами у неінвазивних 

біологічних середовищах (волосся, нігті, слина та сеча) мешканців м. Києва. 

Відбувається зростання з віком вмісту Ba,Ca,Cd,Pb та Sr у волоссі та нігтях, а у 

слині та сечі збільшується елімінація Al, Cd, Mn та Zn. - Виявлено певні 

коливання вмісту хімічних елементів (у цільній крові мешканців Львову та 

Кривого Рогу AI, Cd, Cr, Mn, Zn надлишок Сa, Mg, Mn та дефіцит Se та Zn; у 

сироватці крові мешканців Київської, Чернігівської та Житомирської областей 

надлишок Mn, Al  та Cr і дефіцит Zn), які залежали від регіону проживання 

обстежених;  

- у осіб з ЦД в волоссі відзначено високий вміст Zn, Sе, Mo і V і низький вміст 

Cr, Mn і Cu, а у осіб з гіпотиреозом - порушення вмісту Mn, Zn, Cu, Se і V у 

волосі. У осіб з АТ виявлено дефіцит Ca, Mg та Zn у сироватці крові;  

- об’єднуючою особливістю професійного контакту з ВМ є зростання вмісту Cr 

(у 2,7 рази у зварювальників та у 5,7 разу у акумуляторників) та зниження вмісту 

Zn (у 1,25 та 1,33 рази відповідно). Маркерами експозиції були: дисбаланс Pb та 

Zn у крові акумуляторників, дисбаланс Al, Fe Zn у волоссі у зварювальників та 

акумуляторників, а  ювелірів накопичення Ag, Fe,Cu, Pb в інвазивних та 

неінвазивних біологічних середовищах. 

5. На основі токсикологічних досліджень показано, що дезінтеграція 

ендокринної системи залежить від статі тварин, шляху та тривалості введення 

металів, їх фізико-хімічного стану. Встановлено, що  за умов підгострого  
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інтарперитонеального введення нітратів Al, Ag, Cr та Mn у дозі 0,5 мг/кг та 

гострого перорального  МК (нітрати  металів) та НЧ (оксиди для Al, Ag та 

цитрати для Cr та Mn) введення металів у дозах 0,05  (для Ag) та  

0,5 мг/кг (для Al, Cr та Mn)  відбувається накопичення Al, Ag, Cr та Mn у 

внутрішніх органах експериментальних тварин та у ендокринних органах, 

зокрема. Al довше утримується в тканині ЩЗ, ніж Ag, а Mn краще, ніж Cr, але в 

тканині ПЗ картина є зворотною:  

- виявлено, що інтраперитонеальне введення Al(NO3)3 та AgNO3 

супроводжувалося суттєвими змінами мікроелементного  гомеостазу в цільній 

крові та тканинах ендокринних органів (ЩЗ і ПЗ) щурів, ніж за умов дії Mn(NO3)2  

і Cr(NO3)3, що свідчить  про дезінтеграцію ендокринної системи за рахунок 

дефіциту Йоду та дисбалансу тиреоспецифічних елементів (Ca, Mg, Mn,Cr, Se, 

Zn);  

- солі цих металів викликають у експериментальних тварин ендокринні 

зрушення зі значним зниженням рівня глюкози та С-пептиду, вмісту Йоду та 

різноспрямованих змін гормонів ЩЗ (ТТГ та вільного Т4);. 

- морфологічні дослідження доводять неспецифічність дії металів на 

ендокринні органи. Найбільш пригнічуючу функціональну активність на тканину 

ЩЗ чинять Аl і Mn, а на тканину ПЗ – Mn. 

6.  Пероральна експозиція МК (більше 700 нм) і НЧ  (НЧ Ag2O- 32 нм, НЧ 

AI2O3- 70 нм, НЧ Cr-Ctr- 40 нм, НЧ  Mn-Ctr- 25 нм) металів показала високу 

спорідненість НЧ металів до тканин ендокринних органів, що веде до 

дезінтеграції метаболічних процесів в них.  

- встановлено, що дія НЧ Al2O3, призводила до накопичення Йоду у тканині 

ЩЗ ефективніше, ніж за впливу НЧ Ag2O. Рівень вільного Т4 знижувався тільки в 

разі експозиції НЧ Al2O3, а концентрація ТТГ зростала в обох дослідних групах, 

що свідчить про різний характер впливу досліджуваних НЧ на функцію ЩЗ. 

Водночас вплив НЧ Mn-Ctr і НЧ Cr-Ctr супроводжувався змінами показників 

функціонального стану печінки (АТФ, глюкоза, ЦП і МТ), які були більш 

виражені за умови дії НЧ Mn-Ctr;.  
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- мікроелементний гомеостаз  за умов перорального впливу металів 

демонстрував найбільшу кількість дисбалансів для Ca, Fe, Mg, Se, P, Zn  

переважно за умови дії їх НЧ. За виявленими ефектами дезінтеграції  

мікроелементного балансу вони можуть бути розташовані у наступний ряд:Al 

→Cr→Ag→ Mn. Показовим було встановлення залежності змін біоелементів між 

цільною кров’ю та ендокринними органами тварин; 

- морфологічні зміни при пероральному введенні НЧ Ag2O, НЧ Al2O3,  та НЧ 

Cr-Ctr обмежувались зміною функціонального стану тироцитів і апоптозом 

невеликої їх частини, а при введенні НЧ Mn-Ctr – масований некроз та апоптоз. У 

тканини ПЗ  функціональні зміни за умов впливу НЧ Al2O3 та НЧ Mn-Ctr 

супроводжувались зниженням числа острівців Лангерганца, а за умов дії НЧ Cr-

Ctr  – а-клітин та гіпертрофією; 

-  цитотоксична дія Ag і Cr на синтез білка  не залежала від розміру частинок. 

Пряма взаємодія пептидних гормонів з НЧ оксидів металів  вела до зміни їхніх 

молекулярних мас за рахунок приєднання окремих атомів  сироваткового  

альбуміну людини та інсуліну (для Ag наночастинки виявлені у формі оксидів, а 3 

атоми Cr приєднувалися до молекули інсуліну  у формі гідратів). Ця взаємодія 

обумовлювала конформаційні зміни пептидних гормонів, ефект руйнування був 

вищим за умов зростання концентрації металу у розчині.  Отримані дані свідчать 

на користь існуючих уявлень щодо більш високої токсичності металів у формі 

НЧ. 

6. Доведено, що біохімічними маркерами ефектів при дії сполук Ag та Al на 

адаптацію  тварин  на молекулярному і клітинному рівні   є дисбаланс системи 

антиоксидантного захисту, порушення обміну гормонів та елементного 

гомеостазу, яке залежало від концентрації металу та їхньої форми. Гостре 

пероральне введення солей металів сприяло адаптації, яка була вищою за умов 

впливу сполук Ag і Аl, напругою характеризувався вплив солей Mn і Cr. 

Порівняння дії НЧ металів показало більшу адаптованість до дії НЧ оксидів Аl і 

Ag та нижчу до дії НЧ цитратів Mn і Cr. Виявлено й статеві відмінності адаптації 

тварин до дії солей металів. Так, у самців за умов впливу Аl адаптація 
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характеризується тренуванням, а у самок – на дію Ag – стадією напруги. Останнє 

дає підстави стверджувати про більшу чутливість самок до впливу Ag порівняно з 

самцями. 

7. Показано, що аерогенний шлях надходження характерний  для Cr, а 

аліментарний - для Mn (з питною водою) та Аl (з питною водою та  продуктами 

харчування). Доведено, що кумуляція в організмі металів  сприяє формуванню 

ендокринної патології на територіях з високим антропогенним навантаженням, 

або за умов виробничого контакту. Лімітуючим показником шкідливості металів 

є, зокрема, для Аl і Cr підвищення рівня TTГ, для Mn – рівня вільного T4. 

Доведено, що в структурі металів, які формують неканцерогенний ризик здоров'ю, 

переважає Аl (57,6 %), на другому місці – Mn (28,8 %) та третьому – Cr (14,38 %). 

Виявлено достовірний ризик розвитку ендокринної патології у зварювальників 

для Al (OR = 0,144, RR = 0.553 ) та   Mn (OR = 3,393 , RR = 1.709). 

8.  Встановлено, що вміст МаЕ та МЕ у біологічних середовищах, обстежених 

у ряді випадків, відповідав мінімуму їхніх фізіологічних рівнів (для Pb, Zn, Cd, 

Mg, Se), оптимальним рівням (для Mn, Fe, Cu, Ni, Ca) і максимальним 

фізіологічним рівням (для As і Al). Обраховано оптимальний вміст металів у крові 

який становить: Al – 0,2 мг/л, Ag – 0,02 мг/л, Cr – 0,02 мг/л, Mn – 0,038 мг/л, а у 

волоссі – Al – 5,20 мкг/г,  Ag – 0,03 мкг/г, Cr – 0,80 мкг/г, Mn – 0,45 мкг/г. 

Прогнозування ступеня тяжкості та перебігу патологічного процесу (як то 

ендокринна патологія або професійний контакт) можливе  при встановленні 

динамічних кількісних параметрів співвідношень елементів, в інвазивних та  

неінвазивних діагностичних біосубстратах.  Неінвазивні біологічні середовища 

(слина та волосся)  відзеркалюють порушення обміну мікроелементів і можуть 

використовуватись як додаткові маркери оцінки токсичного впливу металів. 

Найінформативнішими показниками діагностики порушень ендокринної системи 

рекомендовано визначати у волоссі та цільній крові вміст K, Mg, Mn, Se, Zn при 

патології ЩЗ, а вміст Al, Cr, Zn, Mn при – ПЗ.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Результати дослідження дозволяють рекомендувати наступне: 

З метою покращення гігієнічного моніторингу металів у повітрі робочої 

зони працюючих, рекомендується застосовувати відбір  проб  повітря у водні 

середовища, що дасть змогу більш ефективно оцінити хімічний стан  повітря 

робочої зони. 

Доцільним є проведення подальших поглиблених досліджень з метою 

розробки питань гігієнічного регламентування вмісту нанорозмірних речовин у 

повітрі робочої зони, підвищення рівня інформованості осіб, які мають 

професійний контакт з техногенними НЧ металів та створення комплексної 

політики профілактики, що охоплюватиме технологію виробництва/виробничого 

процесу, умови праці та вплив на навколишнє середовище. 

З метою удосконалення діагностики мікроелементозів,  що пов’язані з 

порушенням роботи ендокринної системи рекомендується застосувати  

комплексний підхід, а саме визначення  елементів у декількох біологічних 

середовищах (інвазивних та неінвазивних - цільна кров та волосся, сироватка  та 

слина, цільна кров,  нігті). За умов порушення роботи ЩЗ рекомендовано 

визначати у волоссі та цільній крові K, Mg, Mn, Se, Zn, а за умов патології ПЗ – 

Al, Cr,  Zn, Mn. 

З урахуванням проведеної оцінки ефектів дії металів на процеси адаптації 

доцільно враховувати обґрунтовані оптимальні рівні вмісту металів Al, Cr, Ag, 

Mn.у біологічних середовищах з урахуванням екологічного стану місцевості 

проживання людини, що дозволить розширити критерії ранньої клінічної 

діагностики  працюючих у шкідливих умовах. 
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ДОДАТКИ 

                                                                                                              Додаток А 

КАРТА-АНКЕТА ВИВЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

«____» ____________ 201   р. 
I. Паспортні дані: 
1. П.І.П. __________________________________________________________________________ 
2. Місце проживання _______________________________________________________________ 
3. Тривалість проживання в даному населеному пункті___________________________________ 
4. Стать ___________________________________________________________________________ 
5. Вік _____________________________________________________________________________ 
6. Професія ________________________________________________________________________ 
7. Освіта___________________________________________________________________________ 
 
II. Шкідливі звички _____________________________________________________________ 
       
III. Умови праці та побуту (потрібне підкреслити): 
1. Характер трудової діяльності: переважно розумова праця, легка фізична праця, середня по 

важкості праця, важка фізична праця, особливо важка фізична праця. 
2. Професійні шкідливості: шум, вібрація, пил, токсичні речовини, радіація, інші. ___________ 
      _______________________________________________________________________________ 
3. Умови побуту: задовільні, незадовільні. 
4. Занаття спортом (вигляд, регулярність, тривалість). ___________________________________ 
  
IV. Дані про харчування (підкреслити потрібне): 
 
1. Скільки разів на день Ви харчуєтесь? 
 2 рази 
 3 рази 
 4 рази 
 інший режим харчування 

2. Ви приймаєте їжу завжди в один і той же час? 
 так 
 ні 

3. Як Ви розподіляєте об'єм спожитої їжі протягом доби? 
 рівномірно 
 нерівномірно, найбільший об’єм спожитої їжі приходиться на: 

1. сніданок 
2. обід 
3. підвечірок 
4. вечерю 

4. Чи включаєте Ви в свій щоденний раціон: 
 гарячі перші сирави 
 віддаєте перевагу споживанню їжі всухомятку 

5.        Чи вживаєте Ви вітамінно-мінеральні добавки? 
 не вживаю  
 вітаміни (вказати які) _________________________________________________________ 

мінеральні речовини (вказати які) _______________________________________________ 
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Додаток А 

 

ПРОТОКОЛ ВИКОПІЮВАННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ 

 

Протокол викопіювання № ____ 

Історія хворобив № ___ 

 

1. ПІБ _________________________________________________________________ 

2. Адреса ______________________________________________________________ 

3. Вік _________________________________________________________________ 

4. Сімейний стан: _______________ 

5. Місце проживання  __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Місце роботи  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Стаж загальний ___________________   

8. Стаж роботи у професії _____________ 

9. Діагноз загальний____________________________________________________ 

10.Діагноз захворювання професійного ___________________________________ 

11.Шкідливі звички ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12.Прийом медичних (металовмістних) та косметичних препаратів____________ 

______________________________________________________________________ 
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Додаток Б 

Середньорічні концентрації важких металів в грунтах м. Київ (2015-2016 рр.) 

Метали, мг/кг (M±m)

Роки AI, 

мг/г 

Ag Ca, 

мг/г 

Cd Cr Cu Fe, 

мг/г 

Ni  Mg,  

мг/г 

Mn, Pb Zn 

2015 
2,19± 
0,15 

0,09± 

0,015 

45,42± 
0,20 

0,49± 
0,061 

3,29± 
0,24 

8,90 
±0,6
4 

1,65 ± 
0,05 

2,50± 
0,20 

2,62± 
0,15 

116,94 
±7,56 

9,55± 
0,75 

354,38± 
21,50 

2016 
14,95± 
0,68 

0,09± 

0,015 

37,25± 
0,24 

0,28± 
0,03 

4,44± 
1,53 

8,49± 
2,36 

9,55± 
0,75 

2,53± 
0,20 

1,57± 
0,02 

147,99± 
34,03 

11,08±
0,46 

147,99±
34,03 

В середньому 
за період 

спостереження 

8,57± 
0,42 

0,09± 
0,02 

37,25± 
0,24 

0,28± 
0,035 

3,87± 
0,89 

8,70± 
1,50 

5,58± 
0,40 

2,51± 
0,20 

2,10± 
0,09 

132,47± 
20,80 

10,32±
0,61 

251,19± 
27,77 

ГДК  
 валова /рухома 
[ 84,136,167  ] 

- (0,5) - - 1,0 
(0,7) 

6,0 55  
(3,0) 

- 85 
(4,0) 

- 700/(2,0) 32  
(6,0) 

100 
 (23,0) 

ОДК 
[167,241] 

- 0,03-
1,0 
(до 5) 

- 0,25-
0,6 

0,05 3,0 - 20-80 - 2,0 20 20 

Фонові 
концентрації  

[ 136,196,249 ] 

0,71-
10, 45 

0,03-
1,0 
(до 5) 

23-51 0,5-2,0 31-400 10-
296 

7,0-42,0 16-58 0,31-
7,92 

300-800 10-32 55-220

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з фоновими значеннями 
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Додаток Б 

Середньорічні концентрації важких металів у атмосферному повітрі м. Київ (2013-2016 рр.) 

Метали, мг/м3
 (M±m)

Роки AI Ca Cd, 

мкг/м3 

Cr, 

мкг/м3 

Cu Fe Ni, 

мкг/м3 

Mg Mn, 

мкг/м3 

Pb, 

мкг/м3 

Zn 

2013 0,066± 
0,021 

0,51± 
0,17 

0,1± 
0,03 

<0,1 <0,0003 0,06± 
0,013 

9,0± 
2,0 

0,22± 
0,04 

8,0± 
0,3 

0,048± 
0,005 

0,056± 
0,02 

2014 0,22± 
0,007 

11,27± 
2,80 

0,5± 
0,03 

1,0± 
0,3 

0,001± 
0,0005 

0,039± 
0,01 

1,0± 
0,6 

0,27± 
0,03 

6,0± 
0,3 

0,011± 
0,002 

0,23± 
0,003 

2015    0,05± 
   0,014 

  2,27± 
  0,60 

   0,2± 
    0,04 

    1,0± 
    0,1 

0,002± 
0,001 

0,03± 
0,008 

6,0± 
2,0 

0,10± 
0,03 

5,0± 
0,1 

0,008± 
0,002 

0,025± 
0,007 

2016   0,051± 
  0,014 

  2,30± 
  0,60 

  0,14± 
   0,09 

    1,0± 
    0,1 

0,002± 
0,001 

0,03± 
0,008 

6,0± 
2,0 

0,30± 
0,084 

5,0± 
0,1 

0,008± 
0,002 

0,025± 
0,007 

В середньому 
за період 

спостереження 

  0,097± 
  0,014 

 4,08± 
  1,04 

  0,19± 
   0,05 

   0,78± 
0,13 

0,0013± 
0,0006 

0,04± 
0,009 

5,5± 
1,7 

0,22± 
0,036 

6,0± 
0,20 

0,019± 
0,003 

0,084± 
0,0093 

ГДК [ 168  ] 0,01 0,05 0,3    1,5 0,002   0,04 1,0 0,05 1,0 0,3 0,05 

Фонові 
концентрації  
[17,131,142 ] 

0,003-

0,044 

0,009-

0,013 

0,0006-

0,0012 

0,0011-

0,003 

0,012-

0,022 

 0,026-

0,074 

0,02- 

0,034 

0,01- 

0,45 

ГДК, ВОЗ [ 424] 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 0,5-1,0 - 

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з фоновими значеннями 
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Додаток Б 

Середньорічні концентрації хімічних елементів в талому снігу міста Києва (2009-2016 рр.) 

Хімічні елементи, мг/л (M±m)

Роки AI Ag, 
мкг/л 

Ca Cd, 
мкг/л 

Cr, 
мкг/л 

Cu Fe Ni, 
мкг/л 

Mg Mn, 
мкг/л 

Pb, 
мкг/л 

Zn 

2009 0,047 ± 
0,013 

- - 1,40 ± 
0,60 

<0,2 0,014± 
0,002 

0,096± 
0,039 

   4,0 ± 
    1,0 

- 6,0 ±  
 2,3 

14,0 ± 
0,6 

0,095 ± 
0,024 

2013 
0,14± 

0,024 

-       - 10,0 ± 

1,01 

   <0,2 0,032±  

0,001 

 0,010± 

 0,0001 

   10,0 ± 

    1,0 

-    7,0 ± 
    0,2 

  10,0± 
   0,2 

0,012 ± 

0,004 

2015 
0,057± 
0,03 

0,034± 
0,010 

4,07± 
1,06 

2,0± 
0,9 

19,0± 
0,10 

0,012± 
0,001 

  0,09± 
  0,002 

6,0± 
    1,0 

0,064± 
0,010 

   10,0± 
    0,3 

10,0± 
2,0 

0,034± 
0,01 

2016 
0,005± 
0,003 

0,026±
0,011 

1,74± 
0,38 

0,20± 
0,09 

21,0± 
0,07 

0,003± 
0,001 

  0,009± 
  0,002 

0,93± 
0,15 

0,28± 
0,02 

  10,0± 
   0,3 

3,0± 
0,063 

0,026± 
0,011 

В середньому 
за період 

спостереження 

0,062± 
0,018 

0,03± 
0,01 

2,91± 
0,72 

3,4± 
0,65 

20,0± 
0,09 

0,015± 
0,001 

0,051± 
0,012 

5,23± 
0,79 

0,170± 
0,015 

6,75± 
2,83 

  6,05± 
   0,22 

 0,042± 
 0,027 

ГДК [145  ] 0,5 0,05    180 5,0 50,0 0,005     0,1    10,0 40     10 100 0,01 

Фонові 
концентрації 

 [ 145,227,250  ] 

0,05-

0,14 

 6,2±0,2 0,6-6,0  0,008-0,032 0,09-0,40  1,6±0,1 1,5-23 0,011-

0,018 

0,018-0,55 

Примітки. Виділені значення достовірні між роками. * - р<0,05; ** - р<0,001  – порівняно з фоновими значеннями. 
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Додаток Б 

Середньорічні концентрації важких металів в водопровідній воді м. Київ (2010-2016 рр.) 

Метали, мг/л (M±m)

Роки AI Ag, 
мкг/л 

As, 
мкг/л 

Ca Cd, 
 мкг/л 

Cr, 
мкг/л 

Cu Fe Ni, 
мкг/л 

Mg Mn, 
мкг/л 

Pb, 
мкг/л 

Se, 
мкг/л 

Zn 

2010-2012 0,036± 
0,023 

1,0± 
0,03 

5,0± 
1,0 

92,63± 
8,12 

  1,0± 
  0,01 

 14,0± 
  5,0 

0,006± 
0,002 

0,10± 
0,003 

10,0± 
3,0 

38,25± 
4,5 

11,0± 
2,0 

10,0± 
3,0 

1,60± 
0,6 

0,11± 
0,023 

2013 0,062± 
0,032 

2,35± 
0,1 

3,0± 
0,16 

85,33± 
24,22 

  0,80± 
  0,19 

 0,20± 
  0,07 

0,17± 
0,004 

0,025± 
0,008 

4,60± 
1,42 

15,41± 
4,35 

1,55± 
0,37 

8,0± 
1,0 

10,0± 
0,1 

0,095± 
0,008 

2014 0,01± 
0,004 

1,34± 
0,39 

4,0± 
1,0 

160,52± 
61,14 

  0,28± 
  0,11 

 0,61± 
 0,39 

0,0004± 
0,0001 

 0,01± 
 0,004 

1,41± 
0,39 

70,14± 
28,45 

2,6± 
0,43 

6,0± 
2,0 

1,10± 
0,2 

0,02± 
0,013 

2015 0,09± 
0,03 

2,58± 
0,28 

7,0± 
1,0 

64,21± 
7,78 

0,31± 
0,04 

1,04± 
0,47 

0,004± 
0,002 

0,021 ± 
0,009 

1,09± 
0,04 

12,05± 
1,25 

11± 
2,0 

2,0± 
0,1 

4,0± 
1,0 

0,10± 
0,03 

2016 0,054 ± 
0,025 

2,0± 
0,03 

10,0± 
0,3 

69,86± 
10,64 

0,78± 
0,27 

9,51± 
0,003 

0,027± 
0,011 

0,045± 
0,003 

1,86± 
0,023 

10,74± 
2,41 

20,0± 
3,0 

9,0± 
3,0 

3,0± 
0,02 

0,10± 
0,05 

В середньому 
за період 

спостереження 

0,031± 
0,023 

1,65± 
0,17 

5,80± 
0,69 

94,51± 
22,38 

  0,63± 
  0,12 

 5,07± 
 1,19 

0,041± 
0,0038 

 0,04± 
 0,0054 

3,79± 
4,84 

29,32± 
4,19 

9,23± 
1,56 

7,0± 
1,82 

4,92± 
0,46 

0,09± 
0,025 

ГДК [ 83  ] 0,1   50 10 130   1,0   50,0 1,0   0,2 20    50 50 10 10 1,0 

ГДК ЕС [ 142] 0,2  10 50  100   5,0 100,0 2,0    0,2 20    80 50 10 10 5,0 

 ГДК, ВОЗ  
[424 ] 

0,2  10 10  3,0  50,0 1,0   0,3     20 100 10 10 3,0 

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з фоновими значеннями 
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Додаток Б 

Середньорічні концентрації важких металів в артезіанській   воді м. Київ (2010-2016 рр.) 

Метали, мг/л (M±m)

Роки AI Ag, 

мкг/л 

As, 
мкг/л 

Ca Cd, 

 мкг/л 

Cr, 

мкг/л 

Cu Fe Ni, 

мкг/л 

Mg Mn, 

мкг/л 

Pb, 

мкг/л 

Se, 
мкг/л 

Zn 

2010-2012 0,01± 
0,001 

3,0± 
0,01 

6,0± 
2,0 

54,41± 
12,48 

31,0± 
3,70 

21,0± 
6,0 

0,002± 
0,001 

0,32± 
0,14 

7,0± 
2,0 

11,67± 
2,15 

110,0± 
46,0 

17,0± 
4,0 

17,0± 
2,0 

0,09± 
0,05 

2013 0,01± 
0,003 

0,37± 
0,064 

6,0± 
1,0 

103,57± 
14,41 

0,46± 
0,054 

0,89± 
0,35 

0,007± 
0,003 

0,12± 
0,08 

5,0± 
1,0 

21,84± 
2,83 

32,0± 
13,0 

6,0± 
0,2 

10,0± 
1,0 

0,021± 
0,014 

2014 
0,01± 
0,004 

2,25± 
0,36 

 4,0± 
 1,0 

84,92± 
 15,63 

0,34± 
0,06 

1,51± 
0,25 

0,003± 
0,0004 

0,31± 
0,15 

2,41± 
1,39 

15,79± 
0,49 

140± 
80,0 

13,0± 
1,0 

6,0± 
3,0 

0,063± 
0,035 

2015 0,009± 
0,001 

1,10± 
0,23 

6,0± 
1,0 

82,16± 
18,73 

  0,32± 
  0,05 

   1,01± 
   0,06 

0,018± 
0,005 

0,11± 
0,043 

0,70± 
0,19 

16,44± 
5,72 

37,0± 
2,10 

2,58± 
0,53 

14,0± 
5,0 

0,051± 
0,004 

2016 0,05± 
0,01 

15,0± 
6,0 

10,0± 
2,0 

88,92± 
15,46 

  0,18± 
  0,04 

  1,0± 
   0,1 

0,002± 
0,001 

0,32± 
0,11 

0,2± 
0,1 

18,33± 
8,25 

44,0± 
5,0 

19,0± 
1,0 

10,0± 
4,0 

0,14± 
0,11 

В середньому 
за період 

спостереження 

0,018± 

0,004 
4,34± 

1,33 
8,40± 

1,40 
82,80± 

15,34 
6,46± 

0,78 
5,08± 

1,35 
0,0064± 

0,0021 
0,24± 

0,11 
3,06± 

0,94 
16,81± 

3,89 
72,60± 

29,22 
11,52± 

1,35 
11,40± 

3,0 
0,13± 

0,043 

ГДК [ 82  ] 0,1   50 10 130   1,0   50,0 1,0   0,2 20    50 50 10 10 1,0 

ГДК ЕС [ 142] 0,2  10 50  100   5,0 100,0 2,0    0,2 20    80 50 10 10 5,0 

 ГДК, ВОЗ  
[314 ] 

0,2  10 10  3,0  50,0 1,0   0,3     20 100 10 10 3,0 

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з фоновими значеннями 



350 
Додаток Б 

             Середньорічні концентрації важких металів в природних  водах м. Київ (2010-2016 рр.) 

Метали, мг/л (M±m)

Роки AI Ag, 
мкг/л 

As, 
мкг/л 

Ca Cd, 

мкг/л 

Cr, 
мкг/л 

Cu Fe Ni, 
мкг/л 

Mg Mn, 
мкг/л 

Pb, 
мкг/л 

Se, 
мкг/л 

Zn 

2010-2012 0,02± 
0,004 

0,70± 
0,3 

7,0± 
1,0 

133,69± 
55,40 

1,0± 
0,10 

28,0± 
0,03 

0,004± 
0,001 

0,18± 
0,026 

5,0± 
1,0 

17,29± 
3,44 

730,0± 
29,0 

7,0 
2,0 

11,0± 
0,70 

0,10± 
0,02 

2013 0,04± 
0,013 

0,79± 
0,48 

6,0± 
1,0 

187,15± 
58,67 

0,70± 
0,24 

1,08± 
0,06 

0,0015± 
0,001 

0,063± 
0,036 

4,43± 
1,35 

62,87± 
26,36 

7,16± 
0,39 

11,0± 
4,0 

6,0± 
1,0 

0,043± 
0,01 

2014 0,10± 
0,004 

1,34± 
0,39 

4,0± 
1,0 

160,52± 
61,14 

0,28± 
0,11 

0,61± 
0,39 

0,004± 
0,001 

0,10± 
0,004 

1,41± 
0,39 

70,14± 
28,45 

2,60± 
0,43 

6,0± 
2,0 

10,0± 
0,2 

0,02± 
0,013 

2015 0,011± 
0,002 

1,13±
0,47 

5,0± 
1,0 

76,25± 
8,79 

0,25± 
0,09 

0,38± 
0,16 

0,01± 
0,013 

1,33± 
0,035 

0,77± 
0,35 

19,79± 
3,65 

170± 
7,10 

3,0± 
1,0 

16,0± 
6,0 

0,59± 
0,28 

2016 0,06± 
0,004 

2,0± 
0,3 

3,37±
0,29 

144,56± 
49,96 

1,0± 
0,3 

27,0± 
5,0 

0,013± 
0,003 

0,10± 
0,03 

4,0± 
2,0 

36,99± 
9,83 

330,0± 
32,0 

16,0± 
3,0 

19,0± 
0,90 

0,04± 
0,003 

В середньому 
за період 

спостереження 

0,05± 
0,005 

1,19± 
0,39 

5,07± 
0,86 

114,43± 
46,79 

0,65± 
0,17 

11,41± 
1,13 

0,007± 
0,004 

0,35± 
0,026 

3,12± 
1,02 

41,42± 
14,35 

247,95± 
13,78 

8,60± 
2,40 

12,40± 
1,76 

0,16± 
0,065 

ГДК [ 182  ] 0,08  1,0/ 
5,0 

130 5,0 1,00 0,005 0,1 10 50 10 10 10 10 

ГДК ЕС [ 39] 0,2 5,0 100 5,0 100,0 2,0 0,2 20 80 50 10 10 5,0 

 ГДК, ВОЗ  
[424 ] 

0,2 1,0 3,0 50,0 1,0 0,3 20 100 10 10 3,0 

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з фоновими значеннями 
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Додаток В 

Вміст металів у продуктах харчування та сировині м. Київ за 2010-2016 роки (М±m) 

Концентрації металів, мг/кг  Групи харчових 
продуктів Алюміній Плюмбум Кадмій Арсен Купрум Цинк Хром Манган 

Хлібобулочні та 
круп’яні вироби 
ГДК 

20,44± 
3,46 
20,0 

0,24± 
0,036 

0,2  

0,033± 
0,023 
0,02  

0,15± 
0,025 

0,2 

1,24± 
0,15 
5,0 

12,08± 
0,76 
25,0  

0,59± 
0,10 
0,2 

6,45± 
1,01 

30-70
Молоко та 
молочні продукти 
ГДК 

0,75± 
0,09 
1,0 

0,26± 
0,03 
0,05 

0,027± 
0,002 
0,01 

0,13± 
0,02 
0,05 

1,14± 
0,15 
0,5 

5,94± 
0,62 
5,0 

0,012± 
0,001 

0,1 

0,02± 
0,002 
0,04 

М’ясо і м’ясні 
продукти 
ГДК 

0,35± 
0,03 
10,0 

0,34± 
0,028 

0,5 

0,12± 
0,014 
0,05 

0,061± 
0,006 

0,5 

28,98± 
2,74 
5,0 

29,23± 
2,17 
40,0 

0,91± 
0,09 
0,2 

0,58± 
0,05 

0,05-10 
Риба та рибні  
продукти  
ГДК 

7,22± 
1,06 
20,0 

0,50± 
0,090 

1,0 

2,02± 
0,038 

0,1 

6,35± 
0,95 
1,0  

9,57± 
1,42 
10,0 

8,19± 
0,86 
40,0 

0,22± 
0,032 

0,3 

0,28± 
0,04 
2,0 

Овочі, фрукти та 
ягоди 
ГДК 

23,62± 
3,37 

30,0/20,0 

0,20± 
0,03 

0,5/0,4 

0,28± 
0,05 
0,03 

0,10± 
0,01 
0,2 

1,50± 
0,20 
10,0 

5,53± 
0,79 
10,0 

0,33± 
0,05 

0,2/0,1 

1,74± 
0,22 
2-10

Напої та соки 
ГДК 

0,003± 
0,001 
10,0 

0,076± 
0,018 

0,4 

0,42± 
0,10 
0,02 

0,27± 
0,07 
0,2 

0,71± 
0,28 
5,0 

0,49± 
0,07 
10,0 

0,001± 
0,0001 

0,1 

1,41± 
0,24 
10 
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Додаток В 

Продовження таблиці 

Концентрації металів, мг/кг  Групи харчових 
продуктів Нікель Ферум Селен Кальцій Магній Аргентум Молібден Ванадій 

Хлібобулочні та 
круп’яні вироби 
ГДК 

1,76± 
0,22 
0,5 

81,81± 
8,44 
50,0 

0,73± 
0,08 
0,5 

920,12± 
154,42 

200-740

1040,21± 
152,64 

473-1130

0,048± 
0,011 

0,33± 
0,04 

0,016-0,03 

0,19± 
0,043 

0,02-0,4 
Молоко та 
молочні продукти 
ГДК 

0,07± 
0,015 

0,1 

19,99± 
2,73 
3,0 

0,31± 
0,04 
0,5 

2514,36± 
237,23 

140-1400

1116,25± 
145,24 

100-1400

0,004± 
0,001 

0,054± 
0,0006 
0,035 

0,17± 
0,023 

М’ясо і м’ясні 
продукти 
ГДК 

0,23± 
0,04 
0,5 

63,15± 
5,77 
50,0 

0,32± 
0,023 

1,0 

97,58± 
3,58 

231,27± 
9,08 

150-200

0,36± 
0,03 

0,001-0,1 

0,15± 
0,01 

0,01-0,11 

0,47± 
0,044 

Риба та рибні  
продукти  
ГДК 

0,10± 
0,012 

0,5 

24,70± 
3,53 
30,0 

0,83± 
0,041 

1,0 

22920,77±
418,46 

900-1000

1683,14± 
284,16 

100-140

0,26± 
0,038 

0,3-1,1 

0,017± 
0,003 

0,013-0,02 

0,18± 
0,04 

Овочі, фрукти та 
ягоди 
ГДК 

0,046± 
0,006 

0,5 

50,39± 
8,31 
50,0 

0,39± 
0,06 
0,5 

511,24± 
71,42 

100-380

1158,85± 
162,83 
60-260

0,11± 
0,02 

0,06-0,25 

0,14± 
0,02 

0,04-0,10 

0,17± 
0,024 

0,005-0,19 
Напої та соки 
ГДК 

0,012± 
0,003 

0,5 

72,71± 
13,705 

15,0 

0,32± 
0,08 
0,5 

349,89± 
29,48 

907,28± 
106,90 

0,025± 
0,006 

0,054± 
0,001 

1,31± 
0,014 

Примітка. Виділені значення ймовірно( р<0,05 )  порівняно з ГДК 
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Додаток Г 

              Сумарне добове  надходження важких металів у організм людини 

    Метал, мг/доба Шлях надходження Статистич
ні данні 

Mg Ca  Ag AI As Cd Cu Cr Fe Ni Mn Se Pb Zn 

М 

Min 

max 

144,7 

4,5 

285 

131,5 

120 

143 

0,215 

0,18 

0,25 

14,41 

12,19 

16,62 

0,50 

0,15 

0,75 

0,06 

0,03 

0,09 

0,60 

0,45 

0,75 

0,04 

0,03 

0,05 

4,73 

0,45 

9,0 

0,13 

0,03 

0,23 

0,3 

0,015 

0,53 

0,04 

0,03 

0,05 

0,09 

0,02 

0,16 

6,90 

3,3 

10,5 

Продукти 
харчування 

% 63,86 20,01 95,45 32,02 9,26 81,08 8,70 55,56 92,56 72,22 8,82 14,81 50,0 98,29 

М 

Min 

max 

6,86 

0,35 

10,5 

50,96 

2,63 

108,0 

0,0098 

0,0045 

0,015 

0,050 

0,012 

0,087 

0,039 

0,005 

0,07 

0,008 

0,002 

0,026 

0,075 

0,032 

0,22 

0,025 

0,005 

0,05 

0,20 

0,003 

1,07 

0,0090,
003 

0,026 

0,012 

0,003 

0,038 

0,18 

0,005 

0,20 

0,08 

0,006 

0,26 

0,023 

0,014 

0,42 

Питна вода 

% 30,27 77,54 4,45 0,11 7,22 10,81 10,87 34,72 3,91 5,0 3,53 66,67 44,44 0,33 

М 

Min 

max 

1,33 

0,37 

1,70 

1,61 

0,59 

2,21 

0,0056 

0,0026 

0,0086 

0,26 

0,23 

0,28 

0,0036 

0,0029 

0,0042 

0,006 

0,0042 

0,01 

0,012 

0,0042 

0,016 

0,007 

0,0059 

0,0095 

0,18 

0,059 

0,24 

0,036 

0,024 

0,06 

0,03 

0,01 

0,05 

0,05 

0,018 

0,034 

0,009 

0,006 

0,012 

0,10 

0,012 

0,056 

Повітря 

% 5,87 2,45 2,55 0,58 0,67 8,11 0,17 9,72 3,52 20,0 8,82 18,52 5,0 1,42 

Всього за добу М 

Min 

max 

226,6 

11,7 

407 

657,2 

152,2 

1245,1 

0,081 

0,062 

0,091 

4,91 

4,14 

5,66 

0,54 

0,16 

0,82 

0,074 

0,036 

0,13 

0,69 

0,49 

0,99 

0,072 

0,041 

0,11 

5,11 

0,69 

10,31 

0,18 

0,057 

0,32 

0,34 

0,028 

0,62 

0,27 

0,07 

0,28 

0,18 

0,032 

0,43 

7,02 

3,33 

10,98 

Добова потреба 280-350 800 0,22 45 0,001 0,04-0,9 1,0-1,5 0,03-
0,15 

10-15 0,4 2,0-5,0 0,03-
0,07 

0,43 7-10
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Додаток Г 

Міграційні особливості металів у організмі  людини 

Рівень 
аліментарного 
надходження, 
мг/добу (M±m) 

Вміст у біосубстратах, мг/л 

 (M±m) 

Розрахункові індекси, ум. од. 

Індекс проникнення 

Метали  

жінки чоловіки цільна 
кров 

сироватка волосся сеча 

цільна 
кров 

сироватка 
крові 

Індекс 
ретенції 

форменими 
елементами 

крові 

Індекс 
елімінації 
(волосся/ 
сеча) 

Алюміній 1,64± 

0,004 

7,23± 

0,70 

0,12± 

0,005 

0,10± 

0,03 

10,81± 

4,33 

0,09± 

0,002 

0,013/ 

0,06 

0,073/ 

0,02 

0,83 6,59-1,49/ 

0,06-0,012 

Аргентум 0,022± 

0,0005 

0,11± 

0,0007 

0,08± 

0,02 

- 0,08± 

0,03 

- - 3,63/ 

0,73 

- 3,64-0,73/

- 

Хром 0,030± 

0,003 

0,033± 

0,003 

0,023± 

0,004 

0,012± 

0,002 

0,53± 
0,07 

0,07± 

0,01 

0,36/ 

0,40 

0,77/ 

0,70 

0,52 17,67-16,06/ 

2,33-2,12 

Манган 0,15± 

0,06 

0,16± 

0,01 

0,035± 

0,007 

0,006± 

0,001 

1,31± 
0,16 

0,02± 

0,009 

0,038/ 

0,04 

0,23/ 

0,22 

0,17 8,73-8,19/ 

0,13-0,13 
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Додаток Д 
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                                                                            Додаток Е 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Монографії: 

1. Основные показатели физиологической нормы у человека (руководство для 
токсикологов). І. М. Трахтенберг, В. А. Тычинин, Р. Е. Сова, М. Н. Коршун, И. 
П. Лубянова, С. А. Вознесенский, В. Ф. Шилина, И. М. Андрусишина и др. 
Киев : ИД «Авиценна», 2001. 372 с.  
2. Нарис 6. Вікові відмінності вмісту деякіх хімічних елементів в організмі 
людини та експериментальних тварин. Розділ 6.1. Есенційні та токсичні 
елементи в організмі людини. Розділ 6.2. Особливості вікової зміни вмісту 
важких металів і мікроелементів в органах експериментальних тварин. І. М. 
Андрусишина. Нариси вікової токсикології; за ред. І. М. Трахтенберга. Київ : 
ВД «Авіцена», 2005. 256 с.  
3. Нариси з токсикології важких   металів.    Випуск І – Свинець;   за ред. І. М. 
Трахтенберга. Київ : ВД «Авіцена», 2016. 108 с.  
4. Нариси з токсикології важких металів.     Випуск IIІ – Кадмій;   за ред. І. М. 
Трахтенберга. Київ : ВД «Авіцена», 2017. 72 с.  
5. Нариси з токсикології важких металів.     Випуск V –  Залізо;   за   ред.  І. М. 
Трахтенберга. Київ : ВД «Авіцена», 2017. 88 с.  
6. Нариси з токсикології важких металів. Випуск IV – Марганець, Хром;  за 
ред. І. М. Трахтенберга. Київ : ВД «Авіцена», 2018. 88 с.  
7. Глава ІІ. Наиболее распространенные химические загрязнители питьевой    
воды    в   Украине    и   их    влияние    на    здоровье    человека.    И. Н. 
Андрусишина. Современная децентрализованная водоподготовка. Часть 1. 
Актуальные водные проблемы; под ред. Т. Е. Митченко. Kиїв : ГО ВВТ 
«WaterNet», 2018. С. 19–27.  
8. Опасен    ли    свинец    в   воде?       Научно-популярное      издание.   И. Н. 
Андрусишина, И. А. Голуб, З. В. Малецкий, И. П. Лубянова. Київ : ГО ВВТ 
«WaterNet», 2016. 28 с. 
9. Андрусишина І. М. Алюміній у питній воді і здоров’я людини. Kиїв : ГО 
ВВТ «WaterNet», 2018. 38 с. 
10. Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. Марганець у воді – 
небезпечний полютант. Kиїв : ГО ВВТ «WaterNet», 2018. 38 с. 
 
Статті в наукових фахових виданнях  перелік яких затверджений МОН 

України: 
 
11.  Влияние соединений тяжелых металлов из окружающей среды на 
состояние    иммунной    системы у    механизаторов    сельского    хозяйства. 
В. А. Стежка, Н. М. Дмитруха, Т. Н. Покровская, Л. Г. Александрова, И. Н. 
Андрусишина, И. А. Дудко. Довкілля та здоров’я. 2002. № 1. С. 6–12. 
(Авторка самостійно провела аналітичні дослідження. Особисто провела 
обробку та аналіз результатів, підготувала матеріал до друку).  
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12. Андрусишина И. Н., Лампека Е. Г., Голуб И. А. К вопросу о 
нефротоксичности свинца, кадмия и ртути у животных (экспериментальные 
данные). Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006. № 2 (4). С. 
55–58. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, провела статистичну обробку даних, 
брала участь у підготовці статті до друку).  
13. Вікові особливості накопичення свинцю та марганцю в серцево-судинній 
системі.  І. М. Трахтенберг,    І. М. Андрусишина,   О. Г. Лампека,  Н. М. 
Дмитруха, І. І. Яніцький. Современные проблемы токсикологии. 2007. № 3. С. 
22–26. (Брала участь у проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела 
обробку та аналіз отриманих результатів, виконала бібліографічний пошук, 
підготувала матеріал до друку). 
14. Андрусишина І. М. Гігієнічна оцінка вмісту перхлорату та іонів металів у 
воді різного використання деяких регіонів України. Довкілля та здоров’я. 
2008. В. 45, № 2. С. 52–56. (Авторка самостійно провела аналітичні 
дослідження. Особисто провела обробку та аналіз результатів, підготувала 
матеріал до друку).  
15. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Порівняльна оцінка 
спектральних методів визначення макро- та мікроелементів у біосередовищах 
людини. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2009. № 4 (18). С. 
75–83. (Брала участь у проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела 
обробку та аналіз результатів, підготувала матеріал до друку).  
16. Андрусишина И. Н. Определение форм кальция и магния в сыворотке 
крови и слюне методом ААС и их диагностическое значение в клинике. 
Актуальные вопросы транспортной медицины. 2009. № 2 (16). С. 107–115. 
(Брала участь у проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела 
обробку та аналіз результатів, підготувала матеріал до друку).  
17. Підходи до оцінки вмісту часток нанодіапазону в повітрі робочої зони. Т. 
К. Кучерук,     В. Ф. Демченко,    І. М. Андрусишина,    О. В. Демецька,    Н. 
А. Сальникова, О. Г. Лампека, І. О. Голуб, В. О. Мовчан, В. Г. Каплуненко, М. 
В. Косінов. Український журнал з проблем медицини праці. 2010. № 1 (21). С. 
36–42. (Брала участь у проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела 
обробку та аналіз результатів, підготувала матеріал до друку).  
18. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Застосування методу АЕС-
ІЗП у визначенні хімічних елементів у водах м. Києва та області. Довкілля та 
здоров’я. 2010. № 2, Т. 53. С. 32–38. (Брала участь у проведенні аналітичних 
досліджень. Особисто провела обробку та аналіз результатів, підготувала 
матеріал до друку). 
19. Андрусишина І. М., Голуб І. О. Перхлорати та щитоподібна залоза: 
відоме та невирішені проблеми (огляд літератури та власні дані). Aктуальные 
проблемы транспортной медицины. 2010. № 4, Т. 22. C. 92–101. (Дисертантка 
виконала аналіз даних джерел вітчизняної та закордонної літератури, 
підготувала статтю до друку).  
20. Андрусишина И. Н. Опыт применения спектральных методов в 
исследованиях на культуре клеток in vitro. Актуальные проблемы 
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транспортной медицины. 2011. № 3 (25). С. 143–149. (Дисертантка 
самостійно виконала аналітичні дослідження, проаналізувала статистичні 
дані, підготувала статтю до друку).  
21. Структура, свойства и токсичность наночастиц оксидов серебра и меди.    
И. Н. Андрусишина,   И. А. Голуб,    Г. Г. Дидикин,    С. Е.  Литвин, Т. Ю. 
Громовой, В. Ф. Горчев, В. А. Мовчан. Биотехнология. 2011. № 6. С. 51–59. 
(Авторка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у 
біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
22. Тимченко М. Д., Андрусишина І. М., Мельников О. Ф. Клітинні фактори 
імунітету в рото-глотковому секреті та концентрація мікроелементів крові при 
експериментальному хронічному риніті. Імунологія та алергологія: наука і 
практика. 2011. № 2. С. 22–25. (Авторка виконала аналітичні дослідження з 
визначення вмісту металів у біологічних середовищах, проаналізувала 
статистичні дані). 
23. Дослідження впливу біологічно активних елементів навколишнього 
середовища на   розвиток   дифузного зоба у    дітей    Чернігівської області.   
О. І. Осадців, Г. Н. Василькова, В. І. Кравченко, І. М. Андрусишина. 
Ендокринологія. 2012. № 17 (2). С. 7–15. (Дисертантка виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах, 
проаналізувала статистичні дані, підготувалао статтю до друку).  
24. Спектральные методы в оценке физико-химических свойств коллоидных    
растворов   наночастиц     металлов.     И. Н.  Андрусишина,   В. Ф. Горчев, Т. 
Ю. Громовой, Ю. А. Курапов. Актуальные проблемы транспортной 
медицины. 2014. № 3 (37). С. 121–132. (Авторка виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у модельних розчинах, 
проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку).  
25. Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі нарочастинок сульфіду 
кадмію.     О. В. Демецька,     Т. В. Козицька,    І. М. Андрусишина, В. О. 
Мовчан, Т. Ю. Ткаченко, Г. Я. Гроздюк. Український журнал з проблем 
медицини праці. 2014. № 4 (41). С. 51–55. (Авторка брала участь у проведенні 
аналітичних досліджень. Особисто провела обробку та аналіз результатів, 
підготувала матеріал до друку). 
26. Мокляк Є. В., Важнича О. М., Андрусишина І. М. Вплив композитних 
наночастинок магнетиту на вміст заліза в органах та плазмі крові щурів за 
умов гострої крововтрати. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2014. № 6 
(41). С. 51–58. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані). 
27. Андрусишина И. Н. Информативная значимость определения 
микроэлементов в биологических средах пациентов с патологией щитовидной 
железы. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2015. № 4. С. 42–52.  
28. Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. До проблеми 
обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних 
середовищах людини. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 
3 (44). С. 48–56. (Авторка виконала аналітичні дослідження з визначення 
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вмісту металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
29. Андрусишина И. Н. Информативная значимость определения 
микроэлементов в биологических средах пациентов с эндокринной 
патологией. Scientific Journal «Science Rise». 2015. № 7/4 (12). С. 5–10.  
30. Андрусишина И. Н. Информативная значимость определения 
микроэлементов в биологических средах пациентов с патологией щитовидной 
железы. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2015. № 4. С. 42–52. 
31. Андрусишина И. Н. Особенности влияния наночастиц оксидов серебра и 
алюминия на щитовидную железу крыс. Сучасні проблеми токсикології, 
харчової та хімічної безпеки. 2016. № 2. С. 49–55.  
32. Верголяс М. Р., Дмитруха Н. М., Андрусишина І. М. Особливості впливу 
питної води з різних джерел водопостачання на організм щурів Вістар. Сучасні 
проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2016. № 2. С. 80–86. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
33. Кравченко В. І., Лузанчук І. А., Андрусишина І. М. Дослідження макро- 
та мікроелеменного забезпечення у мешканців північного регіону України. 
Актуальные вопросы транспортной медицины. 2017. № 1 (47). С. 95–101. 
(Авторка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
34. Накопичення заліза в печінці та зміни біохімічних показників сироватки 
крові щурів за введення колоїдних розчинів Fe2O3 з різними розмірами 
частинок.   Л. В.Бакало,    Н. М. Дмитруха,    І. М. Андрусишина,   І. П. 
Лубянова, Л. А. Клименко. Сучасні проблеми токсикології, харчової та 
хімічної безпеки. 2017. № 3. С. 48–55. (Дисертантка виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах, 
проаналізувала статистичні дані). 
35. Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах 
застосування сучасних медичних технологій. Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик, 
К. Д.  Копач,    П. С.    Безвербний,      О. В.       Демецька,     О. І.  Соловйов,   І. 
М. Андрусишина, В. Є. Мошковський, О. М. Еджибія. Український журнал з 
проблем медицини праці. 2017. № 4 (53). С. 3–11. (Авторка брала участь у 
проведенні аналітичних досліджень. Особисто провела обробку та аналіз 
результатів, підготувала матеріал до друку).  
36. Рязанов А. В., Андрусишина І. М., Демецька О. В. Методологічні аспекти 
оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних 
аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами. 
Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 1 (54). С. 32–37. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у атмосферному повітрі, провела математичний аналіз отриманих даних). 
37. Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах 
експериментальної моделі рекуперації свинцю. С. П. Луговський, О. В. 
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Демецька, М. М. Діденко, Н. А. Мельник, В. О. Мовчан, І. М. Андрусишина, 
М. А. Скорик. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 3 (56). 
С. 55–63. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у атмосферному повітрі, провела математичний аналіз отриманих 
даних) 
38. Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого впливу 
нано- та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної служби 
Д. В.. Варивончик, К. Д. Копач, О. В. Демецька, І. М. Андрусишина, В. О. 
Мовчан, П. С. Безвербний, О. М. Еджибія. Український журнал з проблем 
медицини праці. 2018. № 3 (56). С. 34–42. (Дисертантка виконала аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у атмосферному повітрі, провела 
математичний аналіз отриманих даних). 

 
Статті в інших фахових  виданнях  України, рекомендованих 

МОН України: 
 
39. Опыт биомониторинга профессиональной экспозиции тяжелых металлов –   
свинца   и кадмия.        В. Ф.   Демченко,     Л. Г.  Александрова, И. Н. 
Андрусишина, Е. Г. Лампека, И. А. Голуб. Сборник Гигиена труда, 2001. 
Вып. 32. С. 230–236. (Авторка самостійно провела аналітичні дослідження. 
Особисто провела обробку та аналіз результатів, підготувала матеріал до 
друку).  
40. Басанец А. В., Опанасенко Н. С., Андрусишина И. Н. Концентрация 
микроэлементов и электролитов в экссудате и сыворотке крови в 
дифференциальной диагностике злокачественных плевритов. Український 
пульмонологический журнал. 2002. № 3. С. 14–16. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах, провела статистичну обробку даних, брала участь у підготовці 
статті до друку).  
41. Особенности метаболизма железа при воздействии свинца в условиях 
производства.      И. П. Лубянова,    О. М.   Михайлик,      Н. А.   Дудченко,    И. 
Н. Андрусишина, Е. Г. Лампека Сборник Гигиена труда. 2003. Вып. 34. С. 
706–725. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
42. Остроухова В. А., Андрусишина И. Н. Опыт исследования 
биохимических показателей в эксперименте при воздействии потенциально 
токсичных химических веществ. Сборник Гигиена труда. 2003. Вып. 34. С. 
348–354. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
43. Андрусишина И. Н., Лампека Е. Г., Голуб И. А. Микроэлементный статус 
некоторых биосред крыс в условиях воздействия свинцом и кверцетином в 
динамике подострого эксперимента. Сборник Гигиена труда. 2004. Вып. 35. С. 
227–242. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
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металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
44. Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої 
терапії     злоякісних      пухлин      (експериментальне       дослідження).         Л. 
М. Барановська,Ю. Я. Гріневич, І. М. Андрусишина, В. С. Іванкова. 
Променева діагностика, променева терапія. 2006. № 2. С. 83–89. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані). 
45. Соломенчук Т. М., Антощук Н. Л., Андрусишина І. М. Мікроелементи як 
етіологічні стимули професійних та екологічних захворювань. Галицький 
лікарський вісник. 2009. № 4, Т. 16. С. 34–38 (Брала участь у проведенні 
аналітичних досліджень. Особисто провела обробку та аналіз результатів, 
підготувала матеріал до друку).  
46. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Порівняльний аналіз 
застосування методів ААС та АЕС-ІЗП при визначенні хімічних елементів у 
воді різного призначення. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні 
вісті. 2010. № 1 (1). С. 53–59. (Авторка самостійно виконано аналітичні 
дослідження з визначення вмісту металів у біологічних середовищах тварин, 
проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку). 
47. Адсорбционные свойства наностурктурного оксида алюминия, 
получаемого   физическим   методом.    Л. А. Крушинская,    Я. А. Стельмах, И. 
Н. Андрусишина, И. А. Голуб, В. Ф. Горчев. Вода і водоочисні технології. 
Науково-технічні вісті. 2011. № 3 (5). С. 4–15. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у модельних 
середовищах, провела математичний аналіз отриманих даних). 
48. Андрусишина И. Н. О минеральном составе питьевых вод и здоровье 
человека: «живая» или «мертвая» вода. Вода и водоочистные технологии. 
2014. № 4 (74). С. 22–30. 
49. Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. Еколого-гігієнічна оцінка 
навантаження довкілля важкими металами в системі сніг-вода-ґрунт. Екологія 
та природокористування. 2015. № 2 (18). С. 66–75. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до 
друку).  
50. Андрусишина І. М. Вплив мінерального складу питної води на стан 
здоров’я населення (огляд літератури). Вода та водоочисні технології. 2015. № 
1 (16). С. 22–31.  
51. Особенности получения и стабильность во времени жидких дисперсных   
систем     на    основе    наночастиц оксидов серебра и    железа. И. Н. 
Андрусишина, Ю. А. Курапов, С. Е. Литвин, В. Ф. Горчев, Е. М. Важничая,  Е. 
В. Мокляк. Наноструктурное материаловедение. 2013. № 2. С. 12–20. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
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52. Физико-химические свойства жидких дисперсных систем на основе 
наночастиц серебра с полимерным ядром.     В. Ф. Горчев,    А. Ю. Чунихин,    
Г. Г.  Дидикин,   С. Е.  Литвин,    И. Н.  Андрусишина,      И. С. Ковинский,   
С. М. Романенко. Хімія, фізика та технологія поверхні. 2013. № 4, Т. 4. С. 397–
405. (Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту 
металів у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, 
підготувала статтю до друку).  
53. Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Голуб І. О. Мікроелементози в 
Україні (до проблеми використання спектральних методів для оцінки 
екологічно та професійно обумовлених порушень мінерального обміну у 
людини). Науковий журнал МОЗ України. 2013. № 3 (4). С. 136–146. (Авторка 
виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у модельних 
розчинах, проаналізувала статистичні дані, підготувала статтю до друку).  
54. Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Лампека Е. Г. Опыт использования 
стандартных образцов сыворотки крови человека для межлабораторного 
контроля качества результатов элементного анализа. Метрологія, 
інформаційно-вимірювальні технології та системи. 2016. Вип. 6 (143). С. 17–
19. (Дисертантка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала 
статистичні дані, підготувала статтю до друку). 
55. Демецька О. В., Андрусишина І. М., Копач К. Д. Оцінка емісії 
наночастинок у повітря робочої зони при використанні сучасних 
стоматологічних матеріалів. Медичний форум. 2016. № 8 (08). С. 64–67. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
56. Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Малецкий З. В. Cвинец в питьевой 
воде. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2016. № 2 (19). С. 
40–49. (Авторка виконала аналітичні дослідження даних літератури, 
підготувала статтю до друку).  
57. Куріння сигарет як ініціальний стимул пошкодження інтими артерій. Д. Д. 
Зербино, О. М. Колінковський, Д. І. Беш, І. М. Андрусишина. Український 
кардіологічний журнал. 2016. № 3. С. 232–233. (Дисертантка виконала 
аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у біологічних 
середовищах та атмосферному повітрі, проаналізувала статистичні дані, 
підготувалао статтю до друку).  
58. Свинець у біологічних середовищах різних груп населення України як 
еколого-гігієнічна   проблема.    І. М. Трахтенберг,      І. М. Андрусишина,    
Н. М. Дмитруха та ін. Наука і практика. 2016. № 1–2 (7–8). С. 16–25. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
59. Андрусишина І. М. Ендокринна дисфункція за умов впливу 
наночастинок срібла та алюмінію (експериментальне дослідження). 
Інтегративна антропологія. 2017. № 1 (29). С. 77–78.  
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60. Порушення макро- та мікроелементного забезпечення хворих на вузлову 
патологію щитоподібної залози з регіонів, постраждалих після Чорнобильської 
аварії. В. І. Кравченко, І. А. Лузанчук,  І. М. Андрусишина, О. М. Голінько, І. 
О. Голуб. Международный эндокринологический журнал. 2017. Т. 13, № 6. С. 
8–16. (Авторка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала 
статистичні дані, підготувала статтю до друку). 
61. Нанорозмірні фракції твердої складової зварювальних аерозолів, що 
утворюються під час зварювання покритими електродами зі зниженим вмістом 
хрому (VI). А. Демецька, Т. Ткаченко, А. Лук’яненко, Ю. Полукаров, І. 
Андрусишина Технічні науки та технології. 2017. № 1 (7). С. 79–84. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку).  
62. Метали як  ендокринні дизраптори  (експериментальне дослідження). І. 
М. Андрусишина, І. О. Голуб, М. М. Діденко, Л. І. Полякова, Д. П. Кусков. 
Бюлетень «XVI Чтения им. В.В. Подвысоцкого». 2017. Т. 1. С. 35–38. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах, проаналізувала статистичні дані, підготувала 
статтю до друку). 
63. Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag-NaCI и 
физико-химические    свойства   коллоидной    системы     на      их    основе.  Г. 
Г. Дидикин, И. Н. Андрусишина, С. Е. Литвин, Л. А. Крушинская, В. В. 
Грабин. Современная электрометаллургия. 2017. № 1 (126). С. 22–28. 
(Авторка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів у 
модельних водних середовищах, проаналізувала статистичні дані, брала 
участь у підготовці статті до друку).  
64. Андрусишина И. Распространенные примеси в питьевой воде Украины и 
их влияние на здоровье человека. Вода и водоочисные технологии. 2018. № 3 
(89) С. 4–8.  
65. Effect of lactoferrin on levels of essential elements in animals with sensitive 
and resistant walker-256 carcinoasrcoma. V. Chekhun, Yu. Lozovskaya, I. 
Andrusyshyna, N. Lukyanova, I. Todor. Experimental oncology. 2018. № 40. Р. 
154–176. (Авторка самостійно виконала аналітичні дослідження з визначення 
вмісту металів у біологічних середовищах тварин, проаналізувала 
статистичні дані, підготувалао статтю до друку).  
66. Study of macro- and microelement status in patients with nodular goiter 
residing in Kyiv region. V. I. Kravchenko, I. A. Luzanchuk, I. M. Andrusyshyna, 
M. O. Polumbrik. Galician medical journal. 2018 V. 5, Issue 2. P. 23–27. 
(Дисертантка виконала аналітичні дослідження з визначення вмісту металів 
у біологічних середовищах людини, проаналізувала статистичні дані, брала 
участь у оформленні статті до друку). 
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Статті в інших наукових виданнях: 
67. Особенности возрастных реакций нейтрофилов периферической крови 
крыс  при  воздействии  низких  доз  соединений  ртути,  свинца  и  марганца. 
Л. М. Краснокутская, В. А. Стежка, Л. А.  Легкоступ,  И. Н. Андрусишина,  Е. 
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