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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В останні роки проблема небезпеки свинцю, визнаного 

ВООЗ (1980, 1995) глобальним забруднювачем навколишнього середовища набула 
всесвітнього значення. При цьому в Україні вона набула особливої уваги у зв’язку з 
активним розвитком в останні десятиліття раніше відсутніх у країні галузей промис-
лового виробництва серед яких провідного значення набули виробництво свинцево-
кислотних акумуляторів і батарей та виплавка вторинного свинцю (Трахтен-
берг І. М. із співав 2013, 2015). Промислові аерозолі, що утворюються та виділяють-
ся у повітря при виробництві та використанні свинцю характеризуються їх мікро- і 
нанодисперсним складом та наявністю наночастинок (НЧ) свинцю (Шушкевич 
Н. И., 2007; Трахтенберг І. М. із співав., 2015). Це за даними дослідницького центру 
IRSST (Канада, 2014) неминуче створює умови для ризиків здоров’ю працюючих і 
населення.  

Результати фундаментальних досліджень, проведених в останні роки в провід-
них країнах світу та наукових установах НАН, НАМН і МОЗ України (Чекман І. С. із 
співав., 2009; Москаленко В. Ф., Яворовський О. П. 2009; Борисевич В. Б., 2009; 
Oberdorster G., 2010; Сердюк А. М. із співав., 2010; Гардашук Т. В., 2017) показали, 
що хімічний склад, розмір, форма і площа питомої поверхні НЧ зумовлюють їх висо-
ку каталітичну активність та реакційну здатність при взаємодії з біомолекулами та 
органелами клітин, високу проникливу здатність, кумулятивні властивості, а також 
особливості їх біотрансформації та екскреції і, як наслідок розвиток ефектів біологіч-
ної та/або токсичної дії.  

До останнього часу вважалося, що свинець не здатний до резорбції крізь непо-
шкоджену шкіру. Разом із цим у наукових публікаціях останніх років, у тому числі ві-
тчизняних авторів (Кашуба М. О., 2015) наводяться переконливі данні про здатність 
НЧ свинцю проникати крізь шкіру, і як наслідок збільшувати ризик шкідливого впли-
ву свинцю на організм. Це узгоджується з даними, опублікованими IRGC (Interational 
Risk Governance Council, 2006; 2007; 2009) у керівництвах по управлінню ризиками де 
відзначено, що ризики, пов’язані із впливом НЧ металів на непошкоджену шкіру мо-
жуть бути зумовлені великою ефективною площею поверхні НЧ, а також змінами 
бар’єрних властивостей шкіри, що забезпечуються її складною структурно-
функціональною організацією (Bouwstra J. et al., 2002; Larese F.F., 2009; Labouta H.I. et 
al. 2011). У поки що поодиноких публікаціях, присвячених вивченню механізмів 
всмоктуванням НЧ металів крізь шкіру велику увагу дослідники приділяють епідер-
місу, особливо його роговому шару (Rouse J. G. et al., 2007; Joke A.B. et.al. 2003; 
Darlenski R. et.al. 2011). Разом із цим поза увагою часто залишаються інші важливі 
структури: епідермально-дермальних сполучень; позаклітинного матриксу; капілярів; 
придатків шкіри (волос, волосяні фолікули, голокринові залози) та ін., які також за-
безпечують бар’єрні функції шкіри та можуть приймати участь у механізмах резорб-
ції НЧ крізь шкіру при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру.  

Таким чином, аналіз доступних джерел наукової літературі визначає актуаль-
ність проведення комплексних експериментальних токсиколого-гігієнічних дослі-
джень, спрямованих на вивчення: закономірностей емісії НЧ свинцю при рекупера-
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ції свинцю; характеру хронічної дії НЧ свинцю на непошкоджену шкіру в залежнос-
ті від їх фізико-хімічних характеристик; особливостей і механізмів резорбції різних 
за розміром НЧ свинцю при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру з пода-
льшою розробкою критеріїв для оцінки небезпеки НЧ сполук свинцю при їх хроніч-
ному впливі на непошкоджену шкіру.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної 
академії медичних наук України» і є фрагментом фундаментальних НДР «Морфо-
функціональна оцінка органотропності та тканинного розподілу наночастинок мета-
лів у залежності від їх дисперсності та шляхів надходження в організм» (№ ДР 
0114U002409) та «Експериментальні морфо-функціональні дослідження змін 
бар’єрних функцій шкіри при дії наночастинок важких металів та механізмів їх ре-
зорбції крізь непошкоджену шкіру» (№ ДР 0114U000663) в яких автор був співви-
конавцем. Тему дисертації затверджено вченою радою інституту (протокол № 2 від 
03.02.2015). 

Мета дослідження: наукове обґрунтування критеріїв оцінки небезпеки нано-
частинок свинцю на підставі досліджень характеру хронічної дії наночастинок сви-
нцю на непошкоджену шкіру щурів у залежності від фізико-хімічних характеристик.  

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали: 
1. Узагальнити вітчизняний та міжнародний досвід щодо небезпеки наночас-

тинок свинцю при їх впливі на непошкоджену шкіру та механізмів і особливостей їх 
резорбції крізь шкіру залежно від фізико-хімічних властивостей. 

2. В експерименті на моделі технологічного процесу рекуперації свинцю ви-
вчити закономірності емісії у повітря зважених частинок, їх концентрацію, розмір, 
форму та хімічний склад. 

3. Вивчити ефекти резорбції різних за розміром наночастинок PbS крізь шкіру 
при їх хронічному нанесенні на непошкоджену шкіру щурів за показниками умісту 
свинцю та окремих макро- і мікроелементів у печінці, нирках і міокарді. 

4. Провести інтегральну оцінку ефектів резорбції нано- і мікро- частинок не-
органічних сполук свинцю при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів 
за допомогою методу СКВІД- магнітометрії печінки.  

4. Дослідити ефекти хронічної дії на непошкоджену шкіру лабораторних щу-
рів наночастинок PbS розміром 12,5 нм і 100 нм за даними змін біохімічних показ-
ників ПОЛ і АОЗ у крові та гомогенатах органів-мішеней (печінка, нирки, міокард), 
а також морфологічних змін їх структури. 

5. Оцінити гістологічні, гістохімічні, електронно-мікроскопічні та морфомет-
ричні зміни шкіри щурів, які зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру НЧ 
PbS розміром 12,5 нм і 100 нм. 

6. Обґрунтувати морфо-функціональні критерії для оцінки шкідливої дії нано-
частинок свинцю при їх впливі на непошкоджену шкіру лабораторних щурів. 

Об’єкт дослідження: характеристика хронічної дії різних за розміром наноча-
стинок сульфіду свинцю на непошкоджену шкіру щурів. 

Предмет дослідження: результати гігієнічної оцінки емісії у повітря частинок при 
відтворенні експериментальної моделі рекуперації свинцю; резорбція різних за розміром 
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НЧ PbS крізь шкіру при їх хронічному впливі на шкіру щурів; біохімічні і морфологічні 
зміни шкіри та внутрішніх органів щурів при дії на шкіру НЧ PbS і ТГАС.  

Методи дослідження: експериментальні гігієнічні та токсикологічні, біохімі-
чні, хіміко-аналітичні (метод АЕС-ІЗП), фізичні (СКВІД- метод), електронно-
мікроскопічні (ТЕМ і РЕМ у комплексі з ЕЕДМ), морфологічні (гістологічні, гісто-
хімічні, електронно-мікроскопічні, морфометричні), статистичні.  

Наукова новизна результатів дослідження:  
- вперше в експерименті на моделі технологічного процесу рекуперації свин-

цю встановлено закономірності та особливості емісії зважених у повітрі частинок 
серед яких 88,2–95,1% є НЧ сульфіду свинцю (PbS) із максимумом розподілення у 
фракціях 5–30 нм, що значною мірою збільшує ризик їх небезпеки;  

- дістало подальшого розвитку у теорії нанонебезпеки розробка фундамента-
льних і прикладних аспектів оцінки ефектів дермальної токсичності НЧ сполук сви-
нцю при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру; 

- експериментально доведено, що різні за розміром НЧ PbS здатні до резорбції 
крізь шкіру при їх хронічному (3 міс) впливі на непошкоджену шкіру щурів із пода-
льшим їх розподілом і кумуляцією в органах-мішенях і розвитком токсичних ефек-
тів, які напряму визначаються не тільки дозою (концентрацією) хімічної речовини, 
але й концентрацією та розміром НЧ, що визначають середню площу питомої пове-
рхні НЧ з якою взаємодіють біомолекули і ультраструктури клітин; 

- встановлено, що токсичні ефекти хронічної дії на шкіру НЧ PbS проявляють-
ся збільшенням активності процесів ПОЛ і пригніченням АОЗ, метаболічними пере-
будовами у системі мікроелементного (МЕ) гомеостазу, а також структурними пере-
будовами в органах-мішенях, які відбуваються на молекулярному, субклітинному та 
клітинному рівнях і характеризують розвиток дистрофічних та адаптаційно-
компенсаторних змін з мобілізацією резервів і реституцією біосистем ad integrum; 

- показано, що хронічний вплив на непошкоджену шкіри щурів НЧ PbS розмі-
ром 12,5 нм і 100 нм супроводжується морфологічними змінами, що розвиваються в 
епідермісі, дермі та придатках шкіри (волос, волосяні фолікули, голокринові залози) 
і характеризують: атрофію епідермісу; порушення процесів його кератинізації; ди-
ференціації кератиноцитів; проникливість базальних мембран і порушення структу-
ри колагенових волокон. При цьому ультраструктурні зміни корнеоцитів рогового 
шару епідермісу, кератиноцитів різних шарів епідермісу, волосяного фолікула та 
волосу разом із ультраструктурними змінами капілярної базальної мембрани та ен-
дотелію кровоносних капілярів у дермі визначають механізми резорбції НЧ PbS 
крізь шкіру, серед яких провідного значення набувають інтрацелюлярний, трансце-
люлярний, інтрафолікулярний транспорт, а також транспорт НЧ крізь голокринові 
залози. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:  
- розроблено, опрацьовано та впроваджено для наукових цілей експеримента-

льну модель технологічного процесу рекуперації свинцю (ДУ «ІМП імені Ю.І. Кун-
дієва НАМН України», акт впровадження від 12.07.2017 р); 

- експериментально обґрунтовано не доцільність використання аналітичних 
фільтрів типу АФА-ХА для досліджень концентрації важких металів у складі про-
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мислових аерозолів до складу яких входять НЧ металів, бо їх розміри у 2-5 разів ме-
нші ніж розмір пор фільтру АФА-ХА. Для цього рекомендується використовувати 
поглинач (поглинач Зайцева), заповнений рідиною (деіонізована вода) для погли-
нання НЧ металів;  

- науково обґрунтовано методологію щодо інтегральної оцінки резорбції НЧ 
сполук свинцю при їх експериментальному впливі на непошкоджену шкіру за допо-
могою не інвазивного методу СКВІД- магнітометрії; 

- розроблено морфофункціональні критерії для оцінки ефектів шкідливої дії 
НЧ свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру, які впроваджено у практику 
наукових досліджень ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН України (акт впрова-
дження від 06.07.2016 р). Результати роботи використані при підготовці інформа-
ційного листа (Інформаційний лист № 14. 2017 р) і впроваджено у ДП «Український 
НДІ медицини транспорту МОЗ України" (акт впровадження від 16.05.2017 р); 

- результати наукового дослідження впроваджено у навчальний процес при 
викладанні дисциплін «Гігієна та екологія» у Національному медичному універси-
теті імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 17.11.2017 р), Львівському націо-
нальному медичному університеті імені Данила Галицького (акт впровадження від 
16.11.2017 р) та Харківському національному медичному університеті (акт впрова-
дження від17.11.2017 р). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно зібрано та проаналізовано 
понад 220 джерел вітчизняної та зарубіжної наукової літератури і патентної інфор-
мації. Визначення мети, постановку завдань та розробку методології дослідження 
проведено за участю наукового керівника. Самостійно автором розроблено та опра-
цьовано експериментальну модель технологічного процесу рекуперації свинцю при 
відтворенні якої в лабораторних умовах були проведені гігієнічні дослідження. Екс-
периментальні токсикологічні дослідження на щурах автор провів самостійно. Са-
мостійно також автором були проведені біохімічні дослідження, а також статистич-
не опрацювання усіх отриманих результатів. Морфологічні та хіміко-аналітичні до-
слідження виконані за консультативної допомоги к.б.н., с.н.с. Діденко М.М. і к.б.н., 
с.н.с. Андрусишиної І.М. (ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН України»). Дослі-
дження за допомогою СКВІД- магнітометра були проведені на базі інституту кібер-
нетики імені В.М. Глушкова НАН України за підтримки д.т.н., с.н.с М.А. Пріміна, а 
електронно-мікроскопічні дослідження – на базі відповідної лабораторії ТОВ «На-
ноМедтех» за технічної допомоги завідувача лабораторії М.А. Скорика. Зразки син-
тезованих НЧ PbS для проведення експериментальних токсикологічних досліджень 
були люб’язно надані к.х.н., с.н.с. А.А. Козицьким (інституту фізичної хімії ім. Л.В. 
Писаржевського НАН України). Автором самостійно підготовлено рукопис дисер-
тації в якій висновки були сформульовані разом з науковим керівником.  

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення дисерта-
ції були представлені та обговорені: на науково-практичній конференції до 110 річ-
ниці від дня народження Л. І. Медведя та до 87-річниці ДУ «Інститут медицини 
праці НАМН України» (Київ, 2015); науково-практичній конференції «Прикладні 
аспекти морфології» (Тернопіль, 2016); науково-практичній конференції «Індивіду-
альна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для 
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практичної медицини і стоматології» (Полтава, 2016); науково-практичній конфере-
нції молодих вчених, присвяченої 88-й річниці ДУ «Інститут медицини праці НАМН 
України» (Київ, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«XVI читання ім. В.В. Підвисоцького» (Одеса, 2017); науково-практичній конфере-
нції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвяченої пам’яті Г.О. Бабен-
ка (Івано-Франківськ, 2017); науково-практичній конференції молодих вчених «Ак-
туальні питання гігієни праці та професійної патології» (Київ, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт, із них 
5 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України (із них 3 од-
ноосібно); 1 стаття – у міжнародному виданні, що індексується в базах РІНЦ; 1 стат-
тя – в інших наукових виданнях; 2- є тез у матеріалах наукових конференцій. За ма-
теріалами дослідження видано 1- н інформаційний лист. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу; 7 розділів, які 
включають огляд літератури, матеріали і методи дослідження, результати власних до-
сліджень, їх аналіз і узагальнення; висновків, рекомендацій і додатків. Робота викладе-
на на 229 сторінках, містить 13 таблиць, 66 рисунків. Список використаних джерел 
включає 222 найменування, з яких 110 викладені латиницею, а 112 – кирилицею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Програма, об’єкти, обсяг і методи дослідження. Дослідження проведено за 
розробленою комплексною програмою експериментальних досліджень.  

Програма гігієнічних досліджень включала: розробку та відтворення експери-
ментальної моделі технологічного процесу виплавки вторинного свинцю (рекупера-
ції металу) для вивчення закономірностей та особливостей емісії у повітря зважених 
частинок; дослідження фізико-хімічних властивостей частинок (розмір, форма, 
структура та хімічний склад); дослідження структури аерозольних і мембранних фі-
льтрів «АФА-ХА», «МІЛІПОР» і «СИНПОР». 

Технологічний процес рекуперації свинцю відтворювали в лабораторних умо-
вах за спрощеною схемою високотемпературної відновлювальної плавки вторинно-
го свинцю, що включає операції: підготовчі (зважування лому свинцю та його зава-
нтаження у високотемпературну муфельну піч («TermoLab»); основні (розігрів сви-
нцю до температури 328°C, виплавку чорнового свинцю (60 хв.) при температурі 
370°C, знімання з поверхні розплавленого металу шпателем свинцевого дросу та ро-
злив свинцю у форми); заключні (остигання металу у формах, вибивання та складу-
вання свинцю у злитках).  

Емісію у повітрі зважених частинок вивчали за допомогою дифузійного аеро-
зольного спектрометру «ДАС 2702» (АероНаноТех). Відбір проб повітря проводили 
за допомогою поглинача Зайцева, заповненого деіонізованою водою при аспірації 
повітря аспіратором «ТАЙФУН Р-20-2» (0,5 л/хв). НЧ відфільтровували через мем-
бранний фільтр «Domnick Hunter» (Англія; розмір пор 100 нм), згідно методу (Пат. 
№ 45625 UA 2009). Розмір, форму,структуру НЧ визначали методом динамічного 
розсіювання світла за допомогою лазерного спектрометра («DinaSizer», Німеччина), 
а також методом растрової електронної мікроскопії (РЕМ; мікросокп «Tescan 
MIRA3» із системою локального елементного енерго-дисперсійного мікроаналізу 
(ЕЕДМ) «Oxford Advanced Aztec Energy (IE350) / X-max 80» у відповідності до ре-
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комендацій (Electron microscopy : methods and protocols. 2007) хімічний склад речо-
вин досліджували методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною 
плазмою (АЕС-ІЗП) за допомогою АЕС «Орtima 2100 DV» («Perkin-Elmer», США), 
згідно до (МУ 2003). Структуру фільтрів досліджували за допомогою методу РЕМ. 
Об’єкти та обсяг експериментальних досліджень наведено в таблиці (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Об’єкти та обсяг досліджень 

Етап, вид дослідження, об'єкт, показники 
Об'єкти/ 
проби, n 

Етап I. Відтворення моделі технологічного процесу рекуперації свинцю та дослідження: 

- концентрації зважених у повітрі частинок; 
- розподілення зважених у повітрі частинок по фракціям;  
- середнього розміру НЧ у пробах повітря (наносайзерометрія); 
- фізико-хімічних властивостей зважених у повітрі НЧ (розмір, форма, елеме-
нтний і хімічний склад) за допомогою методі РЕМ, ЕЕДМ, АЕС-ІЗП; 
- електронно-мікроскопічні дослідження структури аналітичних мембранних 
фільтрів типу АФА-Х, «МІЛІПОР» і «СИНПОР». 

12 
6 
9 
 

48 
 
9 

Етап II. Дослідження фізико-хімічних властивостей НЧ PbS і ТГАС: 
- визначення форми, розміру та елементного складу (наносайзерометрія, 
РЕМ, ЕЕДМ); 

- визначення розрахункових показників НЧ PbS (об’єм, концентрація, пло-
ща питомої поверхні); 

 
67 
 

65 
Етап III. Експериментальні токсикологічні дослідження на щурах (модель хронічної дії 
на непошкоджену шкіру частинок ТГАС і НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм : 
- інтегральна оцінка резорбції крізь шкіру НЧ PbS методом СКВІД; 
- оцінка резорбції НЧ PbS крізь шкіру щурів за показниками умісту Pb в ор-
ганах-мішенях (міокард, печінка, нирки) за допомогою методу АЕС-ІЗП;  
- дослідження та оцінки ефектів хронічної дії на шкіру щурів НЧ PbS розмі-
ром 12,5 нм і 100 нм за даними:  
- умісту макро- і мікроелементів (Cu, Fe, Zn, Ca, Mg) в органах мішенях: 
- змін біохімічних показників ПОЛ і АОЗ (концентрація ТБК- АП, актив-
ність КА і СОД у сироватці крові та еритроцитах, а також гомогенатах пе-
чінки та нирок щурів; 

- гістологічних, гістохімічних, морфометричних і ультраструктурних змін 
епідермісу та дерми шкіри.  

- гістологічних, гістохімічних, морфометричних і ультраструктурних змін 
органів-мішеней (міокард, печінка, нирки) 

72 
 

65 
проби 

 
324 

 
 

288 
 

120 
 

321 
 

Програма експериментальних токсикологічних досліджень на щурах включала: 
відтворення моделі хронічного впливу на шкіру тварин НЧ свинцю; вивчення ефектів 
резорбції НЧ свинцю крізь шкіру за показниками умісту Pb та макро- і мікро- елемен-
тів (МЕ; Fe, Zn, Cu, Ca і Mg) у міокарді, печінці та нирках, а також за інтегральним 
показником при СКВІД- магнітометрії печінки тварин (SQID; Superconducting 
Quantum Interference Device Superconducting Quantum Interference Device); вивчення 
ефектів хронічної дії на непошкоджену шкіру щурів різних за розміром НЧ свинцю за 
змінами біохімічних показників ПОЛ і АОЗ у крові та гомогенатах органів-мішеней 
(міокард, печінка, нирки), а також морфологічними змінами органів-мішеней; дослі-
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дження механізмів та особливостей резорбції різних за розміром НЧ свинцю крізь 
шкіру за даними гістологічних, гістохімічних, електронно-мікроскопічних і морфоме-
тричних змін шкіри; обґрунтування морфо-функціональних критеріїв оцінки небезпе-
ки при хронічному впливі на непошкоджену шкіру НЧ свинцю.  

Експерименти проведені на 192 статевозрілих щурах-самцях Вістар другої ка-
тегорії, масою 150-180 г., які утримувалися в стандартних умовах віварію, відповід-
но до рекомендацій (Кожем’якін Ю. з співав., 2002). Усі маніпуляції зі щурами про-
водили із дотриманням вимог Європейської конвенції щодо захисту хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (1986). 

В роботі були використані колоїди НЧ сульфіду свинцю (PbS; м.м. – 239,3 
г/моль) із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, отримані методом хімічного 
синтезу в інституті фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України (викона-
вець к.х.н, с.н.с., А.В. Козицький), а також водний розчин тригідрату ацетату свин-
цю (ТГАС; Pb(C2H3O2)2•3Н2О; м.м. – 325,29 г/моль; розчинність у воді при +25°С – 
55,2 г/л; «ХимЛаборРеактив»). Водні розчини стандартизували за масовою часткою 
речовини (0,01 ммоль/л). Робочі розчини готували ex tempore шляхом десятикратно-
го розведення маточних розчинів деіонізованою водою (0,001 моль/л), після чого 1,0 
мл кожного розчину щодня (5 днів на тиждень) у продовж 3- х місяців наносили на 
вистрижену на спині щурів ділянку шкіри, площею 2 см2. Щурів на 4 год. поміщали 
у пластикову камеру для нашкірних аплікацій, після чого речовини змивали деіоні-
зованою водою.  

З експерименту щурів виводили через 1, 2 і 3- и місяці, шляхом декапітації пі-
сля попередньої наркотизації (наркоз: ін’єкції у черевну порожнину 2,5% 2,2,2-
трибромметанолу («Aldrich») в 2-метилбутанолі; 1:50 у PBS; 300 мг/кг). Усього було 
проведено 3- и серії експериментів по 4 групи в кожній (контрольна та 3- и піддос-
лідні), у кожній з яких було по 48 щурів.  

Уміст Pb, Fe, Zn, Cu, Ca і Mg в органах-мішенях щурів вивчали методом АЕС-
ІЗП (МУ 2003). Проби для досліджень готували методом вологої мінералізації у мік-
рохвильовій печі «MWS-2» (Німеччина), відповідно до рекомендацій (Демченко В.Ф. 
із співав., 2010). Для СКВІД- магнітометрії використовували надпровідниковий ква-
нтовий інтерференційний СКВІД- магнітометр (відділі сенсорних пристроїв, систем і 
технологій безконтактної діагностики інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 
НАН України, завідувач відділу д.т.н., с.н.с., М. А. Прімін) і способ (Прімін М.А. із 
співав., 2006; 2017). Для біохімічних досліджень використовували сироватку крові, лі-
зат еритроцитів та гомогенати печінки та нирок щурів. В них досліджували концент-
рацію ТБК – активних продуктів (ТБК-АП) методом Mihara у модифікації; Коробей-
никова Е. Н.,  1989), активність ферментів супероксиддисмутази (СОД; КФ 1.1.15.1; 
Дубинина Е. Е., 1983) і каталази (КА; КФ 1.11.1.6; Королюк М. А., 1988 ), а також 
концентрацію білку за методом Лоурі (Lowry O.H. et al., 1951). 

Гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження проводили за допо-
могою світлового мікроскопа «Olimpus BX 54» із системою поляризаційних фільт-
рів, фотокамерою «Olimpus С-5050 ZOOM» і програмним забезпеченням «Olimpus 
DP-Soft». Для цього використовували гістологічні препарати, пофарбовані гематок-
силіном і еозином, толуїдиновим синім, альдегід-фуксином Гоморі, за методом 
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Браше, Маллорі у модифікації Слінченко, MSB у модифікації Д.Д. Зербіно і Л.Л. 
Лукасевич (Саркисов Д.С. с соавт., 1996), а також PicroSirius Red - Fast Green SFC 
(Багрій М.М. із співав., 2016), за методом Тімма (реакція сульфід-срібло для вияв-
лення PbS; Лупа X. 1980) та Перлса та/або Тірмана-Шмельцера для виявлення ката-
болічного феритину (Меденцов А.А. с соавт., 2005).  

Дослідження ультраструктури органів проводили шляхом дослідження ульт-
ратонких зрізів, контрастованих ураніл ацетатом і цитратом свинцю за методом 
Рейнолдса (метод ТЕМ; мікроскопом «ПЕМ-125К», Україна). При використанні ме-
тоду РЕМ (мікроскоп «Tescan MIRA3» із системою ЕЕДМ; ТОВ «НаноМедтех», за-
відувач лабораторії М.А. Скорик) зразки органів після їх фіксації глютаровим альде-
гідом (2,5%) і OsO4 (1%) та зневоднення в етанолах у відповідності до протоколу 
(Electron microscopy: methods and protocols, 2007) висушували при критичній точці 
СО2 у камері «Sandri-780A» (Tousimis, США), після чого на них за допомогою при-
ладу «Gatan 682 PECS» наносили тонкий (10-20 нм) електропровідний шар вуглецю, 
або золота (відповідно до завдань).  

Морфометричні дослідження проводили згідно рекомендацій Г. Г. Автанділова 
(1990). У гістологічних препаратах шкіри визначали товщину епідермісу та його ша-
рів (роговий, зернистий, базальний; мкм), об’єм базальних кератиноцитів (мкм3), то-
вщину колагенових волокон дерми, ширину простору між ними, а також товщину 
м’язових волокон гіподерми (мкм). При дослідженні гістологічних препаратів міока-
рду, печінки та нирок щурів визначали характер і частоту морфологічних змін, ре-
зультати яких представляли у відносних одиницях (%).  

Отримані результати опрацьовували статистичними методами після їх перевір-
ки щодо нормального розподілу вибірки шляхом оцінки показників асиметрії та екс-
цесу, а також шляхом побудови гістограм розподілу частот. Обробку результатів, які 
не відповідали нормальному закону розподілення проводили методами непараметри-
чної статистики. Дані обробляли за допомогою прикладного пакету Excel (Microsoft 
Office 2007; part N X12-07199) і програми STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc). Результати 
представляли, відповідно до зауважень (Ланг Т. А. и соавт., 2010; Антамонов М. Ю., 
2018) у вигляді розмаху мінімальних і максимальних значень (min-max), медіани (Ме) 
та інтерквартильних інтервалів (Q25%;Q75%). Для перевірки статистичних гіпотез вико-
ристовували критерій Уілконсона-Манна-Уітні (U) – при рівні значимості α=0,05. Ко-
реляційний аналіз проводили за методом рангової кореляції Спірмена (r) з урахуван-
ням, виключно, r при α=0,05. Дані частотних характеристик обробляли за методом 
кутового перетворення φ* – Фішера (Гублер Е. В., 1973). Емпіричні значення критерію 
φ*

емп порівнювали з його критичними значеннями φ*
кр (табличними; Гублер Е.В., 

1973, С. 269). На основі порівняння емпіричних і критичних значень φ* робили ви-
сновок про відповідність однієї з прийнятих статистичних гіпотез.  

Закономірності, особливості та гігієнічна оцінка емісії НЧ у повітря при 
відтворенні експериментальної моделі технологічного процесу рекуперації сви-
нцю. При відтворенні експериментальної моделі технологічного процесу рекупера-
ції свинцю з відпрацьованих свинцевих АКБ встановлено закономірності емісії зва-
жених у повітрі частинок, концентрація яких на різних етапах технологічного про-
цесу перевищувала значення фону у 2,6–6,4 рази (рис. 1). При цьому доведено, що 
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88,2–95,1% усіх зважених у повітрі частинок представлені НЧ із максимумом їх роз-
поділення у фракціях 5–30 нм. Встановлено, що найбільш інтенсивна емісія НЧ у 
повітря відбувається на етапах розігріву та виплавки свинцю (максимальні концент-
рації НЧ перевищують фонові у 2,6 рази та 3,9 рази, відповідно), на етапах розливу 
гарячого металу у форми (максимальна концентрація НЧ перевищує значення фону 
у 6,4 разу), а також на етапі остигання розлитого свинцю у формах (середні значен-
ня максимальної концентрації НЧ перевищують значення фону у 3,2 разу).  

Дослідження структури та фізико-хімічних властивостей частинок у пробах 
повітря, проведених за допомогою методу РЕМ та ЕДМ довели, що більшість час-
тинок мають форму подовженого еліпсу в якому розмір довгої вісі дорівнює 5-100 
нм. У таких НЧ співвідношення довгої вісі еліпсу до його меншої вісі дорівнює 3:1. 
Разом з цим у повітрі виявлялися аналогічної форми частинки із розміром більшої 
вісі еліпсу 100-200 нм і більше, у яких співвідношення довгої до меншої вісі еліпсу 
дорівнювало 2:1.  

 
 Рис. 1. Концентрація зваже-

них у повітрі частинок на різ-
них етапах експериментальної 
моделі технологічного проце-
су рекуперації свинцю: 1 – ро-
зігрів свинцю; 2 – виплавка 
свинцю; 3 – розлив розплав-
леного свинцю у форми; 4 – 
остигання гарячого металу у 
формах.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дані про розмір і форму НЧ дозволяють розрахунковим методом визначити 
орієнтовні значення показників об’єму НЧ і площі їх питомої поверхні, а за умови 
даних щодо їх концентрації – сумарне значення середньої питомої площі поверхні 
НЧ, що набуває провідного значення для гігієнічної оцінки їх небезпеки.  

За даними хіміко-аналітичних досліджень встановлено, що більшість зваже-
них у повітрі НЧ представлені сульфідом свинцю (PbS). Разом з цим, на різних ета-
пах технологічного процесу рекуперації свинцю, у повітрі виявлялися й інші важкі 
метали (ВМ), зокрема, Sn, Sb, Cd, Zn, Cu, Si, Ca, що є компонентами сировинних ма-
теріалів. При цьому на основних етапах технологічних операцій концентрація Pb 
збільшувалася порівняно з підготовчими операціями у 3,0 рази, концентрація Sn – у 
1,15 разу, Sb – у 6,0 разу, Cd – у 2,3 разу, Zn – у 37,5 разу, Cu і Si – у майже 2 рази, а 
Ca – у 149 разів, відповідно. Це характеризує збільшення небезпеки НЧ, що виділя-
ються у повітря на основних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю. 

Дослідження за допомогою методу РЕМ фільтруючого полотна мембранних фі-
льтрів типу АФА-ХА, «МІЛІПОР» і «СИНПОР», які використовуються при проведенні 
гігієнічних досліджень для визначення шкідливих речовин у повітрі, виявили сумнівну 
ефективність використання фільтрів АФА-ХА у тих досить типових випадках, коли у 
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повітрі аерозоль свинцю представлений частинками нанометрового діапазону, бо діа-
метр їх пор перевищує розмір НЧ і коливається у межах від 200 нм до 500 нм (рис. 2).  

 

У ході порівняльного аналізу фізико-хімічних характеристик НЧ PbS, що ви-
діляються у повітря при рекуперації свинцю та штучних НЧ PbS, отриманих мето-
дом хімічного синтезу з метою їх використання у ході експериментальних токсико-
логічних досліджень виявили їх повну ідентичність за основними фізико-хімічними 
параметрами (розмір, форма, хімічний склад, тощо). Разом із цим було встановлено, 
що НЧ PbS відрізняються від частинок ТГАС (об’єкт порівняння) за формою части-
нок (шестигранна сплощена призма), будовою (кристалічна з моноклінною сингоні-
єю), розміром (h=20 нм; l=700 нм; рис. 3). За таких умов в одиниці об’єму водних 
розчинів ТГАС та колоїдів PbS із однаковою молярною концентрацією (0,001 
ммоль/л) НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм характеризуються сумар-
ною площею питомої поверхні, що на 3 порядки перевищує аналогічний показник 
для НЧ PbS із середніми розміром частинок 100 нм та, відповідно, на 5 порядків у 
порівняно з частинками ТГАС (табл. 2).  

Рис. 2. Ультраструкту-
ра поверхні аналітич-
них фільтрів:  
а) – АФА-ХА-20;  
б) – «Міліпор»;  
в) – «Сінпор».  
Метод РЕМ.  

 

 
 

 
Рис. 3. Форма, роз-
міри, структура НЧ 
PbS (а. б) та части-
нок ТГАС (в). 
Метод РЕМ.  

 

Таблиця 2 
Фізико-хімічні параметри НЧ PbS і частинок ТГАС  

 
Примітка. * – розрахунки для фігур подовженого еліпса та відповідно, шестигранної призми. 
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Характеристика та оцінка резорбції різних за розміром НЧ PbS крізь шкі-
ру при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів. Резорбцію НЧ PbS 
із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм при їх хронічному нанесенні на не-
пошкоджену шкіру щурів вивчали за даними змін показника умісту Pb в органах-
мішенях тварин. Їх результати показали, що уміст Pb у печінці та нирках щурів зна-
чимо (pu<0,05) перевищував контроль (табл. 3), що відповідно характеризує ефект 
резорбції НЧ PbS крізь шкіру. Разом із цим статистично значиме, порівняно з конт-
ролем (pu<0,05), збільшення умісту Pb у міокарді було виявлено лише при впливі НЧ 
PbS розміром 100 нм, що визначає не тільки особливості резорбції різних за розмі-
ром НЧ PbS крізь шкіру, але й вказує на особливості реагування міокарду на дію рі-
зних за розміром НЧ PbS. Разом із показником умісту Pb в органах-мішенях щурів 
також досліджували уміст макро- і мікроелементів: Ca, Mg, Fe, Zn і Сu, що дало мо-
жливість провести оцінку змін у системі мікроелементного (МЕ) гомеостазу в орга-
нізмі щурів при дії різних за розміром НЧ PbS.  

Отримані у ході проведених досліджень результати показали, що для оцінки 
порушень МЕ гомеостазу провідного значення набувають зміни в органах-мішенях 
умісту Zn та Fe. Встановлено, що середні значення (Ме) умісту Zn, який є фізіологі-
чним антагоністом Pb зменшувалися порівняно з контролем (pu<0,05): у міокарді – з 
26,28 мг/г у контролі до 14,78 мг/г при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм і до 15,48 мг/г 
при дії НЧ PbS розміром 100 нм, відповідно; у печінці – з 51,33 мг/г у контролі до 
30,37 мг/г і 45,00 мг/г, відповідно при дії НЧ PbS 12,5 і 100 нм. Разом із цим середні 
значення (Ме) умісту Fe, порівняно з контролем, збільшувалися (pu<0,05): у печінці 
– з 159,1 мг/г у контролі до 293,1 мг/г і 288,3 мг/г при дії НЧ PbS 12,5 нм і 100 нм, 
відповідно; у нирках – з 82,8 мг/г у контролі до 99,8 мг/г і 106,4 мг/г при дії НЧ PbS 
12,5 нм і 100 нм, відповідно. 

Таблиця 3 
Уміст свинцю в органах-мішенях щурів при хронічному впливі на шкіру  
НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, мг/г сирої маси 

Експериментальні групи 
Органи-
мішені 

Статистичні 
показники Контроль 

Группа 1 
(НЧ PbS 12,5 нм)  

Группа 2 
(НЧ PbS 100 м) н

min-max 0,08–0,15
 

0,01–0,18
 

0,24–0,31
 

Міокард 
Me (Q25; Q75) 0,12 (0,10; 0,14) 0,06 (0,03; 0,11)

 
0,27 (0,25; 0,30)* 

min-max 0,05–0,23 0,24–0,89
 

0,17–0,63 
Печінка 

Me (Q25; Q75) 0,13 (0,06; 0,22) 0,42 (0,22; 0,85)*
 

0,26 (0,18; 0,62)*# 

min-max 0,07–0,83 0,33–0,62 0,69–1,19 
Нирки 

Me (Q25; Q75) 0,11 (0,08; 0,80) 0,58 (0,44; 0,61)*
 

0,88 (0,70; 1,17)*# 
 

Значимо при α=0,05 у порівнянні: * – з контролем; # – з групою 1. 
 

Результати кореляційного аналізу, за даними якого було побудовано кореля-
ційні плеяди (визначають внутрішню інтеграцію системи за кількістю вірогідних 
(р<0,05) кореляційних зв’язків між її елементами) показали, що зміни в системі МЕ 
гомеостазу при впливі на шкіру різних за розміром НЧ PbS проявляються: у міокар-
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ді – адаптаційною дезінтеграцією системи (помірна при дії НЧ PbS 12,5 нм і надмір-
на при дії НЧ PbS розміром 100 нм; рис. 4 а); у печінці – адаптаційною реінтеграці-
єю системи при дії НЧ PbS 12,5 нм та адаптаційним перегрупуванням елементів сис-
теми при дії НЧ PbS 100 нм; рис. 4 б); у нирках – адаптаційною реінтеграцією сис-
теми (надмірна при дії НЧ PbS 12,5 нм і помірна при дії НЧ PbS 100 нм; рис. 4 в).  

На сучасному етапі розвитку нанотоксикології провідного значення набуває ро-
зробка нових, ефективних, не інвазивних методів і способів інтегральної оцінки не-
безпеки НЧ. Таким умовам відповідає метод реєстрації та аналізу надслабких магніт-
них полів – метод СКВІД- магнітометрії, що дозволяє вимірювати магнітне поле на 
рівні 10-13 Тл, яке може змінюватися при дії на організм Pb у наслідок кумуляції в ор-
ганах-мішенях метаболітів, що проявляють магнітні властивості. За даними наших 
досліджень, що кореспондуються з даними літератури (Лубянова І.П. із співав., 2011; 
Луговський С.П., 2009) таким метаболітом може бути неутилізоване залізо.  

 
 

 
  
Рис. 4. Кореляційні плея-
ди, побудовані за даними 
кореляційного аналізу 
показників умісту макро- 
і мікроелементів в орга-
нах-мішенях щурів: 

 
 
 
 
 
 

а) – міокард;  
б) – печінка;  
в) – нирки.  
  
Значення рангової коре-
ляції Спірмена (r; при 
α=0,05). 

 
 
 
 
 
 
 

Результати СКВІД- магнітометрії печінки щурів показали, що середні значен-
ня енергетичної складової відгуку магнітного поля органу у щурів, які зазнавали 
хронічної дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм у 3,0 рази перевищували контроль 
(рu<0,05), а дії НЧ PbS розміром 100 нм – у 3,25 рази, відповідно (рu<0,05; рис. 5). 
Разом із цим у щурів, які зазнавали дії на шкіру ТГАС середні значення енергетич-
ної складової відгуку магнітного поля печінки перевищували контроль лише у 2,5 
рази (рu<0,05; рис. 5).  

Отримані результати переконливо свідчать про те, що НЧ PbS у порівнянні з 
ТГАС здатні до резорбції крізь шкіру, а метод СКВІД- магнітометрії печінки є простим 
у використанні для інтегральної оцінки небезпеки впливу НЧ сполук Pb на організм.  
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 Рис. 5. Дані інтегральної оцінки 
резорбції НЧ PbS і ТГАС крізь 
шкіру щурів за результатами 
аналізу СКВІД- магнітометрії 
печінки тварин. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вісь ординат – групи: 1) – фон; 
2) – контроль; 3) – НЧ PbS 12,5 
нм; 4) – ТГАС; 5) – НЧ PbS 100 
нм. Вісь абсцис: енергетична 
складова магнітного поля печі-
нки щурів. 

Порівняльна характеристика та оцінка ефектів хронічної дії на шкіру щу-
рів різних за розміром НЧ PbS. Порівняльну оцінку ефектів хронічної дії на шкіру 
щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм проводили за даними змін біохімічних пока-
зників ПОЛ і АОЗ, які визначали у крові та гомогенатах органів-мішеней щурів (печі-
нка та нирки) у динаміці хронічного експерименту, а також за результатами гістологі-
чних, гістохімічних і електронно-мікроскопічних досліджень (ТЕМ і РЕМ із систе-
мою ЕДМ) печінки, нирок і міокарду тварин.  

Біохімічні дослідження показали, що у відповідь на хронічний вплив на шкіру 
щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм, відповідно, у сироватці крові та гомогенатах 
печінки і нирок збільшується концентрація ТБК-АП, яка наприкінці експерименту (3 
міс) набуває значимих (рu<0,05) відмінностей з контролем і впливом ТГАС. Це супро-
воджується значимим (рu<0,05) пригніченням активності ферментів КА і СОД в ерит-
роцитах крові і гомогенатах органів-мішеней, що визначає збільшення активності ПОЛ 
і пригнічення АОЗ у відповідь на хронічну дію НЧ PbS.  

За результатами кореляційного аналізу були встановлені відмінності ефектів дії 
менших (12,5 нм) і більших (100 нм) за розміром НЧ PbS, що підтверджено результа-
тами морфологічних досліджень органів-мішеней. Показано, що дія НЧ PbS розміром 
12,5 нм проявляється вірогідними кореляціями між змінами біохімічних показників 
ПОЛ і АОЗ у крові та гомогенатах печінки, а дія НЧ PbS розміром 100 нм – кореляці-
ями між змінами показників ПОЛ і АОЗ у крові та гомогенатах нирок (рис. 6).  

У печінці при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм виявлено зворотну кореляцію між 
концентрацією ТБК-АП у сироватці крові та гомогенатах органу (r=-0,890; р<0,05), 
а також зворотну кореляцію між активністю КА і СОД в еритроцитах та активніс-
тю КА в гомогенатах органу (r=-0,746; р<0,05 і r=-0,811; р<0,05, відповідно: рис. 
6). У нирках при дії НЧ PbS розміром 100 нм визначено пряму кореляцію між кон-
центрацією ТБК-АП у сироватці крові та гомогенатах органу (r=0,66; р<0,05) та 
зворотну кореляцію між активністю СОД в еритроцитах і гомогенатах органу (r=-
0,885; р<0,05; рис. 6). 

Такі зміни ПОЛ і АОЗ у печінці супроводжувалися дистрофічними, апоптич-
ними та некротичними змінами гепатоцитів, що розвивалися на фоні повнокров’я 
синусоїдних капілярів, вогнищевих змін структури капілярної базальної мембрани, а 
також дистрофічних і апоптичних змін судинного ендотелію. При цьому за даними 
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гістологічних і електронно-мікроскопічних досліджень визначено ряд характерних 
морфологічних ознак (маркерів) токсичної дії НЧ PbS на гепатоцити та судинний 
ендотелій: дистрофія, апоптоз і некроз гепатоцитів (парціальний некроз цитоплазми, 
або моноцелюлярний некроз); гіперплазія клітин Купфера і макрофагів у сполученій 
тканині портальних тріад із дрібними кристалоподібними включеннями у цитоплаз-
мі; дрібні гранулярні включення у вторинних лізосомах гепатоцитів, що за даними 
спектрів ЕЕДМ представлені НЧ PbS; вогнищева деструкція капілярної базальної 
мембрани; дистрофія цитоплазми та апоптоз ендотелію; гранулярні включення в пі-
ноцитозних везикулах і цитоплазматичних пухирцях ендотелію; мікроплазматоз су-
динного ендотелію з наявністю в цитоплазмі гранулярних включень.  

Рис. 6. Кореляції між змінами біохімічних показників ПОЛ і АОЗ у крові та гомо-
генатах печінки і нирок щурів при хронічному впливі на шкіру НЧ PbS розміром 
12,5 нм і 100 нм та основні морфологічні зміни печінки та нирок. 

 
Разом із змінами деструктивного характеру в органі відмічали структурні пе-

ребудови, спрямовані на підтримку порушеного тканинного гомеостазу та компен-
сацію частково втрачених органом функцій. Це проявлялося гіпертрофією гепато-
цитів і вираженою гіперплазією двоядерних гепатоцитів паренхіми органу.  

Морфологічні зміни нирок при дії НЧ PbS проявлялися у вигляді: розширен-
ня просвітів і повнокров’я інтратубулярних капілярів; розширення просвітів кап-
сул ниркових тілець і повнокров’я клубочкових капілярів юкстамедулярних неф-
ронів («мінімальні зміни ниркових клубочків»); білкової дистрофії епітелію прок-
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симальних канальців із включеннями «метаболічного» феритину, що також узго-
джується з даними власних досліджень про збільшення умісту Fe у нирках щурів.  

Результати аналізу частоти виявлення морфологічних змін в органах-
мішенях щурів при хронічному впливі на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм 
показали, що частота (φ) моноцелюлярного некрозу гепатоцитів при дії НЧ PbS 
12,5 нм була значимо більше ніж при дії НЧ PbS 100 нм (0,874 проти 0,541; 
р=1,94). Разом із цим показник частоти дистрофії та апоптозу гепатоцитів при дії 
НЧ PbS 100 нм був значимо більше ніж при дії НЧ PbS 12,5 нм (1,480 проти 1,162; 
р=2,08 і 0,963 проти 0,553; р=2,39, відповідно). Разом із цим у нирках щурів при дії 
різних за розміром НЧ PbS значимих відмінностей між показником частоти мор-
фологічних змін виявлено не було.  

Морфологічні зміни у міокарді щурів при хронічному впливі на шкіру різних 
за розміром НЧ PbS характеризувалися повнокров’ям інтрамулярних артерій, вен і 
капілярів, що супроводжувалося набряком інтерстиціальної сполученої тканини та 
дистрофією окремих кардіоміоцитів. При цьому вплив НЧ PbS розміром 100 нм у 
порівнянні з НЧ PbS розміром 12,5 нм характеризувався збільшенням частоти (φ) 
інтерстиціального набряку міокарда (1,523 проти 1,085; р=2,04), дистрофічними 
змінами ендотелію кровоносних капілярів (2,434 проти 1,855; р=1,81), а також дис-
трофічними змінами кардіоміоцитів у вигляді накопичення в їх саркоплазмі дріб-
них кристалоподібних включень (1,638 проти 1,41; р=3,84).  

Морфо-функціональні зміни шкіри щурів при хронічному впливі мікро- 
і наночастинок свинцю. Результати комплексних морфо-функціональних дослі-
джень шкіри щурів, які зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру НЧ PbS 
розміром 12,5 нм і 100 нм показали, що на відміну від дії ТГАС із середнім розмі-
ром частинок 700 нм вплив НЧ PbS спричинює розвиток морфологічних змін в усіх 
шарах епідермісу, у дермі та гіподермі, а також у придатках шкіри (волосся, воло-
сяні фолікули та голокринові залози). При цьому було встановлено, що внаслідок 
дії НЧ PbS відмічалась атрофія епідермісу, у вигляді значимого, порівняно з конт-
ролем (pu<0,05), зменшення його товщини з 63,3 (44,7; 83,4) мкм у контролі до 43,1 
(27,5; 52,1) мкм при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм та 44,0 (34,9; 60,5) мкм при дії НЧ 
PbS розміром 100 нм, відповідно у наслідок зменшення товщини усіх його шарів 
(рогового, зернистого та базального). Разом з цим на окремих ділянках шкіри ви-
являли вогнища гіперкератозу, що супроводжувалося змінами структури корнео-
цитів і їх ліпідного конверту, що виявлялися за допомогою методів поляризаційної 
та електронної мікроскопії, а також гістохімії. 

У зернистому шарі епідермісу, середня товщина якого при дії НЧ PbS розмі-
ром 12,5 нм дорівнювала 5,5 (4,4; 7,8) мкм, а при дії НЧ PbS розміром 100 нм – 7,5 
(4,5; 11,4) мкм, що значимо (pu<0,05) відрізнялося від контролю (9,7 (8,6; 12,7) 
мкм) відмічали зменшення кількості кератогіалінових гранул, що характеризувало 
порушення процесів, пов’язаних із кератинізацією епідермісу. Цьому також сприя-
ли дистрофічні зміни базальних кератиноцитів (вакуолізація цитоплазми, ектопія 
ядра, зменшення об’єму клітин і їх поліморфізм, зміна характеру забарвлення ци-
топлазми і ядра, зменшення кількості мітозів), що зумовлювало порушення проце-
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сів проліферації та диференціації клітин і зумовлювало зниження бар’єрної функції 
епідермісу.  

Основні результати морфологічних досліджень епідермісу, епідермально-
дермальних сполучень, дерми та гіподерми, а також придатків шкіри (волосся, во-
лосяних фолікулів і голокринових залоз) у щурів, які зазнавали хронічної дії на 
шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм, а також ТГАС із використанням гістоло-
гічних, гістохімічних, поляризаційно-мікроскопічних та електронно-
мікроскопічних (ТЕМ, РЕМ із системою ЕЕДМ) методів дозволили визначити ос-
новні закономірності та особливості резорбції НЧ PbS крізь шкіру, а також розро-
бити основні морфо-функціональні критерії оцінки небезпеки НЧ при їх впливі на 
непошкоджену шкіру в хронічному токсикологічному експерименті. Основні ре-
зультати цих досліджень узагальнено та представлено на рисунку (рис. 7). 

Доведено, що основними шляхами резорбції НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 
нм крізь шкіру є: а) трансцелюлярний; б) інтрацелюлярний; в) інтрафолікулярний 
шляхи (рис. 7).  

 

Рис. 7. Основні морфо-функціональні зміни шкіри щурів при хронічному впливі 
НЧ PbS (пояснення у тексті). 

 
Основними морфологічними доказами цього, як видно з рисунку (рис. 7) є: 1) 

вогнищеві зміни цитоплазми корнеоцитів у вигляді зменшення кількості кератогіа-
лінових волокон з накопиченням щільних гранулярних включень НЧ PbS; 2) атро-
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фія рогового шару епідермісу із значним розширенням просторів між корнеоцита-
ми рогового шару; 3) вогнищева деструкція коркового та мозкового шару волося-
ного стриженя в області волосяної воронки; 4) вогнищевий гіперкератоз із пору-
шенням структури ліпідного конверту корнеоцитів рогового шару; 5) дистрофічні 
зміни базальних кератиноцитів, зменшення кількості фігур мітозу, що визначає по-
рушення процесу проліферації та диференціювання клітин і складає основу пору-
шень процесів кератинізації; 6) порушення структури епідермально-дермальних 
з’єднань у вигляді вогнищевого порушення цілісності базальної мембрани, вогни-
щевого набряку субепідермального шару сітчастого шару дерми, розшарування во-
локон колагену І типу разом із компенсаторною гіперплазією волокон колагену ІІІ 
типу; 7) дистрофічні зміни ендотелію кровоносних капілярів із розвитком вогнищ 
периваскулярного набряку де відбувається накопичення НЧ PbS (ідентифіковано 
методом РЕМ із системою ЕДМ), які взаємодіють з білками позаклітинного матри-
ксу, ретикуліновими та колагеновими волокнами; 8) наявність дрібних щільних 
включень НЧ PbS у складі секреторних гранул епітелію голокринових залоз.  

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі експериментальних токсиколого-гігієнічних дослі-
джень проведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання актуальної для 
медицини праці проблеми, що стосується закономірностей емісії НЧ у повітря при 
виробництві вторинного свинцю, а також оцінки небезпеки НЧ свинцю при хроніч-
ному впливі на непошкоджену шкіру, залежно від їх фізико-хімічних характеристик.  

1. На експериментальній моделі технологічного процесу рекуперації свинцю 
встановлено, що основні операції, пов’язані із розігрівом, розплавленням, виплав-
кою та розливом свинцю у форми супроводжуються емісією зважених у повітрі час-
тинок у концентраціях, що перевищують фон у 2,6–6,4 разу. Із них 88,2–95,1% усіх 
частинок представлені НЧ PbS із максимумом розподілення у фракціях 5-30 нм. При 
розігріві та розплавленні свинцю концентрація НЧ PbS у повітрі перевищує фон у 
2,6–3,9 разу, при виплавці та розливі гарячого металу у форми – у 6,4 і 5,8 разу, від-
повідно, а при остиганні металу – у 3,2 разу. Встановлено, що НЧ PbS мають харак-
терну еліпсоподібну форму із співвідношенням довгої до меншої вісі 3:1, що набу-
ває значення для визначення площі питомої поверхні НЧ та оцінки їх небезпеки. 

2. Хронічна дія НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм при нанесенні на шкіру щу-
рів призводить до збільшення у печінці та нирках тварин умісту Pb (pu<0,05), що ви-
значає ефект резорбції НЧ PbS крізь шкіру. Разом із цим значиме порівняно з конт-
ролем збільшення умісту Pb у міокарді при дії НЧ PbS 100 нм (pu<0,05) і відсутність 
таких змін при дії НЧ PbS 12,5 нм характеризує токсикокінетичні особливості різних 
за розміром НЧ PbS. Також хронічний вплив на шкіру НЧ PbS 12,5 нм і 100 нм змі-
нює уміст Fe, Cu, Zn, Ca і Mg у міокарді, печінці та нирках. При цьому провідного 
значення набуває значиме порівняно з контролем (pu<0,05) зменшення в органах 
умісту Zn та збільшення умісту Fe. За даними аналізу кореляційних плеяд встанов-
лено, що зміни в системі МЕ гомеостазу проявляються: у міокарді – адаптаційною 
дезінтеграцією елементів системи (помірна при дії НЧ PbS 12,5 нм і надмірна при дії 
НЧ PbS 100 нм); у печінці – адаптаційною реінтеграцією елементів системи при дії 
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НЧ PbS 12,5 нм та адаптаційним перегрупуванням її елементів при дії НЧ PbS 100 
нм; у нирках – адаптаційною реінтеграцією елементів системи (надмірна при дії НЧ 
PbS 12,5 нм і помірна при дії НЧ PbS 100 нм).  

3. Результати досліджень, проведених методом СКВІД- магнітометрії виявили 
при хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів мікрочастинок ТГАС збіль-
шення показника енергетичної складової магнітного відгуку печінки, який переви-
щував контроль у 2,5 рази (рu<0,05). Разом із цим аналогічний вплив НЧ розміром 
100 нм і 12,5 нм збільшував значення цього показника порівняно з контролем у 3,25 
разу та 3,0 рази відповідно (рu<0,05), що свідчить про резорбцію НЧ PbS крізь шкі-
ру, надходження їх у печінку, включення у метаболічні процеси з подальшим утво-
ренням метаболітів, що виявляють магнітні властивості. Це кореспондується з да-
ними про збільшення умісту Fe у печінці при дії на шкіру НЧ PbS. 

4. Експериментально встановлено, що ефекти хронічної дії на шкіру НЧ PbS 
різного розміру проявляються статистично значимим у порівнянні з контролем 
(рu<0,05) збільшенням показника ПОЛ (ТБК-АП) і пригніченням показників АОЗ 
(КА і СОД) у крові та органах мішенях (печінка і нирки), які корелюють із морфоло-
гічними змінами в органах, що розвиваються на субклітинному, клітинному та тка-
нинному рівнях і характеризують розвиток дистрофічних та адаптаційно-
компенсаторних змін із мобілізацією резервів і реституцією біосистем ad integrum.  

5. Тривала дія на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 
нм призводить до розвитку широкого спектру морфологічних змін органів-мішеней, 
серед яких зміни мікроциркуляції, дистрофія строми та паренхіми, а в печінці нек-
ротичні та апоптичні зміни гепатоцитів і судинного ендотелію відображають склад-
ний процес ушкодження. Разом із цим гіпертрофія цитоплазми та ядер кардіоміоци-
тів і гепатоцитів, а також гіперплазія двоядерних гепатоцитів відображають розви-
ток структурних перебудов, які спрямовані на компенсацію та відновлення частково 
втрачених органами функцій. Гістологічні, гістохімічні та електронно-мікроскопічні 
дослідження у комплексі з ЕЕДМ показали, що дистрофічні зміни гепатоцитів, кар-
діоміоцитів, епітеліоцитів проксимальних канальців нирок і судинного ендотелію у 
вигляді дрібно-гранулярних цитоплазматичних включень асоціюються із кумуляці-
єю НЧ PbS у вторинних лізосомах, піноцитозних везикулах і пухирцях, тощо, а та-
кож катаболічного феритину в білкових цитоплазматичних включеннях епітеліоци-
тів проксимальних канальців нирок.  

6. Гістологічні, гістохімічні, електронно-мікроскопічні та морфометричні до-
слідження шкіри щурів при хронічному впливі на її непошкоджену поверхню НЧ 
PbS розміром 12,5 нм і 100 нм виявили зміни, що розвиваються в усіх шарах епідер-
місу, у дермі та придатках шкіри (волос, волосяні фолікули, голокринові залози) і 
проявляються: вогнищевою атрофією епідермісу; порушеннями процесів його кера-
тинізації; порушеннями диференціації базальних кератиноціитів; порушеннями 
структури епідермально-дермальних сполучень; набряком колагенових і ретикулі-
нових волокон, тощо. При цьому ультраструктурні зміни корнеоцитів рогового шару 
епідермісу, кератиноцитів зернистого та базального шару епідермісу, волосяного 
фолікула та волосу разом із ультраструктурними змінами капілярної базальної мем-
брани та ендотелію кровоносних капілярів, а також секреторних гранул голокрино-
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вих залоз визначають основні механізми резорбції НЧ PbS крізь шкіру, серед яких 
встановлено: інтрацелюлярний, трансцелюлярний та інтрафолікулярний транспорт 
НЧ, а також транспорт НЧ,що відбувається за участю голокринових залоз. 

7. Результати проведених експериментальних токсиколого-гігієнічних дослі-
джень стали підґрунтям для розробки критеріїв оцінки шкідливої дії різних за роз-
міром НЧ PbS на непошкоджену шкіру, що складають методичну основу гігієнічно-
го регламентування, а також пошуку та розробки на підставі скринінгу та оцінки 
ефективності нових заходів, способів і методів профілактики шкідливої дії сполук 
свинцю, представлених частинками нанометрового діапазону.  

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

- Для токсиколого-гігієнічної оцінки аерозолю, що утворюється та виділя-
ється у повітря на різних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю реко-
мендується використовувати модель спрощеної схеми високотемпературної виплав-
ки вторинного свинцю, яку відтворюють в умовах лабораторії.  

- Для визначення концентрації важких металів у складі промислових ае-
розолів, що утворюються при виплавці чорних і кольорових металів необхідно від-
бір проб повітря проводити у поглинаючу рідину, наприклад, деіонізовану воду за 
допомогою поглинача (наприклад, поглинач Зайцева). Це збільшує точність прове-
дення хіміко-аналітичних досліджень, яка забезпечується уловлюванням аерозолю, 
що часто представлений НЧ важких металів. 

- Для інтегральної оцінки резорбції НЧ сполук свинцю, а також інших ме-
талів, що проявляють магнітні властивості може бути використано не інвазивний 
метод СКВІД- магнітометрії.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Мельник Н.А. Токсиколого-гігієнічна характеристика хронічного впливу 
наночастинок сульфіду свинцю на непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх 
небезпеки (експериментальне дослідження). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеці-
альністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – Державна установа «Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних наук Украї-
ни», спеціалізована вчена рада Д 26.554.01. – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі на основі експериментальних токсиколого-гігієнічних 
досліджень проведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання актуаль-
ного завдання медицини праці щодо оцінки емісії НЧ у повітря при відтворенні екс-
периментальної моделі технологічного процесу рекуперації свинцю та встановлення 
ефектів хронічного впливу НЧ PbS на непошкоджену шкіру у залежності від їх фі-
зико-хімічних характеристик.  

Досліджено закономірності та особливості емісії НЧ у повітря на різних ета-
пах технологічного процесу рекуперації свинцю; визначені фізико-хімічні властиво-
сті НЧ у пробах повітря відібраних на різних етапах технологічного процесу (форма, 
розмір, хімічний склад) та дана оцінка їх небезпеки; проведено порівняльний аналіз 
фільтруючого полотна аерозольних фільтрів «АФА-ХА» та мембранних фільтрів 
«МІЛІПОР» і «СИНПОР». 

В експерименті на лабораторних щурах відтворено модель хронічного впливу на 
непошкоджену шкіру неорганічних сполук свинцю, представлених мікро- і НЧ; вияв-
лено ефекти резорбції крізь шкіру мікро- і НЧ свинцю та дана їх порівняльна оцінка; 
досліджено морфо-функціональні зміни шкіри при хронічному впливі на її непошко-
джену поверхню різних за розміром НЧ PbS та визначено закономірності, особливості 
та можливі механізми їх резорбції крізь шкіру в залежності від розміру НЧ, обґрунто-
вано критерії оцінки небезпеки НЧ свинцю при впливі на непошкоджену шкіру.  

Ключові слова: токсиколого-гігігєнічна оцінка небезпеки, резорбція наночас-
тинок, непошкоджена шкіра, хронічний вплив, наночастинки сульфіду свинцю, емі-
сія наночастинок, критерії оцінки небезпеки. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Мельник Н.А. Токсиколого-гигиеническая характеристика хронического 
воздействия наночастиц сульфида свинца на неповрежденную кожу и критерии 
оценки их опасности (экспериментальное исследование). - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.01 – гигиена и профессиональная патология. – Государствен-
ное учреждение «Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева Национальной 
Академии медицинских наук Украины», специализированный ученый совет Д 
26.554.01. - Киев, 2018. 

В диссертационной работе на основе экспериментальных токсиколого-
гигиенических исследований проведено теоретическое обобщение и практическое 
решение актуальной задачи медицины труда по оценке эмиссии НЧ в воздух при 
воспроизведении экспериментальной модели технологического процесса рекупера-



22 
 

ции свинца и установлены эффекты хронического воздействия НЧ PbS на неповре-
жденную кожу в зависимости от их физико-химических характеристик. 

Исследованы закономерности и особенности эмиссии НЧ в воздух на разных 
этапах технологического процесса рекуперации свинца; определены физико-
химические свойства НЧ в пробах воздуха отобранных на различных этапах техно-
логического процесса (форма, размер, химический состав) и дана оценка их опасно-
сти; проведен сравнительный анализ фильтрующего полотна аэрозольных фильтров 
«АФА-ХА» и мембранных фильтров «МИЛИПОР» и «СИНПОР». 

В эксперименте на лабораторных крысах воспроизведена модель хроническо-
го воздействия на неповрежденную кожу неорганических соединений свинца, пред-
ставленных микро- и НЧ; выявлено эффекты резорбции через кожу микро- и НЧ 
свинца и дана их сравнительная оценка; исследованы морфо-функциональные изме-
нения кожи при хроническом воздействии на ее неповрежденную поверхность раз-
личных по размеру НЧ PbS и определены закономерности, особенности и возмож-
ные механизмы их резорбции через кожу в зависимости от размера НЧ, обоснованы 
критерии оценки опасности НЧ свинца при воздействии на неповрежденную кожу. 

Ключевые слова: токсиколого-гигиеническая оценка опасности, эмиссия на-
ночастиц, неповрежденная кожа, хроническое действие, наночастицы сульфида 
свинца, критерии оценки опасности, эмиссия наночастиц. 

 
SUMMARY 

 

Melnik N.A. Toxicological and hygienic characteristics of chronic effects of 
lead nanoparticles on intact skin and criteria for evaluating their hazard (experimen-
tal research) - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences in specialty 14.02.01 
"Hygiene and Occupational Pathology" - State Institution "Kundiiev Institute of Occupa-
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In the dissertation, on the basis of experimental toxicological and hygienic re-
searches, theoretical generalization and practical solution of the actual task of occupational 
health on evaluation of the emission of nanoparticles (NPs) into the air during simulation 
of an experimental model of the technological process of lead recovery and determination 
of chronic effects of NPs of PbS on intact skin depending on their physical and chemical 
characteristics has been made. 

The use of an experimental model of the technological process of lead recovery in 
laboratory conditions showed the release of suspended particles into the air, the concentra-
tion of which at various stages exceeded the background values of 2.6-6.4 times. It was es-
tablished that 88.2-95.1% of all particles weighed in the air were represented by particles 
of the nanoscale range with their maximum distribution in fractions from 5 nm to 30 nm. 
In the process of the smelting of secondary lead, the most intense emissions into the air of 
suspended particles occurred at the stages of the implementation of technological opera-
tions related to heating, melting and spilling of the hot metal into moulds.  

Electron microscopic studies of the filter cloth of the membrane analytical filters of 
the type AFA-X, "MILIPOR" and "SYNPOR", used to determine the concentrations of 
harmful substances in the air, proved the doubtful possibility of their use in those very typ-
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ical cases where airborne lead aerosols were represented as particles of the nanometer 
range. This becomes the basis for developing appropriate recommendations concerning a 
method of air sampling in determining concentrations of particles weighed in the air, pref-
erably of the nanometer range. 

The comparative studies of lead NPs released into the air when smelting  secondary 
lead and artificial NPs of PbS, obtained by the chemical synthesis, showed that they are 
identical with each other by main physical and chemical characteristics. Also, NPs of PbS 
are significantly different from TGA lead particles, not only by the shape and size, but by 
the surface area of particles. 

When simulating a model of chronic effect of NPs of PbS onto intact skin of laboratory 
rats in experiments it was found a statistically significant increase in the content of lead in the 
liver and kidneys of animals, as compared to the control (pu <0.05), showing the effect of re-
sorption of NPs of PbS of different size through the skin. At the same time, the differences 
were revealed in the effect of lead cumulation in myocardium of rats exposed to NPs of PbS 
of different size in their effect on the skin, which were characterized by statistically significant 
increase as compared to the control (pu <0.05), only when exposed to NPs of PbS of 100 nm, 
pointing to peculiarities of the myocardium response to the action of NPs of PbS of different 
size. The cumulation of lead in the target organs of rats was accompanied by changes in the 
content of certain macro- and microelements, in particular, Ca, Mg, Fe, Zn and Cu, character-
izing the changes in the system of microelemental homeostasis of the body. In this, the lead-
ing role in the mechanisms of development of microelemental homeostasis in chronic effects 
of NPs of PbS of different size onto intact skin belonged to changes in the content of micro-
elements of Zn and Fe. By analyzing the correlation pleiads between the indices in the content 
of some macro- and microelements in the target organs of rats, it was found that the disorders 
in the system of microelemental homeostasis was characterized: in the myocardium of rats – 
by the adaptive disintegration of the system, which at its level was low in the action of small-
er-sized NPs of PbS (12.5 nm) and much higher when exposed to larger NPs of PbS (100 
nm); in the liver of rats – by adaptative reintegration of the system under the effect of smaller-
sized NPs of PbS (12,5 nm) and adaptative regrouping of the system when exposed to larger-
sized NPs of PbS (100nm); in kidneys  – by adaptive reintegration of the system, which by the 
level was higher when exposed to smaller-sized NPs of  PbS (12.5 nm) and significantly low 
under the action of larger by size PbS (100 nm). 

There were studied changes in the lipid peroxidation system and antioxidant defense 
of the body in various terms of the chronic effect on the skin of rats of different size of 
NPs of PbS. It has been established that the chronic effect of NPs of PbS on the intact skin 
of rats causes disorders in the system of lipid peroxidation and antioxidant protection of 
the body, which in the dynamics of the chronic experiment is characterized by statistically 
significant increase, as compared to the control (pu <0.05), of the index of the concentra-
tion of TBA-active products and inhibition of the activity of the catalase enzyme and su-
peroxide dismutase in the blood and in the liver and kidney homogenates of rats, reaching 
its expressiveness at the end of the experiment. 

A comparative morpho-functional characteristic of rats’ skin in chronic effect of NPs of 
PbS of different size was investigated. The results of   morphological studies show that chron-
ic application of NPs of PbS onto the intact skin of rats with an average particle size of 12.5 
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nm and 100 nm causes development of a number of characteristic changes, occurring in all 
layers of epidermis and dermis, in structures of the epidermal-dermal joints, as well as in the 
skin’s appendages, in the hair follicles, in the hair, and in the secretory epithelium of the seba-
ceous glands. They are characterized by dystrophic changes in basal keratinocytes, significant 
decrease as compared to the control (pu <0.05), in the thickness of the epidermis, in general, 
and in its separate layers, which leads to development of its atrophy followed by disorders in 
the process of keratinization of the epidermis. However, the presence of the horny scales in 
the thickness of the stratum corneum of the epidermis and small crystalline inclusions in the 
cells of the inner and outer shell of the root hair follicle is the evidence of penetration of NPs 
of PbS through the epidermis into deep layers of the dermis. for determining their leading role 
in the processes of resorption of NPs of PbS in the body.  

Key words: toxicological and hygienic assessment of danger, intact skin, resorption 
nanoparticles, hronic influence, lead nanoparticles, evaluating hazard, emission nanoparti-
cles. 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
АОЗ антиоксидантний захист 

АЕС- атомно-емісійна спектроскопія з індуктивно-зв’язаною плазмою 

АКБ акумулятори і батареї 

ЕЕДМ елементний енергодисперсійний мікроаналіз 

КА каталаза 

МЕ мікроелементи 

НМ наноматеріали 

НЧ  наночастинки 

ПОЛ перекисне окислення ліпідів 

PbS сульфід свинцю 

РЕМ растрова електронна мікроскопія 

СОД супероксиддисмутаза 

СКВІД- SQID – superconducting Quantum Interference Device Superconducting 
Quantum Interference Device 

ТГАС тригідрат ацетату свинцю 

 




