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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) – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 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, 2018. 

У дисертації на підставі експериментальних токсиколого-гігієнічних до-

сліджень проведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання актуа-

льної для медицини праці проблеми, що стосується закономірностей емісії НЧ у 

повітря при виробництві вторинного свинцю, а також оцінки небезпеки НЧ сви-

нцю при хронічному впливі на непошкоджену шкіру, залежно від їх фізико-

хімічних характеристик.  

Проаналізовано понад 220 одиниць літературних джерел щодо небезпеки 

НЧ свинцю при впливі на непошкоджену шкіру та особливостей їх токсичної 

дії у залежності від фізико-хімічних характеристик, що дозволило визначити 

актуальність дослідження. 

При відтворенні в лабораторних умовах експериментальної моделі техно-

логічного процесу рекуперації свинцю виявлено виділення у повітря зважених 

частинок, концентрація яких на різних етапах перевищувала фонові значення у 

2,6–6,4 разу. Встановлено, що 88,2–95,1% усіх зважених у повітрі частинок бу-

ли представлені частинками нанорозмірного діапазону з максимальним їх роз-

поділенням у фракціях від 5 нм до 30 нм. В процесі виплавки вторинного свин-

цю найбільш інтенсивна емісія у повітря зважених частинок відбувалась на 

етапах виконання технологічних операцій, пов’язаних із розігрівом, розплав-

ленням і виплавкою свинцю та при розливі гарячого металу у форми. За даними 

хіміко-аналітичних досліджень встановлено, що більшість зважених у повітрі 

НЧ представлені сульфідом свинцю (PbS). Разом із цим на різних етапах техно-
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логічного процесу рекуперації свинцю, у повітрі також виявлялися й інші важкі 

метали (ВМ), зокрема, Sn, Sb, Cd, Zn, Cu, Si, Ca, що є компонентами сировин-

них матеріалів. 

Експериментально обґрунтовано не доцільність використання аналітич-

них фільтрів типу АФА-ХА для досліджень концентрації важких металів у 

складі промислових аерозолів до складу яких входять НЧ металів, бо їх розміри 

у 2-5 разів менші ніж розмір пор фільтру АФА-ХА. Для цього рекомендується 

використовувати поглинач (поглинач Зайцева), заповнений рідиною (деіонізо-

вана вода) для поглинання НЧ металів. 

Порівняльні дослідження НЧ свинцю, що виділяються у повітря при ви-

плавці вторинного свинцю та штучних НЧ PbS, отриманих методом хімічного 

синтезу встановили, що вони є ідентичними між собою за основними фізико-

хімічними характеристиками. Разом із цим НЧ PbS значимо відрізняються від 

частинок ТГАС не тільки за формою та розміром частинок, але й за площею 

питомої поверхні частинок.  

При відтворенні в експерименті на лабораторних щурах моделі хронічно-

го впливу на непошкоджену шкіру НЧ PbS встановлено статистично значиме у 

порівнянні з контролем (pu<0,05) збільшенням умісту свинцю в печінці та нир-

ках тварин, що характеризує ефект резорбції різних за розміром НЧ PbS крізь 

шкіру. Разом із цим виявлені відмінності ефектів кумуляції свинцю у міокарді 

щурів при дії на шкіру різних за розміром НЧ PbS, які проявлялися статистично 

значимим у порівнянні з контролем (pu<0,05) збільшенням умісту свинцю, ви-

ключно при дії НЧ PbS розміром 100 нм, що свідчить про особливості реагу-

вання міокарду на дію різних за розміром НЧ PbS. Кумуляція свинцю в орга-

нах-мішенях щурів супроводжувалась змінами в них умісту деяких макро- і мі-

кроелементів, зокрема, Ca, Mg, Fe, Zn та Сu, що характеризує зміни в системі 

мікроелементного гомеостазу організму. При цьому провідного значення у ме-

ханізмах розвитку порушень мікроелементного гомеостазу при хронічному 

впливі на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS набували зміни умі-

сту мікроелементів Zn та Fe. Концентрація Zn, що є фізіологічним антагоністом 
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свинцю зменшувалась порівняно з контролем (pu<0,05) у міокарді та печінці 

щурів, а концентрація Fe збільшувалась (pu<0,05) у печінці та нирках тварин. За 

допомогою аналізу кореляційних плеяд між показниками умісту деяких макро- 

і мікроелементів в органах-мішенях щурів встановлено, що порушення в систе-

мі мікроелементного гомеостазу характеризувалося: у міокарді щурів – адапта-

ційною дезінтеграцією системи, яка за своїм рівнем була меншою при дії мен-

ших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) та значно більшою при дії більших за розмі-

ром НЧ PbS (100 нм); у печінці щурів – адаптаційною реінтеграцією системи 

при дії менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) та адаптаційним перегрупуванням 

системи при дії більших за розміром НЧ PbS (100 нм); у нирках – адаптаційною 

реінтеграцією системи, яка за рівнем була більшою при дії менших за розміром 

НЧ PbS (12,5 нм) та значно меншою при дії більших за розміром НЧ PbS (100 

нм).  

Вперше з метою вивчення закономірностей та інтегральної оцінки особ-

ливостей резорбції неорганічних сполук свинцю, представлених частинками 

мікро- та нано- метрового діапазону крізь непошкоджену шкіру експеримента-

льних щурів у залежності від розміру частинок було використано принципово 

новий не інвазивний метод, що базується на принципах реєстрації та аналізу 

надслабких магнітних полів органів-мішеней (метод СКВІД- магнітометрії). 

Виявлено, при хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів мікрочасти-

нок ТГАС збільшення показника енергетичної складової магнітного відгуку пе-

чінки, який перевищував контроль у 2,5 рази (рu<0,05). Разом із цим аналогіч-

ний 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 шкіру, надходження їх у печінку, включення у ме-

таболічні процеси з подальшим утворенням метаболітів, що виявляють магнітні 

властивості.  

Досліджено зміни показників стану системи перекисного окислення ліпі-

дів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту організму (АОЗ) на різних термінах 

хронічного впливу на шкіру щурів різних за розміром НЧ PbS. Встановлено, що 
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хронічний вплив на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS викликає в їх організмі 

порушення в системі ПОЛ та АОЗ, що у динаміці хронічного експерименту ха-

рактеризується статистично значимим порівняно з контролем (pu<0,05) збіль-

шенням показника концентрації ТБК-активних продуктів та пригніченням ак-

тивності ферменті каталаза і супероксиддисмутаза у крові та у гомогенатах пе-

чінки та нирок щурів, що набуває вираженого характеру наприкінці експериме-

нту.  

Проведена морфо-функціональна оцінка внутрішніх органів щурів. Вста-

новлено, що хронічний вплив на шкіру тварин різних за розміром НЧ PbS ви-

кликає широкий спектр морфологічних змін у стромі та паренхімі органів-

мішеней, серед яких зміни мікроциркуляції, дистрофія строми та паренхіми, а в 

печінці некротичні та апоптичні зміни гепатоцитів і судинного ендотелію відо-

бражають складний процес ушкодження. Разом із цим гіпертрофія цитоплазми 

та ядер кардіоміоцитів і гепатоцитів, а також гіперплазія двоядерних гепатоци-

тів відображають розвиток структурних перебудов, які спрямовані на компен-

сацію та відновлення частково втрачених органами функцій. 

Проведена порівняльна морфо-функціональна характеристика шкіри щу-

рів при хронічному впливі різних за розміром НЧ PbS. Результати проведених 

гістологічних, гістохімічних, електронно-мікроскопічних та морфометричних 

досліджень шкіри щурів виявили зміни, що розвиваються в усіх шарах епідер-

місу, у дермі та придатках шкіри (волос, волосяні фолікули, голокринові зало-

зи) і проявляються: вогнищевою атрофією епідермісу; порушеннями процесів 

його кератинізації; порушеннями диференціації базальних кератиноціитів; по-

рушеннями структури епідермально-дермальних сполучень; набряком колаге-

нових і ретикулінових волокон, тощо. При цьому ультраструктурні зміни кор-

неоцитів рогового шару епідермісу, кератиноцитів зернистого та базального 

шару епідермісу, волосяного фолікула та волосу разом із ультраструктурними 

змінами капілярної базальної мембрани та ендотелію кровоносних капілярів, а 

також секреторних гранул голокринових залоз визначають основні механізми 

резорбції НЧ PbS крізь шкіру, серед яких встановлено: інтрацелюлярний, 
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трансцелюлярний та інтрафолікулярний транспорт НЧ, а також транспорт 

НЧ,що відбувається за участю голокринових залоз. 

Результати проведених експериментальних токсиколого-гігієнічних до-

сліджень стали підґрунтям для розробки критеріїв оцінки шкідливої дії різних 

за розміром НЧ PbS на непошкоджену шкіру, що складають методичну основу 

гігієнічного регламентування, а також пошуку та розробки на підставі скринін-

гу та оцінки ефективності нових заходів, способів і методів профілактики шкід-

ливої дії сполук свинцю, представлених частинками нанометрового діапазону. 

Ключові слова: токсиколого-гігігєнічна оцінка небезпеки, резорбція нано-

частинок, непошкоджена шкіра, хронічний вплив, наночастинки сульфіду сви-

нцю, емісія наночастинок, критерії оцінки небезпеки. 

 

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 Insti-

tute of Occupational Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine 

", Kyiv, 2018. 

In the dissertation, on the basis of experimental toxicological and hygienic re-

searches, theoretical generalization and practical solution of the actual task of occu-

pational health on evaluation of the emission of nanoparticles (NPs) into the air dur-

ing simulation of an experimental model of the technological process of lead recov-

ery and determination of chronic effects of NPs of PbS on intact skin depending on 

their physical and chemical characteristics has been made. 

220 units of literature sources concerning the risk of lead NPs were analyzed in 

their effect on the intact skin and peculiarities of their toxic effects, depending on 
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their physical and chemical characteristics, which made it possible to determine the 

actuality of the study. 

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 

concentration of which at various stages exceeded the background values of 2.6-6.4 

times. It was established that 88.2-95.1% of all particles weighed in the air were rep-

resented by particles of the nanoscale range with their maximum distribution in frac-

tions 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 im-

plementation of technological operations related to heating, melting and spilling of 

the hot metal into moulds. According to the results of chemical and analytical studies 

of particles weighed in the air, it was found that the chemical composition of NPs 

was presented mainly by lead sulfide. At the same time, at different stages of the 

technological process of lead recovery, other heavy metals that were part of the raw 

material, were present in the air.  

Electron microscopic studies of the filter cloth of the membrane analytical fil-

ters of the type AFA-X, "MILIPOR" and "SYNPOR", used to determine the concen-

trations of harmful substances in the air, proved the doubtful possibility of their use in 

those very typical cases where airborne lead aerosols were represented as particles of 

the nanometer range. This becomes the basis for developing appropriate recommen-

dations concerning a method of air sampling in determining concentrations of parti-

cles weighed in the air, preferably of the nanometer range. 

The comparative studies of lead NPs released into the air when smelting  sec-

ondary 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 
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<0.05), showing the effect of resorption 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 peculi-

arities 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, 

characterizing the changes in the system of microelemental homeostasis of the body. 

In this, the leading role in the mechanisms of development of microelemental homeo-

stasis in chronic effects of NPs of PbS of different size onto intact skin belonged to 

changes in the content of microelements of Zn and Fe. The concentration of Zn, a 

physiological lead antagonist, decreased in comparison with the control (pu <0.05) in 

the myocardium and liver of rats, whereas the concentration of Fe increased (pu 

<0.05) in the liver and kidneys of animals. By analyzing the correlation pleiads be-

tween the indices in the content of some macro- and microelements in the target or-

gans of rats, it was found that the disorders in the system of microelemental homeo-

stasis was characterized: in the myocardium of rats – by the adaptive disintegration of 

the system, which at its level was low in the action of smaller-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). 

For the first time in order to study regularities and integral evaluation of pecu-

liarities of resorption of inorganic lead compounds, presented as particles of micro 

and nanometer range through the intact skin of experimental rats, depending on the 

size of the particles, a principally new non-invasive method was used, based on prin-

ciples of recording and analysis of ultra-weak magnetic fields of the target organs 
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(method of SQUID-magnetometry). According to the results of the analysis of the 

energy component of the magnetic response, the chronic effect on the intact skin of 

rats of colloidal solutions of NPs of PbS of 12.5 nm and 100 nm is accompanied by 

statistically significant increase, as compared with the control, of the average maxi-

mum values of the energy component in the response to the magnetic field of the 

liver almost by 3.0 times in the effect of  NPs of PbS of 12.5 nm and almost by 3.25 

times with the effect of NPs of PbS of 100 nm. At the same time, the chronic effect 

on the skin of the experimental rats of the TGA lead, as compared to the control, is 

characterized by the increase, almost by 2.5 times (p <0,05) of mean values of the en-

ergy component of the response to the magnetic field of the liver. In comparison with 

rats exposed to chronic effects on the skin of the NPs of PbS of 12.5 nm and 100 nm, 

the effect of TGA lead on the skin of rats was presented by less than 2.0 and 3.5 

times (p <0.05) values, respectively, of the energy component in the response of the 

magnetic field. 

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 differ-

ent 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 anti-

oxidant 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 concentration of TBA-active products and inhibition of the 

activity of the catalase enzyme and superoxide dismutase in the blood and in the liver 

and kidney homogenates of rats, reaching its expressiveness at the end of the experi-

ment. 

It was conducted a morpho-functional evaluation of the internal organs of rats. 

It has been established that the chronic effect of NPs of PbS of different size on the 

skin of animals causes a wide range of morphological changes in stroma and paren-

chyma of target organs, characterized by circulatory disorders in the system of the 

microcirculatory channel of the myocardium, liver and kidneys, as well as develop-

ment of dystrophic changes in mesenchyma and parenchyma. These changes reflect a 
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complex process of damages, which often acts as a trigger mechanism in develop-

ment of structural rearrangements, aimed at the compensation for partially lost func-

tions in the body. 

A comparative morpho-functional characteristic of rats’ skin in chronic effect 

of NPs of PbS of different size was investigated. The results of   morphological stud-

ies show that chronic application of NPs of PbS onto the intact skin of rats with an 

average particle size of 12.5 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 folli-

cles, in the hair, and in the secretory epithelium of the sebaceous 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 evi-

dence of penetration of NPs of PbS through the epidermis into deep layers of the 

dermis. The expressed edema changes in the combined tissue, dystrophic and destruc-

tive changes of fibrous structures are of great significance. Morphological changes 

were found in the hair follicles with their sebaceous glands, which is the basis for de-

termining their leading role in the processes of resorption of NPs of PbS in the body. 

The results of experimental studies obtained on rats allow us to substantiate 

new objective criteria for evaluating the influence of micro- and NPs of lead on the 

body when applied onto undamaged skin. They will be a methodological basis for 

studying the mechanism of the damaging action, with the aim of substantiating hygi-

enic norms regulating safety measures in skin contacts with NPs. 

Key words: toxicological and hygienic assessment of danger, intact skin, 

resorption nanoparticles, hronic influence, lead nanoparticles, evaluating hazard, 

emission nanoparticles. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В останні роки проблема небезпеки свинцю, визна-

ного ВООЗ (1980, 1995) глобальним забруднювачем навколишнього середови-

ща 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 промислового виробництва серед яких провідного значення на-

були виробництво свинцево-кислотних акумуляторів і батарей та виплавка вто-

ринного свинцю (Трахтенберг І. М. із співав 2013, 2015). Промислові аерозолі, 

що утворюються та виділяються 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 

провідних країнах світу та наукових установах НАН, НАМН і МОЗ України (Че-

кман І. С. із співав., 2009; Москаленко В. Ф., Яворовський О. П. 2009; Борисе-

вич В. Б., 2009; Oberdorster G., 2010; Сердюк А. М. із співав., 2010; Гарда-

шук Т. В., 2017) показали, що хімічний склад, розмір, форма і площа питомої по-

верхні НЧ зумовлюють їх високу каталітичну активність та реакційну здатність 

при взаємодії з біомолекулами та органелами клітин, високу проникливу здат-

ність, кумулятивні властивості, а також особливості їх біотрансформації та екс-

креції і, як наслідок розвиток ефектів біологічної та/або токсичної дії.  

До останнього часу вважалося, що свинець не здатний до резорбції крізь 

непошкоджену шкіру. Разом із цим у наукових публікаціях останніх років, у то-

му числі вітчизняних авторів (Кашуба М. О., 2015) наводяться переконливі данні 

про здатність НЧ свинцю проникати крізь шкіру, і як наслідок збільшувати ризик 

шкідливого впливу свинцю на організм. Це узгоджується з даними, опублікова-

ними IRGC (Interational Risk Governance Council, 2006; 2007; 2009) у керівницт-

вах по управлінню ризиками де відзначено, що ризики, пов’язані із впливом НЧ 

металів на непошкоджену шкіру можуть бути зумовлені великою ефективною 
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площею поверхні НЧ, а також змінами бар’єрних властивостей шкіри, що забез-

печуються її складною структурно-функціональною організацією (Bouwstra J. et 

al., 2002; Larese F.F., 2009; Labouta H.I. et al. 2011). У поки що поодиноких публі-

каціях, присвячених вивченню механізмів всмоктуванням НЧ металів крізь шкі-

ру велику увагу дослідники приділяють епідермісу, особливо його роговому ша-

ру (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 забезпечують 

бар’єрні функції шкіри та можуть приймати участь у механізмах резорбції НЧ 

крізь шкіру при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру.  

Таким чином, аналіз доступних джерел наукової літературі визначає ак-

туальність проведення комплексних експериментальних токсиколого-

гігієнічних досліджень, спрямованих на вивчення: закономірностей емісії НЧ 

свинцю при рекуперації свинцю; характеру хронічної дії НЧ свинцю на непо-

шкоджену шкіру в залежності від їх фізико-хімічних характеристик; особливос-

тей і механізмів резорбції різних за розміром НЧ свинцю при їх хронічному 

впливі на непошкоджену шкіру з подальшою розробкою критеріїв для оцінки 

небезпеки НЧ сполук свинцю при їх хронічному впливі на непошкоджену шкі-

ру.  

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 фун-

даментальних НДР «Морфо-функціональна оцінка органотропності та тканин-

ного розподілу наночастинок металів у залежності від їх дисперсності та шля-

хів надходження в організм» (№ ДР 0114U002409) та «Експериментальні мор-

фо-функціональні дослідження змін бар’єрних функцій шкіри при дії наночас-

тинок важких металів та механізмів їх резорбції крізь непошкоджену шкіру» 

(№ ДР 0114U000663) в яких автор був співвиконавцем. Тему дисертації затвер-

джено вченою радою інституту (протокол № 2 від 03.02.2015). 
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Мета дослідження: наукове обґрунтування критеріїв оцінки небезпеки 

наночастинок свинцю на підставі досліджень характеру хронічної дії наночас-

тинок свинцю на непошкоджену шкіру щурів у залежності від фізико-хімічних 

характеристик.  

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали: 

1. Узагальнити вітчизняний та міжнародний досвід щодо небезпеки нано-

частинок свинцю при їх впливі на непошкоджену шкіру та механізмів і особли-

востей їх резорбції крізь шкіру залежно від фізико-хімічних властивостей. 

2. В експерименті на моделі технологічного процесу рекуперації свинцю 

вивчити 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 показни-

ками умісту свинцю та окремих макро- і мікроелементів у печінці, нирках і мі-

окарді. 

4. Провести інтегральну оцінку ефектів резорбції нано- і мікро- частинок 

неорганічних 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 

щурів наночастинок PbS розміром 12,5 нм і 100 нм за даними змін біохімічних 

показників 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 мор-

фометричні 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 

наночастинок свинцю при їх впливі на непошкоджену шкіру лабораторних щу-

рів. 

Об’єкт дослідження: характеристика хронічної дії різних за розміром 

наночастинок сульфіду свинцю на непошкоджену шкіру щурів. 
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Предмет дослідження: результати гігієнічної оцінки емісії у повітря части-

нок при відтворенні експериментальної моделі рекуперації свинцю; резорбція різ-

них за розміром НЧ PbS крізь шкіру при їх хронічному впливі на шкіру щурів; біо-

хімічні і морфологічні зміни шкіри та внутрішніх органів щурів при дії на шкіру НЧ 

PbS і ТГАС.  

Методи дослідження: експериментальні гігієнічні – для оцінки емісії на-

ночастинок у повітря в умовах відтворення експериментальної моделі техноло-

гічного процесу рекуперації металу; хіміко-аналітичні(метод АЕС-ІЗП) – для 

визначення кількісного умісту свинцю, а також окремих мікро- та макроелеме-

нтів в органах-мішенях щурів, які зазнавали хронічної дії на непошкоджену 

шкіру НЧ PbS і ТГАС; біохімічні - з метою визначення показників активності 

процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту організму 

щурів за умови тривалого впливу на їх непошкоджену шкіру мікро- та НЧ сви-

нцю; морфологічні (гістологічні, гістохімічні– для виявлення морфо-

функціональних змін в епідермісі і дермі шкіри щурів та у внутрішніх органах 

щурів за умови хронічного впливу на їх шкіру мікро- та НЧ свинцю; електро-

нно-мікроскопічні (ТЕМ, РЕМ, ЕДМА). - для дослідження фізико-хімічних вла-

стивостей зважених у повітрі НЧ (розмір, форма, елементний хімічний склад та 

для визначення ультраструктурних змін у шкірі та внутрішніх органах щурів; 

магнітометричні (СКВІД-метод) – для інтегральної оцінки резорбції НЧ PbS 

розміром 12,5 нм і 100 нм крізь шкіру; морфометричні - для визначення товщи-

ни окремих шарів епідермісу шкіри, а також довжину довгої та короткої осі ба-

зальних кератиноцитів і їх ядер, товщину (ширину) колагенових волокон і про-

міжків поміж ними; статистичний – для обробки та аналізу отриманої інформа-

ції застосовувалися методи непараметричної статистики з використанням з ви-

користанням програмного пакету Excel (Microsoft Office 2003; S/N 74017-640-

00001№6-57409), а також за допомогою програми STATISTICA 6,0. 

Наукова новизна результатів дослідження:  

- вперше в експерименті на моделі технологічного процесу рекуперації 

свинцю встановлено закономірності та особливості емісії зважених у повітрі 
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частинок серед яких 88,2–95,1% є НЧ сульфіду свинцю (PbS) із максимумом роз-

поділення у фракціях 5–30 нм, що значною мірою збільшує ризик їх небезпеки;  

- дістало подальшого розвитку у теорії нанонебезпеки розробка фундаме-

нтальних і прикладних аспектів оцінки ефектів дермальної токсичності НЧ спо-

лук свинцю при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру; 

- експериментально доведено, що різні за розміром НЧ PbS здатні до ре-

зорбції крізь шкіру при їх хронічному (3 міс) впливі на непошкоджену шкіру 

щурів із подальшим їх розподілом і кумуляцією в органах-мішенях і розвитком 

токсичних ефектів, які напряму визначаються не тільки дозою (концентрацією) 

хімічної речовини, але й концентрацією та розміром НЧ, що визначають серед-

ню площу питомої поверхні НЧ з якою взаємодіють біомолекули і ультраструк-

тури клітин; 

- встановлено, що токсичні ефекти хронічної дії на шкіру НЧ PbS прояв-

ляються збільшенням активності процесів ПОЛ і пригніченням АОЗ, метаболі-

чними перебудовами у системі мікроелементного (МЕ) гомеостазу, а також 

структурними перебудовами в органах-мішенях, які відбуваються на молекуля-

рному, субклітинному та клітинному рівнях і характеризують розвиток дистро-

фічних та адаптаційно-компенсаторних змін з мобілізацією резервів і реститу-

цією біосистем ad integrum; 

- показано, що хронічний вплив на непошкоджену шкіри щурів НЧ PbS 

розміром 12,5 нм і 100 нм супроводжується морфологічними змінами, що роз-

виваються в епідермісі, дермі та придатках шкіри (волос, волосяні фолікули, 

голокринові залози) і характеризують: атрофію епідермісу; порушення процесів 

його кератинізації; диференціації кератиноцитів; проникливість базальних 

мембран і порушення структури колагенових волокон. При цьому ультраструк-

турні зміни корнеоцитів рогового шару епідермісу, кератиноцитів різних шарів 

епідермісу, волосяного фолікула та волосу разом із ультраструктурними зміна-

ми капілярної базальної мембрани та ендотелію кровоносних капілярів у дермі 

визначають механізми резорбції НЧ PbS крізь шкіру, серед яких провідного 
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значення набувають інтрацелюлярний, трансцелюлярний, інтрафолікулярний 

транспорт, а також транспорт НЧ крізь голокринові залози. 

Практичне значення одержаних результатів  полягає в тому, що:  

- розроблено, опрацьовано та впроваджено для наукових цілей експери-

ментальну модель технологічного процесу рекуперації свинцю (ДУ «ІМП імені 

Ю.І. Кундієва НАМН України», акт впровадження від 12.07.2017 р); 

- експериментально обґрунтовано не доцільність використання аналітич-

них фільтрів типу АФА-ХА для досліджень концентрації важких металів у 

складі промислових аерозолів до складу яких входять НЧ металів, бо їх розміри 

у 2-5 разів менші ніж розмір пор фільтру АФА-ХА. Для цього рекомендується 

використовувати поглинач (поглинач Зайцева), заповнений рідиною (деіонізо-

вана вода) для поглинання НЧ металів;  

- науково обґрунтовано методологію щодо інтегральної оцінки резорбції 

НЧ сполук свинцю при їх експериментальному впливі на непошкоджену шкіру 

за допомогою 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 впровадження від 06.07.2016 р). Результати роботи використані при підго-

товці інформаційного 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 

університеті імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 17.11.2017 р), Львів-

ському національному медичному університеті імені Данила Галицького (акт 

впровадження від 16.11.2017 р) та Харківському національному медичному 

університеті (акт впровадження від17.11.2017 р). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно зібрано та проаналі-

зовано понад 220 джерел вітчизняної та зарубіжної наукової літератури і патен-
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тної інформації. Визначення мети, постановку завдань та розробку методології 

дослідження проведено за участю наукового керівника. Самостійно автором 

розроблено та опрацьовано експериментальну модель технологічного процесу 

рекуперації свинцю при відтворенні якої в лабораторних умовах були проведені 

гігієнічні дослідження. Експериментальні токсикологічні дослідження на щурах 

автор провів самостійно. Самостійно також автором були проведені біохімічні 

дослідження, а також статистичне опрацювання усіх отриманих результатів. 

Морфологічні та хіміко-аналітичні дослідження 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»). Дослідження за допомогою 

СКВІД- магнітометра були проведені на базі інституту кібернетики імені В.М. 

Глушкова НАН України за підтримки д.т.н., с.н.с М.А. Приміна, а електронно-

мікроскопічні дослідження – на базі відповідної лабораторії ТОВ «НаноМед-

тех» за технічної допомоги завідувача лабораторії М.А. Скорика. Зразки синте-

зованих НЧ PbS для проведення експериментальних токсикологічних дослі-

джень 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 дисертації в якій висновки були сформульовані разом з науковим кері-

вником.  

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення ди-

сертації були представлені та обговорені: на науково-практичній конференції 

до 110 річниці 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 конфе-

ренції «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та 

її значення для практичної медицини і стоматології» (Полтава, 2016); науково-

практичній конференції молодих вчених, присвяченої 88-й річниці ДУ «Інсти-

тут медицини праці НАМН України» (Київ, 2016); науково-практичній конфе-

ренції з міжнародною участю «XVI читання ім. В.В. Підвисоцького» (Одеса, 

2017); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Бабенківські 
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читання» присвяченої пам’яті Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2017); науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні 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 одноосібно); 1 стаття – у міжнародному виданні, що індексується в базах 

РІНЦ; 1 стаття – в інших наукових виданнях; 2- є тез у матеріалах наукових 

конференцій. За матеріалами 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 вла-

сних досліджень, їх аналіз і узагальнення; висновків, рекомендацій і додатків. Ро-

бота викладена на 229 сторінках, містить 13 таблиць, 66 рисунків. Список викори-

станих джерел включає 222 найменування, з яких 110 викладені латиницею, а 112 

– кирилицею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ ПРИ ЇХ ВПЛИВІ НА 

НЕПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ У ЗА-

ЛЕЖНОСТІ ВІД ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

(аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури) 

 

1.1. Шкідливий вплив НЧ свинцю на організм 

 

Проблема забруднення навколишнього середовища важкими металами та 

вплив їх на здоров’я людини набули сьогодні особливої актуальності. За дани-

ми ВООЗ (1980, 1995) одним з пріоритетних і глобальних забруднювачів є сви-

нець, що зумовлене його широким використанням у різних галузях промисло-

вості, побуті, великими обсягами виробництва, що сприяє надходженню свин-

цю у довкілля та розповсюдженню на значні відстані від джерел забруднення 

[1,2].  

У вигляді аерозолів свинець легко поширюється з повітрям та може про-

никати в організм людини різними шляхами з подальшим розвитком різномані-

тних токсичних ефектів [3,4]. За ступенем загальнотоксичної дії свинець займає 

четверте місце після талію, ртуті, кадмію [5]. 

Встановлено [6], що свинець підвищуючи активність ферментів АлАТ, 

АсАТ, ГГТП, сприяє накопиченню їх у великій кількості у печінці та призво-

дить до токсичного ураження гепатоцитів, що збільшує проникність їх мем-

бран. 

Дослідники з’ясували [7], що мембрани еритроцитів та судинного ендоте-

лію одними з перших ушкоджуються сполуками свинцю, які надходять в орга-

нізм з навколишнього середовища. Виникає «внутріклітинний метаболічний 

хаос»: змінюються структура, розміри і форма клітин, зменшуються їх кількість 

та терміни функціонування. Подібні патологічні зміни виникають не лише в 

клітинах крові та ендотеліоцитах, а також і у сполучнотканинних елементах та 

гладком’язових клітинах. 
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Сполуки свинцю впливають на всі види обміну речовин в організмі. При 

збільшенні умісту його в організмі відбувається зниження концентрації життє-

во важливих макро - та мікроелементів у внутрішніх органах. Доведено [8] під-

вищення токсичної дії свинцю на організм тварин при низькому рівні кальцію в 

їх раціоні. В багатьох важливих клітинних процесах іони свинцю витісняють 

іонів кальцію, порушуючи цим самим кальцій-залежні процеси та змінюючи 

гомеостаз кальцію. Свинець конкурує з кальцієм за ділянки зв’язування на ери-

троцитах [9].  

Авторами доведено [10] збільшення всмоктування свинцю з шлунково-

кишкового тракту при низькому вмісті в харчових продуктах заліза, магнію, 

фосфору, цинку. Конкуренція свинцю та заліза сприяє виникненню залізодефі-

цитної анемії. В експерименті на щурах [12] були виявлені порушення обміну 

заліза в печінці, нирках і селезінці при гострому та хронічному внутрішньоче-

ревному та внутрішньошлунковому введенні їм ацетату свинцю не тільки на рі-

вні високих (¼ ЛД50), але і малих доз (1/50 ЛД50 і менше). При цьому морфологі-

чно порушення обміну заліза проявлялося розвитком інтерстиціального гемо-

сидерозу, ступінь вираженості якого напряму визначався дозою, способом і те-

рміном введення свинцю в організм. 

Показано також [11], що свинець активує K+ канали, порушуючи актив-

ність Na-, К- залежної АТФази, що призводить до зниження концентрації K+ в 

еритроцитах та підвищення його концентрації у позаклітинному просторі. 

Як свідчать дані літератури [13,14] свинець, будучи іоном зі змінною ва-

лентністю, здатний в організмі людини та тварин ініціювати процеси вільно-

радикального окислення, що призводить до посилення ліпопероксидації, що 

обумовлено зниженням активності ферментів каталази (КА) і супероксиддис-

мутази (СОД) [15]. 

І. Першин [16] досліджуючи прооксидантні ефекти катіонів свинцю в 

еритроцитах і лімфоцитах крові щурів за умов одноразового парентерального 

введення їм ацетату свинцю встановив, що в клітинах крові при отруєнні ацета-

том свинцю відбувається оксидативний стрес, що призводить до накопичення 
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продуктів перикисного окислення ліпідів (МДА, гідропероксиди ліпідів). При 

цьому було виявлено неоднакову чутливість ферментів системи антиоксидант-

ного захисту до отруєння. Активність СОД та глутатіонредуктази (ГР) в лімфо-

цитах крові знижувалася, а активність глутатіонпероксидази (ГП) зростала. 

На сьогодні актуальним є вивчення особливостей впливу свинцю на орга-

нізм у формі НЧ. Необхідно зазначити, що всі технологічні процеси з викорис-

танням свинцю, пов’язані з розігрівом, розплавленням, розливом розплавленого 

металу у форми супроводжуються виділенням у повітря робочої зони НЧ свин-

цю. Вони мають місце і при виробництві акумуляторів, труб, свинець-умісних 

пігментів, лакофарбової продукції, при виготовленні кришталю, художнього 

скла та керамічних виробів [12,17,18]. Невеликі розміри НЧ, різноманітність їх 

форм, велика площа поверхні і висока адсорбційна активність роблять НЧ сви-

нцю потенційно небезпечними, оскільки вони значно підвищують біологічну і 

токсичну активність металу [19,20,21]. 

Дослідження [22] цитотоксичності НЧ у залежності від їх розміру на 

культурі клітин А-549 in vitro на прикладі НЧ сульфіту свинцю показали, що в 

концентраціях від 0,0001 до 0,024 мг/мл найбільший пошкоджуючий вплив на 

клітини чинили частинки розміром від 26 нм до 34 нм, менший токсичний 

ефект проявляли НЧ розміром 50 –80 нм. Частинки сульфіту свинцю, представ-

лені розмірами 100 нм та 200 нм практично не чинили цитотоксичного впливу. 

Частинки ацетату свинцю розміром 3,3–4,5 мкм у представлених концентраціях 

не викликали загибелі клітин, їхня життєздатність досягала 100 %. 

В роботі І. Лазаренко та Н. Мельникової [23] показано, що в печінці щу-

рів, отруєних свинцем у макродисперсній та наноформі, уміст цього важкого 

металу збільшується у 30,1 та 4,6 раз відповідно. Тобто, при дослідженні умісту 

різних форм свинцю у печінці тварин показано, що НЧ накопичуються в ній 

значно менше. Автори пояснюють це тим, що малий розмір НЧ сприяє не тіль-

ки швидкому проникненню їх у клітини, але і відсутності утворення комплек-

сів, що можливо сприяє більшій рухливості металу і зумовлює його прискорену 

елімінацію. При цьому автори вважають, що наноформа свинцю виявляє не ме-
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ншу біологічну активність та пошкоджуючу дію на тканини печінки та нирок і, 

як наслідок, призводять до підвищення активності ензимів крові та зниження 

рівня креатиніну. 

Дослідження [24], що стосуються вивчення особливостей впливу НЧ сви-

нцю на ліпіди печінки експериментальних щурів встановили, що зміни жирно-

кислотного складу ліпідів печінки залежать від розмірів НЧ свинцю та тривало-

сті їх дії. Так, найбільш виражені зміни ліпідного комплексу печінки відбували-

ся при внутрішньочеревному введенні НЧ свинцю розміром 400 нм протягом 6 

- тижнів. В той час як за 12-тижневої дії досліджуваного чинника найбільших 

змін ліпідам печінки завдавали НЧ розміром 10 нм і 30 нм. 

В інших дослідженнях [27] показано, що при дії сполук свинцю у формі 

НЧ відбувається дискоординація процесів обміну ліпідів та зміни умісту жир-

них кислот, що може бути обумовлено розвитком патологічного процесу в на-

слідок активації ПОЛ і порушення синтезу жирних кислот. 

І. Губар та ін. [25] досліджували зміни в системі регуляції агрегатного ста-

ну крові залежно від розмірів частинок свинцю. Так, при вивченні впливу части-

нок розміром 3,3 мкм–4,5 мкм та НЧ свинцю розміром 6-10 нм, 26-34 нм, 50-80 

нм на фібриноген, тромбін і тромбопластин, встановлено, що зі зменшенням 

розміру частинок свинцю збільшується його токсична дія на білки, які прийма-

ють участь у згортанні крові. Серед досліджених частинок нанодіапазону най-

менш значну денатурацію викликав сульфід свинцю розміром 50-80 нм. 

Автори [26] при вивченні впливу НЧ свинцю на показники периферичної 

крові на фоні вживання тваринами води з стеаратами натрію та калію встанови-

ли, що субтоксичні дози НЧ свинцю викликають збільшення кількості паличко-

ядерних нейтрофілів, еозинофілів, моноцитів, лімфоцитів та зменшення кілько-

сті сегментоядерних нейтрофілів у крові піддослідних тварин. При вживанні 

води з стеаратом натрію і наступним пероральним введенням НЧ свинцю, кіль-

кість лейкоцитарних клітин крові тварин була значно більшою порівняно з щу-

рами, які вживали воду з стеаратом калію. При введені НЧ свинцю у експери-
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ментальних тварин спостерігалися зміни зі сторони червоної крові, які прояв-

лялися у вигляді анізоцитозу, пойкілоцитозу та гіпохромії еритроцитів 

В дослідженнях авторів [18] проведена порівняльна оцінка впливу сполук 

свинцю в межах мікро- та нанорозмірного діапазону на показники природної 

неспецифічної резистентності організму та імунні органи щурів. Встановлено, 

що НЧ PbS, як і мікрочастинки Pb(NO3)2, порушують процес синтезу гему і 

глобіну. Після 30-ти введень НЧ PbS більшою мірою стимулювали поглинальну 

активність фагоцитів та утворення в них реактивних форм кисню, призводили 

до збільшення відносної маси тимуса, селезінки та до гіперплазії білої пульпи і 

збільшення розмірів лімфатичних фолікулів селезінки, посилення мітотичної 

активності лімфоцитів.  

Таким чином, серед небезпечних забруднювачів виробничого і навколи-

шнього середовища свинець займає загрозливу пріоритетну позицію. Разом з 

цим, сьогодні набуває актуального значення вивчення особливостей токсичної 

дії сполук свинцю на організм у формі НЧ. У сучасній науковій літературі май-

же відсутні дані щодо закономірностей та особливостей шляхів надходження 

НЧ Pb до живого організму, їх розподілення в органах (тканинах, клітинах), де-

понування, метаболічних перетворень та екскреції.  

 

1.2. Фізико-хімічна характеристика НЧ металів 

 

Кінець XX і початок XXI століття характеризується стрімким впроваджен-

ням нанотехнологій та їх продуктів у різні галузі промисловості. НМ викорис-

товують у енергетиці, хімічній і будівельній промисловості, cільському госпо-

дарстві, інформаційних технологіях. Перспективним є також використання НМ 

у медицині, фармакології, харчовій промисловості та охороні довкілля. Проте 

слід зауважити, що таке інтенсивне виробництво та використання НЧ і НМ ви-

кликає занепокоєння наукової спільноти щодо небезпеки для здоров’я людей, 

контактуючих з ними. Це потребує вирішення низки екологічних, медичних та 

економічних проблем [28,29,30,31,32,33]. 
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Унікальність нанотехнологій полягає в тому, що вони засновані на оперу-

ванні частками розміром від 1 до 100 нанометрів і маніпулюють з окремими 

атомами та молекулами, або використовують їх властивості, що виявляються на 

нанорівні [34,35,36]. 

В. Г. Каплуненко та ін. у своїй роботі [37] виділяють такі основні фізико-

хімічні особливості поведінки різних речовин у нанорозмірному стані:  

- збільшення хімічного потенціалу речовин, що призводить до суттєвих 

змін розчинності, реакційної та каталітичної здатності НЧ;  

- малі розміри та різноманітність форм дають можливість НЧ зв’язуватися 

з нуклеїновими кислотами, білками, вбудовуватися в мембрани, проникати в 

клітинні органели і тим самим змінювати функції біоструктур;  

- висока адсорбційна активність надає НЧ властивість ефективного сор-

бента і здатність поглинати на одиницю своєї маси у багато разів більше речо-

вин, що адсорбуються, на відміну від макроскопічних дисперсій;  

- велика питома поверхня НЧ збільшує їх адсорбційну ємність, хімічну 

реакційну здатність і каталітичні властивості, що призводить до збільшення 

продукції вільних радикалів і активних форм кисню з подальшим пошкоджен-

ням біологічних структур;  

- висока спроможність НЧ до акумуляції, адже через малі розміри НЧ не 

розпізнаються захисними силами організму, не зазнають біотрансформації та не 

виводяться з організму. 

За даними літератури встановлено, що НЧ здатні впливати на метаболізм 

клітин, порушуючи його природний перебіг. Вони можуть проникати в мітохо-

ндрії та блокувати мітохондріальну дихальну активність. Потрапляючи до ядра 

клітини, НЧ можуть взаємодіяти з молекулою ДНК та спричинювати утворення 

аберацій ДНК, що призводить до ушкодження генетичного матеріалу клітин. 

[38,39,40,41,42]. 

Токсична дія НЧ на організм відбувається також за рахунок індукції в 

клітинах оксидативного стресу, що призводить до збільшення продукції віль-

них радикалів та активних форм кисню та знижує вміст антиоксидантів. Це зу-
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мовлює ушкодження біомолекулярних структур клітин (ліпіди, білки, нуклеї-

нові кислоти), порушення їх генома та апоптозу [38, 43, 44, 45].  

«... В Україні наразі відсутні чинні загальнодержавні нормативно-правові 

акти, які регламентують виробництво, застосування та розповсюдження НМ і 

продуктів на їх основі, не розроблені методи їх виявлення, ідентифікації і кіль-

кісного визначення в об’єктах навколишнього середовища, продовольчій сиро-

вині та харчових продуктах [46, с. 23]». 

Таким чином, НЧ маючи інші фізико-хімічні властивості порівняно з ре-

човинами у звичайному фізико-хімічному стані, можуть суттєво відрізнятися  

механізмом їх впливу на організм. Це зумовлює необхідність проведення по-

глиблених експериментальних досліджень в галузі безпеки НМ, які б дозволили 

визначити шкідливий вплив НЧ на організм людини, яка має контакт з ними на 

виробництві та у навколишньому середовищі. 

 

1.3. Способи отримання НЧ металів та сфери застосування НЧ свинцю 

 

Як свідчать дані літератури [47] на теперішній час відомі два основних 

способи отримання частинок металів нанорозмірного діапазону. Це фізичний і 

хімічний способи. Однак чіткої межі між цими методами не існує. Фізичний 

спосіб полягає в термічному випаруванні НЧ при обробці плазмою, лазером, 

електричною дугою, а також при конденсації вихідного матеріалу в умовах ва-

кууму, механічному диспергуванні, електроерозії, літографії. [48, 49, 50]. При-

кладами хімічних методів є золь-гель синтез, хімічне осадження, синтез в міце-

лах. Особливе місце займають методи, де НЧ утворюються в результаті різних 

«фізичних» впливів, наприклад, ультразвуку, або мікрохвиль. До чисто хіміч-

них методів можна віднести такі способи отримання, в яких НЧ утворюються з 

прекурсорів, які не піддаються сильним впливам, наприклад, випаровуванню 

[51]. В Україні для промислового виробництва НМ активного розвитку набули 

методи, що базуються на електронно-імпульсних і плазменних технологіях [52, 

53, 54]. 
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На сьогодні відомо безліч способів отримання НЧ свинцю. В роботі В. 

Усова та ін. [55] зазначені деякі з них. Серед них, спосіб отримання НЧ свинцю 

при електролітичному осадженні з водних розчинів [56], спосіб сумісного по-

дрібнення алюмінію та свинцю у шаровому млині, впродовж 2–12 годин [57], 

спосіб диспергування розплаву свинцю в розчині висококиплячого керосину, 

що містить стеаринову кислоту [58]. Також НЧ свинцю отримують при віднов-

ленні свинецьорганічних з'єднань в полімерних матрицях. Принцип цього ме-

тоду полягає у взаємодії [Pb {N (SiMe3) 2} 2] з відновником [H2Al (OtBu)]2 в 

порах оксидно-алюмінієвої мембрани з розмірами пор 60 нм [59]. При опромі-

ненні УФ-випромінюванням Pb(C2H5)4 утворюються НЧ свинцю, які осідають у 

вигляді плівки на внутрішній поверхні кварцевого реактора [60]. Стабілізовані 

тіолами НЧ свинцю з розміром від 2 нм до 6 нм отримують методом кріосинте-

зу [61]. Також відомі способи отримання НЧ свинцю методами термолізу 

Pb(CH3COO)2 у присутності цетилтриметиламонію броміду, полівінілпіролідо-

ну та етиленгліколю при 200° С [62] та радіолізу (γ-опроміненням 60Co) розчину 

Pb(ClO4)2 у присутності поліетиленаміну [63]. В Усов та ін. [55] запропонували 

спосіб отримання НЧ свинцю розкладанням стеарата свинцю в н-октанолі. Суть 

цього методу полягає в отриманні розчину стеарата свинцю в н-октанолі з по-

дальшим його кип'ятінням при 195°C. Після чого розчин охолоджують і шля-

хом фільтрації відокремлюють від нього непрореагувавший стеарат свинцю і 

продукти його розпаду. Потім осаджують НЧ свинцю шляхом центрифугуван-

ням і промивають їх у толуолі. В результаті отримують НЧ з розміром менше 

10 нм. 

НЧ PbS, що проявляють ефект квантових точок використовують в напів-

провідниках, в наносенсорах, біочіпах, сонячних батареях, нанолюмінофорах – 

для виявлення структур, хімічних речовин та інфекційних агентів в організмі 

людини [64, 65, 66, 67]. Скло з НЧ халькогенідів свинцю є перспективним оп-

тичним матеріалом, що використовуються у медицині, волоконно-оптичних си-

стемах зв'язку, дальнометрії, телекомунікації та інших областях [68].  
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У літературі зазначено [69, с. 3], «… сульфід свинцю (PbS) широко засто-

совується в інфрачервоній техніці, мікро- і оптоелектроніці. Його електронні 

властивості, як і властивості інших напівпровідників, істотно змінюються при 

переході з крупнокристалічного стану в наноструктурований. Це відкриває нові 

можливості застосування оптичних властивостей наноструктурованого PbS у 

видимому і інфрачервоному діапазонах спектру. Наноструктурований сульфід 

свинцю, переважно у вигляді плівок, може використуватися для розширення 

спектрального діапазону ІЧ-фотоприймачів і детекторів, призначених для вияв-

лення теплових джерел, в фотопомножувачах і приладах нічного бачення і оп-

тичних перемикачах». 

Таким чином, широке отримання та використання НЧ свинцю у різних 

сферах промисловості та побуту створює загрозу для здоров’я працюючих і на-

селення, яке проживає поблизу шкідливих свинцевих виробництв, або на за-

бруднених свинцем територіях. Саме тому виникає потреба більш детально ви-

вчити процеси утворення НЧ свинцю, сфери їх застосування, можливі шляхи 

проникнення в організм працюючих тощо.  

 

1.4.  Шляхи надходження НЧ металів в організм 

 

Вважається, що основними шляхами надходження НЧ в організм є інга-

ляційний (з повітрям), пероральний (з їжею та водою) та транскутанний (крізь 

шкіру) [70,71,72,73]. 

Найпоширенішим шляхом потрапляння НЧ в організм є інгаляційний. 

Потрапляючи з повітрям у вигляді аерозолю, частинки нанометрових розмірів 

легко проникають у внутрішньолегеневий простір, вільно поступають із легенів 

у кровотік і таким чином, можуть транспортуватися в різні системи й органи. 

Завдяки своїм малим розмірам НЧ можуть швидко долати біологічні бар’єри, 

надходити до організму та розподілятися по внутрішнім органам. Через шлун-

ково-кишковий тракт НЧ потрапляють з їжею, водою та навіть зі слизом диха-

льних шляхів. Вважається, що НЧ, які потрапляють до кишечника, здатні про-
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никати крізь його слизові оболонки та розподілятися по організму гематоген-

ним шляхом [28,74,75,76]. 

В той самий час невиправдано мало уваги приділяється проблемі проник-

нення НЧ крізь шкіру. Як відомо, вона є складним у структурно функціональ-

ному плані органом, який може приймати активну участь в процесах надхо-

дження (всмоктування) НЧ в живий організм, а також забезпечувати процеси їх 

метаболічних перетворень і екскреції з організму [77, 78, 79]. 

Саме крізь шкіру людина контактує з зовнішнім середовищем. Поверхня 

шкіри у людини займає 2м2. Вона виконує безліч різноманітних функцій, най-

важливішою з яких є бар'єрна. В її забезпеченні провідну роль відіграє роговий 

шар епідермісу (stratum corneum), що складається з корнеоцитів - клітин, позба-

влених ядер і органел, занурених в позаклітинний ліпідний матрикс [80]. Верхні 

ряди рогового шару постійно злущуються, очищуючи шкіру від мікроорганіз-

мів, алергенів та інших забруднюючих факторів зовнішнього середовища. Ни-

жній ряд рогових клітин, з'єднаний з ліпідним комплексом, власне і виконує 

бар'єрну функцію [81].  

Як зазначено в роботі І.С. Чекмана та ін. [30, с. 20] «... cеред відомих де-

в'яти функцій шкіри дві - захисна і всмоктувальна - знаходяться в постійному 

протиборстві. Захисна функція перешкоджає проникненню в організм чужорід-

них речовин. Всмоктувальна функція постійно залежить від видільної, яку за-

безпечують потові і сальні залози, а також епідерміс. Через секрет потових за-

лоз в організм можуть проникати водорозчинні речовини, а через секрет саль-

них залоз - жиророзчинні. На цьому прикладі видно, як функції шкіри взаємо-

діють між собою. Завдяки цій взаємодії створюються оптимальні умови життє-

діяльності організму в цілому». 

При проходженні речовин крізь шкіру слід розрізняти власне резорбцію 

(проникнення речовин у кров) і фіксацію токсикантів в шкірних покривах. В 

силу того, що багато токсичних речовин проникають крізь шкіру надзвичайно 

повільно, орган може виконувати функції своєрідного депо. Ефекти токсичної 
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дії в цьому випадку розвиваються поступово і по закінченню досить тривалого 

прихованого періоду [82].  

На процес резорбції речовин крізь шкіру найбільшою мірою впливають 

фізико-хімічні властивості токсикантів і перш за все здатність розчинятися в 

ліпідах (ліпофільність). Існує чітка кореляція між величиною коефіцієнта роз-

поділу в системі масло / вода і швидкістю резорбції. Ліпофільні агенти досить 

легко долають шкірний бар'єр. Гідрофільні агенти, і особливо заряджені моле-

кули, практично не проникають крізь шкіру [82]. 

Пошкодження рогового шару призводить до посилення резорбції токси-

кантів. У роботі [83] автори приводять дані про швидкість дифузії води крізь 

непошкоджену шкіру, ізольований епідерміс і ізольований роговий шар. Швид-

кість дифузії води крізь інтактну шкіру і ізольований епідерміс в цілому такі ж, 

як крізь роговий шар. Що стосується ізольованої дерми, то вона бар’єрної фун-

кції не виконує. Ці та інші дослідники відмічали, що після видалення рогового 

шару всмоктування речовин крізь шкіру різко збільшується. Звідси випливає 

важливий висновок: шкіра позбавлена рогового шару епідермісу, являється 

слабким бар’єром [84]. 

Таким чином, основними шляхами надходження НЧ в організм є органи 

дихання, органи шлунково-кишково тракту та шкіра. Проблеми, пов’язані з ви-

вченням механізмів пошкодження бар'єрної функції шкіри за дії на її непошко-

джену поверхню НЧ та механізми їх транскутанного проникнення в організм 

досі залишаються не вивченими та потребують проведення комплексних фун-

даментальних досліджень.  

 

1.5.  Проникнення НЧ металів крізь шкіру та фактори, які сприяють їх 

проникненню в організм 

 

Як зазначено в роботі [85, с. 27] «... шляхами проникнення мікро- і НЧ 

крізь шкіру можуть бути її природні канали: волосяні фолікули, діаметр яких 

становить 10-70 мкм, сальні залози, вивідні протоки потових залоз з діаметром 
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60-80 мкм [86] і гідрофільні пори, що пронизують клітини епідермісу, які ма-

ють діаметр менше 10 нм [87]». Слід зазначити також можливість проникнення 

НЧ трансепідермальним шляхом (крізь епідерміс), трансцелюлярним шляхом 

(крізь мембранні пори клітин), та інтрацелюлярним шляхом (по міжклітинним 

щілинам) [88].  

Lekki та ін [89] досліджували можливу роль волосяних фолікул в погли-

нанні НЧ TiO2 крізь шкіру. Автори відмітили, що НЧ можуть проникати  всере-

дину фолікулів на глибину приблизно 400 нм, проте в життєздатних шарах епі-

дермісу вони виявлені не були.  

В якості моделі для дослідження здатності проникати в шкіру і волосяні 

фолікули були використані квантові точки (КТ) розміром 40 нм [90]. Погли-

нання крізь шкіру оцінювалось крізь 24 год після нанесення. Авторами відзна-

чено, що КТ знаходились в роговому шарі між корнеоцитами та в отворах воло-

сяних фолікул без подальшого проникнення їх в життєздатні шари епідермісу. 

Для визначення клітинного поглинання автори інкубували КТ розміром 10 нм з 

епідермальними кератиноцитами людини впродовж 24 годин. В результаті було 

встановлено, що КТ знаходились здебільшого в цитоплазматичних вакуолях 

корнеоцитів. 

Baroli та ін. [91] виявили, що НЧ заліза, розміри яких співпадають з діа-

метром природних пор, проходять крізь роговий шар та проникають у структу-

рні елементи дерми. НЧ більших розмірів всмоктуються крізь протоки шкірних 

залоз та крізь волосяні фолікули діаметром не менше ніж 5 мкм. 

Дослідження [92] щодо здатності свинцю забруднювати поверхню шкіри 

людини і проникати в її глибокі шари встановили, що дисперсний склад пило-

вих частинок свинцю в змивах зі шкіри після 10 хвилин і через 6 годин істотно 

відрізняється. Так, в змивах, взятих з рук після 10-хвилинного контакту їх зі 

свинцем, присутня значна кількість мікрочастинок свинцю менше 5 мкм. Разом 

з тим 6-годинна експозиція мікрочастинок свинцю на шкірі рук привела до змін 

в їх дисперсному складі. В змивах з поверхні шкіри рук переважали крупноди-

сперсні частинки розміром 15-30 мкм. Автори припускають, що дрібнодиспер-
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сні частинки здатні проникати в більш глибокі шари епідермісу, та накопичува-

тись у вивідних протоках потових залоз. У роботі [93, с.471] автори відмічають, 

«... що проникнення НЧ крізь шкіру залежить від багатьох факторів, які можна 

розділили на три групи. Перша група - це властивості самої шкіри, такі як тов-

щина, швидкість кровотоку, ступінь гідратації рогового шару, щільність розта-

шування придатків, цілісність шкіри, характер метаболізму [94-99]. До другої 

групи належать фізико-хімічні характеристики НЧ (розмір, форма, заряд) та 

властивості розчинника в якому дисперговані частинки [100-104]. Третя група 

чинників це зовнішні фізико-хімічні впливи, що сприяють поліпшенню прони-

кності шкіри для НЧ. До таких впливів відноситься ультразвук, опромінення 

ультрафіолетом, іонофорез, фотомеханічний вплив, фракційна лазерна мікроаб-

ляція, застосування для перфорації шкіри мікроголок, використання методики 

поверхнево-епідермальних відривів, застосування хімічних підсилювачів про-

никності на основі розчинників ліпідних містків рогового шару [105-114]».  

Аналіз даних сучасної наукової літератури, відібраної з бази даних «Pub-

Med» та посилань в мережі Інтернет (пошукова база Google 

[http:www.google.com.ua] свідчить про те, що всі дослідження, присвячені ви-

вченню особливостей, закономірностей та механізмів проникнення НЧ крізь 

шкіру проведено на експериментальних моделях in vitro та in vivo з них 47% 

усіх досліджень проведено на шкіри лабораторних тварин, а 51% на шкірі лю-

дини (рис. 1.1; 1.2). Відмінності структури шкіри у різних видів тварин, такі 

як товщина шкіри, ліпідний склад, щільність шерсті, можуть істотно впли-

вати на терміни проникнення НЧ. Шкіра щурів і кроликів більш проникна, 

ніж шкіра людини, в той час як проникність шкіри морських свинок, свиней 

і мавп ближча до проникності шкіри людини [115]. Суттєво впливає на 

швидкість проникнення НЧ цілісність шкірного покриву.  

Labouta та ін. [116] досліджували проникнення НЧ золота розміром 15 нм 

крізь шкіру. Встановлено, що повне видалення рогового шару та епідермальних 

ліпідів призводило до збільшення в 28 разів швидкості проникнення НЧ в дер-

мальні шари шкіри. 
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За даними інших досліджень на швидкість проникнення НЧ впливає ме-

ханічне пошкодження шкіри. Так в роботі Larese та ін. [117] відмічено, що НЧ 

срібла з мінімальними розмірами 9,8 нм і максимальними розмірами 48,8 нм у 

п'ять разів швидше проникають крізь пошкоджену шкіру ніж крізь інтактну. В 

Рис. 1.1. Відносні показники експериментальних моделей при дослідженні 
механізмів резорбції НЧ крізь шкіру. 

Рис. 1.2. Різні види зразків шкіри, що використовуються в експерименталь-
них моделях при дослідженні резорбції та механізмів токсичної дії НЧ і НМ. 
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дослідженнях проведених Lee та ін. [118] показано, що поверхневий розріз 

шкіри (шириною 1 мкм), сприяє проникненню НЧ оксиду заліза розміром 4-10 

нм у міжклітинний та у внутрішньоклітинний простір епідермісу. Наявність на-

віть невеликих порізів також сприяє проникненню НЧ в глибокі шари шкіри, 

звідки вони можуть потрапляти в кровоносну систему  

Ризик проникнення крізь шкіру НЧ збільшується і при її механічному на-

пруженні. Так, в роботі [119] відмічено, що НЧ BeO розміром 500 нм, 1 мкм, 2 

мкм та 4 мкм проникають в епідерміс у 2 з 11 зразків шкіри (18%) при згинанні 

кисті протягом 15 хв, у 5 з 12 зразків (41%) при згинанні протягом 30 хв, і в 9 з 

16 зразків (56%) при згинанні протягом 60 хв. Проникнення частинок в дерму 

виявлялося у 2 зразках шкіри, після згинання кисті протягом 60 хв. 

Дослідження, що стосуються проникнення фулеренів в комплексі з пеп-

тидами крізь шкіру показали, що комплекс фулерен-пептид не виявлявся в шкі-

рі. Імітація механічних напружень шкіри (таких як ходьба) протягом 60 і 90 хв- 

призвела до проникнення матеріалу в більш глибокі шари шкіри. Слід зазначи-

ти, що проникнення залежало від часу механічного напруження. Згинання по-

винні бути протягом щонайменше 60 хв, щоб НЧ змогли проникнути в шкіру. 

Так, при згинанні протягом 60 хв цей комплекс виявлявся в міжклітинному 

просторі зернистого шару епідермісу, а при 90 хв у дермі [120]. Автори дійшли 

до висновку, що проникнення фулеренів відбувається за допомогою механізму 

пасивної дифузії. Таким чином, рух НЧ в організм крізь шкіру залежить від гід-

рофобності ліпідів, які знаходяться між епідермальними клітинами і відповіда-

ють за бар'єрну функцію шкіри. Можна припустити, що сили, що діють на шкі-

ру під час згинання викликають зміни в морфологічній та архітектурній органі-

зації ліпідів верхніх шарів епідермісу. Збільшення розміру міжклітинного прос-

тору під час механічної стимуляції призводить до збільшення проникнення час-

тинок в шкіру.  

Унікальні фізико-хімічні властивості НМ обумовлюють особливості їх 

біологічної дії. Так, у літературі наявні дані про те, що швидкість проникнення 

НЧ крізь шкіру залежить від їх розміру. 
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В роботі [121] вивчали проникнення золотих наносфер розміром 15 нм, 

102 нм і 198 нм крізь шкіру. За допомогою трансмісійнойної електронної мік-

роскопії (ТЕМ) виявлено, що частинки розміром 15 нм знаходились як в епіде-

рмальному, так і в дермальних шарах шкіри. В той самий час проникнення час-

тинок розміром 102 нм, 198 нм було мінімальним, їх накопичення спостеріга-

лось лише в роговому шарі епідермісу. Іншими авторами [122] досліджено про-

никнення крізь шкіру НЧ аморфного високодисперсного кремнезему. НЧ роз-

міром (70 нм, 300 нм та 1000 нм) наносили на шкіру щурів впродовж 28 днів, у 

дозі 100 мг/кг. Встановлено, що НЧ розміром 70 нм проникали в шкіру та вияв-

лялися в регіонарних лімфатичних вузлах, гепатоцитах, корі головного мозку і 

гіпокампі. Слід зазначити, що в кератиноцитах вони розподілялись по всій ци-

топлазмі, у ядрі та в ядерцях. Що стосується частинок розміром 300 нм та 1000 

нм їх виявляли лише в ендосомах кератиноцитів. Крім цього, інші  автори [123] 

дослідили вплив НЧ аморфного високодисперсного кремнезему на клітинну 

проліферацію. Отримані результати свідчать про те, що частинки меншого роз-

міру пригнічують проліферацію клітин кератиноцитів лінії HaCaT сильніше, 

ніж частинки більшого розміру. В дослідженнях [124] показано, що при введен-

ні НЧ срібла розміром 30 нм в шкірі виникає комплекс реактивних змін. Відра-

зу після введення настає фаза запалення, яка змінюється фазою регенераційного 

гістогенезу з формуванням грануляційної тканини, і завершує процес фаза ада-

птивної перебудови. Найбільш специфічні зміни відбуваються на 7-14 добу, ко-

ли в дермі набряк і клітинна інфільтрація змінюється формуванням «грануля-

ційної тканини», порушенням фіброархітектоніки і посиленням колагеногенеза. 

Зміни стосуються і епідермісу, де слідом за деструктивними порушеннями, по-

чинають переважати процеси регенерації. Автори припускають, що під впли-

вом НЧ срібла відбувається підвищення функціональної активності і посилю-

ється білковий синтез в фібробластах. Посилення білок синтезуючої функції 

фібробластів підтверджується зміною фіброархітектонікі і появою великої кіль-

кості менш організованих або коротких колагенових фібрил. Порівнюючи ре-

зультати цих досліджень з даними літератури, що вказують на посилення кола-
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геногенеза під впливом НЧ срібла, [125] можна припустити наявність стиму-

люючого впливу НЧ срібла на функціональну активність клітин дерми. В епі-

дермісі також зазначалося гіперплазія органел базальних клітин, які беруть 

участь в білок синтезуючих процесах. 

У ряді робіт досліджено вплив поверхневого заряду і форми на рівень 

проникнення НЧ крізь шкіру. Ryman-Rasmussen та ін. [126] встановили прони-

кнення крізь шкіру еліпсоїдних та сферичних квантових точок (КТ), діаметром 

(6 нм х 12 нм) та (4,6 нм) з нейтральним (поліетиленгліколь), аніонним (карбо-

нові кислоти) та катіонним (поліетиленгліколь амін) зарядом вже через 8 годин 

після нанесення. При порівнянні сферичних та еліпсоїдних КТ з аніонним заря-

дом виявлялося, що КТ сферичної форми проникають в роговий шар через 8 

годин після їх потрапляння на шкіру, в той час як еліпсоїдні КТ через 24 годи-

ни. В інших дослідженнях [127] вивчали проникнення крізь інтактну шкіру НЧ, 

виготовлених з вуглецевих і полімерних матеріалів. Методом конфокальної мі-

кроскопії при нанесенні на шкіру еліпсоїдних наносфер (4,6х12 нм), покритих 

поліетиленгліколем, показано їх проникнення крізь роговий шар і накопичення 

в епідермісі і дермі також через 8 годин після нанесення. 

Rancan та ін. [128] досліджували проникнення в шкіру і клітинне погли-

нання НЧ аморфного кремнезему з різним поверхневим зарядом та різних роз-

мірів (42, 75, 190 і 291 нм). Епідермальні клітини і клітини Лангерганса інкубу-

вали з нейтральними та позитивно зарядженими НЧ аморфного кремнезему. 

Поглинання НЧ аморфного кремнезему в обох типах клітин посилювалось для 

позитивно заряджених частинок. В противагу цьому, результати інших дослі-

джень вказують на те, що негативно заряджені НЧ проникають в шкіру біль-

шою мірою, ніж нейтральні, або позитивно заряджені частинки. Прикладом 

цього можуть служити дослідження Kohli та інших, [129] які вивчали вплив 

розміру і заряду на проникнення НЧ крізь шкіру. Флуоресцентні латексні НЧ в 

діапазоні розмірів (50 нм, 100 нм, 200 нм і 500 нм) з різним зарядом (нейтраль-

ним, позитивним і негативним) наносили на поверхню шкіри свині. В результа-

ті цих досліджень було встановлено, що тільки негативно заряджені частинки 
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розміром 50 нм і 500 нм накопичувались в роговому шарі і проникали в життє-

здатній епідерміс. Позитивно заряджені і нейтральні НЧ, не проникали в шкіру. 

Автори вважають, що проникнення НЧ може бути результатом відштовхування 

сил, що діють між негативно зарядженими ліпідами всередині шкіри і НЧ на 

поверхні, що призводить до тимчасової ініціації каналів в шкірі і дозволяє про-

никненню частинок. Lee та інші [130] досліджували золоті наностержні з метою 

вивчення впливу їх поверхневого заряду на проникність крізь шкіру. Дані ТЕМ 

показали, що щільність електронно-щільних точок золотих наностержнів, які 

проникають в роговий шар значно збільшується при негативному заряді НЧ у 

порівнянні з позитивно зарядженими. 

Важливу роль у поглинанні НЧ крізь шкіру відіграє природа розчинника в 

якому суспензовані НМ. Це може призвести до зміни структури шкіри, отже, 

збільшити або зменшити її проникність, а також вплинути на фізико-хімічні ха-

рактеристики НМ, такі як агломерація частинок, заряд та інші, що є важливими 

параметрами з погляду шкірної абсорбції. Використання толуолу в якості дис-

персійного середовища для частинок колоїдного золота діаметром 15 нм збіль-

шує концентрацію НЧ в інтактній шкірі, особливо в шипуватому шарі епідермі-

су [131]. При використанні сіркоорганічних з'єднань, що підсилюють трансдер-

мальну дифузію, таких як диметилсульфоксид (ДМСО) і тиофансульфоксид 

(ТОФС) з розчином НЧ золота, встановлено більш глибоке їх проникнення (до 

сітчастого шару дерми) при використанні ДМСО. При місцевому нанесенні на 

шкіру НЧ золота, що містили ТОФС, не було виявлено їх проникнення в під-

епідермальні шари шкіри, здебільшого НЧ знаходились на поверхні епідермісу, 

як залишки нанесеннного препарату. Крім того спостерігалося їх значна кіль-

кість на поверхні кутикули та в області воронок волосяних фолікулів [132]. 

Площа аплікації та доза застосування також суттєво впливають на результати 

будь якого експерименту. В роботі [116] повідомляється, що НЧ золота не про-

никають крізь роговий шар епідермісу при використанні 0,5 мл об’єму розчину 

на 1,76 см2 площі дифузії. В той самий час висновки Sonavane та ін. свідчать 
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про проникнення НЧ золота таких самих розмірів у дермальні шари шкіри при 

використанні 4 мл об’єму розчину на 6,3 см2 площі дифузії [121]. 

Необхідною умовою, яка має супроводжувати будь-яке дослідження що-

до проникнення НМ крізь шкіру є їх адекватна характеристика. Автори [133] в 

своїй роботі пропонують документ в якому представлений перелік фізико-

хімічних властивостей для докладного опису промислових нанооб'єктів, які 

підлягають токсикологічному тестуванню, з використанням окремої стандарт-

ної термінології бази даних ISO [134, 135]. Запропоновані властивості, а також 

методи вимірювання наноoб’єктів представлені у таблиці (табл.1.1). Слід особ-

ливо відзначити, що матеріали розроблені на основі нанотехнології все ширше 

входять у побут людини. Сучасні сонцезахисні безбарвні креми здебільшого 

містять НЧ діоксину титану (TiO2) та оксиду цинку (ZnO), які використовують-

ся в якості фізичних УФ-фільтрів. 

Науковий Європейський комітет з косметики і непродовольчих товарів 

(SCCNP) [135] опублікував статтю, де досліджувались мікро- і НЧ TiO2. Дослі-

дження проводилося на шкірі свині, миші і людини з частинками розміром від 

10 нм до 100 нм. НЧ діоксиду титану були виявлені в отворах волосяних фолі-

кул, але вони не проникали в життєздатні шари епідермісу [136, 137]. Ці дані 

співпадають з іншими дослідженнями, які показують, що після повторного за-

стосування емульсії масло в воді, яка наносилась на шкіру добровольців (про-

тягом 4 днів), що містила НЧ TiO2 розміром 17 нм, вони проникли тільки у вер-

хній роговий шар епідермісу і накопичувались в каналах волосяних фолікул. 

Концентрація TiO2 в каналах волосяних фолікулах була на два порядки нижче, 

ніж у верхніх шарах шкіри [138]. Schulz [139] та інші досліджували вплив на 

шкірну абсорбцію трьох різних препаратів, що містили різні за розміром части-

нки TiO2 (10-15 нм, 20 нм і 100 нм), різну форму та гідрофобні / гідрофільні ха-

рактеристики. Препарати наносились у вигляді емульсії масло-в-воді на шкіру 

передпліччя добровольців. Тривалість експозиції становила 6 годин. 



44 
 

 

 

Таблиця 1.1 

Докладний огляд фізико-хімічних властивостей для опису промисло-
вих нанооб'єктів, що підлягають токсикологічному дослідженню, з вико-

ристанням окремої стандартної термінології бази даних ISO *. 
 

Властивості Опис Методи вимірювання 
Еквівалентний 

діаметр 
Діаметр сферичної частинки 
з відомими властивостя-
ми,має таку ж дію на засоби 
вимірювань, що і вимірюва-
на частинка. 

Динамічне розсіювання світла; аналіз 
відстеження НЧ; енергодисперсійна 
рентгенівська спектроско-
пія;ексклюзивна хроматографія; Аналіз 
зображень СЕМ, TEM, СPМ та ДС. 

Стан агрегації / 
агломерації 

Агрегат: частини, що містять 
сильно пов'язані конденсо-
вані частинки, або де площа 
зовнішньої поверхні може 
бути значно меншою, ніж 
сума розрахункових площ 
поверхні окремих компонен-
тів; 
Агломерат: сукупність слабо 
пов'язаних частинок або аг-
регатів в яких зовнішня пи-
тома поверхня дорівнює сумі 
питомих поверхонь окремих 
компонентів. 

Аналіз СЕМ, TEM або СPМ зображень; 
ЕРС; рентгеноструктурний аналіз; ма-
локутове розсіювання нейтронів, рео-
логічні методи аналізу; аналіз траєкто-
рій НЧ. 

 

Форма Зовнішня геометрична фор-
ма частинок 

Аналіз СEM, TEM або СPМ зображень. 

Властивості 
поверхні 

Площа поверхні Аналіз СEM, TEM або СPМ зображень; 
рідинна, або газова хроматографія; рі-
динна порозиметрія. 

Хімічний склад 
поверхні 

Атомний склад поверхні НЧ Оже-спектроскопія; РФС; мас- спект-
рометрія вторинних іонів; спектроско-
пія електронних втрат енергії, ЕРС.

Поверхневий 
заряд 

 

Поверхневий електричний 
заряд НЧ 

Ізоелектрична точка; електрофоретичне 
розсіювання світла; електрофорез; 
електроосмос. 

Розчинність 
 

Максимальна маса речовини, 
яка розчинена у даному об'-
ємі конкретного розчинника 
при заданих умовах. 

Відсутні конкретні методи оцінки роз-
чинності нанооб'єктів. 
 
 

Дисперсність 
 
Визначається відношенням 
загальної поверхні всіх час-
тинок до їх сумарного об'-
єму, або маси. 

Методи оцінки дисперсності засновані 
на вимірах еквівалентного діаметра, за-
значені вище. 
 

* - представлено з використанням даних [135] 
 
 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih9fi33KTKAhUHAHMKHQjHCHMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7&usg=AFQjCNEp2SugkwNzu_gQeHVIBMDWu9aBSw�
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih9fi33KTKAhUHAHMKHQjHCHMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7&usg=AFQjCNEp2SugkwNzu_gQeHVIBMDWu9aBSw�
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih9fi33KTKAhUHAHMKHQjHCHMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7&usg=AFQjCNEp2SugkwNzu_gQeHVIBMDWu9aBSw�
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih9fi33KTKAhUHAHMKHQjHCHMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7&usg=AFQjCNEp2SugkwNzu_gQeHVIBMDWu9aBSw�
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Зразки тканини взяті за допомогою біопсії шкіри досліджувалиcь методом 

СЕМ, щоб візуалізувати розподіл частинок в різних шарах шкіри. В результаті 

було виявлено, що НЧ TiO2 не проникали у живі клітини епідермісу та у дерму, 

а тільки виявлялися на поверхні рогового шару.  

Проте, іншими авторами [140] доведено, що частинки TiO2 розміром 20 

нм із гідрофобним покриттям краще проникають крізь роговий шар, але в ему-

льсії типу «вода в олії», ніж в емульсії «олія у воді». В інших дослідженнях 

[141] визначали проникнення і токсичність НЧ TiO2 розміром (10 нм, 25 нм та 

60 нм). Як свідчать результати цих досліджень, НЧ TiO2 не проникали крізь ро-

говий шар після 24 год впливу на ізольовану шкіру. Тим не менше, після 60 

днів впливу на шкіру НЧ TiO2  досягали життєздатних шарів епідермісу та були 

виявлені в печінці, серці, легенях та селезінці. У той же час, вони також викли-

кали окислювальний стрес, про що свідчило підвищення рівня малонового 

диальдегіду і зниження активності супероксиддисмутази в цих тканинах. В го-

ловному мозоку і нирках НЧ TiO2 не були виявлені, тобто НЧ не проникають 

крізь гематоенцефалічний бар'єр. Автори відмічають, що швидше за все нано-

розмірні TiO2 становлять небезпеку для здоров'я людини після тривалого впли-

ву на шкіру.  

Австралійські вчені [142] випробовували два типи сонцезахисних лось-

йонів на добровольцях. Перший склад містив НЧ оксиду цинку розміром бли-

зько 19 нм в діаметрі. Другий - містив ZnO частинки розміром більше 100 нм і 

технічно був за межами нанодіапазону. При цьому вчені застосовували неток-

сичні лосьйони на основі радіоактивних ізотопів Zn68. Їх наносили на шкіру до-

бровольців двічі на день протягом п'яти днів поспіль. Кров і сечу збирали за 

тиждень до початку експерименту, під час самого експерименту, та після закін-

чення експерименту на 6 добу. Після двох днів застосування сонцезахисного 

лосьйону в зразках всіх добровольців були виявлені ізотопи, які вказували на 

те, що частинки цинку, незалежно від того, чи були вони нанорозмірними, або 

трохи більшими, поглиналися крізь шкіру. 
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Таким чином, основними шляхами проникнення НЧ металів крізь шкіру 

можуть бути усі структурні елементи епідермісу та дерми. Проникнення їх у 

організм залежить від багатьох факторів, таких як властивості самої шкіри, 

включаючи її товщину, цілісність, щільність розташування придатків, ступінь 

гідратації рогового шару, швидкість кровотоку, гідрофобність ліпідів. Сприя-

ють проникненню НЧ крізь шкіру їх унікальні фізико-хімічні властивості такі 

як розмір, форма, велика питома поверхня, поверхневий заряд. При цьому важ-

ливу роль у поглинанні НЧ крізь шкіру відіграє природа розчинника в яких во-

ни суспензовані, це може призвести до зміни структури шкіри, отже збільшити, 

або зменшити її проникність, а також вплинути на фізико-хімічні характерис-

тики НМ [143]. 

Проведений аналіз наукової літератури та власних досліджень дозволяє 

зробити наступні висновки:  

1. Забруднення навколишнього середовища важкими металами нині ви-

кликає необхідність досліджень їх токсичного впливу на організм. Серед важ-

ких металів свинець віднесено до глобальних забруднювачів довкілля. Особли-

вого значення на теперішній час набуває проблема вивчення впливу сполук 

свинцю у формі НЧ. Наявні сьогодні в сучасній літературі поодинокі дані не 

дозволяють сформувати повну уяву про токсичність НЧ свинцю та його різних 

сполук. 

2. Частинки металів нанометрового діапазону мають інші фізико-хімічні 

властивості порівняно з їх мікроформами. Саме ці властивості (малі розміри, рі-

зноманітність форм, велика питома площа їх поверхні, поверхневий заряд, ад-

сорбційна активність) визначають їх високу біологічну активність та зумовлю-

ють здатність проникати крізь шкіру. 

3. Проникнення НЧ металів крізь шкіру в першу чергу залежить від її ці-

лісності. На швидкість проникнення НЧ впливає видалення рогового шару та 

епідермальних ліпідів, механічне напруження (залежно від часу його дії), пло-

ща нанесення, час експозиції та природа розчинника в якому суспензовані НЧ. 
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4. Відсутність у літературі даних щодо особливостей проникнення крізь 

шкіру НЧ металів, їх метаболізму та механізму токсичної дії потребує необхід-

ності впровадження комплексних та стандартизованих підходів для визначення 

фізико-хімічних властивостей НЧ, їх дії на клітинні (мембрани, ядро, мітохонд-

рії тощо) та субклітинні (білки, ліпіди, ДНК,РНК тощо) структури епідермісу та 

дерми. Ці дослідження дозволять визначити механізм взаємодії НЧ з біологіч-

ними макромолекулами та з’ясувати можливі шляхи проникнення НЧ крізь 

шкіру. 

 

Список джерел, які використані у розділі 1: №№ 1-143, з них власні 

публікації – № 143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методика та дизайн дослідження 

 
Методику та дизайн дослідження розроблено у відповідності до постав-

лених завдань, для вирішення яких було складено програму гігієнічних і токси-

кологічних досліджень на лабораторних щурах.  

Програма гігієнічних досліджень включала: розробку та відтворення екс-

периментальної моделі технологічного процесу виплавки вторинного свинцю 

(рекуперації металу із відпрацьованих свинцевих АКБ); дослідження закономі-

рностей та особливостей емісії НЧ у повітря на різних етапах технологічного 

процесу рекуперації свинцю; дослідження фізико-хімічних властивостей НЧ у 

пробах повітря, відібраних на різних етапах технологічного процесу (форма, 

розмір, хімічний склад) та оцінку їх небезпеки; порівняльний аналіз фільтрую-

чого полотна аерозольних фільтрів «АФА-ХА» та мембранних фільтрів «МІ-

ЛІПОР» і «СИНПОР». 

Актуальність проведення гігієнічних досліджень при відтворенні експе-

риментальної моделі технологічного процесу рекуперації свинцю зумовлена 

необхідністю отримання нових даних щодо закономірностей та особливостей 

емісії НЧ у повітря на різних етапах технологічного процесу виплавки вторин-

ного свинцю, а також фізико-хімічних властивостей НЧ, що виділяються в по-

вітря, які за рядом об’єктивних причин не можуть бути досліджені в реальних 

умовах виробництва. 

Програма експериментальних токсиколого-гігієнічних досліджень вклю-

чала: відтворення в експерименті на лабораторних щурах моделі хронічного 

впливу на непошкоджену шкіру неорганічних сполук свинцю, представлених 

мікро- і НЧ; виявлення ефектів резорбції крізь шкіру мікро- і наночастинкок 

свинцю та їх порівняльна оцінка; дослідження морфо-функціональних змін 

шкіри при хронічному впливі на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ 
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PbS та визначення закономірностей, особливостей та можливих механізмів їх 

резорбції крізь шкіру в залежності від розміру НЧ, а також обґрунтування кри-

теріїв оцінки їх небезпеки при впливі НЧ свинцю на непошкоджену шкіру.  

Об’єкти, об’єм, обсяги та методи дослідження в узагальненому вигляді 

наведені в таблиці (табл. 2.1).  

 
2.2. Гігієнічні дослідження 

 
Основні етапи технологічного процесу рекуперації свинцю з відпрацьова-

них свинцевих АКБ відтворювали в лабораторних умовах за спрощеною схе-

мою високотемпературної відновлювальної плавки вторинного свинцю [144]. 

За такою схемою виконували: підготовчі операції (зважування свинцевого ло-

му, отриманого з відпрацьованих свинцевих АКБ; завантаження 1 кг свинцево-

го лому та завантаження його у жаростійку порцелянову чашку, діаметром 250 

мм; завантаження чашки з ломом у високотемпературну муфельну піч 

(«TermoLab»); основні операції (розігрів муфельної печі до температури плав-

лення свинцю – 328°C; виплавку чорнового свинцю впродовж 60 хв. при тем-

пературі 370°C; знімання з поверхні розплавленого металу свинцевого дросу 

металевим шпателем; розлив розплавленого свинцю у форми); заключні опера-

ції (вибивання металу та складування злитків).  

Вивчення емісії зважених у повітрі частинок проводили за допомогою 

дифузійного аерозольного спектрометру ДАС 2702 («АероНаноТех», Росія). 

Відбір проб повітря для вивчення фізико-хімічних властивостей зважених у по-

вітрі НЧ проводили на відстані 1,0 м від муфельної печі за допомогою аспіра-

тору ТАЙФУН Р-20-2 з об’ємною витратою повітря 0,5 л/хв.., з’єднаного з по-

глиначем Зайцева, який заповнювали 10 мл. деіонізованої води. Отримані таким 

способом проби фільтрували через мембранний фільтр «Domnick Hunter» (Анг-

лія) із розміром пор 100 н. [145]. Розмір НЧ у фільтратах досліджували методом 

динамічного розсіювання світла за допомогою лазерного спектрометра 

«DinaSizer» (Німеччина), а також методом растрової електронної мікроскопії  
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Таблиця 2.1 
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; 12 
- розподілення зважених у повітрі частинок по фракціям;  6 
- середнього розміру НЧ у пробах повітря (наносайзерометрія); 9 
- фізико-хімічних властивостей зважених у повітрі НЧ (розмір, 
 форма, елементний і хімічний склад) за допомогою методі РЕМ, 
ЕЕДМ, АЕС-ІЗП; 

48 
 

- електронно-мікроскопічні дослідження структури аналітичних 
 мембранних фільтрів типу АФА-Х, «МІЛІПОР» і «СИНПОР». 

9 

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

67 
 

- визначення розрахункових показників НЧ PbS (об’єм, концент-
рація, площа питомої поверхні). 

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; 

72 
 

- оцінка резорбції НЧ PbS крізь шкіру щурів за показниками умі-
сту Pb в органах-мішенях (міокард, печінка, нирки) за допомогою 
методу АЕС-ІЗП;  

65 
 

- дослідження та оцінки ефектів хронічної дії на шкіру щурів НЧ 
PbS розміром 12,5 нм і 100 нм за даними:  

проби 
 

- умісту макро- і мікроелементів (Cu, Fe, Zn, Ca, Mg) в органах 
мішенях: 

324 

- змін біохімічних показників ПОЛ і АОЗ (концентрація ТБК- 
АП, активність КА і СОД у сироватці крові та еритроцитах, а 
також гомогенатах печінки та нирок щурів; 

288 

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

120 

- гістологічних, гістохімічних, морфометричних і ультраструк-
турних змін органів-мішеней (міокард, печінка, нирки). 

321 
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(мікроскоп «Tescan MIRA3» («Tesla», США) з системою локального елементно-

го енерго-дисперсійного мікроаналізу «Oxford Advanced Aztec Energy (IE350) / 

X-max 80») у відповідності до рекомендацій [146]. Концентрацію хімічних ре-

човин у пробах повітря досліджували методом атомно-емісійної спектроскопії з 

індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) за допомогою приладу «Орtima 2100 

DV» («Perkin-Elmer», США) [147].  

Структуру поверхні фільтруючого полотна аналітичних аерозольних фі-

льтрів «АФА-ХА» та мембранних фільтрів «МІЛІПОР» і «СИНПОР» вивчали 

за допомогою методу растрової електронної мікроскопії. Для цього зразки фі-

льтрів монтували на алюмінієвих предметних столиках за допомогою електро-

провідного клею, після чого за допомогою приладу «Gatan 682» PECS (Preci-

sion Etching Coating System for SEM, TEM and LM) наносили шар графіту (10 

нм), після чого зразки досліджували у растровому електронному мікроскопі 

«Tescan MIRA3» при напрузі 10 КВ. Загальний об’єм проведених по програмі 

гігієнічних досліджень представлено в таблиці (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Загальна кількість проведених по програмі гігієнічних досліджень 
 

Об’єкт дослідження Метод дослідження Показники 
Кількість 
досліджень

Наносайзерометрія Розмір 16 

Растрова електронна 
мікросокпія 

Розмір, фор-
ма, структу-
ра 

12 

Енерго-дисперсійний 
мікроаналіз 

Елементний 
склад 

12 

Проби повітря, віді-
брані на різних етапах 
відтворення експери-
ментальної моделі тех-
нологічного процесу 
рекуперації свинцю 

АЕС-ІЗП 
Хімічний 
склад 

48 

Фільтри: «АФА-ХА»,  
«МІЛІПОР», «СИН-
ПОР» 

Растрова електронна 
мікросокпія 

Структура  9 
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2.3. Експериментальні токсикологічні дослідження 

 

Об’єктом експериментальних токсикологічних досліджень були статевоз-

рілі щури-самці лінії Вістар (n=192 щура) другої категорії, з початковою масою 

150-180 г., які утримувалися в стандартних умовах віварію, при середній трива-

лості світлового періоду 11-12 год., температурі повітря 21–240С та його відно-

сній вологості не менше 45% на стандартному харчовому раціоні (гранульова-

ний корм) із вільним доступом до водогінної води, що відстоювалась не менше 

24 год. у відповідності до рекомендацій [148]. За 12 год. до виведення тварин з 

експерименту їх відлучали від їжі та води. Усі маніпуляції з лабораторними 

тваринами проводили з дотриманням вимог Європейської конвенції щодо гу-

манного поводження з лабораторними хребетними тваринами [149].  

В експериментах використовували колоїдні розчини НЧ сульфіду свинцю 

(PbS; м.м. – 239,3 г/моль) із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, стабі-

лізовані 1,0% і 0,5% розчином желатину, що були отримані методом хімічного 

синтезу в інституті фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України (ви-

конавець к.х.н, с.н.с., А.В. Козицький), а також водний розчин тригідрату аце-

тату свинцю (ТГАС; Pb(C2H3O2)2•3Н2О; м.м. – 325,29 г/моль; розчинність у воді 

при +25°С – 55,2 г/л; «ХимЛаборРеактив»;). Усі розчини колоїдів PbS і ТГАС 

були стандартизовані за масовою часткою основної речовини, що дорівнювала 

0,01 ммоль/л.  

Визначення фізико-хімічних характеристик частинок у колоїдах PbS і во-

дному розчині ТГ АС (форма, розмір) за якими проводили розрахунки показни-

ків їх середнього об’єму, концентрації у розчині та площі питомої поверхні час-

тинок проводили за допомогою методу растрової електронної мікроскопії (мік-

роскоп «Tescan MIRA3»), а також динамічного розсіювання світла (лазерний 

спектрометр «DinaSizer»).  

Вивчення особливостей хронічного впливу НЧ PbS і ТГ АС на шкіру щу-

рів проводили з дотриманням вимог передбачених методичними рекомендація-

ми [150].  
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Для відтворення в токсикологічному експерименті моделі хронічної дії на 

непошкоджену шкіру НЧ PbS і ТГАС, попередньо, на спині щурів ножицями 

вистригали вовну на ділянці шкіри, площею 2 см2. Для нашкірних аплікацій ви-

користовували робочі розчини колоїдів PbS і водного розчину ТГ АС, які готу-

вали ex tempore, шляхом десятикратного розведення маточних розчинів деіоні-

зованою водою. За таких умов кінцева концентрація нанесених на шкіру хіміч-

них речовин дорівнювала 0,001 моль/л. Нашкірні аплікації колоїдів PbS і ТГАС 

проводили щодня (5 днів на тиждень), у продовж 3- х місяців. Для цього щурів 

поміщали в спеціальну пластикову камеру для нашкірних аплікацій, наносили 

піпеткою на вистрижену ділянку шкіри 1,0 мл робочого розчину, після чого 

тварин залишали у камері. Після 4- х год. експозиції хімічні речовини змивали з 

поверхні шкіри деіонізованою водою.  

З експерименту щурів виводили через 1, 2 і 3- и місяці, шляхом їх декапі-

тації після попереднього введення в наркоз. Наркоз проводили шляхом ін’єкцій 

у черевну порожнину тварин 2,5% розчину 2,2,2-трибромметанолу («Aldrich») в 

2-метилбутанолі (робоче розведення 1:50 у PBS; доза – 300 мг/кг). 

Усього проведено 3- и серії експериментів у кожній з яких було 4 групи 

(3 піддослідні та 1 контрольна) по 48 щурів у кожній групі. Розподіл тварин у 

групах і серіях, відповідно до термінів хронічного експерименту представлено 

у таблиці (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Розподіл щурів по експериментальним групам і серіям, n 

Серія (термін експерименту) 
Група 

(фактор) І 
(1 міс.) 

ІІ 
(2 міс.) 

ІІІ 
(3 міс.) 

Всього 

Контрольна 16 12 20 48 

1 (ТГ АС) 16 12 20 48 

2 (НЧ PbS 12,5 нм) 16 12 20 48 

3 (НЧ PbS 100 нм) 16 12 20 48 
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Для вивчення фізико-хімічних властивостей використаних в токсикологі-

чному експерименті мікро- і наночастинок неорганічних сполук свинцю (ТГАС 

і PbS) були використані методи динамічного розсіювання світла, растрової еле-

ктронної мікроскопії, а також енерго-дисперсійного мікроаналізу. Для дослі-

дження резорбції мікро- і наночастинок неорганічних сполук свинцю було ви-

користано методи АЕС-ІЗП, за допомогою якого вивчали уміст свинцю та де-

яких макро- і мікроелементів (Fe, Zn, Cu, Ca і Mg) в органах-мішенях щурів, а 

також метод магнітометрії печінки щурів (метод СКВІД; Superconducting 

Quantum Interference Device Superconducting Quantum Interference Device), який 

використовували для інтегральної оцінки резорбції різних за розміром НЧ PbS і 

ТГАС. Для визначення ефектів токсичної дії на непошкоджену шкіру щурів рі-

зних за розміром НЧ PbS і ТГАС, а також порівняльної оцінки використовували 

біохімічні методи дослідження показників ПОЛ і АОЗ, а також морфологічні 

методи дослідження органів-мішеней щурів, використовуючи при цьому гісто-

логічні, гістохімічні, електронно-мікроскопічні та морфо метричні методи. Для 

дослідження закономірностей, особливостей і механізмів резорбції НЧ PbS 

крізь шкіру, залежно від розміру НЧ використовували комплекс гістологічних, 

гістохімічних, морфометричних і електронно-мікроскопічних методів, у тому 

числі у комплексі з методом енерго-дисперсійного мікроаналізу за допомогою 

якого проводили ідентифікацію кумуляції НЧ PbS у тканинних структурах.  

 

2.4. Методи дослідження 

2.4.1. Хіміко-аналітичні.  

 
Хіміко-аналітичні дослідження були використані в роботі для визначення 

кількісного вмісту свинцю, а також окремих мікро- та макроелементів (МЕ) в 

органах-мішенях щурів, які зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру НЧ 

PbS і ТГ АС. При плануванні досліджень брали до уваги той факт, що зміни кі-

лькісного вмісту свинцю в органах-мішенях експериментальних щурів так само, 

як і зміни концентрації ряду макро- та мікроелементів, особливо тих, що прояв-
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ляють антагонізм до свинцю здатні виявити ефект резорбції НЧ PbS крізь непо-

шкоджену шкіру. Для цього в роботі згідно з рекомендаціями [147, 151] було ви-

користано метод АЕС-ІЗП.  

У ході підготовки проб внутрішні органи щурів (печінка, міокард і нирки) 

видалені у тварин після декапітації відмивали від крові фізіологічним розчином 

і зважували. З органів вирізали шматочки, масою 2-3 г, поміщали їх в одноразо-

вий пластиковий лабораторний посуд і зберігали в морозильній камері при -180 

С не більше 2- х тижнів. Руйнування біологічної матриці в пробах для проведен-

ня хіміко-аналітичних досліджень проводили методом кислотної мінералізації. 

Для цього нативні, або розморожені зразки органів подрібнювали ножицями, 

переносили 1-2 г. тканини у фторопластовий циліндр (PTFE, Viton™, Teflon™, 

PFA), доливали 2,5 мл концентрованої очищеної азотної кислоти та витримували 

впродовж 30 хв під скляним стаканом. Після цього проби переносили до мікро-

хвильової печі MWS-2 (Німеччина) в якій при застосуванні режиму «6» проводи-

ли їх мінералізацію.  

Дослідження кількісного вмісту свинцю, а також окремих макро- і мікро-

елементів (Fe, Zn, Cu, Ca і Mg) в біологічних пробах проводили за допомогою 

атомно-емісійного спектрометра «Орtima 2100™ DV» («Perkin-Elmer», США), 

де джерелом збудження спектрів є індуктивно зв’язана плазма. Заміри, обробку 

даних та оцінку визначених показників проводили, відповідно до методичних 

вимог і рекомендацій [147, 151, 152]. 

 

2.4.2. Біохімічні. 

 
Субстратом для біохімічних дослідження була сироватка крові, лізат ери-

троцитів та гомогенати внутрішніх органів щурів (печінка та нирки). У цих 

субстратах визначали концентрацію ТБК- активних продуктів (малонового діа-

льдегіду – МДА), активність ферменту супероксиддисмутази (СОД; КФ 

1.1.15.1), активність каталази (КТ, КФ 1.11.1.6) та концентрацію білку.  
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Сироватка крові. Після декапітації тварин кров відбирали в 2- і пробірки 

для центрифугування, одна з яких містила 0,05 мл гепарину. Для отримання си-

роватки пробірки з кров’ю (1,5-2 мл) поміщали в лабораторну центрифугу за 

допомогою якої кров центрифугували 15 хв при 3000 об/хв. Після цього сиро-

ватку, що не містила формених елементів крові переносили в іншу пробірку.  

Лізат еритроцитів. Еритроцити відділяли із проб крові з гепарином, шля-

хом відділення плазми після її центрифугування при 3000 об/хв. у продовж 5 

хв. Плазму відбирали, а еритроцити тричі промивали охолодженим фізіологіч-

ним розчином. Для цього використовували лабораторну центрифугу і режим 

центрифугування 3000 об/хв по 5 хв. Відмиті еритроцити гемолізували дисти-

льованою водою, шляхом додавання до суспензії клітин двохкратного об’єму 

дистильованої води. Суміш збовтували протягом 10 хв і центрифугували при 

8000 об/хв з метою видалення стром еритроцитів. Для досліджень використову-

вали супернатант. 

Гомогенати органів. Після видалення внутрішніх органів їх відмивали від 

крові фізіологічним розчином, зважували та відбирали 2 г тканини, яку подріб-

нювали ножицями і розтирали у ступці. Усі операції проводили на холоду. До 

подрібненої маси у співвідношенні 1:100 додавали водний розчин з 0,005 N Tris 

і 0,1 N KСl (pH-7,4). Отримані гомогенати переносили в центрифужні пробірки, 

після чого гомогенати центрифугували впродовж 10 хв. при 4500 об/хв Після 

цього супернатант переносили в нові пробірки з яких відбирали відповідні 

аклівоти для проведення біохімічних досліджень.  

Концентрацію ТБК-активних продуктів досліджували за допомогою спе-

ктрофотометричного методу Mihara у модифікації Є. Н. Коробейникової [153]. 

В основу методу покладено принцип визначення концентрації забарвленого 

триметинового комплексу, що утворюється в ході реакції при взаємодії МДА з 

2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК) при температурі 1000 С у кислому середо-

вищі. Утворений у ході реакції триметиновий комплекс характеризується наяв-

ністю однієї молекули МДА і двох молекул ТБК, що зумовлює його максимум 
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поглинання при λ= 535 нм Коефіцієнт молярної екстинції триметинового ком-

плексу становить ε=1,56×105 М-1⋅см-1 [154].  

У ході проведення реакції для осадження протеїнів до 1 мл гемолізату 

еритроцитів, або гомогенату органів додавали 4,5 мл 20% фосфорновольфрамо-

вої кислоти («Макрохім», Україна), після чого проби центрифугували. Супер-

натант відкидали, а до осаду додавали 1,0 мл 0,8% розчину ТБК і витримували 

протягом 1 год. на водяній бані при температурі 100°С. Після цього пробірки 

охолоджували і центрифугували. В одержаному супернатанті за допомогою 

спектрофотометру («Ulab 101 UV») вимірювали екстинцію при λ= 535 нм та λ= 

580 нм проти контрольної проби, що замість гомогенату, або лізату еритроцитів 

містила бідистильовану воду. Дворазове вимірювання екстинції давало змогу 

виключити поглинання забарвлених комплексів ТБК речовинами не ліпідної 

природи. Вміст ТБК-активних продуктів розраховували за рівнянням регресії:  

С = 0,21+26,5 ∆D  

де С – концентрація ТБК-активних продуктів;  

∆D – показник D535–D580 у супернатанті.  

Концентрацію ТБК-активних продуктів у досліджених біологічних зраз-

ках виражали в нмоль ТБК-активних продуктів на 1 г гемоглобіну (Hb; нмоль/1 

г Hb), або 1 г білку тканини органу (нмоль/г). Для цього проводили відповідні 

розрахунки з використанням коефіцієнту молярного поглинання. 

Активність ферменту каталази (КА) у біологічних субстратах досліджу-

вали за методом описаним М. А. Королюк [155].  

Реакцію ініціювали додаванням 2 мл пероксиду водню до 0,1 мл сироват-

ки крові, або гомогенату тканин. У контрольну пробу замість сироватки, або 

гомогенату органів вносили 0,1 мл дистильованої води. Реакцію зупиняли через 

10 хв, шляхом додаванням 1,0 мл 4% розчину молібдату амонію («Хімлаборре-

актив», Україна). Інтенсивність забарвлення вимірювали на спектрофотометрі 

(«Ulab 101 UV») при λ = 410 нм у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см. 

проти контрольного зразка. У контрольний зразок замість пероксиду водню до-

давали 2,0 мл дистильованої води. Активність ензиму виражали в нмоль Н2О2 
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за 1 хв·на 1 мг білка, для чого використовували коефіцієнт молярної екстинції 

ε=22,2×103 мМ-1⋅см-1. Розрахунки проводили за формулою: 

1



 tC

nVЕ
А (нмоль Н2О2 за 1 хв на 1 мг білка), де 

ΔЕ - різниця екстинкції холостої та дослідної проб;  

V - загальний об'єм реакційної суміші в кюветі, мл;  

n - розведення вихідного екстракту;  

ε- молярний коефіцієнт екстинції комплексу Н2О2 з амоній молібдатом 

при λ = 410 нм; 

С – концентрація білка, мг/мл; 

t – тривалість реакції (10 хв); 

Α – об’єм зразку, мл; 

1 – довжина оптичного шляху кювети, см.  

Активність ферменту супероксиддисмутази (СОД) визначали за методом, 

описаним Є.Є. Дубініною [156].  

У ході проведення реакції до 0,2 мл сироватки крові, або гомогенату ор-

ганів додавали 0,5 мл етанолу і 0,3 мл хлороформу, інтенсивно перемішували та 

центрифугували протягом 15 хв при 7000 об/хв. Далі до 0,1 мл супернатанту 

додавали 0,1 мл 1 мкмоль ЕДТА («Reanal», Угорщина), 0,1 мл 1% розчину же-

латину («Макрохім», Україна), 0,1 мл 1,8 мкМ розчину ФМС («Acros Organics», 

Бельгія), 0,1 мл 0,4 мкМ НСТ («Reanal», Угорщина) і 0,1 мл 1,0 ммоль НАДН 

(«Reanal», Угорщина). Загальний об’єм суміші доводили 0,15 М фосфатним 

буфером (рН 7,8) до 3,0 мл та інкубували при кімнатній температурі у темному 

місці впродовж 30 хв. Після цього вимірювали абсорбцію при λ = 540 нм. У ко-

нтрольному зразку аліквоту біосубстрату замінювали на дистильовану воду. 

Активність СОД визначали за відсотком утворення нітроформазану. Розрахун-

ки проводили за формулою: 

% блокування = %100
..

.... 


прЕх

ЕЕ прдпрх , де 

Ех.пр. та Ед.пр. – екстинція холостої та дослідної проб, відповідно.  
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Супероксиддисмутазну активнiсть виражали в умовних одиницях (1 ум. 

од.=50% блокування реакції утворення НСТ) на 1 мг білка. Отримані значення 

за необхідності переводили у Міжнародні одиниці (U) відповідно до значень 

калібрувальної кривої. 

Концентрацію білка у біосубстратах визначали за методом Лоурі [157]. 

Результат виражали у мг білка на 1 мл (1 г) зразка.  

 

2.4.3 Гістологічні та гістохімічні. 

 
Для гістологічних досліджень у щурів після декапітації відбирали: шма-

точки шкіри, площею 10х10 мм, а також шматочки печінки, міокарду лівого 

шлуночка серця та нирок розміром 10х10х5 мм. Вирізані шматочки фіксували у 

розчині 10% нейтрального формаліну та/або у фіксаторах Лілі та Карнуа, про-

тягом 72 годин. Після фіксації їх промивали у воді, зневоднювали в серії етано-

лів (70%, 80%, 96% і 100%), просвітлювати у ксилолі та ущільнювали в парафін 

за загальноприйнятою методикою [158]. Парафінові зрізи, товщиною 5–7 мкм 

готували за допомогою мікротому, монтували їх на предметні скельця (не мен-

ше 3- х зрізів) та фарбували гематоксиліном і еозином, толуїдиновим синім, за 

методом Браше, альдегід-фуксином Гомори, за методом Маллорі в модифікації 

Слінченко, або за методом MSB у модифікації Д.Д. Зербіно і Л.Л. Лукасевич 

[159], а також PicroSirius Red - Fast Green SFC для виявлення колагену [158]. 

Для визначення відкладень сульфіду свинцю в тканинах використовували реак-

цію сульфід-срібло за методом Тімма [160]. 

Для виявлення катаболічного феритину, що є одним з маркерів ефектів 

токсичної дії на організм сполук свинцю на парафінових зрізах печінки та ни-

рок проводили гістохімічну реакцію Перлса, або Тірману-Шмельцера після по-

переднього обробки тканини 20% водним розчином (NH4)2SO4 для вивільнення 

заліза, відповідно до рекомендацій [161].  

Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа 

Olimpus BX 54 із системою поляризаційних фільтрів. Виявлені зміни докумен-
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тували за допомогою фотокамери Olimpus С-5050 ZOOM з програмним забез-

печенням Olimpus DP-Soft.  

2.4.4. Методи електронної мікроскопії (ТЕМ і РЕМ). 

 

Для визначення ультраструктурних змін у шкірі та внутрішніх органах 

щурів шматочки шкіри та печінки розміром 1х1х1 мм фіксували в 2,5% розчині 

глютарового альдегіду, який готували в 0,1 М розчині какоділатного буферу за 

стандартною методикою. Після трьохкратного промивання шматочків розчи-

ном какоділатного буферу їх повторно фіксували в 1% розчині чотирьохокису 

осмію. Після цього шматочки тричі промивали буфером, контрастували в наси-

ченому розчині уранілацетату в 70% етанолі, послідовно зневоднювали в роз-

чинах етанолу (50%, 60%. 70%, 80%, 96%, 100%) та заключали в суміш етанолу 

та аралдиту, згідно протоколу [162]. Ультратонкі зрізи готували на ультрамік-

ротомі LKB (Швеція), контрастували цитратом свинцю за методом Рейнолса та 

вивчали під електронним мікроскопом ПЕМ-125К (Україна).  

Для растрової електронної мікроскопії шматочки тканин після фіксації 

промивали тричі буфером, а потім зневоднювали у спиртах та висушували при 

критичній точці СО2, згідно протоколу [162]. Для цього використовували при-

лад «Sandri-780A» («Tousimis», США). Для створення електропровідного 

шару на поверхні висушених шматочків у вакуумі за допомогою приладу Gatan 

682 PECS (Precision Etching Coating System for SEM, TEM and LM) наносили то-

нкий (10-20 нм) шар вуглецю, хрому, або золота, у залежності від поставлених 

задач, згідно протоколу [162]. Зміни поверхні клітин досліджували в растрово-

му електронному мікроскопі «Tescan MIRA3» (Tesla) з системою локального 

елементного енерго-дисперсійного мікроаналізу Oxford Advanced Aztec Energy 

(IE350) / X-max 80.  

 

2.4.5. Метод СКВІД- магнітометрії.  
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Метод магнітометрії при проведенні експериментальних токсикологічних 

досліджень використовували в якості способу для інтегральної оцінки резорбції 

НЧ PbS крізь шкіру. При цьому на етапі обґрунтування доцільності використан-

ня цього методу в експериментальних токсикологічних дослідженнях брали до 

уваги той факт, що розвиток ефектів токсичної дії свинцю, навіть на рівні дії фа-

ктору малої інтенсивності, пов'язаний із пригніченням активності ферментів де-

гідрази дельтаамінолевулинової кислоти, копропорфіриноксидази та ферохела-

тази, що регулюють процеси синтезу гема [163]. У наслідок такої дії свинцю в 

організмі відбувається накопичення проміжних продуктів обміну порфіринів, 

що створює умови для накопичення неутилізованого заліза, здатного змінювати 

магнітні характеристики органів-мішеней [164]. 

 

 

Для дослідження магнітних характеристик печінки щурів, які зазнавали 

хронічної дії на шкіру мікро- та наночастинок свинцю використовували надпрові-

дний квантовий інтерференційний СКВІД- магнітометр, розроблений у відділі се-

нсорних пристроїв, систем і технологій безконтактної діагностики інституту кібе-

Катушки підмаг-
нічування 

Рухома платформа  
для щурів 

Кріостат СКВІД-
магнітометра 

Рис. 2.1. Загальний вигляд магнітометричної системи для дослідження дріб-
них лабораторних тварин 
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рнетики імені В.М. Глушкова НАН України (зав. відділом д.тех.н., с.н.с., М.А. 

Примін; рис. 2.1) [165].  

Принцип роботи СКВІД- магнітометра ґрунтується на вимірюванні магні-

тної сприйнятливості носіїв біологічних об’єктів, що описано у працях [166]. Для 

вимірювання магнітної сприйнятливості антену СКВІД- магнітометру розміщено 

в центрі котушок Гельмгольца, що створюють перемінне магнітне поле. При пе-

реміщенні біологічного об’єкту в центрі котушок намагнічування СКВІД- магні-

тометр реєструє магнітний сигнал, просторова карта розподілу якого складає ос-

нову для визначення локалізації магнітних носіїв та їх оцінки. Система намагні-

чування складається з двох взаємно перпендикулярних пар котушок та квадрат-

них каркасів, що забезпечують створення взаємно перпендикулярні напрями ма-

гнітного поля (Вх, Ву). Аналіз картини розподілу магнітних носіїв у біологічних 

об’єктах у динаміці реєстрації надслабких магнітних полів здійснюється за до-

помогою спеціально розробленого в інституті кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України алгоритму та математичного інструменту.  

Проведення магнітометричних досліджень проводили за допомогою спо-

собу описаним авторами розробки раніше [168]. При цьому магнітометричні 

дослідження складалися з таких етапів:  

1) вимірювання надслабких магнітних полів у системі координат, які бу-

ли визначені матрицею (36 точок виміру) рухомої платформи на якій розміщу-

вався об’єкт дослідження (рис. 2.2); 

2) формування бази даних вимірів ї їх архівація;  

3) цифрова обробка результатів із бази даних із визначенням окремих ін-

тервалів для аналізу просторово-часового розподілу магнітного сигналу.  

При аналізі просторової орієнтації магнітного сигналу обирали декілька 

моментів часу, аби перший та останній відповідали мінімальному та максима-

льному значенню магнітного поля. При цьому графічне зображення магнітного 

поля на картах у межах площині вимірювань визначалося синьо-сірою палітрою 

кольорів (негативне значення сигналу) та червоно-жовто-зеленою палітрою ко-
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льорів (позитивні значення; рис. 2.3). Реєстрацію надслабких магнітних полів 

проводили у щурів над областю печінки. 

 

 

 

 

а б

Рис. 2.2. Схема точок виміру: а) – точки виміру в площині матриці з 36 точок; 
б) – положення точок виміру у просторі в прийнятій системі координат.

а б 

Рис. 2.3. Графічні відображення магнітного поля: а) – кольорові магнітні карти 
в режимі ізоліній (абсолютна шкала); б) – магнітна карта у 3- х вимірах (відно-
сна шкала); в) – реєстрація магнітного сигналу.  
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Для цього тварин після попередньо наркотизації укладали в положенні «ле-

жачі на правому боці» на рухому платформу (рис. 2.4 а), що забезпечувала пере-

міщення тварин у координатах матриці з 36 точками для виміру (рис. 2.4 б).  

 
2.4.6. Морфометричні та статистичні. 

 

Для проведення морфометричних досліджень використовували гістологіч-

ні препарати шкіри щурів та світловий мікроскоп «Olimpus BX 54», обладнаний 

цифровою фотокамерою «Olimpus С-5050 ZOOM» з програмним забезпеченням 

«Olimpus DP-Soft». У кожному препараті під мікроскопом аналізували по 10–15 

полів зору. Морфометричний аналіз проводили у відповідності до рекомендацій 

[169], визначаючи такі параметри, як товщина епідермісу (мкм) та його окремих 

шарів (роговий, зернистий, базальний), об’єм базальних кератиноцитів (V, 

мкм3), товщина колагенових волокон дерми, ширина простору між колагенови-

ми волокнами, а також товщина м’язових волокон гіподерми (мкм).  

Об’єм вибірки, необхідний для отримання достовірних статистик морфоме-

тричних показників за умов прийняття 95 % рівня безпомилкового судження ви-

значали після проведення попередніх (прицільних) вимірів з подальшим розраху-

нком М і σ. Отримані значення підставляли у формулу: 

а  б

Рис. 2.4. Фіксація щура на платформі в положенні «лежачі на правому боці» (а), 
що забезпечувало переміщення тварини в координатах матриці точок виміру під 
головкою СКВІД- магнітометра (б). 
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)/( 1
2 nMn  ; 

де n – число замірів (об’єм вибірки), необхідних для отримання репрезен-

тативних генеральної сукупності статистик;  

М – середньоарифметичне прицільних досліджень;  

σ – середнє квадратичне відхилення;  

n1 – кількість спостережень у вибірці. 

При проведенні гістологічних досліджень внутрішніх органів щурів від-

мічали характер і частоту морфологічних змін. Для цього, відповідно до реко-

мендацій, викладених у монографії Г.Г. Автанділова [169] використовували не 

менше 3- х гістологічних препаратів (9 зрізів кожного органу від 1-го щура), в 

кожному з яких досліджували не менше 5 полів зору при збільшенні об’єктиву 

мікроскопа х 10 і, відповідно, 10 полів зору при збільшенні об’єктиву х 40. Ре-

зультати оцінки морфологічних змін представляли у відносних одиницях (%), 

які визначали частоту змін у загальному об’ємі дослідженого матеріалу.  

Для статистичної обробки даних частоти виявлених змін використовува-

ли непараметричний метод кутового перетворення φ* – Фішера [170], суть якого 

полягає в перетворенні показника частоти морфологічних ознак (Р) у величину 

центрального кута φ, що вимірюється в радіанах і визначається за формулою: 

Parcsin2   

де φ - величини центрального кута (у радіанах),  

Р – значення частоти виявленої морфологічної ознаки (%),  

з подальшим порівнянням величини розрахованого емпіричного значення φ*
емп 

з критичним значенням φ*
кр. Підрахунок емпіричного значення критерію φ*

емп 

проводили за формулою: 

φ*
кр=   





21

21
21 nn

nn
  

де φ1 – кут, що відповідає більшій відсотковій частці, 

φ2 – кут, що відповідає меншій відсотковій частці, 

n1, n2 – кількість досліджень у вибірках (групах). 
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Отримані емпіричні значення критерію φ*
емп порівнювали з його критичними 

значеннями φ*
кр (табличними) [170, с. 269]. На основі порівняння емпіричних і 

критичних значень φ* робили висновок про відповідність однієї з прийнятих ста-

тистичних гіпотез. Критичними значеннями φ*
кр, що відповідають прийнятим у 

практиці морфологічних досліджень рівням статистичної значимості були:  

φ*
кр=

 
 







01,0;31,2

05,0;64,1

р

р
 

Перед застосуванням статистичних методів проводили перевірку розподі-

лу даних на нормальність вибірки шляхом оцінки показника її ексцесу, а також 

шляхом побудови гістограм розподілу частот. Статистичну обробку результа-

тів, які не відповідали нормальному розподілення варіаційного ряду проводили 

методами непараметричної статистики з використанням програмного пакету 

Excel (Microsoft Office 2007; part N X12-07199), а також за допомогою програм-

ного продукту STATISTICA 6,0. Результати, відповідно до зауважень [171, 172] 

представляли у вигляді мінімальних і максимальних значень показників (min-

max), медіаною (Ме) та міжквартельними інтервалами (Q25%;Q75%). Для перевір-

ки статистичних гіпотез використовували критерій Уілкоксона-Манна-Уітні (U) 

– при рівні значимості α=0,05. Для проведення кореляційного аналізу викорис-

товували коефіціент рангової кореляції Спірмена (r). 

 
Список джерел, які використані у розділі 2: №№ 144-172. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАКОНОМІРНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕМІСІЇ НЧ У 

ПОВІТРЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНО-

ЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕКУПЕРАЦІЇ СВИНЦЮ 

 
3.1. Теоретичні передумови 

 

Результати гігієнічних досліджень нещодавно проведених на вітчизняних 

підприємствах з виробництва свинцевих акумуляторних батарей (АКБ) і рекупе-

рації свинцю з відпрацьованих свинцевих АКБ довели провідну роль свинцю в 

структурі професійного ризику працівників основних професій підприємств, бо 

на 75% робочих місцях концентрація свинцю в повітрі робочої зони перевищу-

вала ГДКп.р.з. в 1,2–2,8 разу [173,174]. При цьому було встановлено, що утворення 

аерозолів свинцю відбувалося на етапах виробничих операцій, пов’язаних із ро-

зігрівом, розплавленням і розливом розплавленого металу у форми. Дослідження 

дисперсного складу аерозолю показали, що близько 80% масової частки аерозо-

лю складається з частинок середній масмедіанний аеродинамічний діаметр яких 

не перевищує 5 мкм.  

Результати аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури свідчать про те, 

що підприємства з виробництва свинцю та свинцевих АКБ є джерелом утво-

рення НЧ свинцю [73]. На території України за останні 20 років з'явилось 

близько 18 нових підприємств, які виробляють свинцеві АКБ, металевий сви-

нець та його сплави [175]. Разом із цим у доступній літературі даних щодо осо-

бливостей і закономірностей емісії НЧ у повітря при виробництві вторинного 

свинцю виявлено не було.  

Виходячи з того, що робоча група по регістрам викидів і трансгресії пріо-

ритетних забруднювачів навколишнього середовища Європейської Економічної 

Комісії ООН [176] визначила виплавку вторинного свинцю з промислових від-

ходів (відпрацьованих свинцевих АКБ) найбільш ефективним і перспективним 

способом знешкодження джерел забруднення промисловими відходами свинцю 
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навколишнього середовища, а також економічно доцільним способом повер-

нення відновленого свинцю у виробництво актуального значення набувають 

питання щодо гігієнічної оцінки емісії НЧ свинцю при виробництві (рекупера-

ції) вторинного свинцю.  

Для проведення гігієнічних досліджень з метою гігієнічної оцінки, а та-

кож визначення закономірностей та особливостей емісії НЧ свинцю у повітря 

на різних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю в умовах лабора-

торії медико-біологічних критеріїв професійних впливів і гігієни праці у зварю-

вальному виробництві ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НА-

МН України» було відтворено експериментальну модель технологічного про-

цесу рекуперації свинцю з відпрацьованих свинцевих АКБ.  

 

3.1. Гігієнічна оцінка емісії НЧ у повітря на різних етапах технологічного 

процесу рекуперації свинцю 

 

Результати гігієнічних досліджень проведених на експериментальній мо-

делі відтворення технологічного процесу рекуперації свинцю показали, що в 

повітрі лабораторного приміщення при температурі 26 0С і його відносній воло-

гості 28% концентрація усіх зважених частинок до початку експерименту ста-

новила 8535·103 частинок /м3 (рис. 3.1). Із них 99,7% усіх зважених частинок 

мали розмір, що визначався в межах від 15 нм до 75 нм із максимумом розподі-

лення у фракції 25-30 нм (рис. 3.2).  

На етапі виконання підготовчих операцій, після зважування свинцевого 

лому, завантаження його у муфельну піч та розігріву впродовж 25 хв. до темпе-

ратури плавлення свинцю (328°C) загальна концентрація усіх зважених у повіт-

рі частинок поступово збільшувалася, порівняно з фоном, досягаючи свого мак-

симуму на 25- й хвилині експерименту – 33221·103 частинок /м3 (рис. 3.1). Таке 

значення концентрації зважених у повітрі частинок перевищувало фон, майже у 

3,9 разу. При цьому 94,4% усіх зважених у повітрі частинок мали розміри від 1 

нм до 100 нм із максимумом їх розподілення у фракції 10-15 нм (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У продовж наступних 60 хв. експерименту відбувався процес високотем-

пературної (при 370°C) виплавки чорнового свинцю. На цьому етапі технологі-

чного процесу концентрація зважених у повітрі частинок коливалася в межах 

від 22707·103 частинок /м3 до 33334·103 частинок /м3, що перевищувало значен-

ня їх фонової концентрації у 2,6–3,9 разу (рис. 3.1). При цьому було відмічено, 

що впродовж усього терміну виплавки чорнового свинцю в повітрі кількість 

зважених частинок нанометрового діапазону (1-100 нм) коливалася у межах від 

88,2% до 91,5%. Максимум їх розподілення був визначений у фракції 10-15 нм 

(рис. 3.2).  

Починаючи з 85- ї хв. експерименту у технологічному процесі рекупера-

ції свинцю проводилися операції по зніманню з поверхні розплавленого металу 

свинцевого дросу за допомогою металевого шпателя, а також розлив розплав-

леного металу у форми. Результати досліджень показали, що при відкриванні 

муфельної печі та зніманні свинцевого дросу з поверхні розплавленого металу в 

повітря відбувалася емісія зважених частинок у концентрації 54624·103 части-

нок /м3, що у 6,4 разу перевищувало їх фонову концентрацію (рис. 3.1). При 

цьому 95,1% усіх зважених у повітрі частинок була представлена частинками 

нанометрового діапазону із максимумом їх розподілення у фракції 5-10 нм (рис. 

3.2). 
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При виливанні розплавленого металу у форми максимальне значення 

концентрації зважених частинок у повітрі визначалося на рівні 49989·103 части-

нок /м3, що у 5,8 разу перевищувало значення фону (рис. 3.1). Із них 93,8% за-

гальної кількості зважених у повітрі частинок була представлена НЧ із макси-

мумом розподілення у фракції 10-15 нм (рис. 3.2). 

На етапі остигання вилитого у форми свинцю концентрація зважених у 

повітрі частинок з часом постійно зменшувалася, і на 121- й хв. експерименту 

досягла значення 35396·103 частинок /м3 (рис. 3.1). Така концентрація зважених 

у повітрі частинок перевищувала фонову концентрацію у 4,1 разу (рис. 3.1). 

При цьому за розміром 96% усіх частинок були представлені НЧ з максимумом 

їх розподілення у фракції 15-20 нм.  

На етапі вибивання металу із форми спостерігалося короткочасне збіль-

шення концентрації зважених у повітрі частинок до величини 39920·103 части-

нок /м3, з подальшим зменшення цього показника майже до рівня фонових зна-

чень у продовж наступних 120 хв. 
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Хіміко-аналітичні дослідження, проведені з метою вивчення хімічного 

складу зважених у повітрі НЧ виявили їх багатокомпонентний склад. Як свід-

чать дані, що представлені в таблиці (табл. 3.1) хімічний складу НЧ, що утво-

рювалися та виділялися у повітря на етапах розігріву, розплавлення та виплавки 

свинцю характеризувався присутністю в їх складі не тільки свинцю (Pb), але й 

інших важких металів, серед яких гігієнічного значення набувають олово (Sn), 

сурма (Sb), кадмій (Cd), цинк (Zn), мідь (Cu), а також кремній (Si) та інші.  

 
Таблиця 3.1 

 
Хімічний склад зважених у повітрі НЧ, відібраних для аналізу на 
основних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю 

 
Середні значення концентрації хімічних речовин, 10-3 мг/м3 

Етапи технологічного 
процесу Pb Sn Si Sb Ca Cd Zn Cu 

Розігрів, розплавлення 
та виплавка свинцю  

0,13 4,76 60,00 0,01 1,61 0,11 0,20 0,91 

Знімання свинцевого 
дросу та розлив свин-
цю у форми 

0,39 5,49 120,27 0,06 240,0 0,26 7,50 1,80 

 

Необхідно відмітити, що на етапах знімання з поверхні розплавленого 

металу свинцевого дросу та розливу металу у форми, що проводилися в експе-

рименті при відкритому муфелі середні значення концентрації важких металів у 

повітрі значимо (pu<0,05) збільшувалися. Так, концентрація Pb збільшувалася у 

3 рази, Sn – у 1,15 разу, Sb – у 6 разів, Cd – у 2,3 разу, Zn – у 37,5 разу, Cu і Si – 

у майже 2 рази, а Ca – у 149 раз (табл. 3.1). Такі зміни хімічного складу зваже-

них у повітрі НЧ можуть бути зумовлені присутністю у складі сировинних ма-

теріалах, що використовуються для виплавки вторинного свинцю різних хіміч-

них домішок, що відповідним чином впливає на фізико-хімічні властивості НЧ, 

які утворюються та виділяються в повітря у складі аерозолю. Це надає підстав 

характеризувати такі аерозолі, як аерозолі з перемінним хімічним складом. 

При дослідженні фізико-хімічних характеристик частинок у пробах пові-

тря, відібраних для аналізу за допомогою методу растрової електронної мікро-
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скопії (мікроскоп «Tescan MIRA3») та енерго-дисперсійного мікроаналізу 

(ЕЕДМ: система «Oxford Advanced Aztec Energy (IE350) / X-max. 80») було 

встановлено, що на різних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю у 

повітря виділялися частинки, що характеризувалися: 

- високою електронною щільністю частинок; 

- їх формою у вигляді подовженого еліпсу (середнє співвідношення ко-

роткої вісі еліпсу до його довгої вісі – не менше ніж 3:1; рис. 3.3 а); 

- розміром довгої вісі еліпсу у межах від 5 нм до 100 нм; 

- наявністю в складі частинок елементів свинцю (Pb) та сірки (S), що 

були визначені методом ЕЕДМ (рис. 3.3 б, в).  

При вивченні за допомогою растрової електронної мікроскопії форми, 

розмірів та хімічного елементного складу частинок із проб повітря, відібраних 

на різних етапах відтвореного в експерименті технологічного процесу рекупе-

рації свинцю визначалася помітна їх варіабельність. Так, на етапах розігріву, 

розплавлення та виплавки свинцю у повітрі переважали частинки з середнім 

розміром довгої вісі у межах від 10 нм до 50 нм (рис. 3.4). Разом із цим на ета-

пах знімання свинцевого дросу та розливу свинцю у форми у повітрі переважа-

ли еліпсоподібної форми частинки із середнім розміром довгої вісі еліпсу, що 

коливався у межах від 20 нм до 60 нм (рис. 3.4). При цьому необхідно відміти-

ти, що на цих етапах технологічного процесу рекуперації свинцю у пробах по-

вітря виявлялися частинки, в яких розмір довгої вісі перевищував 100 нм, 150 

нм і навіть 200 нм (рис. 3.3 а). За таких умов у частинках відмічали зменшення 

показника співвідношення його короткої та довгої вісі до значень – 2:1. У таких 

частинках також відмічали зміни їх елементного складу, що визначалося за на-

явністю в їх структурі таких елементів, як Sn, Sb, Zn, Cu, Si та ін. (рис. 3.3 в).  

Таким чином результати проведених гігієнічних досліджень, на експери-

ментальній моделі технологічного процесу рекуперації свинцю показали, що на  
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Рис. 3.4. Відносний розподіл НЧ PbS за середнім показником розміру довгої 
вісі еліпсу (Ме): а) – НЧ із проб повітря на етапі розігріву, розплавлення та 
виплавки свинцю; б) – НЧ із проб повітря на етапах знімання свинцевого 
дросу та розливу розплавленого свинцю у форми 

Рис. 3.3. Електронограма НЧ з проби повітря (а) та їх ідентифікація за спектром 
ЕЕДМ (б, в): а) – НЧ PbS у формі витягнутого еліпсу, розміром від 10 нм до 100 
нм; б) – спектр ЕЕДМ НЧ PbS з проби повітря, відібраної на етапі виплавки 
свинцю; в) – спектр ЕЕДМ НЧ PbS з проби повітря, відібраної на етапі зніман-
ня з поверхні розплавленого металу свинцевого дросу та виливання металу у 
форми. РЕМ «Tescan MIRA3» с системою ЕЕДМ «Oxford Advanced Aztec Energy 
(IE350) / X-max. 80». 
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різних його етапах відбувається емісія НЧ свинцю у повітря, які за хімічним 

складом є НЧ сульфіду свинцю (PbS) [177].  

Планом проведення експериментальних гігієнічних досліджень також було 

передбачено вивчення властивостей аналітичних аерозольних фільтрів типу АФА 

(«АФА-ХА»), а також мембранних міліпорових фільтрів «Міліпор» і «Синпор» з 

метою оцінки можливого їх використання для відбору проб повітря з подальшим 

визначенням концентрації НЧ та їх фізико-хімічних характеристик.  

Результати проведених досліджень показали, що з поверхні фільтруюче 

полотно аерозольного аналітичного фільтру АФА-Х сформовано хаотично роз-

ташованими волокнами з перхлорвінілу, товщиною від 100 нм до 200 нм, які не 

щільно прилягають одне до одного, що визначає формування у фільтруючому 

полотні наскрізних пор, розміром від 200 нм до 500 нм (рис. 3.5 а).  

Електронно-мікроскопічні дослідження фільтрів «Міліпор» виявили, що 

на поверхні його фільтруючого полотна з нітроцелюлози розташовані з рівним 

контуром наскрізні пори овальної, або округлої форми, діаметр яких коливаєть-

ся від 70 нм до 450 нм (рис. 3.5 б, в). У глибині таких пор часто відмічали наяв-

ність декількох внутрішніх перетинок, у наслідок чого діаметр наскрізних пор 

помітно зменшувався, досягаючи в окремих випадках 20 нм. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні фільтрів «Синпор» було 

встановлено, що їх фільтруюче полотно має складну багатошарову сітчасту струк-

туру, сформовану з дрібних нітроцелюлоз них глобул, зібраних у ланцюжки (рис. 

3.5 г). За рахунок такої багатошарової конструкції дрібних нітроцелюлозних дріб-

ноглобулірних ланцюжків у фільтруючому полотні формуються наскрізні пори, 

діаметр яких варіює у відносно широких межах, від 20 нм до 450 нм.  

Широка варіабельність розміру та глибини наскрізних пор у досліджених 

під електронним мікроскопом мембранних аналітичних фільтрів, що визначає 

головну перешкоду для їх використання з метою відбору проб повітря для ви-

вчення фізико-хімічних властивостей наявних у повітрі НЧ. 
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Тут необхідно відмітити, що широка варіабельність пор у фільтруючому 

полотні аналітичних фільтрів буде сприяти втраті дрібних НЧ, які здатні без 

значних перешкод проникати крізь великі пори аналітичних фільтрів.  

 

 
 

Рис. 3.5. Ультраструктурна характеристика поверхні мембранних аналітичних 
фільтрів: а) – АФА ХА-20; б, в) – «Міліпор»; г) – «Сінпор». РЕМ.  
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Результати проведених досліджень надають пояснення для тих досить 

типових ситуацій в яких часто опиняються лікарі-профпатологи при вирішенні 

ряду експертних питань у працівників свинцевих виробництв зі стажем. Так, 

часто відсутність даних в санітарно-гігієнічних характеристиках умов праці 

працівників основних професій свинцевих виробництв, направлених в клініку 

профзахворювань для встановлення зв’язку захворювання з умовами праці про 

перевищення ГДК свинцю у повітрі робочої зони не завжди співпадають з на-

явністю у них виражених клінічних ознак свинцевої інтоксикації. Це може бути 

пояснено тим, що до останнього часу не завжди беруться до уваги переконливі 

дані, які визначають наявність свинцю у виробничому середовищі, переважно, 

у формі НЧ. Методологічні помилки, що допускаються на етапі відбору проб 

повітря при проведенні гігієнічних досліджень умов праці стають на заваді 

отримання об’єктивних даних щодо гігієнічної оцінки умов праці, а відтак, по-

милок при вирішенні експертних питань для працівників свинцевих виробництв 

з підозрою на хронічне професійне захворювання.  

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що в ході від-

творення в експерименті технологічного процесу рекуперації свинцю у повітря 

виділяються зважені частинки, концентрація яких на різних етапах технологіч-

ного процесу перевищує фонові значення у 2,6–6,4 разу.  

Доведено, що 88,2–95,1% усіх зважених у повітрі частинок представлені 

НЧ з максимумом їх розподіленням у фракціях 5-10 нм, 10-15 нм і 15-20 нм. 

Найбільш інтенсивна емісія у повітря зважених частинок при відтворенні екс-

периментальної моделі технологічного процесу рекуперації свинцю відбуваєть-

ся на етапах виконання технологічних операцій, пов’язаних із розігрівом, роз-

плавленням і виплавкою свинцю та при розливі гарячого металу у форми.  

За даними результатів хіміко-аналітичних досліджень встановлено, що за 

своїм хімічним складом НЧ у повітрі представлені, як правило, НЧ PbS. Разом 

із цим на різних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю, у структу-

рі НЧ також визначаються різні метали, зокрема, Sn, Sb, Cd, Zn, Cu, Si, Ca та ін., 
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що в якості хімічних домішок входять до складу сировинних матеріалів, що ви-

користовуються для виплавки вторинного свинцю. 

За допомогою методу електронної мікроскопії встановлено основні фізи-

ко-хімічні характеристики НЧ PbS. При цьому встановлено, що НЧ PbS мають 

форму подовженого конусу із співвідношенням у більшості випадків меншої та 

більшої вісі – 3:1, а в окремих випадках, коли розмір більшої вісі перебільшує 

100 нм – 2:1.  

Електронно-мікроскопічні дослідження фільтруючої поверхні мембран-

них аналітичних фільтрів типу АФА-Х, «Міліпо» і «Синпор», що зазвичай ви-

користовуються при проведенні рутинних гігієнічних досліджень з метою від-

бору проб повітря для визначення концентрацій шкідливих речовин довели їх 

неможливість використання в тих досить типових випадках, коли в повітрі ае-

розолі свинцю представлені частинками нанометрового діапазону. Ці данні 

складають підґрунтя для відповідних гігієнічних рекомендацій, що забезпечать 

підвищення якості та точності результатів хіміко-аналітичних досліджень при 

визначенні концентрацій свинцю в повітрі.  

 

3.3. Порівняльний аналіз фізико-хімічних властивостей неорганічних спо-

лук свинцю, представлених частинками мікро- і нанометрового діапазонів  

 

Оскільки нами було встановлено, що при виплавці вторинного свинцю у 

повітря робочої зони виділяються частинки нанодіапазону у вигляді PbS, тому 

cаме їх було вирішено використати в якості об’єкта дослідження. 

У роботі використовували колоїди НЧ PbS, які отримували методом хімі-

чного синтезу і стабілізували желатином у кінцевій концентрації 0,5% і 1,0%, 

що дозволяло на виході отримати НЧ більшого та меншого розміри. Колоїди 

НЧ PbS і водний розчин ТГ АС стандартизували за масовою часткою хімічної 

речовини, що дорівнювала 0,01 ммоль/л. Відомо, що до критеріїв небезпеки НЧ 

належить такі фізико-хімічні параметри та властивості наноматеріалів, як роз-

мір, форма, структура, агрегатний стан, розчинність, площа поверхні тощо. Ці 
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показники впливають на реакційну здатність, активність, здатність до агрегації, 

швидкість та легкість транспортування, біотрансформацію та біокумуляцію НЧ 

[178,179]. Саме тому, обов’язковим та важливим етапом токсиколого-

гігієнічного дослідження небезпеки наноматеріалів є встановлення їх фізико-

хімічних параметрів. 

Результати проведених електронно-мікроскопічних досліджень показали, 

що майже всі НЧ PbS, отримані методом хімічного синтезу мали форму подов-

женого еліпса (рис. 3.6 а, б). При цьому розмір його довшої вісі у майже 80% 

НЧ PbS, стабілізованих 1% розчином желатину коливався у межах, від 7 нм до 

16 нм (середнє значення 12,87±0,57 нм), а короткої вісі – у межах від 5,5 нм до 

7,5 нм (середнє значення 6,5±0,23 нм). Разом із цим розмір довшої вісі 65% НЧ 

PbS, стабілізованих 0,5% розчином желатина коливався в межах, від 75 нм до 

130 нм (середнє значення 106,0±6,0 нм), а короткої, відповідно, у межах від 19 

нм до 31 нм (середнє значення 24,0±5,5 нм).  

При електронно-мікроскопічному дослідженні частинок ТГ АС було 

встановлено, що вони мають кристалічну будову з моноклінною сингонією і 

форму, у вигляді шести граної сплощеної призми, висотою, близько 20 нм і се-

редньою довжиною між сторонами шестигранної основи, близько 700 нм (рис. 

3.6 в).  

За допомогою методу динамічного розсіювання світла встановлено, що 

близько 72,5% НЧ PbS, стабілізованих 1% розчином желатина мали розміри, які 

коливалися у межах від 11 нм до 15 нм, а близько 68,5% НЧ PbS, стабілізованих 

0,5% розчином желатина – розміри, що коливалися в межах від 76 нм до 135 нм.  

За даними цих досліджень визначено середній розмір НЧ PbS, стабілізо-

ваних 1% розчином желатина, який дорівнює 12,5 нм, а НЧ PbS, стабілізованих 

0,5% розчином желатина – 100 нм, відповідно (рис. 3.6 г). При визначенні сере-

днього розміру частинок ТГ АС цей показник дорівнював значення 700 нм.  

Відомо, що наявність достовірної інформації щодо розміру та форми НЧ 

разом із даними про концентрацію хімічної речовини дозволяє розрахунковим 

методом отримати значення показників середнього об’єму НЧ, їх середньої 
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площі питомої поверхні, а також концентрації НЧ в колоїдах, що набуває про-

відного значення для оцінки ефектів дії НЧ у дослідах in vitro та in vivo [180]. 

 

 

 

Рис. 3.6. Електронномікроскопічна характеристика НЧ PbS (а, б) і тригідрату 
АС (в) за результатами растрової електронної мікросокпії та середній розмір 
НЧ PbS за даними методу динамічного розсіювання світла (г).  
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Впровадження цього методичного підходу на початковому етапі прове-

дення експериментальних токсикологічних досліджень з вивчення ефектів ток-

сичної дії різних за розміром НЧ PbS при їх тривалій дії на непошкоджену шкі-

ру щурів дозволило отримати найбільш важливі для токсикологічної оцінки не-

безпеки різних за розміром НЧ PbS фізико-хімічні характеристики, що значимо 

відрізняються від частинок ТГ АС, водний розчин якого було використано в 

експерименті в якості об’єкту порівняння [181]. 

Основні фізико-хімічні характеристики частинок PbS і ТГ АС наведено в 

таблиці (табл. 3.2). Із даних таблиці (табл. 3.2) видно, що середній об’єм однієї 

НЧ PbS розміром 100 нм на 3 порядки перевищує об’єм НЧ PbS розміром 12,5 

нм, але він на 2 порядки менше за середній об’єм однієї частинки ТГ АС. Необ-

хідно також відмітити, що значення показника середньої площі питомої повер-

хні НЧ PbS розміром 12,5 нм на 2 порядки менше за аналогічний показник НЧ 

PbS розміром 100 нм і на 3 порядки за показник, що був розрахований для час-

тинок ТГ АС (табл. 3.2).  

 
Таблиця 3.2 

 
Основні фізико-хімічні характеристики НЧ PbS, отримані методом  

хімічного синтезу та мікрочастинок ТГ АС 
 

Хімічна речовина Характеристики мікро- та НЧ свинцю 

Концентрація, 
моль/л 
(г/л) 

ρ, 
г/л 

Середній  
розмір, нм 

Середній 
об’єм, * 
м3 

Середня 
площа питомої 
поверхні, * 

м2 

Концентрація у 
колоїді, 

частинок /л 

12,5 2,56*10-25 2,1*10-16 1,22*1017 PbS 
0,01 

(0,239) 
7,6 

100 1,31*10-22 1,34*10-14 2,39*1014 

ТГ АС 
0,01 

(0,379) 
2,25 700 1,66*10-20 9,27*10-13 10,13*1012 

 
Примітка. * – розрахунки для фігур подовженого еліпса та відповідно, шестигранної 
призми. 
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На підставі отриманих даних встановлено, що при нанесенні на непошко-

джену шкіру щурів 1 мл колоїдів PbS з концентрацією хімічної речовини 0,001 

моль/л, концентрація НЧ PbS розміром 12,5 нм на 1 см2 площі поверхні шкіри 

дорівнювала 0,61*1013 частинок/см2, а НЧ PbS розміром 100 нм – 1,2*1010 час-

тинок/см2. Разом із цим концентрація частинок ТГ АС розміром 700 нм при 

аналогічній концентрації хімічної речовини (0,001 ммоль/л) дорівнювала 

10,13*108 частинок/см2. За таких умов середня площа питомої поверхні нанесе-

них на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS, розміром 12,5 нм становила 

1,28*10-3 м2, НЧ PbS, розміром 100 нм – 1,61*10-4 м2, а частинок ТГ АС – 

4,69*10-6 м2, відповідно. 

 

Висновки до розділу 

 
1. При відтворенні в лабораторних умовах експериментальної моделі тех-

нологічного процесу рекуперації свинцю виявлено виділення у повітря зваже-

них частинок, концентрація яких на різних етапах перевищує фонові значення у 

2,6–6,4 разу. Встановлено, що 88,2–95,1% усіх зважених у повітрі частинок пред-

ставлені частинками нанорозмірного діапазону з максимальним їх розподіленням 

у фракціях від 5 нм до 30 нм.  

2. Експериментально доведено, що в процесі виплавки вторинного свин-

цю найбільш інтенсивна емісія у повітря зважених частинок відбувається на 

етапах виконання технологічних операцій, пов’язаних із розігрівом, розплав-

ленням і виплавкою свинцю та при розливі гарячого металу у форми.  

3. Дослідження структури та фізико-хімічних характеристик частинок із 

проб повітря, відібраних для аналізу на різних етапах відтворення експеримен-

тальної моделі технологічного процесу рекуперації свинцю за допомогою ме-

тоду растрової електронної мікроскопії та енерго-дисперсійного мікроаналізу 

показали, що більшість частинок із проб повітря мали форму подовженого ко-

нусу із розміром довгої вісі 5–100 нм. У таких частинок розмір більшої та мен-

шої вісі характеризувався співвідношенням 3:1. Разом із цим у пробах повітря 
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були присутні такої самої форми частинки із розміром більшої вісі 100–200 нм, 

у яких співвідношення більшої та меншої вісі часто дорівнювало 2:1. Такі дані 

дають підстав для визначення розрахунковим методом показника середньої 

площі питомої поверхні НЧ, що набуває провідного значення для оцінки їх не-

безпеки.  

4. За результатами хіміко-аналітичних досліджень зважених у повітрі ча-

стинок встановлено, що за хімічним складом НЧ представлені переважно суль-

фідом свинцю (PbS). Разом із цим на різних етапах технологічного процесу ре-

куперації свинцю, у повітрі також виявлялися й інші важки метали, зокрема, Sn, 

Sb, Cd, Zn, Cu, Si, Ca, що входять до складу сировинних матеріалів.  

5. Електронно-мікроскопічні дослідження фільтруючого полотна мем-

бранних аналітичних фільтрів типу АФА-Х, «МІЛІПОР» і «СИНПОР», що ви-

користовуються для визначення концентрацій шкідливих речовин у повітрі до-

вели сумнівну можливість їх використання в тих досить типових випадках, ко-

ли в повітрі переважають аерозолі свинцю, представлені частинками наномет-

рового діапазону. Це стає підґрунтям для розроблення відповідних рекоменда-

цій, що стосуються способу та методу відбору проб повітря при визначенні 

концентрації зважених у повітрі частинок, переважно нанометрового діапазону.  

6. Порівняльні дослідження НЧ свинцю, що виділяються у повітря при 

виплавці вторинного свинцю та штучних НЧ PbS, отриманих методом хімічно-

го синтезу встановили, що вони є ідентичними між собою за основними фізико-

хімічними характеристиками. Разом із цим НЧ PbS значимо відрізняються від 

частинок ТГАС не тільки за формою та розміром частинок, але й за площею 

питомої поверхні частинок.  

7. Встановлено, що в одиниці об’єму водних розчинів ТГ АС та колоїдів PbS 

із однаковою молярною концентрацією (0,001 ммоль/л) НЧ PbS із середнім розмі-

ром частинок 12,5 нм характеризуються сумарною площею питомої поверхні, яка 

на 3 порядки перевищує аналогічний показник для НЧ PbS із середніми розміром 

частинок 100 нм та на 5 порядків, відповідно, порівняно з частинками ТГАС.  
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Список джерел, які використані у розділі 3: № 73, № 173-181, з них – 

власні публікації № 177, № 181. 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА РЕЗОРБЦІЇ РІЗНИХ ЗА РОЗМІРОМ 

НЧ PbS КРІЗЬ ШКІРУ ПРИ ЇХ ХРОНІЧНОМУ ВЛИВІ НА 

НЕПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ ЩУРІВ 

 

4.1. Теоретичні та методичні передумови 

 

На етапах планування та проведення експериментальних токсикологічних 

досліджень для оцінки небезпеки НЧ PbS при їх хронічному впливі на непо-

шкоджену шкіру лабораторних щурів на порядок денний було винесено актуа-

льне питання щодо вибору способів і методів дослідження резорбції НЧ свин-

цю крізь шкіру. Для цього у відповідності до рекомендацій ВООЗ [182] та да-

них аналітичного огляду ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Regis-

try) [183] резорбцію НЧ PbS крізь шкіру лабораторних щурів при їх хронічному 

(впродовж 3- х місяців) нанесенні на непошкоджену шкіру вивчали шляхом до-

слідження біомаркерів експозиції свинцю. При цьому брали до відома, най-

більш інформативними біомаркерами експозиції свинцю, особливо при їх ви-

значенні у тісному зв’язку з аналізом токсичних процесів, або механізмів є по-

казники умісту свинцю у різних біологічних субстратах, у тому числі, в орга-

нах-мішенях. Для цього на підставі рекомендацій NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health, США) [184] у дослідженні з метою оцінки ризи-

ку та визначення ефектів хронічної дії на непошкоджену шкіру лабораторних 

щурів НЧ PbS було проведено визначення показників умісту свинцю у міокарді, 

печінці та нирках щурів, які є органами-мішенями для свинцю.  

Разом із цим у відповідності до основних теоретичних положень про іс-

нування єдиної фізіологічної системи мікроелементного гомеостазу [185] у ході 

проведення експериментальних досліджень в органах-мішенях щурів також ви-

вчали уміст окремих макро- та мікроелементів (Ca, Mg, Fe, Zn і Cu). Як відомо, 

ці макро- та мікроелементи з одного боку приймають участь в регуляції обміну 

речовин в організмі, виконуючи роль провідних кофакторів різних ферментних 
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систем, а з другого боку, окремі з них (Ca, Fe і Zn) є одними з найбільш важли-

вих фізіологічних антоганістів свинцю. За таких обставин дослідження змін 

умісту окремих макро- та мікроелементів при хронічному впливі на непошко-

джену шкіру експериментальних щурів НЧ PbS може надати принципово нову 

та важливу інформацію щодо особливостей хронічної дії НЧ PbS на непошко-

джену шкіру.  

Необхідно відмітити, що в процесі пошуку найбільш інформативних і на-

дійних способів і методів для оцінки резорбції НЧ PbS крізь шкіру особливу 

увагу приділяли пошуку не інвазивним методам дослідження. За таких обста-

вин нашу увагу привернув сучасний метод СКВІД- магнітометрії, що в останні 

роки активно розробляється в Україні та впроваджується в практику токсиколо-

гічних досліджень [164]. Теоретичним підґрунтям для використання цього ме-

тоду з метою оцінки токсичної дії свинцю на організм є добре відомий факт про 

те, що вплив свинцю пригнічує в організмі активність ряду ключових фермен-

тів, які регулюють обмін порфіринів. Зокрема, вплив свинцю пригнічує актив-

ність: дегідратази δ- АЛК, що призводить до збільшення концентрації в крові δ-

АЛК; копропорфірин оксидази, у наслідок чого збільшується концентрація ко-

пропорфірину; феррохелатази, що регулює процес включення молекул заліза в 

протопорфіринове кільце на завершальному етапі синтезу гема [186]. У наслі-

док цього в організмі відбувається накопичення проміжних продуктів метаболі-

зму порфіринів та неутилізованого заліза, яке накопичується в органах-мішенях 

[187, 188], спричинюючи зміни їх магнітних характеристик [189,190]. 

 

4.2. Дослідження та аналіз змін умісту свинцю в органах-мішенях щурів при 

хронічному впливі на шкіру НЧ PbS 

 

При проведенні хіміко-аналітичних досліджень, було встановлено, що у 

міокарді щурів контрольної групи уміст свинцю визначався в межах мінімаль-

них і максимальних значень від 0,08 мкг/г до 0,15 мкг/г сирої маси органу, що 

визначало значення Ме (Q25; Q75) у групі на рівні 0,12 (0,10; 0,14) мг/г сирої ма-
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си (табл. 4.1). Разом із цим при тривалому, впродовж 3- х місяців нанесенні на 

непошкоджену шкіру щурів колоїдних розчинів НЧ PbS із середнім розміром 

частинок 12,5 нм уміст свинцю в міокарді визначався в межах мінімальних і 

максимальних значень від 0,01 мг/г до 0,18 мг/г сирої маси органу, що визнача-

ло середні значення цього показника в групі на рівні 0,06 (0,03; 0,11) мг/г сирої 

маси органу. Такі середні значення показника концентрації свинцю свідчили 

про статистично значиме (pu<0,05) зменшення концентрації свинцю у міокарді 

піддослідних щурів у порівнянні з контролем. На відміну від цього при такому 

самому нанесенні на шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм пока-

зник умісту свинцю в міокарді статистично значимо (pu<0,05) відрізнявся від 

контролю (перевищував значення в контрольній групі), бо концентрація металу 

визначалася в межах мінімальних і максимальних значень від 0,24 мг/г до 0,31 

мг/г сирої маси органу, визначаючи середні значення цього показника в групі 

на рівні 0,27 (0,25; 0,30) мг/г сирої маси (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 
 

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 нм) 

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)* # 

 
Примітки. Статистично значимі відмінності при α=0,05: * – у порівнянні з контролем; 
# – у порівнянні із групою 1. 
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Аналіз змін умісту свинцю в міокарді щурів, які зазнавали тривалого 

впливу на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм та 100 нм, відповідно, показав, що 

показник умісту свинцю в міокарді піддослідних щурів при дії на шкіру біль-

ших за розміром НЧ PbS (100 нм) значимо (pu<0,05) відрізнявся від його умісту 

при дії на шкіру менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм). При цьому дія більших 

за розміром НЧ PbS (100 нм) призводила до статистично значимого (pu<0,05) 

збільшення умісту свинцю, порівняно з дією на шкіру менших за розміром НЧ 

PbS (табл. 4.1).  

При дослідженні умісту свинцю в печінці щурів було встановлено, що у 

контрольних щурів концентрація свинцю а органі коливалася в межах мініма-

льних і максимальних значень від 0,05 мкг/г до 0,23 мкг/г сирої маси органу, 

визначаючи середні значення цього показника в групі на рівні 0,13 (0,06; 0,22) 

мг/г сирої маси органу (табл. 4.1). Разом із цим, при тривалому нанесенні на 

непошкоджену шкіру щурів колоїдних розчинів НЧ PbS із середнім розміром 

частинок 12,5 нм і 100 нм, відповідно, показник концентрації свинцю в тканині 

органу коливався в межах його мінімальних і максимальних значень на рівні 

від 0,4 мг/г до 0,089 мг/ г сирої маси та, відповідно, від 0,17 мг/г до 0,63 мг/г, 

що визначало середнє значення показника в першому випадку (при дії НЧ PbS 

розміром 12,5 нм) на рівні 0,42 (0,22; 0,85) мг/г сирої маси органу, а в другому 

випадку (при дії НЧ PbS розміром 100 нм) на рівні 0,26 (0,18; 0,62) мг/г сирої 

маси органу (табл. 4.1).  

При проведенні статистичного аналізу отриманих результатів було вста-

новлено, що тривале, впродовж 3- х місяців нанесення на непошкоджену шкіру 

щурів колоїдних розчинів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 

нм супроводжується статистично значимим у порівнянні з контролем (pu<0,05) 

збільшенням умісту свинцю в тканині печінки тварин, що може бути зумовлено 

властивостями НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм до їх резорбції крізь непо-

шкоджену шкіру. Разом із цим було встановлено, що концентрація свинцю в 

тканині печінки щурів при дії на шкіру менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) 
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була значимо більше (pu<0,05) ніж цей аналогічний показник у щурів, які зазна-

вали хронічної дії на шкіру більших за розміром НЧ PbS (100 нм; табл. 4.1).  

Дослідження умісту свинцю в тканині нирок щурів, які зазнавали хроніч-

ної дії на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS показали, що у щу-

рів контрольної групи концентрація свинцю коливався у межах її мінімальних і 

максимальних значень на рівні від 0,07 мкг/г до 0,83 мкг/г сирої маси органу, 

що визначало середні значення цього показника в групі на рівні 0,11 (0,08; 0,80) 

мкг/г сирої маси органу (табл. 4.1). Разом із цим при тривалому нанесенні на 

непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм 

концентрація свинцю в органі визначалася у межах коливання її мінімальних і 

максимальних значень на рівні від 0,33 до 0,62 мг/г сирої маси органу, а при 

аналогічному впливі на шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм – 

на рівні від 0,69 до 1,19 мг/г сирої маси органу (табл.4.1). Це визначало середні 

значення умісту свинцю в тканині нирок у групі тварин, які зазнавали дії мен-

ших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) на рівні 0,58 (0,44; 0,61) мг/г сирої маси ор-

гану, а в групі щурів, які зазнавали дії більших за розміром НЧ PbS (100 нм) на 

рівні 0,88 (0,70; 1,17) мг/г сирої маси органу (табл. 4.1). Разом із цим дані стати-

стичного аналізу показали, що уміст свинцю в тканині нирок щурів при дії на 

шкіру більших за розміром НЧ PbS (100 нм) був значимо більше (pu<0,05), а ніж 

його уміст у тканині нирок щурів, які зазнавали хронічної дії на шкіру менших 

за розміром НЧ PbS (12,5 нм; табл. 4.1).  

 

 

4.3. Дослідження та аналіз змін умісту окремих макро- і мікроелементів в 

органах-мішенях щурів при хронічному впливі на шкіру НЧ PbS 

 

Результати хіміко-аналітичних досліджень, які було присвячено вивчен-

ню змін у системі мікроелементного гомеостазу в організмі щурів при тривало-

му (впродовж 3- х місяців) впливі на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS із се-

реднім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм за показниками умісту в органах-
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мішенях тварин деяких макро- та мікроелементів показали, що у контрольній 

групі тварин уміст кальцію (Ca) в міокарді визначався у межах мінімальних і 

максимальних значень на рівні від 47,53 мг/г до 88,03 мг/г сирої маси органу, 

що визначало середнє значення в групі цього показника (Ме (Q25; Q75)) на рівні 

78,32 (55,50; 87,29) мг/г сирої маси органу (табл. 4.2). Уміст магнію (Mg) в міо-

карді коливався у межах від 114,95 мкг/г до 374,25 мкг/г сирої маси органу, а 

уміст заліза (Fe) – від 86,77 мкг/г до 201,0 мкг/г сирої маси органу, відповідно, 

що визначало середні значення цих показників у групі на рівні 269,7 (143,6; 

300,2) мг/г сирої маси органу та 161,52 (78,34;196,98) мг/г сирої маси органу, 

відповідно (табл. 5.2). Дослідження умісту у міокарді мікроелементів (МЕ) ци-

нку (Zn) та міді (Cu) показали, що значення умісту Zn коливалося у межах від 

13,73 мкг/г до 31,15 мкг/г сирої маси органу, а Cu – від 4,43 мкг/г до 7,50 мкг/г 

сирої маси органу, відповідно, що визначало середні значення умісту Zn і Cu у 

міокарді щурів контрольної групи на рівні 26,28 (14,00; 30,53) мкг/г сирої маси 

органу та 6,40 (4,50;7,35) мкг/г сирої маси органу, відповідно (табл. 4.2).  

При експериментальному хронічному впливі на шкіру щурів НЧ PbS із 

середнім розміром частинок 12,5 нм у їх міокарді виявляли статистично значи-

ме, порівняно з контролем (pu<0,05) зменшення умісту Са, що характеризувало-

ся середніми значеннями цього показника у групі 32,40 (32,59; 56,32) мкг/г си-

рої маси органу (табл. 4.2). Разом із цим, тривале нанесення на непошкоджену 

шкіру тварин НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм супроводжувалося 

статистично значимим у порівнянні з контролем (pu<0,05) збільшенням серед-

ніх значень показників умісту Са в міокарді, які визначалися на рівні 50,17 

(40,41; 54,67) мкг/г сирої маси органу (табл. 4.2). Такі зміни середніх значень 

показників умісту Са у міокарді щурів при тривалому впливі на їх непошко-

джену шкіру різних за розміром НЧ PbS визначали статистично значимі відмін-

ності між групами (pu<0,05), що свідчило про відмінності в ефектах дії різних за 

розміром НЧ PbS (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Уміст макро- і мікроелементів в органах-мішенях щурів при 
хронічному впливі на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм 

 

Група 

Контроль 12,5 нм 100 нм МЕ 

max

min

 )( 7525 QQ

Me

  max

min

 )( 7525 QQ

Me

  max

min

 )( 7525 QQ

Me

  

Міокард 

Ca 
03,88

53,47  
)29,8750,55(

32,78


 

67,57

60,27  
)32,5659,32(

*#40,32


 

19,56

61,39  
)67,5441,40(

*17,50


 

Mg 
 25,374

95,114

 )2,3006,143(

7,269


 

6,232

5,128  
)1,1868,129(

*#02,154


 

8,279

9,132

 )9,2237,163(

*3,181


 

Fe  
0,201

77,86  
)98,19634,78(

52,161

 50,199

81,89

)51,19564,91(

*#61,105


 

93,147

66,97

)97,14465,99(

*63,119


Zn 

 15,31

73,13

)53,3000,14(

28,26


 

07,20

59,12  
)63,1900,13(

*78,14


 

54,27

17,15

)99,2618,15(

*48,15


 

Cu  
50,7

43,4  
)35,750,4(

40,6


 

19,6

43,3

)07,650,3(

*88,3


 

13,5

33,4  
)03,542,4(

*48,4



Печінка 

Ca 
0,188

4,52

 )0,1289,54(

15,60

  1,140

1,48

 )0,1185,51(

6,59

  01,50

4,41

 )4,587,45(

8,56

  
Mg 

 2,264

0,150

 )2,2488,192(

8,209

  4,328

5,150

 )1,2518,176(

2,202

  3,283

8,168

 )0,2263,187(

6,217

  

Fe  2,230

0,153  
)6,2251,156(

1,159


 

2,355

2,195  
)1,3482,199(

*1,293


 

4,302

3,251  
)4,2964,256(

*3,288


 

Zn 
 0,72

0,34  
)61,7070,34(

33,51


 

39,78

00,22  
)83,7666,22(

*#37,30


 

76,61

97,30  
)99,5993,34(

*00,45


 

Cu  
67,4

69,3  
)59,477,3(

54,4


 

48,7

99,1  
)33,703,2(

93,3


 

35,8

97,3  
)18,806,4(

74,4


 

Нирки
 

Ca 
63,79

38,46

)0,737,49(

4,57

 19,64

48,61
)1,649,61(

82,62

 36,59

32,56
31,5826,57(

81,57



Mg 
 9,204

5,132

 )7,1868,136(

2,143

  4,184

1,166

 )9,1664,163(

*2,174

  8,169

1,156

 )9,1602,153(

*1,165

  

Fe  
5,99

6,55  
)09,9783,56(

82,82


 

8,101

90,87  
)4,1004,98(

*84,99


 

7,116

3,100  
)4,1143,102(

*4,106


 

Zn 
 39,30

29,18

)78,2966,18(

02,22

 90,27

33,24
)34,2782,24(

07,26

  81,25

32,24
)29,2572,24(

02,25

  

Cu  
86,5

82,2  
)71,484,3(

53,4


 

82,6

90,5  
)68,602,6(

*31,6


 

00,7

90,5  
)86,602,6(

*19,6


 

 
Примітка. Статистично значимо при α=0,05 у порівнянні з контролем (*) та групою 1 (#). 
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При дослідженні умісту Mg у міокарді щурів при тривалому впливі на 

шкіру щурів різних за розміром НЧ PbS також відмічали одно направлений ха-

рактер їх дії, що характеризувався статистично значимим у порівнянні з конт-

ролем (pu<0,05) зниженням показників умісту Mg у міокарді тварин до його се-

редніх значень у групі 154,02 (129,80; 186,10) мкг/г сирої маси органу при дії 

НЧ PbS розміром 12,5 нм та, відповідно –181,30 (163,70; 223,91) мкг/г сирої ма-

си органу при дії НЧ PbS розміром 100 нм (табл. 4.2). При цьому середні зна-

чення цих показників у різних піддослідних групах тварин значимо відрізняли-

ся між собою (pu<0,05), що також свідчило про відмінності в ефектах дії різних 

за розміром НЧ PbS (табл. 4.2).  

Визначення умісту ессенціальних МЕ Fe, Zn і Cu у міокарді щурів при 

тривалому впливі на непошкоджену шкіру тварин різних за розміром НЧ PbS ви-

явило значиме, порівняно з контролем (pu<0,05) зниження середніх значень цих 

показників. Так, уміст Fe при впливі менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) хара-

ктеризувався середніми значеннями показника у групі на рівні 105,61 (91,64; 

195,51) мкг/г сирої маси органу, а при дії більших за розміром НЧ PbS (100 нм) – 

119,63 (99,63; 144,97) мкг/г сирої маси органу, відповідно. Уміст Zn при дії НЧ 

PbS розміром 12,5 нм характеризувався середніми значеннями показника у групі 

14,78 (13,00; 19,63) мкг/г сирої маси органу, а при дії НЧ PbS розміром 100 нм – 

15,48 (15,18; 26,99) мкг/г сирої маси органу, відповідно (табл. 4.2). Середні зна-

чення умісту Сu в групах дорівнювало 3,88 (3,50; 6,07) мкг/г сирої маси органу та 

4,48 (4,42; 5,03) мкг/г сирої маси органу, відповідно (табл. 4.2). Разом із цим було 

встановлено, уміст МЕ Fe у міокарді щурів при дії менших за розміром НЧ PbS 

(12,5 нм) значимо (pu<0,05) відрізнялися від аналогічного показника у щурів, які 

зазнавали дії більших за розміром НЧ PbS (табл. 4.2).  

При проведенні досліджень умісту Са, Mg, Fe, Zn і Cu в печінці щурів, які 

зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS стати-

стично значимі, порівняно з контролем зміни (pu<0,05) були виявлені лише з боку 

середніх значень умісту Fe і Zn – МЕ, що за даними літератури посідають провід-

не місце в ряду відомих фізіологічних антагоністів до дії свинцю [191,192,193]. 
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При цьому зміни умісту цих МЕ у печінці щурів за умови хронічної дії на 

організм тварин НЧ PbS виявляли не однаковий характер. Так, середні значення 

показників умісту Fe у печінці щурів при дії різних за розміром НЧ PbS значимо 

(pu<0,05), порівняно з контролем збільшувалися до 293,10 (199,20; 348,10) мкг/г 

сирої маси органу при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм та, відповідно, до 288,30 

(256,40; 296,40) мкг/г сирої маси органу при дії НЧ PbS розміром 100 нм (табл. 

4.2). У протилежність цьому, середні значення показників умісту Zn у порівнянні з 

контролем зменшувалися (pu<0,05), дорівнюючи значень 30,37 (22,66; 76,83) мкг/г 

сирої маси органу при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм і до 45,00 (34,93; 59,99) мкг/г 

сирої маси органу, відповідно, при дії НЧ PbS розміром 100 нм (табл. 4.2).  

Разом із цим необхідно відмітити, що при хронічному впливі на шкіру 

щурів менших за розміром НЧ PbS середні значення показника умісту в печінці 

тварин Zn значимо (pu<0,05) відрізнялися від умісту цього МЕ в органі при дії 

більших за розміром НЧ PbS, що визначає особливості ефекту токсичної дії НЧ 

PbS у залежності від їх розміру (табл. 4.2). 

При дослідженні умісту деяких макро- і мікроелементів у нирках щурів 

при хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів різних за розміром НЧ 

PbS було встановлено, що нирки, як орган-мішень для свинцю за спектром 

змін, які характеризують стан системи мікроелементного гомеостазу в організмі 

значимо відрізнялися від печінки, що так само є одним із найбільш важливих 

органів-мішеней для свинцю. Так, було встановлено, що при хронічному впливі 

на шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм в нирках піддослідних тварин 

значимо (pu<0,05), порівняно з контролем збільшувався уміст Mg, Fe та Cu. Се-

редні значення показників, що характеризують уміст Mg у нирках тварин при 

дії НЧ PbS розміром 12,5 нм дорівнювали 174,20 (163,40; 166,90) мкг/г сирої 

маси органу, а дії НЧ PbS розміром 100 нм – 165,1 (153,20; 160,90) мкг/г сирої 

маси органу, відповідно (табл. 4.2). Так само, середні значення показників, що 

характеризують уміст Fe у нирках щурів при дії менших за розміром НЧ PbS 

(12,5 нм) дорівнювали 99,84 (98,40; 100,40) мкг/г сирої маси органу, а дії біль-

ших за розміром НЧ PbS (100 нм) – 106,40 (102,30; 114,40) мкг/г сирої маси ор-
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гану, відповідно (табл. 4.2). При цьому середні значення умісту Cu у нирках 

щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм дорівнювали 6,31 (6,02; 6,68) мкг/г сирої 

маси органу, а при дії НЧ PbS розміром 100 нм – 6,19 (6,02; 6,86) мкг/г сирої 

маси органу, відповідно (табл. 4.2). 

Результати проведеного кореляційного аналізу показали, що в групі конт-

рольних щурів функціонування системи мікроелементного гомеостазу (МЕГ) в 

міокарді забезпечується надто «жорстким» функціональним впорядкуванням 

різних елементів системи, представлених макро- та мікроелементами. Це харак-

теризується максимальною кількістю «сильних» (r>0,88) та вірогідних (pu<0,05) 

кореляційних зв’язків між показниками їх умісту в міокарді та наглядно демон-

струється при побудові кореляційних плеяд (рис. 4.1). 

Із представленого рисунку (рис. 4.1) видно, що всі елементи системи МЕГ 

міокарду щурів контрольної групи функціонально пов’язані між собою, що ви-

значається наявністю максимальної кількості (10 із 12 можливих) вірогідних 

(pu<0,05) кореляційних зв’язків. Разом із цим за даними аналізу кореляційних 

плеяд встановлено, що хронічний вплив на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS 

супроводжується структурно-функціональними перебудови в системі МЕГ міо-

карду піддослідних тварин у вигляді зменшення кількості вірогідно значимих 

(pu<0,05) кореляційних зв’язків між елементами системи, що може розцінюва-

тися, як адаптаційна дезінтеграція системи. При цьому рівень дезінтеграції сис-

теми МЕГ міокарда значимо відрізняється при дії менших і більших за розмі-

ром НЧ. Найменшою вона є при дії менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм), що 

проявляється вірогідними кореляційними зв’язками між показниками умісту в 

міокарді Pb і Cu (r=0,91; p<0,05), умісту Cu і Mg (r=0,94; p<0,05), а також Fe і 

Ca (r=0,94; pu<0,05; рис.). На відміну від цього вплив на організм щурів НЧ PbS 

розміром 100 нм проявляється функціональною дезінтеграцією системі МЕГ 

міокарда, що визначає відносно «вільне» функціонування окремих елементів 

завдяки втраті між ними кореляційних зв’язків (рис. 4.1). З позицій теорії тер-

модинаміки та інформації це визначає збільшення ентропії (ступеня невпоряд-
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Рис. 4.1. Кореляційні плеяди між показниками умісту макро- і мікроелементів 
в органах-мішенях щурів при хронічному впливі НЧ PbS розміром 12,5 нм і 
100 нм: а) – міокард; б) – печінка; в) – нирки. 

Контроль НЧ PbS 12,5 нм НЧ PbS 100 нм а 

НЧ PbS 12,5 нм Контроль НЧ PbS 100 нм 
в 

б НЧ PbS 100 нм НЧ PbS 12,5 нм Контроль 

кованості) відкритої біологічної системи, що забезпечує збільшення її можли-

востей для адаптації [194].  
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Печінка, що є одним з органів-мішеней для свинцю в групі контрольних 

щурів характеризується більш вільним, у порівнянні з міокардом тварин функ-

ціонуванням системи МЕГ. Це визначається за наявністю 4- х вірогідних коре-

ляційних зв’язків між умістом в органі таких макро- і мікроелементів, як Fe і Cu 

(r=0,94; pu<0,05) Cu і Mg (r=0,88; p<0,05), Mg і Zn (r=0,94; p<0,05), а також Zn і 

Ca (r=0,82; p<0,05; рис. 4.1).  

Хронічний вплив на шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм характеризу-

ється розвитком адаптаційної реінтеграції системи МЕГ, що проявляється, з од-

ного боку перегрупуванням функціональних зв’язків між окремими елементами 

системи, а з другого боку – формуванням нових, раніше відсутніх у контролі, 

функціональних зв’язків між елементами системи. Так, у групі щурів при впли-

ві НЧ PbS розміром 12,5 нм на відміну від контролю у печінці тварин виявили 

формування вірогідних кореляційних зв’язків між умістом в органі Pb і Cu 

(r=0,94; p<0,05), Pb і Mg (r=0,82; p<0,05), Pb і Fe (r=0,94; p<0,05) та Pb і Zn 

(r=0,94; pu<0,05; рис. 4.1). Це може визначати, по-перше – процес реінтеграції 

системи МЕГ в печінці, а по-друге – важливу роль функціональних взаємо-

зв’язків між такими макро- та мікроелементами, як Fe, Cu, Mg і Zn у процесах 

резорбції, кумуляції, метаболічних перетворень та елімінації свинцю, які відбу-

ваються в печінці, що є органом-мішенню для свинцю [195]. Разом із цим втра-

та вірогідних кореляційних зв’язків між такими елементами системи МЕГ, як 

Cu і Fe, а також Zn і Ca, що були визначені в групі контрольних щурів (рис. 

4.1), характеризує наявність перегрупувань елементів системи МЕГ, які набу-

вають провідного значення для оцінки ефектів токсичної дії на організм сполук 

свинцю при їх впливі на живий організм.  

На відміну від дії менших за розміром НЧ PbS вплив більших за розміром 

НЧ PbS (100 нм) проявлявся вираженим, порівняно з контролем функціональ-

ним перегрупуванням системи МЕГ печінки тварин. Це проявлялося тим, що 

загальна кількість вірогідних кореляційних зв’язків між різними елементами 

системи МЕГ у порівнянні з контролем не змінювалася, а залишалася такою 
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самою. Зокрема, загальна кількість таких зв’язків у групі контрольних і піддос-

лідних щурів дорівнювала 4 (рис. 4.1). Разом із цим на відміну від контролю в 

системі МЕГ печінки піддослідних щурів визначали формування вірогідних ко-

реляційних зв’язків між умістом у печінці Mg і Fe (r=0,94; p<0,05) та Mg і Zn 

(r=0,94; pu<0,05) при тому, що у них зберігалися характерні для контролю коре-

ляційні зв’язки між умістом у печінці макро- і мікроелементів Mg і Cu (r=0,94; 

p<0,05), а також Mg та Ca (r=0,94; p<0,05; рис. 4.1). При цьому було встановле-

но, що провідним координуючим центром у перегрупуванні системи МЕГ ви-

ступав показник умісту в печінці щурів Mg. Цей ессенціальний мікроелемент в 

печінці відіграє провідну роль в процесах регуляції проліферації клітин, а та-

кож синтезу білкових молекул, виступає в якості кофакторів більшості фермен-

тних систем, приймає участь в обміні фосфору (Р), в енергетичному обміні при 

синтезі АТФ, в процесах обміну вуглеводів, регулює гліколіз, зменшує накопи-

чення лактату, а також є незамінним у тріаді елементів Ca, P, Mg [196].  

У нирках щурів, що так само виступає одним із органів-мішеней для сви-

нцю на відміну від печінки в групі контрольних щурів відмічали відносно «ві-

льне» функціональне впорядкування між окремими елементами системи МЕГ, 

що проявлялося відсутність між ними вірогідних кореляційних зв’язків. З пози-

цій теорії термодинаміки та інформації це визначає високий ступень невпоряд-

кованості відкритої біологічної системи, який визначає високу здатність систе-

ми для адаптації при змінах зовнішнього та внутрішнього середовища [194].  

Хронічний вплив на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм 

проявлявся адаптаційною реінтеграцією системи МЕГ нирок тварин, яка порів-

няно з контролем визначалася формуванням функціональних зв’язків між уміс-

том в органі елементів: Pb і Cu (r=-0,82; p<0,05); Pb та Ca (r=0,88; p<0,05); Cu і Zn 

(r=-0,82; p<0,05); Zn і Ca (r=0,88; p<0,05); Mg і Cu (r=0,82; p<0,05), а також Mg і 

Ca (r=0,88; p<0,05; рис. 4.1). На відміну від менших за розміром НЧ в умовах 

хронічного впливу на шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм виявляли формуван-

ня «нових» функціональних зв’язків між умістом в органі елементів Cu і Fe (r=-
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0,82; pu<0,05) при наявності характерного для дії менших за розміром НЧ коре-

ляційного зв’язку між умістом у нирках Zn і Ca (r=0,94; pu<0,05; рис. 4.1).  

Необхідно відмітити, що застосування методичного прийому, який разом 

із кореляційним аналізом додатково включає аналіз кореляційних плеяд, дозво-

лив не тільки провести аналіз змін у системі МЕГ органів-мішеней, але й ви-

значити розвиток у системі складних функціональних перебудов, які відобра-

жають складний і суперечливий процес пошкодження та захисту (компенсації 

та адаптації). Це набуває провідного значення для оцінки небезпеки хронічної 

дії на організм НЧ PbS у залежності від розміру частинок [197].  

Таким чином, вплив на організм щурів НЧ PbS різних розмірів супрово-

джувався накопиченням свинцю в міокарді, печінці та нирках, що є органами 

мішенями для свинцю при екзогенному впливі на організм.  

 

4.4. Інтегральна оцінка резорбції різних за розміром НЧ PbS крізь шкіру за 

допомогою методу СКВІД магнітометрії органів-мішеней (печінки щурів)  

 

Для інтегральної оцінки резорбції НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм про-

водили реєстрацію та аналіз надслабких магнітних полів над областю печінки 

щурів, що є одним з важливих органів-мішеней при дії свинцю, де відбувається 

кумуляція металу, йог метаболічні перетворення, а також процеси, які забезпе-

чують екскрецією свинцю та його метаболітів із організму. Реєстрацію магнітних 

полів проводили за допомогою СКВІД- магнітометру. Для цього спочатку вимі-

рювали зовнішній магнітний шум, рівень якого був прийнятий за референтні 

значення. Аналіз магнітного поля в кожній з 36 точок виміру проводили в межах 

21 моментів часового періоду, де перший і останній відповідали мінімально-

му/максимальному значенню магнітного поля (рис. 4.2 а). За таких умов графіч-

не зображення просторового розподілу магнітного поля у межах площини вимі-

рювання було представлено синьо-сірою палітрою кольорів, яка характеризувала 

відмінні значення магнітного сигналу, а також червоно-жовто-зеленою палітрою 

кольорів, яка характеризувала його позитивні значення (рис. 4.2 а. б). 
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Рис. 4.3. Графічне відображення залежності параметрів оцінки відгуку енерге-
тичної складової магнітного поля печінки щурів контрольної групи. 

Для аналізу та оцінки результатів магнітометричних вимірів проводили 

обчислення значень енергетичної складової магнітного поля, результати яких 

представляли у графічному вигляді з відображенням діапазону варіації магніт-

ного сигналу, зумовленого, у тому числі магнітним шумом та різними неперед-

бачуваними в ході проведених досліджень факторами.  

Магнітометричні дослідження печінки інтактних щурів (контроль) та ре-

зультати їх аналізу визначили вихідні дані відгуку енергетичної складової маг-

нітного поля (рис. 4.3) з якими порівнювали результати досліджень, отриманих 

для щурів, які зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру ТГАС, а також 

НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б
Рис. 4.2. Магнітні карти магнітного шуму на площі вимірювання (а) і розподіл 
величин магнітного поля у просторі (3D; б). 
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У ході визначення показників та аналізу магнітного поля над областю пе-

чінки щурів, які зазнавали хронічного впливу на непошкоджену шкіру ТГАС 

(група 1) було виявлено його нерівномірний характер розподілу, на що вказував 

аналіз магнітних карт (рис. 4.4) із максимумом сигналу енергетичної складової 

магнітного поля на 26- му часовому періоді, який перевищував аналогічні зна-

чення у щурів контрольної групи у 2,0–2,8 разу (рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5. Графічне відображення залежності параметрів оцінки відгуку енерге-
тичної складової магнітного поля печінки щурів, які зазнавали хронічної дії на 
непошкоджену шкіру ТГАС. 

а 

б 

Рис. 4.4. Розподіл магнітного поля 
над областю печінки щурів, які за-
знавали хронічної дії частинок 
ТГАЦ для 7-го із 50- и часових пері-
одів (а) та 3- х мірна магнітна карта 
для 26- го часового періоду (б). 
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Слід зазначити, що такий характер змін магнітного поля печінки щурів може 

бути зумовлений метаболічними змінами та структурно-функціональними перебу-

довами, які відбуваються в органі на молекулярному, клітинному та тканинному рі-

внях у ході яких збільшується кількість субстрату з магнітними властивостями, що 

визначає зміни магнітних характеристик органу, виявлені при реєстрації магнітних 

полів у точках виміру над областю печінки.  

У ході магнітометричних досліджень печінки щурів, які зазнавали хронічної 

дії на шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм (група 2) було встанов-

лено, що за даними аналізу 50 магніт них карт рівень магнітного поля в точках ви-

міру так само, як і у щурів 1- ї групи мав неоднорідний характер (рис. 4. 6).  

Рис. 4.6. Розподіл магнітного поля 
над областю печінки щурів, які зазна-
вали хронічної дії НЧ PbS розміром 
12,5 нм для 7-го із 50- и часових пері-
одів (а) та 3- х мірна магнітна карта 
для 26- го часового періоду (б). 

а 

 

а 

б 

Рис. 4.7. Графічна характеристика залежностей параметрів енергетичної скла-
дової магнітного поля печінки щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм. 
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За результатами аналізу параметрів енергетичної складової магнітного по-

ля на 26- му часовому періоді показали, що його максимальні значення переви-

щували аналогічні значення в контрольній групі у 1,8–2,6 разу (рис. 4.7).  

Дослідження магнітних характеристик печінки щурів, які зазнавали дії НЧ 

PbS розміром 100 нм (група 3) за даними аналізу 50 магнітних карт виявили висо-

ку варіабельність магнітного поля в точках виміру, що характеризувало його не-

однорідність (рис. 4.8). За даними аналізу енергетичної складової магнітного поля 

його максимальні значення перевищували контроль у 1,25–3,8 разу (рис. 4.9).  

 

а 

б 

Рис.4.8. Розподіл магнітного поля над 
областю печінки щурів, які зазнавали 
хронічної дії НЧ PbS розміром 100 нм 
для 7-го із 50- и часових періодів (а) 
та 3- х мірна магнітна карта для 26- го 
часового періоду (б). 

Рис. 4.9. Графічне відображення залежності параметрів оцінки відгуку енерге-
тичної складової магнітного поля печінки щурів, які зазнавали хронічної дії на 
шкіру НЧ PbS розміром 100 нм.
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При узагальненні результатів проведених магнітометричних досліджень 

печінки щурів різних експериментальних груп з метою інтегральної оцінки ре-

зорбції крізь шкіру неорганічних сполук свинцю, представлених частинками 

мікро- і нанометрового діапазону при їх хронічному впливі на непошкоджену 

шкіру були розраховані середні значення відгуку енергетичної складової магні-

тного поля, визначеної у 36 точках виміру над областю печінки тварин різних 

експериментальних груп, які наведено на рисунку (рис. 4.10).  

 

Як видно з рисунку (рис. 4.10) середні максимальні значення енергетич-

ної складової відгуку магнітного поля печінки контрольних (інтактних) щурів 

значимо (рu<0,05), у 2 рази перевищують магнітний шум («сигнал фону»), що 

може бути пов’язано з високим рівнем функціональної активності органу та ме-

таболічних процесів, які відбуваються в органі, у тому числі із залученням суб-

стратів, які проявляють магнітні властивості. Разом із цим хронічний вплив на 

непошкоджену шкіру щурів колоїдних розчинів НЧ PbS із середнім розміром 

частинок 12,5 нм і 100 нм супроводжується статистично значимим у порівнянні 

з контролем (рu<0,05) збільшенням середніх максимальних значень енергетич-

ної складової відгуку магнітного поля печінки майже у 3,0 разу при дії НЧ PbS 

Рис. 4.10. Інтегральна оцінка резорбції крізь шкіру неорганічних сполук свинцю, 
представлених частинками мікро- і нанометрового діапазону за результатами 
аналізу відгуку енергетичної складової магнітного поля печінки щурів: 1) – фон; 
2) – контроль; 3) – НЧ PbS 12,5 нм; 4) – ТГАС; 5) – НЧ PbS 100 нм. 
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розміром 12,5 нм і майже у 3,25 разу при дії НЧ PbS розміром 100 нм, 

відповідно (рис. 4.10).  

Натомість хронічний вплив на шкіру піддослідних щурі ТГАС значимо 

відрізнявся не тільки від контролю, але й від щурів, які зазнавали хронічної дії 

на шкіру різних за розміром НЧ PbS. У порівнянні з контролем це характеризу-

валося збільшенням, майже у 2,5 разу (рu<0,05) середніх значень енергетичної 

складової відгуку магнітного поля печінки. У порівнянні зі щурами, які зазна-

вали хронічної дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм вплив на шкіру 

щурів ТГАС проявлявся, відповідно, меншими майже у 2,0 та 3,5 разу (рu<0,05) 

значеннями енергетичної складової відгуку магнітного поля органу (рис. 4.10).  

Таким чином, вперше в Україні, у практиці експериментальних токсико-

логічних досліджень було використано принципово новий, не інвазивний спо-

сіб для інтегральної оцінки ефектів резорбції крізь шкіру неорганічних сполук 

свинцю, представлених частинками мікро- та нанометрового діапазону, що ба-

зується на реєстрації та аналізу надслабких магнітних полів над областю печін-

ки щурів (метод СКВІД- магнітометрії). При цьому вперше за даними аналізу 

енергетичної складової магнітного поля печінки щурів доведено, що НЧ свин-

цю, зокрема НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм здатні всмоктуватися в організм 

крізь шкіру та потрапляти органи-мішені, зокрема в печінку щурів, де у ході 

метаболічних перетворень здатні утворюватися та накопичуватися продукти і 

речовини, які проявляють магнітні властивості. Реєстрація та аналіз змін над-

слабких магнітних полів органів-мішеней при дії на організм неорганічних спо-

лук свинцю дозволяє використовувати метод СКВІД- магнітометрії в якості не 

інвазивного методу для інтегральної оцінки резорбції НЧ свинцю крізь шкіру, а 

також оцінки їх небезпеки при впливі на непошкоджену шкіру.  

 
Висновки до розділу  

 
1. Хронічний (упродовж 3- х місяців) вплив на непошкоджену шкіру щу-

рів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм супроводжувався 

статистично значимим у порівнянні з контролем (pu<0,05) збільшенням умісту 
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свинцю в органах-мішенях, зокрема, в печінці (0,13 (0,06; 0,22) мг/г сирої маси 

у контролі; 0,42 (0,22; 0,85) мг/г сирої маси при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм та 

0,26 (0,18; 0,62) мг/г сирої маси при дії НЧ PbS розміром 100 нм, відповідно) та 

нирках 0,11 (0,08; 0,80) мг/г сирої маси у контролі; 0,58 (0,44; 0,61) мг/г сирої 

маси при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм та 0,88 (0,70; 1,17) мг/г сирої маси при дії 

НЧ PbS розміром 100 нм, відповідно), що характеризує ефект резорбції різних 

за розміром НЧ PbS крізь шкіру. Разом із цим виявлені відмінності ефектів ку-

муляції свинцю у міокарді щурів при дії на шкіру різних за розміром НЧ PbS, 

які проявлялися статистично значимим у порівнянні з контролем (pu<0,05) збі-

льшенням умісту свинцю, виключно лише при дії НЧ PbS розміром 100 нм (у 

контролі – 0,12 (0,10; 0,14) мг/г сирої маси, а при дії НЧ PbS розміром 100 нм – 

0,27 (0,25; 0,30) мг/г сирої маси), що свідчить про особливості реагування міо-

карду на дію різних за розміром НЧ PbS. 

2. Кумуляція свинцю в органах-мішенях щурів (міокард, печінка і нирки) 

при хронічному впливі на їх непошкоджену шкіру НЧ PbS із середнім розміром 

частинок 12,5 нм і 100 нм супроводжувалась змінами в них умісту деяких мак-

ро- і мікроелементів, зокрема, Ca, Mg, Fe, Zn та Сu, що характеризує зміни в си-

стемі мікроелементного гомеостазу організму. При цьому провідного значення 

у механізмах розвитку порушень мікроелементного гомеостазу при хронічному 

впливі на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS набувають зміни 

умісту МЕ Zn та Fe. Середні значення (Ме) концентрації Zn, що є фізіологічним 

антагоністом свинцю зменшуються порівняно з контролем (pu<0,05): у міокарді 

– з 26,28 мг/г у контролі до 14,78 мг/г і 15,48 мг/г сирої маси при дії НЧ PbS 

розміром 12,5 і 100 нм, відповідно; у печінці – з 51,33 мг/г у контролі до 30,37 

мг/г і 45,00 мг/г сирої маси при дії НЧ PbS розміром 12,5 і 100 нм, відповідно. 

Разом із цим середні значення (Ме) концентрації Fe у порівнянні з контролем 

збільшуються (pu<0,05): у печінці – з 159,1 мг/г у контролі до 293,1 мг/г і 288,3 

мг/г сирої маси при дії НЧ PbS розміром 12,5 і 100 нм, відповідно; у нирках – з 

82,8 мг/г у контролі до 99,8 мг/г і 106,4 мг/г сирої маси при дії НЧ PbS розміром 

12,5 і 100 нм, відповідно. 
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3. За допомогою аналізу кореляційних плеяд між показниками умісту де-

яких макро- і мікроелементів в органах-мішенях щурів, які зазнавали хронічної 

дії на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS було встановлено, що 

порушення в системі мікроелементного гомеостазу характеризуються: у міока-

рді щурів – адаптаційною дезінтеграцією системи, яка за своїм рівнем є мен-

шою при дії менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) та значно більшою при дії 

більших за розміром НЧ PbS (100 нм); у печінці щурів – адаптаційною реінтег-

рацією системи при дії менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) та адаптаційним 

перегрупуванням системи при дії більших за розміром НЧ PbS (100 нм); у нир-

ках – адаптаційною реінтеграцією системи, яка за рівнем є більшою при дії 

менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) та значно меншою при дії більших за 

розміром НЧ PbS (100 нм).  

4. Вперше з метою вивчення закономірностей та інтегральної оцінки осо-

бливостей резорбції неорганічних сполук свинцю, представлених частинками 

мікро- та нано- метрового діапазону крізь непошкоджену шкіру експеримента-

льних щурів у залежності від розміру частинок було використано принципово 

новий не інвазивний метод, що базується на принципах реєстрації та аналізу 

надслабких магнітних полів органів-мішеней (метод СКВІД- магнітометрії).  

5. Результати проведених магнітометричних досліджень довели, що хро-

нічний вплив на непошкоджену шкіру щурів неорганічних сполук свинцю, 

представлених частинками мікро- та нано- метрового діапазону, зокрема ТГАС 

та НЧ PbS із середнім розміром частинок 700 нм, 12,5 нм і 100 нм, відповідно 

призводить до змін енергетичних характеристик магнітного поля печінки щурів 

(провідний орган-мішень для свинцю) у наслідок резорбції НЧ крізь шкіру, ку-

муляції та метаболічних перетворень свинцю в печінці з подальшим утворен-

ням і відкладенням у структурах органу метаболітів і речовин із магнітними 

властивостями.  

6. Результати СКВІД- магнітометрії печінки щурів показали, що середні 

значення енергетичної складової відгуку магнітного поля органу у щурів, які 

зазнавали хронічної дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм у 3,0 рази перевищу-
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вали 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 енергетичної складової відгуку магнітного поля печінки перевищува-

ли контроль лише у 2,5 рази (рu<0,05). 

Список джерел, які використані у розділі 4: №№ 182-197, з них власні 

публікації – № 197. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТІВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ 

НА ШКІРУ ЩУРІВ РІЗНИХ ЗА РОЗМІРОМ НЧ PbS. 

 

При проведенні експериментальних досліджень ураховували, що в основі 

механізмів дії свинцю провідного значення набуває взаємодія металу з молеку-

лами клітинних органел і мембран, що зумовлює порушення внутрішньоклі-

тинного гомеостазу, одним із проявів яких є оксидативний стрес і порушення в 

системі АОЗ організму [198]. Для цього в експерименті на щурах, на моделі 

хронічного впливу на шкіру тварин різних за розміром НЧ PbS у крові та гомо-

генатах печінки і нирок тварин вивчали зміни біохімічних показників ПОЛ і 

АОЗ. Паралельно із цим за допомогою гістологічних, гістохімічних, електро-

нно-мікроскопічних та морфометричних методів дослідження вивчали структу-

рно-функціональні зміни органів-мішеней піддослідних тварин (міокард, печін-

ка, нирки). Такий методичний підхід дозволяє не тільки охарактеризувати та 

оцінити ефекти хронічної дії на шкіру НЧ PbS у залежності від їх розміру, але 

також визначити їх розвиток у динаміці хронічного експерименту.  

 

5.1. Характеристика та оцінка змін процесів ПОЛ і АОЗ у динаміці  

хронічного впливу на шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм 

 

5.1.1. Зміни ПОЛ і АОЗ у крові 

Результати проведених біохімічних досліджень показали, що у сироватці 

крові інтактних щурів (група контролю) концентрація ТБК- активних продуктів 

(ТБК-АП) коливалася у межах мінімальних і максимальних значень на рівні від 

7,13 нмоль/мг білка до 8,58 нмоль/мг білка, визначаючи в групі значення показ-

ників Ме (Q25; Q75) на рівні 8,09 (7,52; 8,17) нмоль/мг білка (табл. 5.1; рис. 5.1 а). 

Разом із цим активність ферментів СОД і КА в лізатах еритроцитів крові коли-

валися у межах від 8,86 нмоль/мг Hb*хв.-1 до 9,78 нмоль/мг Hb*хв.-1 та від 7,26 

нмоль/мг Hb*хв.-1 до 8,42 нмоль/мг Hb*хв.-1, відповідно, визначаючи середні 
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значення цих показників у групі на рівні 9,20 (8,95; 9,25) нмоль/мг Hb*хв.-1 і 

7,88 (7,41; 8,20) нмоль/мг Hb*хв.-1, відповідно (табл. 5.1; рис. 5.2 а; 5.3 а).  

У динаміці хронічної дії на непошкоджену шкіру щурів водного розчину 

ТГ АС показники концентрації ТБК-АП у сироватці крові щурів через 1- н і 2- а 

місяці від початку експерименту статистично значимо не відрізнялися від конт-

ролю бо його середні значення в групі щурів через 1 міс. експерименту дорів-

нювали 8,22 (8,19; 8,29) нмоль/мг білка, а через 2 міс. – 8,20 (7,72; 8,36) 

нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.1; рис. 5.1 а). Разом із цим, через 3- и місяці 

від початку експерименту середні значення концентрації ТБК-АП у сироватці 

крові щурів дорівнювали 8,79 (8,19; 9,14) нмоль/мг білка, що визначало статис-

тично значиму, на рівні α= 0,05 (pu<0,05) відмінність цієї групи щурів від конт-

ролю та тварин на більш ранніх термінах експерименту, через 1 і 2 міс., відпо-

відно (табл. 5.1; рис. 5.1 а).  

Необхідно відмітити, що хронічна дія на непошкоджену шкіру щурів ТГ 

АС супроводжувалася статистично значимим у порівнянні з контролем змен-

шенням показника активності ферменту КА в еритроцитах на всіх термінах 

експерименту (pu<0,05; табл. 5.1; рис. 5.2 а), яке визначалося на фоні відсутнос-

ті будь-яких статистично значимих змін активності СОД в еритроцитах щурів 

на всіх термінах хронічного експерименту (табл. 5.1; рис. 5.3 а). Так, середні 

значення активності КА в еритроцитах щурів у динаміці хронічного впливу на 

їх шкіру ТГ АС через 1 міс. дорівнювала 7,55 (6,85; 7,59) нмоль/мг Hb*хв.-1, че-

рез 2 міс. – 7,50 (7,45; 7,65) нмоль/мг Hb*хв.-1, а через 3 міс. – 7,45 (7,35; 7,57) 

нмоль/мг Hb*хв.-1, відповідно. Разом із цим середні значення показників актив-

ності СОД в еритроцитах щурів у динаміці хронічного експерименту дорівню-

вали через 1 міс. 9,19 (8,70; 9,23) нмоль/мг Hb*хв.-1, через 2 міс – 9,11 (9,08; 

9,20) нмоль/мг Hb*хв.-1, а через 3 міс – 9,16 (9,00; 9,18) нмоль/мг Hb*хв.-1, від-

повідно (табл.5.1; рис. 5.3 а).  
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Таблиця 5.1 
Зміни біохімічних показників у крові щурів у динаміці  

хронічного впливу на їх непошкоджену шкіру ТГАС та НЧ PbS  
із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм 

 

Показники 

ТБК-АП,  
нмоль/мг білка 

КА, 
нмоль/мг Hb*хв.-1 

СОД, 
нмоль/мг Hb*хв.-1 Група 

max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
І серія (1 місяць) 

Контроль 
(інтактні) 58,8

13,7  
)17,852,7(

09,8


 

42,8

26,7  
)20,841,7(

88,7


 

78,9

86,8  
)25,995,8(

20,9


 

ТГ АС 
(1 група) 34,8

86,7  
)29,819,8(

22,8


 

05,8

62,6  
)59,785,6(

55,7 *


 

27,9

60,8  
)23,970,8(

19,9


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

64,8

89,7  
)38,822,8(

33,8 *


 

41,8

90,6  
)98,747,7(

70,7


 

45,9

98,8  
)29,901,9(

24,9


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
44,8

15,8  
)36,819,8(

26,8 *


 

20,8

98,6  
)10,829,7(

59,7 *


 

32,9

57,8  
)25,967,8(

11,9


 

ІІ серія (2 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 72,8

51,7  
)36,872,7(

20,8


 

89,7

32,7  
)65,745,7(

50,7


 

25,9

06,9  
)20,908,9(

11,9


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

69,10

88,9

)64,1021,10(

62,10 *#


 

62,7

39,7  
)60,744,7(

57,7


 

27,9

87,8  
)25,998,8(

10,9


) 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
07,9

64,8  
)04,981,8(

02,9 *#&


 

78,7

16,7  
)68,742,7(

60,7


 

21,9

82,8  
)10,988,8(

00,9


 

ІІІ серія (3 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 17,9

13,8  
)14,919,8(

79,8


 

68,7

35,7  
)57,735,7(

45,7


 

20,9

94,8  
)18,900,9(

16,9


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

04,10

07,9

)58,910,9(

24,9 *


 

18,7

74,6  
)08,790,6(

99,6 *


 

04,9

93,8  
)03,995,8(

01,9


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
81,10

44,9

)79,1062,9(

22,10 *


 

12,7

90,6  
)10,702,7(

08,7 *


 

06,9

87,8  
)01,990,8(

96,8 *


 

 
Примітки. Статистично значимі відмінності при α=0,05: 

1. * – у порівнянні з групою контролю; 
2) # – у порівнянні із групою 1. 
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Результати проведеного кореляційного аналізу показали, що дія на непо-

шкоджену шкіру щурів ТГ АС впродовж 2-х місяців характеризувалася зворот-

нім кореляційним зв’язком між показниками концентрації ТБК-АП в сироватці 

крові та активності КА в еритроцитах (r=-0,850; pu<0,05). Разом із цим через 3 

міс від початку експерименту відмінний кореляційний зв'язок було виявлено 

між показниками активності КА і СОД в еритроцитах (r=-0,850; pu<0,05).  

У динаміці хронічного впливу на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS із се-

реднім розміром частинок 12,5 нм на всіх термінах експерименту було виявлено 

статистично значиме порівняно з контролем (pu<0,05) збільшення концентрації 

ТБК-АП у сироватці крові (табл. 5.1; рис. 5.1 б). Так, середні значення концентра-

ції ТБК-АП у сироватці крові щурів через 1- н міс. від початку експерименту дорі-

внювали 8,33 (8,22; 8,38) нмоль/мг білка, через 2- а міс. – 10,62 (10,21; 10,64) 

нмоль/мг білка, а через 3- и міс. – 9,24 (9,10;9,58) нмоль/мг білка (табл. 5.1). 

При цьому, таке збільшення концентрації ТБК-АП у сироватці крові щурів на 

2-му місяці хронічного експерименту супроводжувалися статистично значимим у 

порівнянні з контролем (pu<0,05) зменшенням показника активності КА, а на 3-му 

місяці експерименту – активності СОД, відповідно (табл. 5.1; рис. 5.2 б; 5.3 б). Сере-

дні значення показника активності КА в еритроцитах щурів 2- ї групі в ІІ - й серії 

експериментів дорівнювали 7,57 (7,44; 7,60), а показника активності СОД у цій самій 

групі щурів, але ІІІ- ї серії експериментів – 9,0 (8,95; 9,03), відповідно (табл. 5.1). Ре-

зультати кореляційного аналізу показали, що при хронічному впливі на непошко-

джену шкіру щурів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм у тварин 2- ї групи 

в І- й та ІІ- й серії експерименту, що відповідали тривалості експерименту, відповід-

но, 1 і 2 міс. відбувалися функціональні перебудови в системі ПОЛ і АОЗ, які харак-

теризувалися вірогідними кореляційними зв’язками між змінами показника концент-

рації ТБК-АП у сироватці крові та активності КА в еритроцитах (r=0,666; p<0,05 та, 

відповідно, r=0,736; pu<0,05). При дії на непошкоджену шкіру піддослідних щурів 

НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм (3- я група) на всіх термінах експери-

менту було виявлено статистично значиме, порівняно з контролем, збільшення кон-

центрації ТБК-АП у сироватці крові (pu<0,05; табл. 5.1; рис. 5.1. в). 
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Рис. 5.3. Активність СОД в еритроцитах крові щурів (нмоль/мг Hb*хв.-1) у дина-
міці хронічного впливу: а) – ТГAC; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS 
розміром 100 нм. Позначення: ▪ –Ме; – 25%-75%;  – min-max. 
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Рис. 5.2. Активність КА в еритроцитах крові щурів (нмоль/мг Hb*хв.-1) у дина-
міці хронічного впливу: а) – ТГ AC; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS 
розміром 100 нм. Позначення: ▪ –Ме; – 25%-75%; – min-max. 
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Рис. 5.1. Концентрація ТБК-АП у сироватці крові щурів (нмоль/мг білка) у дина-
міці хронічного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS 
розміром 100 нм. Позначення: ▪ –Ме; – 25%-75%; – min-max. 
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При цьому в динаміці хронічного експерименту збільшення цього показ-

ника відбувалося за експоненціальним характером. Так, в і- й серії експеримен-

тів середні значення показника концентрації ТБК-АП у сироватці крові щурів 

дорівнювали 8,26 (8,19; 8,36) нмоль/мг білка, в ІІ- й серії експериментів – 9,02 

(8,81; 9,04), а в ІІІ- й серії – 10,22 (9,62; 10,79) нмоль/мг білка, відповідно (табл. 

5.1). 

Такий характер змін показника концентрації ТБК-АП у сироватці крові 

щурів при хронічному впливі на їх непошкоджену шкіру НЧ PbS із середнім 

розміром частинок 100 нм може вказувати на розвиток «дозо-часо-залежного» 

ефекту, який за своїм фізіологічним змістом може характеризувати збільшення 

інтенсивності процесів ПОЛ (оксидативного стресу) по мірі збільшення терміну 

дії на організм хімічної речовини [199].  

Разом із цим необхідно відмітити, що лише в ІІІ – й серії експерименту, у 

3- й групі щурів збільшення, порівняно з контролем концентрації ТБК-АП у си-

роватці крові супроводжувалося статистично значимим пригніченням активно-

сті КА в еритроцитах (pu<0,05; табл. 5.1; рис. 5.2 в). При цьому активність фер-

менту СОД статистично значимих змін, порівняно з контролем не виявляла 

(табл. 5.1; рис. 5.3 в).  

Проведений кореляційний аналіз показав, що в ІІІ – й серії експериментів 

при дії на шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм збільшення концентрації ТБК-

АП корелювало зі змінами активності КА (r=0,722; p<0,05) і СОД (r=0,811; 

pu<0,05). Це може вказувати на те, що наприкінці 3- х місячного експерименту в 

організмі піддослідних щурів у відповідь на тривалий вплив на непошкоджену 

шкіру НЧ PbS розміром 100 нм відбуваються складні функціональні перебудо-

ви в системі ПОЛ і АОЗ, які проявляються збільшенням активності ПОЛ та 

пригніченням системи АОЗ організму.  

Таким чином встановлено, що хронічний, упродовж 3- х місяців вплив на 

непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS здатний викликати в їх організмі порушен-

ня в системі ПОЛ та АОЗ, що у динаміці хронічного експерименту характери-

зується статистично значимим (pu<0,05) збільшенням показника концентрації 
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ТБ-АП сироватки крові та пригніченням активності КА і СОД еритроцитів, яке 

набуває вираженого характеру наприкінці експерименту. Інтенсивність і харак-

тер змін, які характеризують стан процесів ПОЛ свідчать про те, що за дії НЧ 

PbS розміром 12,5 нм у порівнянні з дією НЧ PbS розміром 100 нм, збільшуєть-

ся токсичний ефект, який ймовірно, зумовлений більш значною площею повер-

хні нанесених на шкіру НЧ, яка забезпечує збільшення сумарної площі їх взає-

модії зі структурами епідермісу.  

 

5.1.2. Зміни ПОЛ і АОЗ за біохімічними показниками гомогенатів  

органів-мішеней 

5.1.2.1. Печінка. 

Результати досліджень біохімічних показників, що характеризують інтен-

сивність процесів ПОЛ і АОЗ в органах-мішенях щурів при хронічному впливі 

на їх непошкоджену шкіру ТГ АС та НЧ PbS із середнім розміром частинок 

12,5 нм і 100 нм, відповідно показали, що в печінці інтактних, контрольних щу-

рів, концентрація ТБК-АП коливалась в межах мінімальних і максимальних 

значень від 0,28 нмоль/мг білка до 0,47 нмоль/мг, визначаючи середнє значення 

цього показника в групі Ме (Q25; Q75) на рівні 0,34 (0,33; 0,42) нмоль/мг білка 

(табл. 5.2). Разом із цим активність КА в гомогенатах органу в межах мінімаль-

них і максимальних значень коливалася від 7,44 нмоль/мг білка*хв.-1 до 10,55 

нмоль/мг білка*хв.-1, а активність СОД – від 12,84 нмоль /мг білка *хв.-1 до 

13,78 нмоль /мг білка *хв.-1 визначаючи середнє значення показників Ме 

(Q25; Q75) у групі для КА – 8,58 (7,55; 9,55) нмоль /мг білка *хв.-1 і СОД – 13,04 

(12,90; 13,70) нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.2).  

У динаміці хронічної дії на шкіру щурів ТГ АС (2- а серія експеримента-

льних тварин) показники концентрації ТБК-АП у печінці щурів І- ї та ІІІ- ї екс-

периментальних серій статистично значимо не відрізнялися від контролю. Ра-

зом із цим у ІІ- й серії експериментів було виявлено статистично значиме 

(pu<0,05), порівняно з контролем зменшення показника концентрації ТБК-АП, 
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що дорівнювали середнього значення в групі 0,20 (0,17; 0,24) нмоль /мг білка 

*хв.-1. (табл. 5.2; 5.4 а).  

Показники активності КА і СOД у гомогенатах печінки щурів 1- ї групи в 

усіх 3- х серіях експерименту (впродовж усього хронічного експерименту) зна-

чимо не відрізнялися від контролю (табл. 5.2; рис. 5.5 а; 5.6 а), що визначало 

відсутність будь-яких значимих змін у системі АОЗ організму тварин при три-

валій дії на їх непошкоджену шкіру ТГ АС.  

У щурів 2- ї експериментальної групи, які зазнавали хронічної дії на шкі-

ру НЧ PbS розміром 12,5 нм показник концентрації ТБК-АП у печінці тварин І- 

ї та ІІ- ї експериментальних серій був майже таким самим, як у щурів контроль-

ної групи. Разом із цим у ІІІ- й серії експериментів цей показник статистично 

значимо (pu≤0,05) перевищував контроль, бо його середні значення в групі до-

рівнювали 0,89 (0,78; 1,07) нмоль/мг білка (табл. 5.2; рис. 5.4 б). Показник акти-

вності КА у гомогенатах печінки щурів у І- й серії експериментів значимо 

(pu≤0,05) перевищував контроль, що визначалося за середнім значенням показ-

ника в групі 9,47 (7,90; 9,68) нмоль/мг білка*хв.-1, у ІІ- й серії він значимо не 

змінювався, порівняно з контролем, а в ІІІ- й серії експериментів він зменшува-

вся, порівняно з контролем (pu≤0,05) до 8,14 (7,90; 8,18) нмоль/мг білка*хв.-1 

(табл. 5.2; рис. 5.5 б). При цьому активність СОД у піддослідних щурів у І- й 

серії експериментів значимо перевищувала контроль (pu≤0,05), а в ІІ- й і ІІІ- й 

серіях експериментів вона виявляла значиме зменшення, порівняно з контролем 

(pu≤0,05; табл. 5.2; рис. 5.6 б). У щурів 3- ї експериментальної групи, які зазна-

вали тривалої дії на непошкоджену шкіру НЧ PbS із середнім розміром части-

нок 100 нм виявляли такі самі закономірності зміни концентрації ТБК-АП, як у 

тварин 2- ї групи. Так, у щурів в І- й експериментальній серії середнє значення 

концентрації ТБК-АП в печінці дорівнювало 0,43 (0,41; 0,47) нмоль/мг білка, в 

ІІ- й серії – 0,38 (0,31; 0,42) нмоль/мг білка, а в ІІІ- й серії – 0,76 (0,68; 0,79) 

нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.2; рис. 5.4 в).  
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Таблиця 5.2 

Зміни біохімічних показників у гомогенатах печінки щурів у динаміці  
хронічного впливу на їх непошкоджену шкіру ТГАС та НЧ PbS  

із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм 
 

 
Примітки. Статистично значимі відмінності при α=0,05: 

1. * – у порівнянні з групою контролю; 
2) # – у порівнянні із групою 1. 

 

Показники 

ТБК-АП,  
нмоль/мг білка 

КА, 
нмоль/мг білка*хв.-1 

СОД, 
нмоль/мг білка*хв.-1 Група 

max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
І серія (1 місяць) 

Контроль 
(інтактні) 47,0

28,0  
)42,033,0(

34,0


 

55,10

44,7  
)55,955,7(

58,8


 

78,13

84,12  
)70,1390,12(

04,13


 

ТГ АС 
(1 група) 48,0

18,0  
)38,034,0(

37,0


 

09,10

34,8  
)47,901,9(

04,9 *


 

18,14

30,12  
)11,1432,12(

22,13


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

49,0

27,0  
)42,032,0(

36,0


 

87,9

68,7  
)68,990,7(

47,9 *


 

89,14

11,10  
)80,1414,11(

73,14 *#


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
49,0

28,0  
)47,041,0(

43,0 *#


 

72,10

40,6  
)56,1048,6(

90,9 *#


 

67,14

80,9  
)46,1492,9(

22,13


 

ІІ серія (2 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 31,0

10,0  
)24,017,0(

20,0


 

87,9

88,7  
)90,952,8(

84,8


 

52,13

89,12  
)48,1390,12(

28,13


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

36,0

26,0  
)34,029,0(

33,0


 

72,8

11,8  
)52,820,8(

41,8 #


 

01,13

25,12  
)88,1256,12(

71,12 *#


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
55,0

25,0  
)42,031,0(

38,0 #


 

53,9

28,7  
)44,941,8(

53,8 #


 

04,13

15,12  
)89,1250,12(

79,12 *#


 

ІІІ серія (3 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 44,0

23,0  
)41,032,0(

38,0


 

90,8

20,8  
)85,855,8(

60,8


 

55,13

80,12  
)45,1384,12(

22,13


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

17,1

32,0  
)07,178,0(

89,0 *#


 

20,8

68,7  
)18,890,7(

14,8 *#


 

01,13

08,12  
)55,1212,12(

38,12 *#


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
84,0

64,0  
79,068,0

76,0 *#


 

34,9

02,7  
)15,905,8(

25,8 *#


 

01,13

59,8  
)42,1255,10(

19,12 *#
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Рис. 5.4. Концентрація ТБ-АП у печінці щурів (нмоль/мг білка) у динаміці хро-
нічного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розмі-
ром 100 нм. Позначення:   – Ме ; 25%; 75%;  – min-max. 
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Рис. 5.6. Активність СОД у печінці щурів (нмоль/мг білка*хв.-1) у динаміці хро-
нічного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розмі-
ром 100 нм. Позначення:  –  Ме;  – 25%; 75%;  – min-max. 

Рис. 5.5. Активність КА у печінці щурів (нмоль/мг білка*хв.-1) у динаміці хроні-
чного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розміром 
100 нм. Позначення:  –  Ме; – 25%; 75%; – min-max. 
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При цьому лише в ІІІ- й серії експериментів у щурів виявляли значиме 

(pu<0,05) збільшення цього показника, порівняно з контролем, що вказувало на 

збільшення активності ПОЛ у печінці тварин, виключно, на кінцевому терміні 

хронічного експерименту, тобто через 3- и міс. від початку його проведення. 

Необхідно відмітити, що в 3- й групі піддослідних щурів зміни активності фер-

менту КА в печінці виявляли таку саму закономірність, як у щурів 2- ї групи. 

Так, в І- й серії експерименту активність КА значимо (pu<0,05) перевищувала 

контроль, у ІІ- й серії експериментів її активність не змінювалася, а в ІІІ- й серії 

експериментів активності КА була значимо меншою за контроль (pu<0,05; табл. 

5.2; рис. 5.5 в).  

Активність ферменту СОД у щурів 3- ї групи в І- й серії експерименту зна-

чимо не змінювалася, порівняно з контролем, а в ІІ- й і ІІІ- й серіях експерименту 

вона значимо зменшувалася, порівняно з контролем, досягаючи середніх значень 

показника активності ферменту на рівні 12,79 (12,50; 12,89) нмоль /мг білка *хв.-1 і 

12,19 (10,55; 12,42) нмоль /мг білка *хв.-1 відповідно (табл. 5.2; рис. 5.6 в).  

 

5.1.2.2. Нирки. 

У нирках контрольних щурів концентрація ТБК-АП коливалася у межах 

мінімальних і максимальних значень від 0,27 нмоль/мг білка до 0,44 нмоль/мг 

білка, а середні значення показника, представлені Ме (25%; 75%) дорівнювали 

0,36 (0,33; 0,39) нмоль/мг білка (табл. 5.3; рис. 5.7 а). Активність ферментів КА 

і СОД у нирках визначалися, відповідно, в межах від 4,24 нмоль/мг білка*хв.-1 

до 4,68 нмоль/мг білка*хв.-1 та, відповідно, від 8,36 нмоль/мг білка*хв.-1 до 8,57 

нмоль/мг білка *хв.-1, визначаючи середні значення показників у групі на рівні 

4,64 (4,62; 4,67) нмоль/мг білка*хв.-1  і 8,43 (8,40; 8,50) нмоль/мг білка*хв.-1, 

відповідно (табл. 5.3; рис. 5.6 а; 5.9 а). 

При нанесенні на непошкоджену шкіру щурів ТГ АС (1- а група тварин) 

концентрації ТБК-АП у нирках експериментальних тварин І- ї та ІІІ- ї експери-

ментальних серій, що відповідало термінам хронічного експерименту 1 міс. і 3 

міс. значимо не змінювалися, порівняно з контролем, бо середні значення цього 
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показника в групах дорівнювали 0,37 (0,31; 0,39) нмоль/мг білка та 0,34 (0,32 

0,44) нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.3; рис. 5.7 а). Разом із цим у ІІ- й експе-

риментальній серії відмічали статистично значиме, порівняно з контролем 

(pu≤0,05) зменшення цього показника, середні значення якого в групі дорівнюва-

ли 0,28 (0,19; 0,22) нмоль/мг білка (табл. 5.3; рис. 5.7 а).  

Необхідно відмітити, що в усіх 3- х серіях експериментів у щурів 1- ї гру-

пи біохімічні показники активності ферментів КА і СОД, що визначають стан 

системи АОЗ організму не виявляли будь-яких значимих відмінностей, порів-

няно з контролем. У контролі середні значення показників активності КА ви-

значалися на рівні 4,64 (4,62; 4,67) нмоль/мг білка*хв.-1 , а активності СОД – на 

рівні 8,43 (8,40; 8,50) нмоль/мг білка*хв.-1. У динаміці хронічного експеримен-

ту, активність КА в І-й, ІІ- й і ІІІ- й серіях експерименту характеризувалася се-

редніми значеннями цього показника в групах 4,61 (4,55; 4,62) нмоль/мг біл-

ка*хв.-1, 4,47 (4,35; 4,50) нмоль/мг білка*хв.-1 і 4,39 (4,35 4,40) нмоль/мг біл-

ка*хв.-1, відповідно, а активність СОД – 8,46 (8,42; 8,52) нмоль/мг білка*хв.-1, 

8,46 (8,29; 8,55) нмоль/мг білка*хв.-1 і 8,43 (8,32; 8,54) нмоль/мг білка*хв.-1, від-

повідно (табл. 5.3). У щурів 2- ї експериментальної групи, які зазнавали хроніч-

ного впливу на непошкоджену шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 

12,5 нм у гомогенатах нирок відмічали статистично значиме, порівняно з конт-

ролем збільшення концентрації ТБК-АП у І- й та ІІІ- й серії експериментів, де 

середні значення цього показника в групах дорівнювали 0,43 (0,27; 0,54) 

нмоль/мг білка, та 0,82 (0,44; 0,95) нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.3; рис. 

5.7 б). Такі зміни концентрації ТБК-АП у гомогенатах нирок щурів супрово-

джувалися статистично значимим зменшенням у порівнянні з контролем актив-

ності ферменту КА у ІІ- й і ІІІ- й серії експериментів, де середні значення цього 

показника в групах дорівнювали 4,16 (4,12; 4,55) нмоль/мг білка*хв.-1 і 3,68 

(3,62; 4,31) нмоль/мг білка*хв.-1, відповідно, а також збільшенням активності 

СОД, виключно, в ІІІ- й серії експериментів, де середнє значення цього показ-

ника в групі дорівнювало 0,82 (0,44; 0,95) нмоль/мг білка*хв.-1 (табл. 5.3; рис. 

5.8 б; 5.9 б). 
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Таблиця 5.3 

Зміни біохімічних показників у гомогенатах нирок щурів у динаміці  
хронічного впливу на їх непошкоджену шкіру ТГАС та НЧ PbS  

із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм 
 

Показники 

ТБК-АП,  
нмоль/мг білка  

КА, 
нмоль/мг білка*хв.-1 

СОД, 
нмоль/мг білка*хв.-1 Група 

max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
max

min

 )( 7525 QQ

Me

  
І серія (1 місяць) 

Контроль 
(інтактні) 44,0

27,0  
)39,033,0(

36,0


 

68,4

24,4  
)67,462,4(

64,4


 

57,8

36,8  
)50,840,8(

43,8


 

ТГ АС 
(1 група) 43,0

27,0  
)39,031,0(

37,0


 

78,4

48,4  
)62,455,4(

61,4


 

52,8

41,8  
)52,842,8(

46,8


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

67,0

22,0  
)54,027,0(

43,0


 

69,4

17,4  
)57,422,4(

55,4


 

53,8

30,8  
)52,836,8(

46,8


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
68,0

46,0  
)64,048,0(

58,0 *#


 

78,4

48,4  
)62,455,4(

61,4


 

44,8

44,7  
)41,855,7(

80,7 *#&


 

ІІ серія (2 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 26,0

17,0  
)22,019,0(

28,0


 

67,4

32,4  
)50,435,4(

47,4


 

63,8

28,8  
)55,829,8(

46,8


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 

81,0

24,0  
)69,029,0(

32,0


 

59,4

04,4  
)55,412,4(

16,4 *#


 

42,8

12,8  
)27,815,8(

20,8
#*


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
10,1

42,0  
)04,148,0(

70,0 *#&


 

67,4

32,4  
)50,435,4(

47,4


 

39,8

12,8  
)35,812,8(

30,8


 

ІІІ серія (3 місяці) 

ТГ АС 
(1 група) 45,0

30,0  
)44,032,0(

34,0


 

44,4

25,4  
)40,435,4(

39,4


 

55,8

24,8  
)54,832,8(

43,8


 

НЧ PbS 
12,5 nm 
(2 група) 02,1

28,0
 

)95,044,0(

82,0 *#


 

55,4

60,3  
)31,462,3(

68,3 *#


 

17,8

44,7  
)15,848,7(

83,7 *#


 

НЧ PbS 
100 nm 

(3 група) 
06,1

33,0  
)01,164,0(

72,0
#*


 

44,4

25,4  
)40,435,4(

39,4


 

44,8

12,8  
)34,814,8(

26,8


 

 
Примітки. Статистично значимі відмінності при α=0,05: 

1. * – у порівнянні з групою контролю; 
2) # – у порівнянні із групою 1. 
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Рис. 5.7. Концентрація ТБ-АП у нирках щурів (нмоль/мг білка) у динаміці хро-
нічного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розмі-
ром 100 нм. Позначення:   – Ме ; 25%; 75%;  – min-max. 
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Рис. 5.9. Активність СОД у нирках щурів (нмоль/мг білка*хв.-1) у динаміці хро-
нічного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розмі-
ром 100 нм. Позначення:  –  Ме;  – 25%; 75%;  – min-max. 

Рис. 5.8. Активність КА у нирках щурів (нмоль/мг білка*хв.-1) у динаміці хроні-
чного впливу: а) – ТГ АС; б) – НЧ PbS розміром 12,5 нм; в) – НЧ PbS розміром 
100 нм. Позначення:  –  Ме; – 25%; 75%; – min-max. 
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У нирках щурів 3- ї групи, які зазнавали хронічної дії на шкіру НЧ PbS із 

середнім розміром частинок 100 нм у гомогенатах органу в усіх 3- х серіях екс-

перименту (у його динаміці) відмічали статистично значиме, порівняно з конт-

ролем збільшення концентрації ТБК-АП. Так, в І- й серії експериментів середні 

значення цього показника в групі дорівнювали 0,58 (0,48; 0,64) нмоль/мг білка, 

у ІІ- й серії – 0,70 (0,48; 1,04) нмоль/мг білка, а в ІІІ- й серії 0,72 (0,64; 1,01) 

нмоль/мг білка, відповідно (табл. 5.3; рис. 5.7 в), що характеризувало збільшен-

ня в нирках щурів активності ПОЛ. Разом із цим такі зміни активності ПОЛ в 

нирках щурів у динаміці хронічного впливу на їх непошкоджену шкіру НЧ PbS 

розміром 100 нм супроводжувалися лише незначним, але статистично значи-

мим у порівнянні з контролем (pu≤0,05) збільшенням активності ферменту 

СОД, лише на початкових термінах хронічного експерименту, в І- й серії. Сере-

дні значення цього показника в групі дорівнювали 7,80 (7,55 8,42) нмоль/мг бі-

лка*хв.-1 (табл. 5.3; рис. 5.9 в). 

Результати кореляційного аналізу показали, що на відміну від контролю у 

щурів при дії ТГ АС через 1 місяць від початку хронічного експерименту (І се-

рія) зміни концентрації ТБК- активних продуктів у печінці корелювали зі змі-

нами активності КА (r=0.810; р=0,008). Через 3- и місяці (ІІІ серія) активність 

СОД у печінці проявляла відмінну кореляцію з активністю СОД у нирках (r=-

0.840; р=0,036). При дії НЧ PbS розміром 12,5 нм через 3- и місяці – зміни кон-

центрації ТБК- активних продуктів у нирках корелювали зі змінами активності 

КА в печінці (r=0.750; р=0,019) та активності СОД у печінці та нирках (r=0.942; 

р=0,004). При дії НЧ PbS розміром 100 нм найбільшу кількість статистично 

значимих кореляційних зв’язків між змінами біохімічних показників ПОЛ та 

АОЗ було виявлено на 1- му місяці експеримента, які визначалися: між змінами 

концентрації ТБК-АП та активності КА у печінці (r=0.733; р=0,024) та нирках 

(r=-0.811; р=0,007). Через 3- и місяці – зміни концентрації ТБК-АП у печінці 

корелювали з активністю СОД у нирках (r=-0.885; р=0,018) [200]. 

Таким чином проведені біохімічні дослідження показали, що при хроніч-

ному впливі на непошкоджену шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 
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12,5 нм та 100 нм у печінці та нирках щурів відбуваються функціональні пере-

будови в системі ПОЛ і АОЗ, які характеризуються збільшенням активності 

ПОЛ, що проявляється збільшенням концентрації у гомогенатах печінки та ни-

рок тварин ТБК-АП, а також пригніченням активності ферментної системи АОЗ 

організму, у вигляді стійкого зниження активності КА і СОД. Разом із цим по-

рівняльний аналіз результатів проведених біохімічних досліджень показав, що 

серед усіх досліджених в експерименті неорганічних сполук свинцю більш ви-

ражений токсичний ефект за змінами показників концентрації ТБК-АП та акти-

вності ферментів КА і СОД на всіх термінах хронічного експерименту прояв-

ляють НЧ PbS, що дає підстав стверджувати про їх здатність до резорбції крізь 

непошкоджену шкіру. 

 

5.2. Морфологічні зміни органів-мішеней щурів та оцінка ефектів  

токсичної дії НЧ PbS у залежності від їх розмірів 

 

Морфологічні дослідження органів-мішеней щурів (міокарда, печінки та 

нирок), яким впродовж 3- х місяців на шкіру наносили водні розчини ТГАС та 

колоїдів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм та 100 нм, відповідно, 

проводили для визначення морфологічних маркерів токсичної дії хімічних ре-

човин та її оцінки, у залежності від розмірів НЧ.  

 

5.2.1. Міокард. 

Результати проведених морфологічних досліджень показали, що гістоло-

гічна структура органів-мішеней щурів (міокарду лівого шлуночка серця, печі-

нки та нирок) при хронічному впливі на шкіру піддослідних щурів ТГ АС не 

виявляла будь яких значимих відмінностей, порівняно з контролем. Разом із 

цим при дії НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм у міокарді щурів ча-

сто відмічали помірне розширення просвітів і повнокров’я дрібних інтрамура-

льних артерій, вен та капілярів, що спричинювало розвиток помірного набряку 

сполучено-тканинної строми органу (рис. 5.10 а, б). Такі зміни вказують на роз-
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виток порушень в системі мікроциркуляторного русла міокарда, які сприяли 

розвитку помірної дистрофії кардіоміоцитів у вигляді набряку їх саркоплазми, 

фрагментації та лізису міофібрил [181].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Необхідно відмітити, що на фоні помірно виражених дистрофічних змін у 

міокарді лівого шлуночка щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм часто виявля-

ли поодинокі, або невеликі групи кардіоміоцитів з ознаками гіпертрофії. Це 

вказує на розвиток у міокарді структурних перебудов, спрямованих на підтрим-

ку тканинного гомеостазу. Нерідко такі перебудови характеризувалися гіпер-

трофією не тільки поодиноких кардіоміоцитів, але окремих груп клітин, що 

Рис. 5.10. Гістологічні зміни в міокарді лівого шлуночка щурів при дії НЧ 
PbS розміром 12,5 нм: а) – розширення просвітів і повнокров’я капілярів з 
розвитком інтерстиціального набряку; б) – набряк периваскулярної інтер-
стиціальної тканини; в) – кардіоміоцити з ознаками гіпертрофії (▼) розта-
шовані поряд з дистрофічно зміненими клітинами (→); г) – гіпертрофія (▼) і 
поліморфізм ядер (←) кардіоміоцитів. Гематоксилін і еозин. 
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розташовувалися поряд із кардіоміоцитами з ознаками дистрофії (рис. 5.10 в). 

При цьому в окремих кардіоміоцитах разом із гіпертрофією цитоплазми часто 

відмічали гіпертрофію та виражений поліморфізм клітинних ядер. Ядра в таких 

клітинах часто набували форми витягнутого еліпсу, або еліпсу зі звивистим ко-

нтуром ядерної оболонки (рис. 5.10 г). Така звивистість контуру ядерної оболо-

нки кардіоміоцитів визначає збільшення площі контакту ядра та цитоплазми, 

що сприяє збільшенню обміну між ними [201].  

При дії на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм у порів-

нянні з впливом менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) у міокарді часто відмі-

чали помітно виражені порушення кровообігу, що розвивалися в системі мікро-

циркуляторного русла (рис. 5.11 а). При цьому в міокарді щурів так само, як і 

при дії НЧ меншого розміру виявляли набряк інтерстиціальної сполученої тка-

нини, що супроводжувалося набряком, набуханням і розшаруванням колагено-

вих волокон, особливо в портальних трактах органу. В інтимі інтрамуральних 

артерій і вен дрібного калібру (діаметром до 50 мкм) при дії більших за розмі-

ром НЧ PbS (100 нм) часто виявляли розвиток дрібних вогнищ підендотеліаль-

ного набряку, що зумовлювало не характерну для даного типу клітин перпен-

дикулярну до базальної мембрани орієнтацію ядер ендотеліоцитів (рис. 5.11 б). 

На такому фоні в кровоносних судах часто відмічали розвиток дистрофії су-

динного ендотелію, у вигляді набряку їх цитоплазми, базофілії ядра, нерідко з 

ознаками гетерохроматизації, а також відкладень у цитоплазмі клітин дрібно-

гранулярних цитоплазматичних включень, які в окремих випадках проявляли 

здатність до базофілії (рис. 5.11 б).  

Необхідно відмітити, що при цьому часто в міокарді виявляли дистрофію 

кардіоміоцитів, де разом із набряком саркоплазми, фрагментацією та лізисом 

міофібрил виявляли невеликі зони її базофілії з відкладенням дрібно-

гранулярних цитоплазматичних включень здатних проявляти базофільні влас-

тивості (рис. 5.11 в, г).  

Результати аналізу частоти виявлених змін у міокарді піддослідних щурів 

показали, що тривалий вплив на непошкоджену шкіру тварин НЧ PbS із серед-
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Рис. 5.11. Гістологічні зміни міокарда щурів при дії НЧ PbS розміром 100 нм: 
а) – розширення та повнокров’я судин мікроциркуляторного русла; б) – пе-
риваскулярний набряк, дрібні вогнища підендотеліального набряку і дистро-
фія ендотеліоцитів з відкладенням у їх цитоплазмі дрібно-гранулярних цито-
плазматичних включень (◄); в) – дистрофічні зміни кардіоміоцитів у вигляді 
набряку саркоплазми та лізису міофібрил (►); г) – дрібні кристалоподібні 
включення в саркоплазмі дистрофічно-змінених кардіоміоцитів (▲). Гемато-
ксилін і еозин. 

нім розміром частинок 100 нм характеризувався статистично значимим у порі-

внянні з впливом на шкіру менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) збільшенням 

частоти набряку інтерстиціальної сполученої тканини, дистрофії судинного ен-

дотелію, а також дистрофії кардіоміоцитів (рu<0,05; табл. 5.4). При цьому часто-

та морфологічних змін, які характеризують розвиток структурних адаптаційно-

пристосувальних перебудов у міокарді щурів при дії на шкіру НЧ PbS розміром 

100 нм не виявляла статистично значимих відмінностей у порівняні з групою 

тварин, які зазнавали хронічної дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм (табл. 5.4).  
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5.2.2. Печінка. 

При гістологічному дослідженні печінки щурів, які зазнавали хронічної 

дії на непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS на відміну від щурів ко-

нтрольної групи та тварин, які зазнавали аналогічної дії на шкіру ТГ АС часто 

виявляли розширення та повнокров’я центральних вен і синусоїдних капілярів 

(рис. 5.12 а, б; 5.13 а), що супроводжувалося розвитком дистрофічних змін, не-

крозом і апоптозом гепатоцитів. При цьому в паренхімі органу завжди виявляли 

гіперплазією та гіпертрофією зірчастих макрофагоцитів (ЗМФ – клітини Куп-

фера), цитоплазма яких, нерідко, була щільно заповнена дрібними кристалопо-

дібними включеннями (рис. 5.12 а,б; 5.13 а).  

При аналізі гістологічних змін печінки щурів, які зазнавали хронічної дії 

на непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм у паренхімі органу часто ви-

являли набряк і набухання цитоплазми та ядер гепатоцитів 3- ї зоні печінкових 

ацинусів, а також зернисту дистрофію поодиноких клітин, або групи клітин пе-

рицентральної зони печінкових часточок. Разом із цим на фоні дистрофічних 

змін гепатоцитів часто виявляли некроз і апоптоз поодиноких гепатоцитів. При 

цьому в місцях некрозу гепатоцитів часто відмічали формування дрібних вог-

нищ лімфо-макрофагальної інфільтрації (рис. 5.12 в), або дрібних макрофагаль-

них гранульом.  

На відміну від некрозу апоптоз гепатоцитів визначався за наявністю в 

розширених просвітах синусоїдних капілярів апоптозних тілець, представлених 

еозинофільними фрагментами ущільненої цитоплазми клітин та щільними, 

надмірно базофільними фрагментами клітинних клітинних ядер. За даними лі-

тератури це є характерною морфологічною ознакою апоптоза клітин [202]. 

Необхідно відмітити, що в окремих портальних трактах печінки щурів 

при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм часто виявляли помітне розширення та повно-

кров’я печінкових вен, що супроводжувалося адгезією еритроцитів до поверхні 

судинного ендотелію з ознаками розвитку дистрофії цих клітин. При цьому в 

портальних трактах часто відмічали розширені просвіти лімфатичних капілярів, 
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навколо яких формувалися невеликі вогнища набряку та дифузної лімфо-

макрофагальної інфільтрації (рис. 5.12 г).  

 

Таблиця 5.4 

Частота (φ) виявлення гістологічних змін в органах-мішенях щурів при 
хронічну впливі на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм, радіан 

 

Розмір НЧ PbS 
Морфологічні зміни 

12,5 нм 100 нм 
φ٭ емпір 

Міокард 
Інтерстиціальний набряк. 1,085 1,523* 2,041 

Дистрофія ендотелію кровоносних судин 1,855 2,434* 1,817 

Дистрофія кардіоміоцитів   1,141 1,638* 3,846 

Гіпертрофія кардіоміоцитів, або їхніх ядер  0,841 0,906 0,505 

Печінка 
Венозне повнокров’я паренхіми  1,186 1,420 1,479 

Гіперплазія та гіпертрофія ЗРЕ; 1,222 1,431 1,324 

Дистрофія гепатоцитів у тому числі дрібні кристало-
подібні цитоплазматичні включення. 

1,167 1,480* 2,083 

Некроз гепатоцитів (вогнищева лімфомакрофагальна 
інфільтрація та макрофагальні гранульоми). 

0,874 0,541* 1,948 

Апоптоз гепатоцитів (апоптозні тільця в просвітах 
розширених синусоїдних капілярів). 

0,553 0,963* 2,394 

Гіпертрофія гепатоцитів і їхніх ядер; збільшення кіль-
кості двохядерних гепатоцитів. 

1,622 1,395 1,428 

Нирки 
Повнокров’я інтратубулярних капілярів; розширення 
капсул ниркових тілець. 

1,313 1,224 0,648 

Дистрофія ендотелію клуб очкових капілярів, у тому 
числі з наявністю в їх цитоплазмі дрібно-гранулярних 
цитоплазматичних включень. 

1,482 1,318 1,092 

Розширення просвітів проксимальних канальців з на-
явністю в них ацидофільних білкових мас.. 

1,664 1,471 1,205 

Дистрофія епітелію проксимальних канальців, у тому 
числі білкова з наявністю дрібно-гранулярних цито-
плазматичних включень та включень ферритину 

1,471 1,621 1,163 

 
Примітка. Статистично значимо між групами при α=0,05 
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Рис. 5.12. Гістологічні зміни печінки щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 
нм: а) – розширення просвітів і повнокров’я синусоїдних капілярів; дис-
трофія гепатоцитів і гіперплазія ЗМФ; б) – дрібні кристалоподібні вклю-
чення у цитоплазмі ЗМФ (←); в) – дрібні вогнища лімфо-макрофагальної 
інфільтрації на місці некрозу гепатоцитів; г) – дрібні вогнища лімфо-
макрофагальної інфільтрації по периферії розширених лімфатичних капіля-
рів. Дрібні кристалоподібні цитоплазматичні включення в макрофагах (▼). 
Гемотоксилін і еозин. 

 

 

У сполученій тканині портальних трактів, де виявляли набряк і набухання 

колагенових волокон часто відмічали скупчення дрібно-гранулярних цитоплаз-

матичних включень, або конгломерати таких включень, розміром від 1 мкм до 2 

мкм. Разом із цим такі самі включення часто виявлялися в цитоплазмі макрофа-

гів запальних інфільтратів (рис. 5.12 г).  

Порушення мікроциркуляції, запальні зміни в сполучено-тканинній стро-

мі органу, дистрофічні зміни гепатоцитів, їх некроз і апоптоз часто зумовлюва-
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ли розвиток у печінці піддослідних тварин структурних перебудов, які мали 

адаптаційно-пристосувальний характер. Останні проявлялися у вигляді гіпер-

трофії поодиноких гепатоцитів і/або клітинних ядер, а також у вигляді збіль-

шення в паренхімі органу кількості двоядерних гепатоцитів. Це кореспондуєть-

ся з даними літератури про те, що гіпертрофія ядер і збільшення кількості дво-

ядерних гепатоцитів є структурними проявами поліплоїдії цих клітин, яка за-

безпечує механізми фізіологічної регенерації органу для підтримки тканинного 

гомеостазу в умовах зниження його надійності [203-205].  

Гістологічні дослідження печінки щурів, які зазнавали хронічної дії на 

непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 100 нм на відміну від впливу менших за 

розміром НЧ PbS (12,5 нм) часто виявляли виражені дистрофічні зміни гепато-

цитів. Останні характеризувалися набряком і набуханням цитоплазми гепато-

цитів ІІІ- ї зони печінкових ацинусів, а також вираженою білковою дистрофією 

клітин. При набряку в цитоплазмі гепатоцитів часто виявляли дрібні, заповнені 

рідиною вакуолі, що нерідко зливалися між собою з утворенням великих пухи-

рців. Разом із цим при набуханні цитоплазми, остання набувала гомогенного, 

або часто матового вигляду, що характеризувало значні порушення цитоплаз-

матичних структур. В окремих випадках у гепатоцитах з ознаками набухання 

цитоплазми часто по периферії ядра виявляли ділянки з нехарактерним для ци-

топлазми даного типу клітин базофільним забарвленням (рис. 5.13 б).  

В таких гепатоцитах часто відмічали гіпертрофію та базофілію ядер, а та-

кож наявність у базофільних ділянках цитоплазми дрібно-гранулярних цито-

плазматичних включень (рис. 5.13 б, в). Слід зазначити, що такий характер 

морфологічних змін цитоплазми гепатоцитів може бути зумовлений змінами її 

кислотно-лужного стану, що може бути пов’язано зі збільшенням у цитоплазмі 

концентрації вільних іонів Н+. 
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Рис. 5.13. Гістологічні зміни печінки щурів при дії НЧ PbS розміром 100 нм: 
а) – повнокров’я синусоїдних капілярів, гіперплазія та гіпертрофія ЗМФ з дрі-
бними кристалоподібними включенням у цитоплазмі (←); б, в) – дистрофічні 
зміни гепатоцитів у вигляді набухання та базофілії цитоплазми (◄), а також 
наявності дрібно-гранулярних цитоплазматичних включень (↑); г) – гетеро-
хроматизація ядер (концентрація щільних брилок хроматину по периферії яд-
ра; ►); д) – гіперконденсація хроматину в ядрах клітин (↓); ж) – апоптозні 
тільця в розширених просвітах синусоїдних капілярів (►). Гематоксилін і ео-
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Дистрофічні та некротичні зміни гепатоцитів супроводжувалися розвит-

ком у паренхімі органу компенсаторно-пристосувальних перебудов, що прояв-

лялися збільшенням кількості гепатоцитів з ознаками гіпертрофії цитоплазми та 

ядра, а також збільшенням у паренхімі органу двоядерних гепатоцитів. За да-

ними літератури це кореспондується з процесом фізіологічної регенерації паре-

нхіми органу [203-205].  

Аналіз частоти виявлених мікроскопічних змін у печінці щурів, які зазна-

вали тривалої дії на їх непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм 

показав, що показник частоти виявлення дистрофії гепатоцитів був значимо бі-

льше при дії більших за розміром НЧ PbS (100 нм), а ніж при дії менших за 

розміром НЧ PbS (рu<0,05; табл. 5.4). Так само статистично значимою при дії 

більших за розміром НЧ PbS (100 нм) була величина показника частоти некрозу 

гепатоцитів і пов’язаних з ним вогнищ лімфо-макрофагальної інфільтрації 

(рu≤0,05; табл. 5.4). Разом із цим частота апоптозу гепатоцитів у щурів при 

впливі більших за розміром НЧ PbS (100 нм) була значимо більше, а ніж при дії 

НЧ PbS розміром 12,5 нм (рu≤0,05; табл. 5.4).  

При аналізі частоти гістологічних змін, що характеризують порушення в 

системі кровообігу та мікроциркуляції органу статистично значимих відміннос-

тей між впливом на організм щурів різних за розміром НЧ PbS виявлено не бу-

ло. Так само були відсутні статистично значимі відмінності між групами показ-

ники частоти морфологічних змін, що характеризують розвиток структурних 

перебудов, спрямованих на підтримку в органі тканинного гомеостазу (табл. 

5.4).  

Для визначення особливостей цитотоксичної дії НЧ PbS у залежності від 

розміру НЧ при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру експерименталь-

них щурів були проведені електронно-мікроскопічні дослідження печінки тва-

рин з використанням методу трансмісійної електронної мікроскопії.  

Результати проведених досліджень показали, що в гепатоцитах щурів, які 

зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм часто 

виявляли невеликі зони просвітлення цитоплазми, що нерідко супроводжувало-
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ся компактним розташуванням цитоплазматичних структур у її неушкоджених 

ділянках (рис. 5.14 а). Також у цитоплазмі гепатоцитів виявляли дрібні вогнища 

парціального некрозу, нерідко з формуванням дрібних мієліноподібних тілець, 

представлених тонкими осміофільними мембранами, у складі яких виявляли 

дрібні осміофільні щільні гранулярні включення, розміром до 20 нм (рис. 5.14 

б). Часто такі самі гранулярні включення виявлялися в аморфних масах, що за-

повнювали порожнини невеликих (діаметром до 500 нм) цитоплазматичних ве-

зикул, обмежених тонкою одношаровою мембраною (рис. 5.14 б). Такі цито-

плазматичні везикули найбільш часто виявляли в тих гепатоцитах, де відмічали 

вогнища парціального некрозу цитоплазми. Часто при впливі НЧ PbS розміром 

12,5 нм у цитоплазмі гепатоцитів спостерігали зменшення кількості гранул глі-

когену, які у контрольних щурів зустрічалися в різних ділянках цитоплазми у 

вигляді невеликих груп, або були сконцентровані біля ядра. Мітохондрії при 

цьому часто були представлені органелами з ортодоксальною конфігурацією, а 

нерідко виявляли ознаки набухання. Мітохондрії з ортодоксальною конфігура-

цією визначалися за наявністю в них ущільненого матриксу та тонких і корот-

ких крист (рис. 5.14 б). Така конфігурація органел визначає їх високу функціо-

нальну активність, що пов’язана з активним синтезом АТФ. При цьому слід 

відмітити, що в ущільненому матриксі таких мітохондрій часто виявляли дріб-

ні, електронно-щільні гранулярні включення, утворення яких пов’язують зі 

зв’язуванням вивільненого в процесі синтезу АТФ фосфату та кальцію, або ін-

ших двохвалентних катіонів [206].  

Функціонально активні (ортодоксальної конфігурації) мітохондрії часто вільно 

розташовувалися в цитоплазмі гепатоцитів, а нерідко зустрічалися в оточенні 

фрагментів зернистої цитоплазматичної сітки (ЗЦС; рис. 5.14 а). Такі зміни є 

переконливим свідченням структурних перебудов, що розвиваються на ультра-

структурному рівні клітин і спрямовані на забезпечення клітин енергією (у ви-

гляді АТФ) для синтезу молекул і макромолекулярних комплексів, які відбува-

ються на мембранах ЗЦС. При цьому кількість вільно розташованих у цитопла-

змі гепатоцитів рибосом завжди була невеликою.  
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Рис. 5.14. Ультраструктурні зміни гепатоцитів при дії НЧ PbS розміром 12,5 
нм: а) – невеликі зони просвітлення цитоплазми, набухання мітохондрій (М) 
з концентрація навколо них фрагментів ЗЦС; б) – вогнищевий парціальний 
некроз цитоплазми з формуванням мієліноподібних тілець і наявністю щіль-
них дрібно-гранулярних включень (↓). Обмежені везикули зі щільними дріб-
но-гранулярними включеннями (◄). Мітохондрії (М) з ущільненим матрик-
сом і короткими тонкими кристами. ТЕМ.  
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При хронічному впливі НЧ PbS розміром 12,5 нм у цитоплазмі гепатоци-

тів часто виявляли вогнища парціального колікваційного або коагуляційного 

некрозу. У таких вогнищах часто виявляли фрагменти цитоплазматичних ульт-

раструктур з вираженими ознаками їх деструкції, або клітинний детрит. Навко-

ло вогнищ некрозу в цитоплазмі часто виявляли концентрацію лізосомальних 

ультраструктур, серед яких відрізняли електронно-щільні первинні лізосоми та 

великих розмірів гетерогенної структури автофаголізосоми (рис. 5.15 а). Разом 

із некротичними змінами у гепатоцитах піддослідних щурів часто виявляли 

зміни, характерні для апоптозу клітин. У більшості випадків такі зміни прояв-

лялися зменшенням об’єму гепатоцитів, ущільненням їх цитоплазми та цито-

плазматичних структур, наявністю різнокаліберних цитоплазматичних пухир-

ців, а також надмірно вираженою гіперконденсацією хроматину в ядрі, ущіль-

ненням ядерця, а нерідко, розширенням перинуклеарного простору.  

Необхідно відмітити, що в більшості досліджених під мікроскопом гепа-

тоцитів ядра клітин мали характерну для них округлу (сферичну) форму, були 

обмежені ядерною оболонкою, представленою трьохшаровою мембраною з не-

великою кількістю ядерних пор. Брилки еухроматину рівномірно розподілялися 

по всій площі ядра, а компактні щільні брилки гетерохроматину – по периферії 

ядра, біля ядерної оболонки.  

В ядрі часто виявляли 1-2- а компактних ядерця. Разом із цим на фоні де-

структивних змін гепатоцитів в окремих клітинах разом із гіпертрофією цито-

плазми, гіпертрофією та гіперплазією цитоплазматичних органел і в першу чер-

гу мітохондрій та ЗЦС часто виявляли виражену гіпертрофію клітинних ядер, а 

в ядрах – гіперплазію та гіпертрофію ядерця (рис. 5.15 б). При цьому ядерна 

оболонка часто набувала нерівного, звивистого контуру, що помітно збільшу-

вало площу ядра за рахунок чого збільшувалася площа контакту ядра з цито-

плазмою, а відповідно, процеси обміну між ними. У ядерцях з ознаками гіпер-

трофії часто виявляли перегрупування їх зернистої та волокнистої частини на 

дві чітко визначені зони. 
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Рис. 5.15. Ультраструктурні зміни гепатоцитів при дії НЧ PbS розміром 12,5 
нм: а) – вогнище парціального некрозу цитоплазми з фрагментами цитоплаз-
матичних структур і концентрацією лізосом (◄), концентрація фрагментів 
ЗЦС навколо мітохондрій ортодоксальної конфігурації (М); б) – гіпертрофії 
ядра (Я) та його ядерця на фоні вогнищ набряку та просвітлення цитоплазми 
гепатоцита. ТЕМ.  



136 
 

 

Такі морфологічні зміни в ядрах гепатоцитів є переконливим свідченням 

розвитку в гепатоцитах структурних перебудов, спрямованих на збільшення 

функціональної активності клітинних ядер, з чим можуть бути пов’язані проце-

си внутрішньоклітинного відновлення.  

При проведенні електронно-мікроскопічних досліджень печінки щурів, 

які зазнавали хронічної дії НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм провідного зна-

чення для оцінки ефектів їх гепатотоксичної дії набували зміни, що розвива-

ються в кровоносних судинах, особливо судинах мікроциркуляторного русла.  

Електронно-мікроскопічні дослідження печінки щурів при дії НЧ PbS 

розміром 12,5 нм виявили в синусоїдних капілярах набряк цитоплазми ендоте-

ліоцитів, що проявлялося значним просвітленням їх цитоплазми та дезорганіза-

цією розташованих у ній цитоплазматичних органел. При цьому в цитоплазмі 

часто виявляли велику кількість цитоплазматичних везикул і транспортних пу-

хирців різних розмірів і форми, які утворювалися в процесі піно- та ендоцитозу 

(рис. 5.16 а). Більшість із них була заповнена рідиною, а в окремих везикулах і 

транспортних пухирцях разом із рідиною відмічали концентрацію щільних дрі-

бно гранулярних включень, які часто заповнювали більшу частину просвітів 

транспортних пухирців (рис. 5.16 а).  

Висока функціональна активність ендотеліоцитів кровоносних капілярів, 

що була пов’язана з поглинанням і транспортуванням клітинами речовин ви-

значалася також за утворенням на люмінальній поверхні ендотеліоцитів глибо-

ких заглиблень у цитоплазму (кавеол; рис. 5.16 а). Разом із цим на люмінальній 

поверхні ендотеліоцитів, у біля ядерній зоні цитоплазми часто виявляли утво-

рення коротких і довгих мікроворсинок, а також складок і виростів. Нерідко 

відмічали зміни форми ендотеліоцитів у вигляді підтягування цитоплазми до 

ядра та потоншення її маргінальної зони. За таких умов спостерігали розхо-

дження міжендотеліальних контактів з формуванням міжклітинних щілин, що 

зумовлювало порушення структури гемато-тканинного бар’єру. На це також 

вказували зміни структури базальної мембрани капілярів у вигляді її вогнище-

вого набряку та набухання (рис. 5.16 а). 
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Рис. 5.16. Ультраструктурні зміни ендотелію (Ен) синусоїдних капілярів пе-
чінки щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм (а) і 100 нм (б): а) – набряк ци-
топлазми, збільшення кількості піноцитозних везикул (→), у тому числі за-
повнених щільним дрібногранулярним матеріалом (←). Формування кавеол 
(◄). Вогнищевий набряк і набухання базальної мембрани (▲); б) – вогни-
щева деструкція базальної мембрани (↑). Апоптоз ендотеліоцита (Ен). Ущі-
льнена цитоплазма та великі пухирці, заповнені щільним матеріалом (▼). 
Втрата клітиною контакту з базальною мембраною. Пк – просвіт капіляра, 
Ер – еритроцит, Геп – гепатоцит, Л – лізосома. ТЕМ. 
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У наслідок цього в окремих ділянках базальної мембрани відмічали її не-

рівномірне потовщення, а також зменшення електронної щільності її внутріш-

нього, осміофільного шару, який за своєю щільністю майже не відрізнявся від 

внутрішнього та зовнішнього осміофобних шарів базальної мембрани. Необ-

хідно відмітити, що в кровоносних капілярах іноді відмічали ендотеліоцити з 

характерними змінами для апоптозу. При цьому найбільш часто апоптоз ендо-

теліоцитів виявляли в синусоїдних капілярах печінки щурів, які зазнавали хро-

нічної дії НЧ PbS розміром 100 нм. Так у синусоїдних капілярах печінки щурів 

апоптоз ендотеліоцитів проявлявся значним ущільненням цитоплазми, цито-

плазматичних органел і ядра (рис. 5.16 б). Такі клітини майже повністю втрача-

ли контакт із базальною мембраною кровоносних капілярів та сусідніми ендо-

теліоцитами. На їх латеральних поверхнях відмічали формування великої кіль-

кості відростків різної товщини та довжини, а в цитоплазмі – різнокаліберних, 

але найбільш часто великих розмірів пухирців, заповнених неоднорідним осмі-

офільним матеріалом (рис. 5.16 б). Капілярна базальна мембрана при цьому ви-

являла ознаки деструкції, у вигляді її нерівномірного потовщення та гомогені-

зації, що визначало втрату характерної для неї трьохшарової будови.  

Разом із цим необхідно відмітити, що при таких виражених деструктив-

них змінах ендотеліоцитів цілісність ендотеліального шару в капілярах не по-

рушувалася. Це було пов’язано з тим, що сусідні ендотеліоцити шляхом «під-

повзання» під деструктивно змінені ендотеліоцити забезпечували цілість ендо-

теліального шару в капілярах. У зв’язку з цим під ендотелієм, що зазнавав апо-

птичних змін виявлялися збережені ділянки ендотеліального шару із помітно 

розширеними фенестрами. Іноді в окремих ендотеліоцитах синусоїдних капіля-

рів разом із змінами, що характеризують в них високу інтенсивність піно- та 

ендоцитоза виявляли ознаки мікроклазматоза. Мікроклазматоз ендотелію кро-

воносних капілярів характеризувався відділенням у просвіт капіляра невелич-

ких фрагментів цитоплазми, в яких нерідко відмічали наявність дрібних щіль-

них гранулярних включень, які можуть бути асоційовані зі щільними включен-

нями НЧ PbS, або складних комплексів НЧ PbS із білком.  
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В просвітах розширених синусоїдних капілярів, а також у поміж балкових 

просторах печінкових часточок іноді виявляли гепатоцити з ознаками апоптозу. 

За ультраструктурними ознаками апоптоз гепатоцитів майже не відрізнявся від 

апоптозу ендотеліоцитів синусоїдних капілярів. Цитоплазма таких гепатоцитів і 

ядро клітин часто мали надмірно щільний вигляд, в ущільненому ядрі відмічали 

виражену конденсацію брилок хроматина, а в ущільненій цитоплазмі – фрагме-

нти ущільнених органел і різного калібру пухирці та великі пухирі, заповнені 

помірно щільним гомогенним і/або дрібногранулярним матеріалом (рис. 5.17 ).  

 

Разом із цим в окремих гепатоцитах відмічали ультраструктурні зміни 

клітин, що можуть визначати початкові стадії розвитку їх деструкції, які також 

можуть набувати зворотного характеру. Такі зміни в першу чергу проявляються 

втратою клітиною гранул глікогену, ущільненням цитоплазми та її ультрастру-

ктур (мітохондрій, ЗЦС, тощо), зменшенням об’єму та зміною форми ядра, 

Рис. 5.17. Апоптоз гепатоцита при впливі НЧ PbS розміром 100 нм. Гепато-
цит з надмірно ущільненою цитоплазмою, щільним ядром (Я) і цитоплазма-
тичними пухирями (П) в просвіті синусоїдного капіляра. КВ – колагенові 
волокна, М – ущільнені мітохондрії сусіднього гепатоциту. ТЕМ.  
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розширенням ядерних пор і перинуклеарного простору, ущільненням хромати-

ну з утворенням великих щільних брилок, що концентруються, переважно, на 

периферії ядра,біля ядерної оболонки (рис. 5.18). 

 

 

Некротичні зміни гепатоцитів при дії більших за розміром (100 нм) НЧ 

PbS так само, як і при дії НЧ меншого розміру (12,5 нм) характеризувалися вог-

нищами парціального некрозу цитоплазми, у тому числі з формуванням мієлі-

ноподібних тілець, а в окремих випадках із наявністю клітинного детриту, ха-

рактерного для коагуляційного некрозу. При цьому необхідно відмітити, що в 

лізосомальних ультраструктурах, переважно фаголізосомах, що часто зосере-

джувалися біля зони некрозу цитоплазми, відмічали наявність щільних дрібно-

гранулярних включень. При дослідженні таких включень у режимі зворотно-

відбитих електронів їх розмір часто не перевищував 100 нм (рис. 5.19), а в їх 

Рис. 5.18. Конденсація хроматину в ядрі (Я) гепатоцита, звивистий контур 
ядерної мембрани, набухання мітохондрій (М) в ущільненій цитоплазмі ге-
патоцита щура при впливі НЧ PbS розміром 100 нм. ТЕМ. 
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складі, визначеного за спектрами рентгенструктурного енерго-дисперсійного 

мікроаналізу, відмічали наявністю свинцю та сірки (Pb, S; рис. 5.20). Це давало 

підстав вважати накопичення таких включень в лізосомальних ультраструк-

турах гепатоцитів, як включення НЧ PbS.  

 

 

На фоні дистрофічних і деструктивних змін гепатоцитів у їх цитоплазмі 

та ядрі на ультраструктурному рівні часто відмічали розвиток структурних пе-

Рис. 5.19 Дрібні електронно-щільні включення в лізосомальних ультра-
структурах (←) гепатоцита щура при впливі НЧ PbS розміром 100 нм. 
ТЕМ у режимі зворотно відбитих електронів. 

Рис. 5.20. Елементний 
спектр щільних включень 
у лізосомах гепатоцитів, 
отриманий методом рент-
генструктурного енерго-
дисперсійного мікроана-
лізу з режимом зворотно 
відбитих електронів із 
характерними піками на 
лінії Pb і S.   
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ребудов які за функціональним  характером оцінювали, як компенсаторно-

пристосувальні перебудови, що здатні забезпечувати підтримку порушеного в 

клітинах гомеостазу. Ці зміни у щурів при дії НЧ PbS розміром 100 нм за ульт-

раструктурними проявами були такими самими, як і при дії менших за розмі-

ром НЧ.  

 

5.2.3. Нирки. 

У нирках щурів при тривалій дії на їх непошкоджену шкіру НЧ PbS роз-

міром 12,5 нм на відміну від контролю та дії ТГ АС часто виявляли розширення 

та повнокров’я перитубулярних капілярів, просвітів капсул ниркових тілець, а 

також капілярів ниркових клубочків, переважно, юкстамедулярних нефронів 

(рис. 5.21 а), що вказує на їх значно більшу функціональну активність, завдяки 

чому вони в першу чергу реагують на зміни внутрішнього середовища. В окре-

мих випадках при дії менших за розміром НЧ PbS (12,5 нм) навколо ниркових 

тілець із помітно розширеними просвітами капсул і повнокровними капілярами 

ниркових клубочків у міжканальцевих просторах виявляли невеликі скупчення 

лімфоцитів, макрофагів, гістіоцитів і фібробластів (рис. 5.21 б). При цьому ен-

дотелій клубочкових капілярів часто зазнавав дистрофічних змін у вигляді на-

бряку їх цитоплазми і ядра. За таких умов в епітелії проксимальних канальців 

часто відмічали розвиток білкової дистрофії. Разом із цим у розширених про-

світах дистальних канальців і збиральних трубочок часто виявлялися пухкі та 

щільні ацидофільні білкові маси (рис. 5.21 в), які вказували на порушення в ни-

рках процесів реабсорбції білка. При дії НЧ PbS розміром 100 нм морфологічні 

зміни нирок були такими самими, як і при дії НЧ PbS меншого розміру. Разом із 

цим при дії більших за розміром НЧ на відміну від НЧ меншого розміру в епі-

телії проксимальних канальців нирок з ознаками білкової дистрофії в їх цито-

плазмі разом із білковими включеннями виявляли дрібні кристалоподібні 

включення, що часто проявляли здатність до базофілії (рис. 5.21 г). 
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Рис. 5.21. Гістологічні зміни в нирках щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм 
(а, б, в) і 100 нм (г, д, ж): а) – розширення просвітів і повнокров’я інтратубу-
лярних капілярів, дистрофічні зміни епітелію проксимальних канальців; б) – 
збільшення просвіту капсули клубочка, повнокров’я його капілярів, міжкана-
льцеві інфільтрати із клітин сполучної тканини; в) – ацидофільні білкові маси 
в розширених просвітах проксимальних і дистальних канальців; г) – дрібно-
кристалічні цитоплазматичні включення в епітелії проксимальних канальців 
(►); д) – білкова дистрофія епітелію проксимальних канальців з включення-
ми феритину; е) – білкова дистрофія епітелію проксимальних канальців з 
більш значним накопиченням в їх цитоплазмі феритину. Гематоксилін і еозин 
(а, б. в. г); метод Перлса в модифікації Граніна і Клочкова (д, ж).  
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Гістохімічно білкові включення виявляли ряд характерних особливостей. 

По-перше, більша кількість цитоплазматичних білкових включень була пред-

ставлена кислими білками, які фарбувалися хромотропом 2Б за методом Мал-

лорі-Слінченко в червоний колір. По-друге, в структурі білкових цитоплазма-

тичних включень за допомогою кадмій-сульфатного методу Граніна і Клочкова 

(модифікований метод Перлса) часто виявляли поліморфні гранулярні вклю-

чення заліза, (рис. 5.21 д, е), що за даними літератури характеризує такі вклю-

чення, як відкладення катаболічного феритину [161]. По-третє, накопичення в 

цитоплазмі клітин дрібно-гранулярних цитоплазматичних включень, здатних до 

фарбування основними ядерними барвниками супроводжувалося вираженим 

ущільненням цитоплазми і ядер клітин, нерідко з ознаками їх гетерохроматиза-

ції (рис. 5.21 г), що вказувало на незворотній характер таких змін, фіналом яких 

може бути некроз і/або апоптоз.  

Відкладення катаболічного феритину в епітелії проксимальних канальців 

нирок при дії НЧ PbS може бути зумовлено механізмами токсичної дії сполук 

свинцю, зокрема, впливом на процеси метаболізму заліза, порушення яких ви-

значає розвиток набутого гемохроматозу [207], морфологічним проявом якого 

за умови прогресування патологічного процесу можуть бути різні форми гемо-

сидерозу [187].  

Результати аналізу виявлених морфологічних змін показали, що їх часто-

та в нирках щурів, які зазнавали тривалої дії НЧ PbS розміром 100 нм значимо 

не відрізнялась від дії НЧ PbS розміром 12,5 нм (рu>0,05; табл. 5.4).  

Таким чином, необхідно відмітити, що спектр морфологічних змін у 

стромі та паренхімі органів-мішеней, які характеризуються порушеннями кро-

вообігу в системі мікроциркуляторного русла міокарду, печінки та нирок, а та-

кож розвитком дистрофічних змін у мезенхімі та паренхімі органів відображає 

складний процес пошкодження, що часто виступає тригерним механізмом роз-

витку структурних перебудов, які спрямовані на компенсацію частково втраче-

них органами функцій. При цьому різні за характером і спрямованістю морфо-

логічні зміни внутрішніх органів щурів, які розвиваються при тривалій дії на 
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непошкоджену шкіру різних за розміром НЧ PbS визначають особливості біо-

логічної та токсичної дії НЧ. Необхідно також відмітити, що прояви ефектів то-

ксичної дії НЧ PbS визначаються не стільки концентрацією хімічної речовини 

(PbS), скільки фізико-хімічними властивостями НЧ, які характеризуються роз-

міром, формою, концентрацією НЧ, а відповідно, загальною питомою площею 

поверхні НЧ, що визначає їх здатність до міжмолекулярної взаємодії з ультра-

структурними елементами паренхіми та строми органів-мішеней. Саме фізико-

хімічні характеристики НЧ PbS впливають на процеси їх взаємодії в організмі з 

різними білками, у тому числі транспортними на етапах всмоктування та 

транспортування НЧ. На це вказують зміни в стінках кровоносних судин міока-

рда, капілярів ниркових клубочків, а також білкових включень в епітелії прок-

симальних канальців нирок. При цьому більші за розміром НЧ на етапах їх вза-

ємодії з білками та резорбції крізь ендотелій кровоносних судин можуть утво-

рювати з білками агрегати та агломерати, які активно сприймають основні яде-

рні барвники, визначаючи тим самим їх базофільний характер. Це надає мож-

ливості виявляти утворені таким чином кристалоподібні включення за допомо-

гою світлового мікроскопу. Імовірно, що агломерати та агрегати можуть утво-

рювати також і менші за розміром НЧ PbS, але можливо, що їх надто дрібні 

розміри не дають можливості виявляти відкладення таких агрегатів і агломера-

тів у клітинах за допомогою світлового мікроскопу.  

Необхідно зазначити, що провідного значення фізико-хімічні характерис-

тики НЧ також набувають для оцінки їх впливу на метаболічні процеси. На такі 

властивості НЧ PbS різного розміру вказують дані гістохімічних досліджень 

нирок, які встановили, що дія більших за розміром НЧ PbS здатна впливати на 

процеси метаболізму заліза, що проявляється накопиченням у цитоплазмі епі-

телію проксимальних канальців кислих білків і катаболічного феритину.  

 

Висновки до розділу 

1. Встановлено, що хронічний, упродовж 3- х місяців вплив на непошко-

джену шкіру щурів НЧ PbS різного розміру викликає в їх організмі порушення 
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в системі ПОЛ та АОЗ, що у динаміці хронічного експерименту характеризу-

ється статистично значимим (pu<0,05) збільшенням показника концентрації 

ТБК-активних продуктів та пригніченням активності КА і СОД у крові та гомо-

генатах печінки та нирок щурів, яке набуває вираженого характеру наприкінці 

експерименту. . 

2. У міокарді при хронічному впливі на шкіру щурів НЧ PbS різних роз-

мірів відбуваються порушення у системі мікроциркуляції у вигляді повнокров’я 

інтрамулярних артерій, вен і капілярів, які спричинюють розвиток набряку ін-

терстиціальної сполученої тканини та помірної дистрофії кардіоміоцитів. 

Вплив НЧ PbS розміром 100 нм порівняно з впливом НЧ PbS розміром 12,5 нм 

характеризувався статистично значимим (рu<0,05) збільшенням частоти набря-

кових змін інтерстиціальної сполученої тканини, дистрофії судинного ендоте-

лію (набряк цитоплазми, базофілія ядра), а також дистрофії саркоплазми кар-

діоміоцитів (базофілія цитоплазми) з накопиченням в ній дрібно-гранулярних 

цитоплазматичних включень. Частота структурних адаптаційно-

пристосувальних перебудов у міокарді не мала відмінностей у залежності від 

розміру НЧ PbS. 

3. У печінці тривала дія на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS різного 

розміру характеризувалася змінами у кровоносних судинах мікроциркулятор-

ного русла (розширення просвітів, повнокров’я) та у ендотеліоцитах (перивас-

кулярний набряк, дистрофія цитоплазми з відкладенням дрібно-гранулярних 

цитоплазматичних включень). Ці зміни супроводжувалися запальними проце-

сами у сполучно-тканинній стромі органу, дистрофічними змінами гепатоцитів 

(базофльне забарвлення цитоплазми), які були більш виражені при дії НЧ PbS 

розміром 100 нм і асоціювалися з відкладенням дрібно-гранулярних цитоплаз-

матичних включень. Разом з цим, мали місце некроз і апоптоз клітин в місцях 

яких формувалися лімфоїдно-макрафагальні інфільтрати та дрібні макрофага-

льні гранульоми. Ці зміни зумовлювали розвиток у печінці структурних пере-

будов гепатоцитів, які мали адаптаційно-пристосувальний характер (гіпертро-

фія гепатоцитів, їх ядер, збільшення двоядерних клітин). При дії НЧ PbS розмі-
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ром 12,5 нм спостерігалося накопичення дрібно-гранулярних цитоплазматич-

них включень у макрофагах. Для вивчення особливостей цитотоксичної дії НЧ 

PbS у залежності від їх розміру проведені електронно-мікроскопічні дослі-

дження. Визначено накопичення дрібно-гранулярних цитоплазматичних вклю-

чень у лізосомальних ультраструктурах, переважно у фаголізосомах. В ендоте-

ліоцитах спостерігався апоптоз та висока інтенсивність піно -та ендоцитоза і 

ознаки мікроплазматоза з включеннями у цитоплазмі НЧ PbS із білком. Розви-

ток структурних перебудов, у гепатоцитах (просвітлення цитоплазми, морфоло-

гічні ознаки активності мітохондрій) характеризується як компенсаторно-

пристосувальний  для підтримки порушеного у клітинах гомеостазу.  

4. У нирках НЧ PbS різного розміру викликали гемодинамічні розлади у 

перитубулярних капілярах, капілярах ниркових клубочків (повнокров’я). Спо-

стерігалась білкова дистрофія цитоплазми клітин епітелію проксимальних ка-

нальців та наявність пухких та щільних ацидофільних білкових мас у розшире-

них просвітах дистальних канальців і збиральних трубочках. Це вказує на по-

рушення у нирках процесів реабсорбції білку. Разом із цим при дії більших за 

розміром НЧ PbS (100 нм) у цитоплазмі клітин епітелію проксимальних кана-

льців нирок виявляли дрібні кристалоподібні включення, які асоціювали з 

більш вираженою білковою дистрофією цитоплазми. Відкладення катаболічно-

го феритину в епітелії проксимальних канальців нирок зумовлено токсичною 

дією сполук свинцю, зокрема, впливом на процеси метаболізму заліза. За умов 

прогресування патологічного процесу морфологічним проявом можуть бути рі-

зні форми гемосидерозу. 

 

Список джерел, які використані у розділі 6: № 161, № 181, №187, №№ 

198-207, з них власні публікації № 181, №№ 199-200. 
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РОЗДІЛ 6 

ПОРІВНЯЛЬНА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ШКІРИ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВПЛИВІ СПОЛУК СВИНЦЮ, ПРЕД-

СТАЛЕНИХ МІКРО- ТА НАНОЧАСТИНКАМИ  

 

6.1. Обґрунтування та вибір методики дослідження  

 

Відомо, що бар’єрні властивості шкіри забезпечують захист організму від 

впливу різних факторів зовнішнього середовища. Разом із цим характерною 

особливістю шкіри є здатність до вибіркової проникливості. В останні роки са-

ме такі властивості шкіри, що пов’язані з її здатністю до вибіркової проникли-

вості ряду хімічних речовин стали поштовхом у розвитку нового напрямку в 

галузі фармакології та фармації, пов’язаного з трансдермальною доставкою в 

організм лікарських засобів [208]. При цьому слід відмітити, що в якості транс-

портерів, які можуть забезпечити резорбцію лікарських засобів крізь шкіру ува-

гу привернули НЧ, в тому числі НЧ металів [30]. 

Окремі метали здатні долати шкіряний бар’єр лише за умови, якщо їх фі-

зичні властивості дозволяють вступати у контакт зі структурними елементами 

шкіряного бар’єру [209]. Вважається, що при подоланні речовиною основного 

бар’єру шкіри, з яким асоціюється роговий шар епідермісу, інші шари епідермі-

су та дерми не чинять суттєвого спротиву для її проникнення в більш глибокі 

шари шкіри [84].  

Аналізуючи дані сучасної літератури, яка присвячена результатам дослі-

дження механізмів резорбції різних хімічних сполук, представлених частинка-

ми нанометрового діапазону було встановлено, що найбільш доступним та ін-

формативним методом для дослідження резорбції НЧ, у тому НЧ металів є ме-

тод оцінки морфо-функціональних змін, що розвиваються під їх впливом у різ-

них шарах епідермісу, дерми та придатках шкіри. При цьому вдале поєднання 

методів гістологічного дослідження шкіри з гістохімічними, морфометричними, 
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електронно-мікроскопічними (ТЕМ, РЕМ) і методом рентген-структурного 

енерго-дисперсійного мікроаналізу дозволяє отримати ряд принципово нових 

наукових даних у тому числі щодо особливостей взаємодії НЧ PbS із різними 

структурами шкіряного бар’єру, особливостей змін бар’єрних властивостей 

шкіри, а також особливостей реагування різних шарів епідермісу, дерми, кро-

воносних капілярів і придатків шкіри (волосяні фолікули, волос, голокринові 

залози) в умовах хронічного впливу на непошкоджену шкіру НЧ PbS із різним 

розміром частинок. Такі дані стають підґрунтям не тільки для оцінки шкідливої 

дії та визначення небезпеки НЧ PbS при їх впливі на непошкоджену шкіру, але 

й для визначення механізмів резорбції НЧ PbS крізь непошкоджену шкіру.  

 

6.2. Характеристика та порівняльний аналіз гістологічних і гістохімічних 

змін 

 

Гістологічні та гістохімічні дослідження шкіри піддослідних щурів при 

тривалому, впродовж 3- х місяців нанесення на непошкоджену шкіру колоїдів 

НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, відповідно, виявили 

ряд характерних змін, які розвивалися не тільки в епідермісі та його окремих 

шарах, але й в структурах епідермально-дермального з’єднання, дермі та гіпо-

дермі. Так, при хронічному впливі НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 

нм на різних ділянках шкіри виявляли нерівномірну товщину епідермісу, що 

було зумовлено розвитком дистрофічних і атрофічних змін в його різних ша-

рах, а також вираженою гетерогенністю клітин зернистого та базального шару 

епідермісу (рис. 6.1 а, б). Разом із цим в епідермісі часто відмічали клітинну ге-

теротопію, що проявлялася наявністю в різних шарах епідермісу не характер-

них для кожного з них клітин. Наприклад, у шипуватому та зернистому шарах 

епідермісу виявляли кератиноцити, що за розміром клітин і характером забарв-

лення цитоплазми та ядра були схожі на базальні кератиноцити (рис. 6.1 в). Не-

рідко в цитоплазмі таких клітин виявляли великих розмірів вакуолі, що зумов-

лювало ектопію ядра до одного з полюсів (рис. 6.1 в). За таких умов у зернис 
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Рис. 6.1. Гістологічні зміни епідермісу шкіри щурів при впливі на непошко-
джену шкіру НЧ PbS: а) – потоншення епідермісу та ущільнення його рого-
вого шару; б) – мозаїчний характер змін товщини епідермісу та розшаруван-
ня його рогового шару; в, г) – клітинна гетероморфність епідермісу: базальні 
кератиноцити з надмірно вакуолізованою цитоплазмою та ектопією гіпер-
хромного ядра (←); наявність в зернистому шарі епідермісу клітин, характе-
рних для базального шару (◄). Гематоксилін і еозин.  

тому шарі епідермісу часто виявляли зменшення кількості гранул кератогіаліну, 

що вказує на зміни в процесах, пов’язаних з ороговінням епідермісу. 

 

 

При цьому в базальному шарі епідермісу виявляли поліморфізм базаль-

них кератиноцитів, що характеризувався зміною розмірів та форми клітин, час-

то з округлої на полігональну, а також зменшенням, або збільшенням щільності 

забарвлення ядра та цитоплазми. Нерідко в базальному шарі епідермісу виявля-

ли клітини з ознаками перицелюлярного та/або інтрацелюлярного набряку.  
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При хронічному впливі на шкіру НЧ PbS із різним розміром частинок у 

базальному шарі епідермісу на відміну від контролю та дії ТГ АС фігури мітозу 

виявлялися рідко, що з одного боку могло бути свідченням пригнічення пролі-

ферації базальних кератиноцитів, а з другого боку вказувати на розвиток атро-

фії епідермісу.  

Проведені гістохімічні дослідження показали, що при хронічному впливі 

НЧ PbS різного розміру в роговому шарі епідермісу відмічалось надмірне нако-

пичення кислих білків, які при використанні методу Маллорі-Слінченко фарбу-

валися хромотропом 2Б у яскраво-червоний колір (рис. 6.2.).  

 

Разом з цим, при фарбуванні гістологічних препаратів шкіри піддослід-

них тварин тіоніном хронічний вплив НЧ PbS характеризувався зменшенням в 

епідермісі кількості глікозаміногліканів (ГАГ), що одним із компонентів поза-

клітинного матриксу. Останні визначаються за характерним для них метахро-

матичним забарвленням у бузково-рожевий колір (рис. 6.3. а). Застосування 

тіоніну, як класичного метахроматичного барвника, дозволило виявити на по-

Рис. 6.2. Гістохімічні зміни шкіри щурів при впливі на непошкоджену шкі-
ру НЧ PbS розміром 100 нм: а) – кислі білки в роговому шарі епідермісу 
(яскраво-червоне забарвлення); б) – зменшення в сітчастому шарі дерми 
колагенових волокон з позитивною анізотропною реакцією червоного ко-
льору. Аналогічні зміни колагенових волокон базальної пластинки (▼). 
Метод Маллорі–Слінченко: світлова мікроскопія (а); поляризаційна мікро-
скопія (б).  
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верхніта в товщі рогових лусочок епідермісу концентрацію кристалоподібних 

агрегатів і конгломератів НЧ PbS чорного кольору (рис. 6.3. б).  

 

 
Необхідно відмітити, що виявлені в ході проведених гістологічних і гісто-

хімічних досліджень зміни епідермісу шкіри щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 

нм і 100 нм вказують на наявність пошкоджень епідермісу, що визначає можливу 

резорбцію в організм НЧ PbS крізь шкіру.  

Серед морфологічних проявів пошкоджень епідермісу провідного значен-

ня набували зміни рогового шару епідермісу у вигляді дрібних, нерівномірно 

розташованих (у мозаїчному порядку) вогнищ паракератозу, що розвивалися у 

наслідок вогнищевої проліферації базальних кератиноцитів при вираженому по-

рушенні процесів кератинізації корнеоцитів рогового шару. Такі вогнища пара-

кератозу були представлені декількома шарами сплощеної форми корнеоцитів 

із помірно ацидофільною цитоплазмою та подовженої форми ядром (рис. 6.4 а). 

При дослідженні таких вогнищ паракератозу в поляризованому світлі (за допо-

могою поляризаційного мікроскопу) в цитоплазмі корнеоцитів, особливо в їх 

Рис. 6.3. Гістохімічна характеристика епідермісу шкіри у контрольних (інта-
ктних) щурів (а) та при нанесенні на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм. Наяв-
ність глікозаміногліканів (ГАГ) бузково-рожевого кольору (↓) в епідермісі 
контрольних щурів (а) та зменшення їх кількості при дії НЧ PbS розміром 
12,5 нм (б). Взаємодія НЧ PbS з клітинами рогового шару епідермісу прояв-
ляється відкладенням дрібнокристалічних конгломератів чорного кольору на 
поверхні та в товщі рогових лусочок (▼). Фарбування тіоніном.  
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міжклітинних просторах часто виявляли дрібні кристалоподібні, анізотропні 

включення, нерідко по типу «мальтійського хреста», що може визначати розви-

ток порушень в структурі ліпідного конверта корнеоцитів (рис. 6.4 б).  

 

Необхідно відмітити, що позитивну анізотропну реакцію у формі «маль-

тійського хреста» проявляють гранули холестерину. Імовірно, що утворення в 

цитоплазмі, цитоплазматичній мембрані та в міжклітинних просторах корнеоци-

тів рогового шару шкіри щурів оптично активних, дрібно-гранулярних включень 

може бути пов’язано зі структурними змінами в молекулах ліпідів, які відбува-

ються при дії НЧ PbS, що в свою чергу призводить до змін їх анізотропних вла-

стивостей.  

Відомо, що клітини рогового шару, зазвичай, оточені роговим конвертом, 

що формується з навхрест зв’язаних білків (білків рогового конверту), а також 

ліпідним конвертом у якому ліпіди зв’язані між собою ковалентними зв’язками. 

При цьому позаклітинні неполярні ліпіди, що оточують корнеоцити утворюють 

щільний гідрофобний матрикс. За даними літератури білки рогового конверту 

та ліпідний конверт забезпечують хімічну стійкість корнеоцитів, порушенняя-

Рис. 6.4. Зміни рогового шару епідерміса шкіри щура при дії НЧ PbS розмі-
ром 100 нм: а) – вогнищевий паракератоз. Наявність у роговому шарі незрілих 
корнеоцитів з ядрами на фоні гіперплазії базальних кератиноцитів і великої кі-
лькості мітозів (світлова мікроскопія); б) – дрібні, кристалоподібні включення 
з позитивною анізотропною реакцією в корнеоцитах (▼) та в їх міжклітинних 
просторах. Гематоксилін і еозин.  



154 
 

 

кого при дії НЧ PbS на непошкоджену шкіру сприяє проникненню НЧ крізь 

шкіру. Саме на це можуть вказувати морфологічні зміни, що розвиваються в 

роговому шарі епідермісу шкіри щурів при дії на її непошкоджену поверхню 

НЧ PbS, які були виявлені за допомогою поляризаційної мікроскопії.  

Зернистий шар при впливі НЧ PbS в усіх випадках характеризувався мо-

заїчним характером змін його ширини, а також вираженим поліморфізмом ба-

зофільних кератогіалінових гранул. В окремих випадках під помітно потонше-

ним зернистим шаром епідермісу виявляли поодинокі, оптично «порожні» клі-

тини зі зморщеним ядром. Такі морфологічні зміни рогового шару шкіри піддо-

слідних щурів свідчать про порушення процесів ороговіння, що разом з дис-

трофічними змінами базальних кератиноцитів сприяли розвитку вогнищ пара-

кератозу. Останні, імовірно, є наслідком порушення проліферації та диферен-

ціювання кератиноцитів базального шару епідермісу.  

У сітчастому шарі дерми при нанесенні на непошкоджену шкіру НЧ PbS 

відмічали набряк усіх волокнистих структур сполученої тканини і міжклітинної 

речовини, а також набухання колагенових волокон, яке часто супроводжувало-

ся їх дезорієнтацією, дезорганізацією та фрагментацією. Використання гістохі-

мічного методу Маллорі-Слінченко дало можливість виявити вогнища гіалінозу 

колагенових волокон, який проявлявся у вигляді вогнищевого забарвлення во-

локон у яскраво-червоний колір (рис. 6.2 а). Разом з цим при використанні по-

ляризаційного мікроскопа такі вогнища гіалінозу характеризувалися позитив-

ною анізотропною реакцією червоного кольору (рис. 6.2 б). При цьому в не-

змінних фрагментах колагенових волокон анізотропна реакція характеризува-

лася, виключно, яскраво-жовтим кольором.  

Використання гістохімічного методу забарвлення колагенових волокон за 

допомогою пікросиріуса червоного у поєднанні з барвником міцний зелений 

(Рicrosirius Red F3BA – Fast Green FCF) дозволило виявити в дермі шкіри наяв-

ність двох типів колагену. Було встановлено, що нанесення на непошкоджену 

шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм на відміну від НЧ PbS розміром 100 нм в 

субепідермальному шарі дерми виявляли дрібні вогнища набряку в яких відмі-
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чали гіперплазію волокон колагену ІІІ типу у складі базальної пластинки (рис. 

6.5), що разом з ретикулярною пластинкою утворює складну структуру базаль-

ної мембрани епідермісу. Зазвичай, саме волокна колагену ІІІ типу, що з одного 

боку глибоко проникають в базальну пластинку, а з другого боку – в глибокі 

шари сітчастого шару дерми забезпечують зв’язування епідермісу з дермою. 

Отже, субепідермальний набряк у дермі шкіри при впливі НЧ PbS розміром 

12,5 нм може характеризувати порушення механічних властивостей шкіри, зок-

рема міцності зв’язків між епідермісом та дермою.  

 

 

При нанесенні на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм, 

на відміну від НЧ PbS розміром 12,5 нм у дермі шкіри часто окрім набряку та 

набуханням колагенових волокон виявляли ознаки їх фрагментації та деструк-

ції. При цьому необхідно відмітити, що деструктивні зміни колагенових воло-

кон у вигляді їх фрагментації, як правило, виявлялися при дослідженні гістоло-

гічних препаратів методом поляризаційної мікроскопії. Фрагментація колагено-

вих волокон при дії НЧ PbS визначалася за дрібногранулярним характером їх 

Рис. 6.5. Гістохімічні зміни дерми шкіри щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 
нм. Набухання волокон колагену І типу (зеленого коліру) сітчастого шару де-
рми та вогнищевий набряк її субепідермального шару, гіперплазія волокон 
колагену ІІІ типу (червоного коліру). Метод PicroSirius Red–Fast Green; а) – 
світлова мікроскопія; б) – поляризаційна мікроскопія.  
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анізотропії, що була пов’язана з розшаруванням і дезорієнтацією колагенових 

фібрил які формують цілісну структуру колагенових волокон (рис. 6.6 а. б).  

 

Таким чином, гістологічні та гістохімічні зміни колагенових волокон, а 

також зміни їх оптичних властивостей в сітчастому шарі дерми шкіри щурів, 

які зазнавали дії НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм визначають 

ефект їх проникнення крізь епідерміс у більш глибокі шари дерми, де відбува-

ється взаємодія НЧ PbS з колагеновими фібрилами. Це спричинює порушення 

структури колагенових волокон, що визначає порушення ряду важливих влас-

тивостей шкіри, серед яких провідного значення набувають її бар’єрні та меха-

нічні властивості [210]. При цьому необхідно відмітити, що дистрофічні зміни 

колагенових волокон і порушення їх структури є одним з проявів біологічного 

старіння шкіри. За даними Б.М. Штабського [211] геронтогенний ефект при дії 

на організм різних хімічних речовин є одним із важливих проявів кумулятивно-

го ефекту цих речовин. При нанесенні на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS 

розміром 12,5 нм і 100 нм морфологічних змін зазнавали волосяні фолікули, 

розташовані в глибоких шарах дерми та безпосередньо, сам волос. Так, у воло-

Рис. 6.6. Зміни в структурі колагену дерми шкіри щурів при нанесенні на не-
пошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 100 нм: а) – набряк дерми та набухання 
колагенових волокон (світлова мікроскопія); б) –зміни анізотропних власти-
востей колагенових фібрил, що формують колагенові волокна (той самий зріз 
під поляризаційним мікроскопом). Гематоксилін і еозин.    
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сяних фолікулах при дії НЧ PbS різного розміру, порівняно з контролем і впли-

вом на шкіру ТГ АС часто відмічали дрібно-вогнищевий набряк внутрішньої 

оболонки кореневої піхви, а також коркового та мозкового шару волоса та його 

оболонок. При цьому за дії НЧ PbS розміром 12,5 нм у волосяних фолікулах ви-

являли вогнищевий набряк гіалінової базальної мембрани, а також перицелю-

лярний та інтрацелюлярний набряк корнеоцитів шару Хакслі внутрішньої обо-

лонки кореневої піхви (рис. 6.7 а).  

 

 
Такі набрякові зміни в корнеоцитах дуже часто супроводжувалися від-

кладенням у їх цитоплазмі та ядрі великої кількості щільних, дрібно-

кристалічних, включень (рис. 6.7 б). За гістохімічними властивостями ці вклю-

чення мали білкову природу, що разом з характерною для них щільною криста-

лоподібною структурою дозволило охарактеризувати їх як метало-білковий 

комплекс (імовірно комплекс білку кератогіаліну з НЧ PbS; рис. 6.7 б).  

При нанесенні на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм на 

відміну від контролю та впливу НЧ PbS розміром 12,5 нм по периферії волося-

них фолікулів виявляли дрібні вогнища набряку дерми, набряк мозкового шару 

Рис. 6.7. Зміни внутрішньої та зовнішньої оболонок кореневої піхви волося-
ного фолікулу шкіри щура при нанесенні на шкіру колоїду НЧ PbS розміром 
12,5 нм: а) – інтрацелюлярний набряк клітин шару Хакслі; б) – те саме, збі-
льшений фрагмент. В цитоплазмі та ядрах корнеоцитів шару Хакслі відміча-
ються дрібні оптично щільні, кристалоподібні включення (▼▲). Гематокси-
лін та еозин.  
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волосся, потовщення зовнішньої оболонки кореневої піхви волосяного фоліку-

лу, переважно, за рахунок інтра- та перицелюлярного набряку, а також потов-

щення її внутрішньої оболонки за рахунок інтенсивного накопичення в ци-

топлазмі корнеоцитів кератогіалінових гранул (рис. 6.8).  

 

Ці результати вказують на те, що майже усі структури волосу та волося-

ного фолікулу реагують на вплив НЧ PbS при їх нанесенні на непошкоджену 

шкіру щурів, що надає підстав для визначення їх провідної ролі у процесах ре-

зорбції НЧ PbS крізь непошкоджену шкіру [212]. У дермі шкіри щурів за дії на 

її непошкоджену поверхню НЧ PbS розміром 12,5  нм і 100 нм відмічали помір-

не розширення просвітів і повнокров’я капілярів на фоні помірно виражених 

вогнищ периваскулярного набряку. При цьому, по периферії кровоносних капі-

лярів часто виявляли помітно виражену, порівняно з контролем гіперплазію та 

гіпертрофію тканинних базофілів. Більшість з них за особливостями змін їх ци-

топлазми та ядра знаходилися в стані активної дегрануляції (рис. 6.9). Необхід-

но зауважити, що морфофункціональний стан тканинних базофілів за дії НЧ 

Рис. 6.8. Порівняльна характеристика змін волосяних фолікулів шкіри щурів: 
а) – контроль; б) – при дії НЧ PbS розміром 100 нм. Пери- та інтацелюлярний 
набряк зовнішньої оболонки кореневої піхви волосяного фолікулу на фоні 
набряку дерми (▼). Потовщення внутрішньої оболонки кореневої піхви во-
лосяного фолікулу з великою кількістю кератогіаліну в цитоплазмі корнео-
цитів (→). Метод Маллори – Слінченко (а); гематоксилін та еозин (б). 
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PbS розміром 100 нм на відміну від НЧ PbS розміром 12,5 нм характеризувався 

значно більшою кількістю клітин у стані грануляцї їх цитоплазми, що визнача-

ло відмінності ефектів тривалого впливу на шкіру різних за розміром НЧ PbS.  

 

У гіподермі за дії НЧ PbS часто відмічали помірно виражену гіперплазію 

фібробластів і макрофагів. Більшість з них виявляли ознаки високої функціона-

льної активності, що з одного боку було пов’язано з інтенсивним синтезом біл-

ків, зокрема, синтезом фібробластами проколагену для відновлення колагено-

вих волокон, а з другого боку – з поглинанням продуктів біодеградації, що 

утворювалися та виділялися різними типами клітин у позаклітинний простір. 

На це вказувала виражена гіпертрофія цитоплазми макрофагів у якій часто від-

мічали присутність фагоцитарних вакуолей та дрібних гранулярних включень. 

Рис. 6.9. Зміни тканинних базофілів (ТБ) у дермі шкіри щурів при дії НЧ PbS. 
Гіперплазія ТБ (а) і їх виражена дегрануляція (б, в) при дії НЧ PbS у порів-
нянні з контролем (г). Фарбування альдегід-фуксином Гоморі.  
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Нерідко при дії НЧ PbS розміром 100 нм у роговому шарі епідермісу шкі-

ри відмічали помітне, порівняно з контролем зменшення активності SH-груп 

(рис. 6.10 а,б), яку виявляли за допомогою гістохімічного методу Барнетта і Зе-

лигмана (реакція з ДДД). При цьому в субепідермальному шарі дерми части ви-

являли дифузну або дрібновогнещеву інфільтрацію макрофагами, цитоплазма 

яких буза заповнена дрібно-гранулярними щільними, часто кристалоподібними 

включеннями (рис. 6.10 б).  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У м’язовому шарі гіподерми при впливі НЧ PbS часто відмічали набряк 

перимізія, а також цитоплазми та ядер міоцитів. В окремих випадках виявляли 

дистрофічні зміни міоцитів у вигляді фрагментації та лізису міофібрил, що, 

імовірно, визначало накопичення в цитоплазмі клітин кислих білків, які гісто-

хімічно за методом Маллорі-Слінченко виявлялися у вигляді вогнищ яскраво-

червоного забарвлення цитоплазми.  

 
6.3. Зміни морфометричних показників. 

Морфометричні дослідження шкіри щурів показали, що у контрольних 

тварин товщина епідермісу коливалася в межах від 35,0 мкм до 104,7 мкм, що 

Рис. 6.10. Активність SH-груп у роговому шарі епідермісу шкіри щурів конт-
рольної групи (а) та при дії НЧ PbS розміром 100 нм (б). Зменшення активно-
сті SH-груп в епідермісі при дії НЧ PbS у порівнянні з контролем (▼) та інфі-
льтрація субепідермального шару дерми макрофагами з дрібно-гранулярними 
цитоплазматичними включеннями (←). Гістохімічний метод Барнетта і Зели-
гмана (реакція з ДДД). 
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визначало середні значення показника Ме (Q25%; Q75%) в групі на рівні 61,6 

(44,7; 83,4) мкм. При цьому товщина рогового шару епідермісу визначалася на 

рівні середніх значень показника 24,0 (17,8; 28,2) мкм, зернистого шару – 9,7 

(8,6; 12,7) мкм, а базального шару – 13,4 (11,0; 13,6) мкм, відповідно (табл. 6.1). 

У динаміці хронічного впливу на непошкоджену шкіру щурів ТГ АС відмі-

чали статистичного значиме, порівняно з контролем зменшення товщини усього 

епідермісу (рu<0,05; табл. 6.1; рис. 6.10), переважно за рахунок зменшення товщи-

ни його рогового шару, показник Ме, якого в динаміці експерименту, через 1, 2 і 

3- и міс. дорівнював значення 4,2 мкм, 1,3 мкм та 4,0 мкм (табл. 6.1). Разом із цим 

товщина зернистого шару епідермісу у щурів при дії ТГ АС значимо відрізнялася 

від контролю на 1- му міс. експерименту (рu<0,05; табл. 6.1) та не відрізнялася від 

контролю на 2- му та 3- му міс. Експерименту. Товщина базального шару епідер-

місу при цьому зменшувалася та значимо відрізнялася від контролю на 1- му та 3- 

му міс. експерименту (рu<0,05; табл. 6.1). 

У динаміці хронічного впливу на непошкоджену шкіру колоїдів НЧ PbS 

розміром 12,5 нм на всіх термінах експерименту товщина епідермісу та усіх його 

шарів, рогового, зернистого та базального виявляла характерні для його атрофії 

зміни, що проявлялося статистично значимими, порівняно з контролем відміннос-

тями середніх значень товщини епідермісу та окремих його шарів (рu<0,05; табл. 

6.1). Разом із цим у динаміці аналогічного впливу на шкіру НЧ PbS розміром 100 

нм такі самі, як і при впливі менших за розміром НЧ PbS атрофічні зміни епідер-

місу розвивалися, переважно за рахунок атрофії рогового шару епідермісу, тов-

щина якого на всіх термінах хронічного експерименту значимо відрізнялася від 

контролю (рu<0,05; табл. 6.1). Необхідно відзначити, що при хронічному впливі на 

шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм атрофічних змін також зазнавав зернистий 

шар епідермісу, товщина якого значимо відрізнялася в 1- й міс. експерименту. Ра-

зом із цим, через 2 –а міс. від початку експерименту значення середнього показ-

ника товщини зернистого шару епідермісу значимо не відрізнялося від контролю, 

а через 3- и міс. значимі порівняно з контролем відмінності цього показника хара-

ктеризували розвиток гіпертрофії зернистого шару епідермісу (рu<0,05; табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 
Морфометричні показники структурних елементів епідермісу та дерми 
шкіри щурів при хронічному впливі на шкіру ТГАС та НЧ PbS розміром 

12,5 і 100 нм 
Показники

Контроль 
(інтактні) 

ТГ АС 
(1 група) 

НЧ PbS 12,5 нм 
(2 група) 

НЧ PbS 100 нм 
(3 група) Серія 

max

min

  )( 7525 QQ

Me

   max

min
)( 7525 QQ

Me

   max

min

  )( 7525 QQ

Me

   max

min

  )( 7525 QQ

Me

  
Товщина епідермісу, мкм 

I се-
рія 

1 міс. 7,104

0,35  
)4,837,44(

3,64


 

2,68

4,12

)2,384,29(

8,35 *

 0,110

4,15  
)1,525,27(

1,43 *


 

0,88

5,27  
)5,609,34(

0,44 *



II се-
рія 

2 міс. 7,104

0,35  
)4,837,44(

3,64


 

66

2,17

)6,552,28(

9,33 *

 1,66

2,17  
)4,381,25(

1,32 *


 

5,87

6,15  
)8,478,29(

2,38 *



III 
серія 
3 міс. 7,104

0,35  
)4,837,44(

3,64


 

1,61

2,16

)4,379,25(

8,30 *

 2,57

2,9  
)2,338,21(

2,24 *





 
1,106

0,10  
)2,59,30(

0,44
#*


 

Товщина рогового шару епідермісу, мкм 

I се-
рія 

1 міс. 3,69

2,0  
)2,288,17(

0,24


 

0,24

8,0

)9,68,2(

2,4 *#&


 

4,72

2,2  
)3,294,9(

7,16 &


 

3,56

4,4  
)8,192,8(

2,13
&*


 

II се-
рія 

2 міс. 3,69

2,0  
)2,288,17(

0,24


 

1,23

1,0

)4,52,0(

3,1 *#


 

1,22

1,0  
)7,71,0(

2,2 *





 
6,24

1,0  
)4,154,3(

2,9 &*


 

III 
серія 
3 міс. 3,69

2,0  
)2,288,17(

0,24


 

1,18

2,0  
)8,62,2(

0,4 *#&


 

6,28

2,0  
)9,01,0(

4,0 *#





 
1,29

2,0  
)7,151,6(

9,7
&*




 

Товщина зернистого шару епідермісу, мкм 

I се-
рія 

1 міс. 9,16

8,6  
)7,126,8(

7,9


 

1,23

2,5  
)3,128,7(

8,11 *#


 

6,24

6,2  
)8,74,4(

5,5 *#


 

2,17

5,1  
)4,115,4(

5,7 &


 

II се-
рія 

2 міс. 9,16

8,6  
)7,126,8(

7,9


 

1,29

6,4

)5,168,6(

1,10


 

1,13

6,2  
)3,133,6(

6,8


 

6,30

5,3  
)8,133,7(

0,9


 

III 
серія 
3 міс. 9,16

8,6  
)7,126,8(

7,9


 

4,19

1,4

)1,110,6(

7,7


 

6,17

5,2  
)6,83,5(

0,7 *





 
2,24

2,0  
)5,134,6(

2,11 *




 

Товщина базального шару епідермісу, мкм 

I се-
рія 

1 міс. 3,16

9,7  
)6,130,11(

4,13


 

2,13

4,4

)4,131,9(

4,11 #


 

4,17

3,5  
)9,96,6(

8,8 *





 
1,22

6,6  
)8,158,9(

9,12





 

II се-
рія 

2 міс. 3,16

9,7  
)6,130,11(

4,13


 

3,16

9,7

)9,115,8(

6,10


 

1,22

8,4  
)4,100,8(

2,9 *


 

4,17

0,4  
)3,147,8(

3,10


 

III 
серія 
3 міс. 3,16

9,7  
)6,130,11(

4,13


 

2,13

4,4

)3,115,8(

2,9 *&


 

1,12

2,2  
)0,119,7(

5,9 *





 
2,35

2,6  
)2,196,10(

2,13 &
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Продовження таблиці 6.1 

Об’єм базальных кератиноцитів, мкм3 

I се-
рія 

1 міс. 0,757

8,16  
)3,3675,70(

3,144

 1,402

7,54

)6,1862,52(

1,108 *#&

 7,383

0,44  
)4,837,44(

2,37
#*





 
7,104

0,35  
)4,837,44(

6,61 *&





II се-
рія 

2 міс. 0,757

8,16  
)3,3675,70(

3,144

 2,683

1,10

)2,1778,48(

7,102
#&*

 1,668

5,3  
)9,1662,38(

7,83
#*





1,669

4,0  
)2,1866,34(

3,62 &*





III 
серія 
3 міс. 0,757

8,16  
)3,3675,70(

3,144

 1,285

8,10

)5,729,18(

2,40
#&*

 6,321

2,6  
)1,1073,19(

7,55 *





 
8,451

4,1  
)9,1628,42(

8,89 &*





Товщина колагенових волокон,мкм 

I се-
рія 

1 міс. 4,26

1,7  
)6,211,12(

6,15


 

1,23

6,4  
)5,241,15(

6,18 *#&

 5,49

1,6  
)2,228,8(

96,14


 

4,26

2,2  
)1,183,6(

9,9 *&





 

II се-
рія 

2 міс. 4,26

1,7  
)6,211,12(

6,15


 

8,25

6,4

)9,223,11(

2,17

 1,23

6,13  
)7,203,16(

4,19
#*





 
6,35

6,4  
)2,231,13(

84,15



III 
серія 
3 міс. 4,26

1,7  
)16,211,17(

6,15


 

1,22

9,3  
)2,172,8(

2,13 #&


 

1,22

4,4  
)8,139,5(

1,7
#*


 

2,22

4,4  
)9,111,6(

3,8 &*


 

Простір між колагеновими волокнами 

I се-
рія 

1 міс. 2,24

8,4  
)5,155,8(

3,12


 

7,383

0,44

)9,223,11(

2,17
#*

 2,35

1,8  
)2,267,10(

0,14 #





 
4,48

6,6  
)6,289,9(

6,17





II се-
рія 

2 міс. 2,24

8,4  
)5,155,8(

3,12


 

0,24

6,2

)4,153,5(

8,8 *&


 

2,24

6,2  
)1,102,4(

5,6 *





 
2,55

1,21  
)7,451,26(

2,38 &*





III 
серія 
3 міс. 2,24

8,4  
)5,155,8(

3,12


 

6,28

5,5

)0,243,9(

2,16 *#


 

4,26

6,4  
)8,175,8(

3,12 *





 
0,29

2,7  
)9,220,13(

7,18 *





Товщина м’язових волокон,мкм 

I се-
рія 

1 міс. 8,37

3,17  
)5,328,21(

4,26


 

7,383

0,44

)4,153,5(

8,8
&*#


 

2,29

1,6  
)1,224,11(

7,18 *#


 

2,53

1,15  
)4,377,21(

6,26
&





II се-
рія 

2 міс. 8,37

3,17  
)5,328,21(

4,26


 

3,45

7,11

)7,315,18(

5,22 #&

 4,55

1,15  
)8,408,32(

3,36 *#


 

8,47

8,33  
)1,452,37(

1,42 &*



III 
серія 
3 міс. 8,37

3,17  
)5,328,21(

4,26


 

1,67

9,14  
)2,339,17(

1,23

 6,44

4,11  
)8,309,20(

2,24


 

4,77

9,14  
)6,456,20(

7,23



 

Примітка. Відмінності статистично значимі при (pu=0,05) порівняно * - з контролем; # – між 
II і III; групою; & – між II і IV групою;º– між III і IV групою 
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При аналізі змін середніх значень показника товщини епідермісу та окре-

мих його шарів у щурів які зазнавали дії на непошкоджену поверхню шкіри не-

органічних сполук свинцю, представлених частинками мікро- та нанометрового 

діапазону встановлено, що при впливі НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм товщи-

на епідермісу збільшувалася порівняно з впливом ацетату свинцю на 39% і 42% 

(рu<0,05). При цьому поміж різних експериментальних груп щурів які зазнавали 

дії виключно НЧ PbS статистично значимих відмінностей виявлено не було. 

Аналіз даних об’ємних характеристик кератиноцитів базального шару епідермісу 

шкіри щурів показав, що у контрольних тварин об’єм клітин коливався в межах 

від 16,8 мкм3 до 758,0 мкм3 (табл. 6.1) і характеризувався значеннями середнього 

показника Ме (Q25%; Q75%) на рівні 144,3 (70,5; 367,3) мкм3. При дії ТГ АС та НЧ 

PbS об’єм кератиноцитів у порівнянні з контролем значимо (рu<0,05) відрізнявся 

від контролю, дорівнюючи значень 40,2 (18,9; 72,5) мкм3 при дії ТГ АС, 37,2 

(44,7; 83,4) мкм3 при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм і 12,5 (9,8; 15,8) мкм3 при дії 

НЧ PbS розміром 100 нм, відповідно (табл. 6.1). Оцінка середніх значень показ-

ника об’єму базальних кератиноцитів епідермісу шкіри щурів показала, що дія 

НЧ PbS розміром 12,5 нм суттєво не впливає на зміни об’ємних характеристик 

клітин у порівнянні з впливом на шкіру щурів ТГ АС. Разом з цим вплив НЧ PbS 

розміром 100 нм вірогідно збільшує об’єм цих клітин (рu<0,05), порівняно з 

впливом ТГ АС (табл. 6.1).  

Такі зміни в епідермісі шкіри щурів при дії на її непошкоджену поверхню 

ТГ АС та НЧ PbS можуть бути пояснені з позицій того, що по-перше, чим більше 

розмір частинок неорганічних сполук свинцю тим більше вони проявляють свою 

здатність до пошкодження епідермісу, імовірно, за рахунок механічного пошко-

дження. По-друге, чим більше розмір частинок тим більше визначається їх ефект 

викликати деструктивні зміни в роговому шарі епідермісу. При цьому збільшен-

ня товщини рогового шару епідермісу при дії НЧ PbS різного розміру на відміну 

від дії ТГ АС, де визначається його виражена атрофія, зумовлено, як правило, та-

кими самими атрофічними змінами рогового шару, але зі значно вираженим ефе-

ктом розшарування рогових лусочок. Завдяки цьому на фоні вираженої атрофії 
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рогового шару його товщина збільшується. По-третє, чим менше розмір части-

нок сполук свинцю тим більше визначається їх ефект щодо пригнічення процесу 

кератинізації. На це вказує товщина зернистого шару епідермісу, а також вира-

жений поліморфізм гранул кератогіаліну. По-четверте, вплив неорганічних спо-

лук свинцю викликає атрофічні зміни в клітинах базального шару епідермісу, і 

тим самим пригнічує їх функціональну активність, що відповідним чином впли-

ває на поглиблення атрофії епідермісу [213].  

Аналіз даних морфометрії структурних елементів глибоких шарів дерми 

та гіподерми шкіри щурів показав, що при дії НЧ PbS на відміну від контролю 

та впливу ТГ АС відмічаються значимі, порівняно з контролем зміни товщини 

колагенових волокон і просторів між ними (рu<0,05), що пов’язано з інтерстиці-

альним набряком, а також набряком, набуханням і розшаруванням колагенових 

волокон. При цьому в більшій мірі такі зміни відмічаються на більш пізніх тер-

мінах хронічного експерименту, що визначає ефект токсичної дії НЧ PbS при їх 

резорбції крізь шкіру.  

Необхідно відмітити, що майже таких самих змін зазнавали м’язові волок-

на посмугованої м’язової тканини, розташованої в гіподермі (табл.6.1).  

 

6.4. Характеристика та порівняльний аналіз ультраструктурних змін 

 

Результати електронно-мікроскопічних досліджень, проведених за допо-

могою ТЕМ та РЕМ виявили при хронічному впливі різних за розміром НЧ PbS 

здатність їх до взаємодії з поверхнею корнеоцитів, що формують лусочки рого-

вого шару епідермісу. При цьому зміни рогового шару шкіри піддослідних щу-

рів часто свідчили про розвиток його атрофії, що нерідко супроводжувалося 

розшаруванням рогових лусочок і значним розширенням просторів між ними. 

Разом із цим у зонах контакту стриженя волосу з епідермісом часто відмічали 

значне розширення волосяної воронки (рис. 6.11 а, б), що певним чином ство-

рювало умови для резорбції НЧ PbS крізь шкіру.  
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За даними трансмісійної електронної мікроскопії встановлено, що трива-

лий вплив на непошкоджену шкіру щурів ТГ АС зумовлює відкладення щіль-

них включень у розширених просторах між рогових лусочок, які не виявлялися 

в групі контрольних щурів (рис. 6.12 б). Разом із цим, на відміну від ТГ АС 

хронічний вплив на не пошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм про-

являвся вираженими дистрофічними змінами корнеоцитів, що визначало пору-

шення процесів їх ороговіння. У наслідок цього в корнеоцитах виявлялися не-

великі ділянки їх цитоплазми без виражених ознак їх ороговіння в яких часто 

відмічали накопичення дрібних щільних гранулярних включень, розміром 10–

20 нм (рис. 6.12 в). У зв’язку з тим, що такі дрібні та щільні включення в корне-

оцитах майже ніколи не виявлялися у контрольних щурів це давало підстав для 

того, аби вважати такі зміни одним із морфологічних проявів проникнення дрі-

бних НЧ PbS у цитоплазму корнеоцитів рогового шару шкіри.  

Рис. 6.11. Ультраструктурні зміни рогового шару епідермісу при тривалому 
впливі на шкіру щурів НЧ PbS розміром 100 нм. Рогові лусочки (РЛ); колаге-
нові волокна (КВ); розширення воронки в зоні контакту стержня волосу з епі-
дермісом (← ); розширення простору між роговими лусочками епідермісу (↨). 
РЕМ.  
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Рис. 6.12. Ультраструктурні зміни корнеоцитів у роговому шарі епідермісу 
шкіри контрольних щурів (а) та щурів, які зазнавали хронічної дії ТГ АС (б); 
НЧ PbS розміром 12.5 нм (в) і, відповідно,  НЧ PbS розміром 100 нм (г). КЦ 
– корнеоцити; щільні включення Pb на поверхні КЦ (←); дрібні щільні 
включення НЧ PbS у ділянках цитоплазмі КЦ без ороговіння (◄); взаємодія 
конгломератів НЧ PbS з поверхнею КЦ (→). ТЕМ.  
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При хронічному впливі на непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 100 нм 

в корнеоцитах рогового шару епідермісу відмічали помірно виражені ознаки 

розвитку дистрофічних змін цитоплазми клітин. Разом із цим щільних грануля-

рних включень у їх цитоплазмі виявлено не було. В окремих випадках грануля-

рні включення розміром 50-100 нм виявлялися на поверхні корнеоцитів у складі 

помірно електронно-щільної гомогенної речовини, що тонким шаром ззовні 

вкривало поверхню корнеоцитів (рис. 6.12 г). Найбільш імовірно такою речо-

виною міг бути секрет, що виділяється на поверхню шкіри з протоків сальних 

залоз. При проведенні електронно-мікроскопічних досліджень відмічали, що в 

процесах резорбції НЧ PbS крізь шкіру провідного значення набувала взаємодія 

НЧ із роговими лусочками волосу. За допомогою растрової електронної мікро-

скопії було встановлено, що при тривалому нанесенні на непошкоджену шкіру 

щурів НЧ PbS із різним розміром частинок агрегати, конгломерати та поодинокі 

НЧ виявляли щільний контакт з поверхнею рогових лусочок волосу (рис. 6.13 а).  

 

 

Рис. 6.13. Ультраструктурні зміни поверхні волоса щурів при тривалому (3 
міс.) нанесенні на шкіру НЧ PbS розміром 100 нм: а) –наночастинки (←) на 
поверхні рогових лусочок (РЛ); б) – розширення щілин між роговими лусоч-
ками (↑) де відмічається велика концентрація наночастинок (НЧ →). РЕМ.  
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Рис. 6.14. Ультраструктурні зміни волосу щурів (на рівні шийки волосяного 
фолікула) при впливі НЧ PbS розміром 12,5 нм (а) і 100 нм (б). ТЕМ. Дрібні 
вогнища деструкції коркового шару (КШ), який утворений із рогових клітин 
(РК) і вогнища деструкція мозкової речовини (МР). Набряк, набухання та дез-
організація колагенових волокон (КВ) у глибоких шарах дерми.  

Разом із цим у волоссі часто відмічали значне розширення щілин між ро-

говими лусочками, утвореними із рогових клітин (рис. 6.13 б), що значною мі-

рою може сприяти проникненню НЧ PbS у структури внутрішнього шару воло-

су. 

При дослідженні ультраструктурних змін волосу щурів, які зазнавали 

хронічної дії на шкіру НЧ PbS із різним розміром частинок у корковому шарі 

волосу, утвореного роговими клітинами та його мозковому шарі, представлено-

го пухкими волокнистими сітчастими структурами часто виявляли вогнища де-

струкції цитоплазми рогових клітин, а також сітчастих структур мозкового ша-

ру (рис. 6.14 а, б). Такі деструктивні зміни у волоссі, безпосередньо, можуть 

сприяти проникненню НЧ PbS як у структури волосяного фолікула, так і в гли-

бокі шари дерми.  
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В епідермісі шкіри піддослідних щурів при впливі НЧ PbS на відміну від 

контролю в цитоплазмі кератиноцитів зернистого шару відмічали значне змен-

шення кількості кератогіалінових мас, асоційованих із пучками тонофібрил (то-

нофібрилярно-кератогіагінові комплекси, ТФКГК), при тому, що в їх цитоплаз-

мі відмічали значне збільшення кількості пучків тонофіламентів (ПТФ; рис. 

6.15 а,б). Такі морфологічні зміни клітин зернистого шару епідермісу може сві-

дченням порушень синтезу кератогіаліну, що відповідним чином впливає на 

процес кератинізації епідермісу. 

 

У клітинах шипуватого шару епідермісу шкіри щурів при нанесенні на їх 

непошкоджену шкіру НЧ PbS виявляли значне, порівняно з контролем, звужен-

ня міжклітинних просторів, яке супроводжувалося зменшенням кількості дес-

Рис. 6.15. Ультраструктурні зміни кератиноцитів зернистого шару епідермісу 
при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм (а) і 100 нм (б): а) – просвітлення цитоплаз-
ми, вогнищевий перинуклеарний набряк. Невелика кількість щільних керато-
гіалінових мас, асоційованих із пучками тонофібрил (тонофібрилярно-
кератогіалінові комплекси – ТфКгК); б) – помітне зменшення кількості 
ТфКгК і збільшення кількості пучків тонофіламентів (ПТФ). ТЕМ. 
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мосом у яких відмічали зменшення товщини центрального проміжку між ламе-

лярних пластин, а також просвітлення цитоплазми клітин, зменшення в цито-

плазмі кількості пучків тонофіламентів та значне ущільнення матриксу мітохо-

ндрій, що характеризувало ці органели, як «мітохондрії конденсованого типу» 

(функціонально активні мітохондрії; рис. 6.16). 

 

У кератиноцитах базального шару епідермісу за дії НЧ PbS в ряді клі-

тин виявляли ущільнення цитоплазми та конденсацію хроматину ядра, в ін-

ших – просвітлення цитоплазми, вогнищевий набряк нуклеоплазми в ядрі та 

розширення перінуклеарного простору (рис. 6.16). При цьому в більшості 

клітин у цитоплазмі виявляли зменшення кількості мітохондрій, переважно 

Рис. 6.16. Ультраструктурна характеристика кератиноцитів шипуватого (а) 
та базального (б) шарів епідермісу шкіри щурів впливі НЧ PbS розміром 
12,5 нм: а) – збільшення міжклітинного простору та зменшення в демосомах 
товщини центрального проміжку між боковими ламелярниии пластинами 
(► ◄); б) – вогнищевий парціальний некроз цитоплазми з мієліноподібни-
ми тільцями та дрібними гранулярними включеннями (←). Ядро – Я, Міто-
хондрії – М. ТЕМ. 
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з ущільненим матриксом, а також збільшення кількості лізосом, цитоплаз-

матичних везикул і профілів зернистої цитоплазматичної сітки (рис. 6.16). 

У кровоносних капілярах глибоких шарів дерми шкіри часто виявляли 

вогнищевий набряк базальної мембрани, а місцями – значне її потоншення 

(рис. 6.17 а). Такі деструктивні зміни капілярної базальної мембрани разом із 

дрібними вогнищами перикапілярного набряку, а також вогнищами деструкції 

цитоплазми ендотеліоцитів і зменшенням кількості піноцитозних везикул, а 

також разом із деструктивними змінами мітохондрій у вигляді формування во-

гнищ парціального некрозу органел характеризувало порушення структурної 

цілісності гемато-капілярного бар’єру. Разом з цим необхідно відмітити, що не 

всі ендотеліоцити кровоносних капілярів зазнавали деструктивних змін. В 

окремих з них виявляли структурні перебудови, які визначалися, як адапта-

ційно-пристосувальні, спрямовані на підтримку частково втрачених функцій. 

Серед таких змін найбільш часто виявляли гіпертрофією ядер ендотеліоцитів з 

надмірною конденсацією брилок гетерохроматину біля ядерної мембрани, що 

мала надмірно виражений звивистий контур (рис. 6.17. б), а також мітохондрії 

з надмірно ущільненим матриксом. Саме такий конденсований структурний 

тип мітохондрій визначає їх підвищену функціональну активність, спрямовану 

на синтез енергії у вигляді АТФ.  

Разом з цим необхідно відмітити, що у вогнищах парціального некрозу ци-

топлазми ендотеліоцитів часто виявляли формування надмірної електронної пи-

льності гомогенних тілець неправильної форми, що містили дрібно-кристалічні 

включення, розміром до 100 нм (рис. 6.17 б). За такими морфологічними ознака-

ми ці кристалоподібні включення були ідентифіковані, як НЧ PbS, що вступали у 

взаємодію з білками цитоплазми клітин і утворювали складні білок-металеві 

комплекси. Про те, що такі білково-металеві комплекси здатні не тільки затри-

муватися в цитоплазмі ендотеліоцита, але й виводитися з клітин свідчив факт їх 

появи в просвіті капілярів.  
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Рис. 6.17. Ультраструктурні зміни кровоносних капілярів дерми шкіри щурів 
при дії НЧ PbS розміром 100 нм: а) – периваскулярний набряк, розширення 
просвіту капіляра (ПК), ускладнення контуру люмінальної поверхні цитопла-
зматичної мембрани ендотеліоцита (Ен), потовщення та набряк базальної 
мембрани (БМ) капіляру; б) – електронно-щільні включення в цитоплазмі Ен 
(▼) та в просвіті звуженого капіляру (▼). Набряк і гомогенізація колагеновиї 
фібрил. ПвП – периваскулярний простір; Пц – періцит;; Я – ядро. ТЕМ. 
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У цьому випадку в просвітах кровоносних капілярів часто поблизу люминальної 

поверхні цитоплазматичної мембрани ендотеліоцита виявлялися поодинокі елек-

тронно-щільні гомогенні тільця в яких містилися дрібно-кристалічні щільні 

включення (рис. 6.17. б). 

Результати електронно-мікроскопічних досліджень додатково проведених 

за допомогою растрового електронного мікроскопу з системою рентгенструкту-

рного енерго-дисперсійного мікроаналізу показали, що в стінках кровоносних 

капілярів, переважно в їх адвентиції, а також у розширених у наслідок перивас-

кулярного набряку перикапілярних просторах часто виявлялялися дрібні щільні 

включення PbS (рис. 6.18). Останні були тісно пов’язані з тонкими ретикуліно-

вими волокнами периваскулярної сполученої тканини, що характеризувало пев-

ну спорідненість НЧ PbS саме з ретикуліновими волокнами сполученої тканини. 

При цьому за даними аналізу розмірних характеристик щільних включень, вияв-

лених у структурі ретикулінових волокон периваскулярної сполученої тканини 

було встановлено, що більшість з них мали значно більші лінійні розміри ніж 

розміри тих НЧ, які тривалий час наносилися на непошкоджену шкіру щурів. 

Так, при хронічному впливі на шкіру щурів НЧ PbS із середнім розміром части-

нок 12,5 нм, лінійні розміри щільних включень у структурі ретикулінових воло-

кон перевищували показник 50 нм (рис.6.18). Разом із цим при тривалому нане-

сенні на шкіру щурів НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм, розмір таких 

включень коливався у межах від 70 нм до 120 нм і більше (рис.6.18).  

Виявлені зміни можуть бути пояснені з декількох позицій: по-перше, у 

колоїдах НЧ можуть бути присутні НЧ як меншого так і більшого за їх середній 

розмір НЧ, а по-друге, на етапах резорбції, транспорту, метаболічних перетво-

рень, екскреції та взаємодії з різними біологічними субстратами організму мо-

жуть утворюватися комплекси НЧ не тільки більшого, але й можливо меншого 

розміру. Цей факт набуває провідного значення з позицій оцінки ризику шкід-

ливої дії НЧ PbS при їх впливі на організм. 
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При дослідженні ультраструктурних змін, які відбуваються в дермі шкіри 

піддослідних щурів часто відмічали набряк, набухання та дезорганізацію колаге-

г 

Рис. 6.18. Ультраструктурні зміни в стінках кровоносних капілярів (а, б) і в 
перикапілярній сполученій тканині (в) глибокого шару дерми шкіри щурів 
при впливі НЧ PbS, розміром 100 нм: а, б) – розширення просвітів і повно-
кров’я капілярів; а, б, в) – щільні гранулярні включення PbS, розміром від 50 
нм до 120 нм у структурі ретикулінових волокон адвентиції кровоносного ка-
піляру та перикапілярної сполученої тканини (↓↑); г) – ідентифікація PbS за 
спектром рентгенструктурного енерго-дисперсійного мікроаналізу. РЕМ.  
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Рис. 6.19. Ультраструктурні зміни фібробласта дерми шкіри щура при дії на 
непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 100 нм. Гіпертрофія ядра, що має не-
правильну форму (Я) та складний, звивистий контур ядерної мембрани. Роз-
ширення профілів зернистої ендоплазматичної сітки (ЗЕС) та наявність в них 
гомогенних щільних мас із дрібними гранулярними включеннями (◄), набу-
хання колагенових фібрил (КВ). 

нових волокон і колагенових фібрил. Методом растрової електронної мікроскопії 

в структурі колагенових волокон поміж тонких колагенових фібрил виявляли 

щільні кристалоподібні включення, розміром до 450 нм, які були представлені 

конгломератами дрібних частинок, розміром до 100 нм. Використання системи 

рентгенструктурного мікроаналізу дозволили виявити в таких включеннях наяв-

ність свинцю, який імовірно здатний взаємодіяти з молекулами білка колагену. У 

фібробластах, що часто зустрічалися в різних шарах дермі шкіри при хронічному 

впливі НЧ PbS відмічали гіпертрофію цитоплазми та ядра клітин. При цьому часто 

в помітно просвітленій цитоплазмі фібробластів спостерігали розширення профі-

лів зернистої ендоплазматичної сітки, що містили велику кількість помірної елек-

тронної щільності пухких білкових мас. В окремих випадках у цитоплазмі фіброб-

ластів виявляли вогнища її просвітлення в яких містилися гомогенні маси, у складі 

яких відмічали дрібні гранулярні щільні включення (рис. 6.19). 
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Рис. 6.20. Ультраструктурна характеристика накопичення НЧ PbS у складі 
секреторних гранул епітелію сальних залоз у щурів при дії НЧ PbS розмі-
ром 12.5 нм: а) – дрібні щільні включення НЧ PbS у складі секреторних 
гранул (←); б) – розмірні характеристики щільних включень НЧ PbS в сек-
реторних гранулах. ТЕМ.  

З одного боку це було свідченням високої функціональної активності клі-

тин, що пов’язана з синтезом білку, зокрема, попередників колагену (прокола-

гену), а з другого боку такі зміни могли вказувати на значні порушення струк-

тури клітин у яких відбувається синтез протеїнів з не характерними для звичай-

ного проколагену властивостями. У глибоких шарах дерми шкіри при прове-

денні електронно-мікроскопічних досліджень часто виявляли фрагменти саль-

них залоз, що як відомо, розвиваються з волосяних фолікулів. Слід відмітити, 

що при дії на шкіру щурів НЧ PbS різного розміру в цитоплазмі секреторних 

епітеліальних клітин сальних залоз частот виявляли велику кількість секретор-

них гранул, заповнених гомогенним, помірної електронної щільності матеріа-

лом (рис. 6.20).  
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При цьому часто в окремих секреторних гранулах у складі гомогенного, 

помірної щільності матеріалу виявляли поодинокі, або зібрані в групи дрібні 

електронно-щільні включення, розмір яких коливався у межах від 30 нм до 70 

нм при впливі НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм та від 50 нм до 

120 нм за умови впливу на шкіру НЧ PbS із середнім розміром частинок 100 нм. 

Такі ультраструктурні зміни сальних залоз безперечно свідчать про те, що вони 

відіграють провідну роль в процесах резорбції НЧ PbS крізь шкіру та їх екскре-

ції їз організму. 

 
6.5. Морфо-функціональні критерії оцінки ефектів резорбції НЧ PbS крізь 

шкіру при їх хронічному впливі на непошкоджену шкіру. 

 

Таким чином результати проведених морфологічних досліджень показа-

ли, що хронічне нанесення на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS із середнім 

розміром частинок 12,5 нм і 100 нм спричинює розвиток ряду характерних змін, 

які виявляються в усіх шарах епідермісу та дерми, в структурах епідермально-

дермальних з’єднань, а також у придатках шкіри, у волосяних фолікулах, во-

лоссі, а також в секреторному епітелії сальних залоз. 

Зміни епідермісу:  

- атрофія епідермісу, яка проявляється нерівномірним зменшенням товщини 

окремих його шарів (рогового, зернистого та базального); 

- дистрофічні зміни корнеоцитів з відкладенням у роговому шарі епідермісу 

дрібно-гранулярних цитоплазматичних включень, утворених у ході гістохіміч-

них реакцій сульфід-срібло; 

- порушення структури ліпідного конверта рогового шару епідермісу, яке від-

бувається на фоні формування вогнищ гіперкератозу та проявляється утворен-

ням у роговому шарі дрібних оптично-активних (анізотропних) гранулярних 

включень; 

- поліморфізм та зменшення кількості кератогіалінових гранул у зернистому 

шарі епідермісу; 
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- нерівномірне зниження в усіх шарах епідермісу гістохімічної активності SH-

груп; 

- дистрофія базальних кератиноцитів, яка проявляється вакуолізацією цито-

плазми та ектопією ядра клітин; 

- зменшення кількості мітозів у базальному шарі епідермісу. 

Зміни прикордонної зони епідермісу (дермо-епідермальні з’єднання): 

- вогнищевий підепідермальний набряк; 

- нерівномірне потовщення базальної мембрани, яке супроводжується вогни-

щевим набряком і збільшенням кількості тонких фібрил колагену ІІІ-го типу 

«колаген-базальних мембран» (при фарбуванні за методом Picrosirius red (F3B) 

– Fast green (FCF) вони мають червоне забарвлення на відміну від зеленого за-

барвлення волокон колагену І-го типу сітчастого шару дерми); 

Зміни сітчастого шару дерми: 

- вогнищевий набряк, набухання та розшарування колагенових волокон, 

яке нерідко супроводжується змінами просторової орієнтації колагенових фіб-

рил; 

- дифузна та/або вогнищева інфільтрація макрофагами з відкладанням у 

цитоплазмі окремих клітин дрібно-гранулярних цитоплазматичних включень; 

- видима атрофія волосяних фолікулів та голокринових залоз; 

Зміни гіподерми: 

- дифузний та вогнищевий набряк пухкої сполучної тканини; 

- гіперплазія фібробластів і тканинних базофілів, які нерідко мають ознаки 

дегрануляції їх цитоплазми; 

- вогнищевий набряк перикапілярних просторів із звуженням просвітів ге-

мо капілярів та розширенням просвітів лімфатичних капілярів. 

 
Висновки до розділу 
 

1. Тривала дія на непошкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 

100 нм викликає різні за своїм характером і ступенем вираженості зміни у стру-

ктурі всіх шарів епідермісу і дерми. 
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2. Дистрофічні зміни базальних кератиноцитів у вигляді вакуолізації ци-

топлазми, ектопії і гіперхромії ядер разом зі зменшенням кількості мітозів обу-

мовлюють розвиток атрофії епідермісу з наступним порушенням процесів його 

ороговіння. При цьому більш виражена атрофія епідермісу шкіри щурів спосте-

рігалась при дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм (після 3 місяців впливу) і 

проявлялась достовірним (pu <0,05) у порівнянні з контролем зменшенням його 

товщини.  

3. У дермі при нанесенні на шкіру НЧ PbS розміром 100 нм у порівнянні з 

нанесенням НЧ PbS розміром 12,5 нм на тлі більш виражених набрякових змін 

основної речовини сполученої тканини розвивались структурні зміни колагено-

вих волокон (набухання, фрагментація, розшарування, дезорганізація фібрил, 

які формують цілісну структуру волокон), а також м'язових волокон (фрагмен-

тація і лізис міофібрил). Поряд з цим вплив НЧ PbS розміром 12,5 нм додатково 

характеризувався розвитком контрактурних пошкоджень поперечно-смугастих 

м'язових волокон з накопиченням в них кислих білків, що є свідченням струк-

турних пошкоджень молекули міоглобіну. 

4. Тривалий вплив на шкіру НЧ PbS призводить у глибоких шарах дерми 

на тлі значного розширення просвітів капілярів та їх повнокров’я призводить до 

помітних змін тканинних базофілів. Їх гіперплазія, гіпертрофія, а також дегра-

нуляція, або грануляція цитоплазми визначають особливості ефекту впливу НЧ 

на шкіру та їх проникнення крізь неї у залежності від їх розміру. Продукти сек-

реторних гранул цих клітин регулюють кровопостачання, впливають на прони-

кність судин і, відповідно, на виникнення набрякових змін у дермі. 

5. Електронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено, що у проце-

сах резорбції НЧ PbS крізь шкіру провідного значення набували наявність дріб-

но-гранулярних цитоплазматичних включень на поверхні і в товщі рогових лу-

сочок рогового шару шкіри та контакт їх із роговими лусочками волосу, де у 

його корковому та мозковому шарі виявлено розширення щілин між роговими 

клітинами та вогнище деструкції їх цитоплазми. Разом з цим наявність дрібно-

гранулярних цитоплазматичних включень у клітинах внутрішньої і зовнішньої 
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оболонки кореневої піхви волосяного фолікула, та в сальних залозах є свідчен-

ням проникнення НЧ PbS в організм крізь структури шкіри. 

Список джерел, які використані у розділі 5: № 30, № 84, №№ 208-213, з 

них власні публікації – № 210, №№ 212-213. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хімічні речовини, представлені частинками нанометрового діапазону на-

бувають принципово нових властивостей, зокрема унікальної механічної міц-

ності, особливих спектральних, електричних, магнітних, хімічних, біологічних 

характеристик, що визначає їх широке використання для створення високоміц-

них конструкційних матеріалів в мікроелектроніці, оптиці, енергетиці, хімічних 

технологіях, медицині, біології, тощо. Вважається, що потенційна небезпека 

НМ для здоров’я людини визначається основними їх фізико-хімічними харак-

теристиками, розчинністю у воді та біологічних рідинах, зарядом частинки, ад-

сорбційною ємкістю, стійкістю до агрегації, гідрофобністю, адгезією до повер-

хонь, здатністю до генерації вільних радикалів [28, 38, 178, 180].  

Відсутність ґрунтовних знань щодо ступеня токсичності НМ та їх потен-

ційної небезпеки для організму вимагає проведення широкого спектру медико-

біологічних досліджень. Це в першу чергу стосується НЧ важких металів, серед 

яких свинець є одним з найбільш небезпечних забруднювачів виробничого і на-

вколишнього середовища [25]. Результати аналізу вітчизняної та зарубіжної лі-

тератури свідчать про те, що підприємства з виробництва свинцю та свинцевих 

АКБ є джерелом утворення НЧ свинцю [73]. На території України за останні 20 

років з'явилось близько 18 нових підприємств, які виробляють свинцеві АКБ, 

металевий свинець та його сплави [175]. 

Разом з тим, у доступній науковій літературі наводиться недостатньо ін-

формації, яка стосується токсичної дії НЧ свинцю на організм, відсутні дані 

щодо їх впливу на непошкоджену шкіру. 

З огляду на вищезазначене, нами проведено серію експериментальних до-

сліджень, направлених на визначення закономірностей та особливостей емісії 

НЧ свинцю у повітря при відтворенні експериментальної моделі технологічного 

процесу рекуперації свинцю, та оцінки ефектів хронічної дії НЧ свинцю при їх 

впливі на непошкоджену шкіру. 
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Встановлено, що в ході відтворення в експерименті технологічного про-

цесу рекуперації свинцю у повітря виділяються зважені частинки, концентрація 

яких на різних етапах технологічного процесу перевищує фонові значення у 

2,6–6,4 рази. При цьому, нами виявлено, що 88,2–95,1% усіх зважених у повітрі 

частинок представлені НЧ з максимумом їх розподіленням у фракціях 5-10 нм, 

10-15 нм і 15-20 нм. Найбільш інтенсивна емісія у повітря зважених частинок 

при відтворенні експериментальної моделі технологічного процесу рекуперації 

свинцю відбувається на етапах виконання технологічних операцій, пов’язаних 

із розігрівом, розплавленням і виплавкою свинцю та при розливі гарячого мета-

лу у форми. Ці дані співпадають з дослідженнями інших авторів [173, 174], які 

свідчать про те, що утворення аерозолів свинцю відбувається на етапах вироб-

ничих операцій, пов’язаних із розігрівом, розплавленням і розливом розплавле-

ного металу у форми. Дослідження дисперсного складу аерозолю показали, що 

близько 80% масової частки аерозолю складається з частинок середній масме-

діанний аеродинамічний діаметр яких не перевищує 5 мкм.  

За даними результатів хіміко-аналітичних досліджень встановлено, що за 

своїм хімічним складом НЧ у повітрі представлені, як правило, НЧ PbS. Разом 

із цим на різних етапах технологічного процесу рекуперації свинцю, у структу-

рі НЧ також визначаються різні метали, зокрема, Sn, Sb, Cd, Zn, Cu, Si, Ca. Такі 

зміни хімічного складу зважених у повітрі НЧ можуть бути зумовлені присут-

ністю у складі сировинних матеріалах, що використовуються для виплавки вто-

ринного свинцю різних хімічних домішок, що відповідним чином впливають на 

фізико-хімічні характеристики НЧ, які утворюються та виділяються в повітря у 

складі аерозолю. Це надає підстави характеризувати такі аерозолі, як аерозолі з 

перемінним хімічним складом. 

Планом проведення експериментальних гігієнічних досліджень також бу-

ло передбачено вивчення властивостей аналітичних аерозольних фільтрів типу 

АФА («АФА-ХА»), а також мембранних міліпорових фільтрів «Міліпор» і 

«Синпор» з метою оцінки можливого їх використання для відбору проб повітря 
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з подальшим визначенням концентрації НЧ та їх фізико-хімічних характерис-

тик.  

Дослідження фільтруючої поверхні мембранних аналітичних фільтрів ти-

пу АФА-Х, «Міліпо» і «Синпор», що зазвичай використовуються при прове-

денні рутинних гігієнічних досліджень з метою відбору проб повітря для ви-

значення концентрацій шкідливих речовин довели їх неможливість викорис-

тання в тих досить типових випадках, коли в повітрі аерозолі свинцю представ-

лені частинками нанометрового діапазону. Ці данні складають підґрунтя для 

відповідних гігієнічних рекомендацій, що забезпечить підвищення якості та то-

чності результатів хіміко-аналітичних досліджень при визначенні концентрацій 

свинцю у повітрі. 

Другий етап дослідження спрямовувався на вивчення ефектів хронічної 

дії НЧ свинцю при їх впливі на непошкоджену шкіру. 

Встановлено, що хронічний вплив на організм щурів НЧ PbS різних роз-

мірів супроводжувався накопиченням свинцю у міокарді, печінці та нирках, які 

є основними органами мішенями для цього металу. При цьому цей процес ха-

рактеризувався різнонаправленими коливаннями умісту ессенціальних мікро-

елементів. Така взаємодія металів цілком узгоджується з даними літератури 

[214-216]. Разом з цим, на рівні НЧ вона стає сильніше вираженою. Так, в на-

ших дослідженнях, зміни концентрації металу у внутрішніх органах напряму 

залежали від розмірів НЧ. Більш ефективне накопичення свинцю спостерігало-

ся при впливі на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм. Враховуючи дані літератури 

[217-220], стає зрозуміло, що токсичність НЧ металів напряму пов'язана з їх 

розмірами та з вкрай великою площею питомої поверхні, котра зумовлює висо-

ку хімічну активність і високу здатність до проникнення в організм. Це вказує 

на те, що дрібні НЧ в більшій мірі, порівняно з НЧ великого розміру здатні 

проникати та затримуватися в органах щурів де відбуваються основні шляхи 

метаболізму та екскреції свинцю. Отже, чим менший розмір частинок  сполук 

свинцю, тим вище ступінь їх токсичності. Результати кореляційного аналізу по-

казали, що зміни в системі МЕ гомеостазу при хронічному впливі на шкіру щу-
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рів різних за розміром НЧ PbS проявляються: у міокарді – адаптаційною дезін-

теграцією елементів цієї системи, що має помірно виражений характер при дії 

НЧ PbS розміром 12,5 нм і надмірно виражений її характер при дії НЧ PbS роз-

міром 100 нм; у печінці – адаптаційною реінтеграцією елементів системи при 

дії НЧ PbS розміром 12,5 нм та адаптаційним перегрупуванням елементів сис-

теми при дії НЧ PbS розміром 100 нм; у нирках – адаптаційною реінтеграцією 

елементів системи, що має помірно виражений характер при дії НЧ PbS розмі-

ром 12,5 нм і надмірно виражений її характер при дії НЧ PbS розміром 100 нм.  

На сучасному етапі розвитку нанотоксикології провідного значення набу-

ває розробка нових, ефективних, не інвазивних методів і способів інтегральної 

оцінки небезпеки НЧ. Таким умовам відповідає метод реєстрації та аналізу над-

слабких магнітних полів – метод СКВІД магнітометрії, що дозволяє вимірюва-

ти магнітне поле на рівні 10-13 Тл, яке може змінюватися при дії на організм Pb 

у наслідок кумуляції в органах-мішенях метаболітів, що проявляють магнітні 

властивості. За нашими даними, що кореспондуються з даними літератури 

[164,187] такими речовинами можуть бути сполуки неутилізованого заліза.  

Результати СКВІД- магнітометрії печінки щурів показали, що середні 

значення енергетичної складової відгуку магнітного поля органу у щурів, які 

зазнавали хронічної дії на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм у 3,0 рази перевищу-

вали контроль (р<0,05), а дії НЧ PbS розміром 100 нм – у 3,25 рази, відповідно 

(р<0,05). Разом із цим у щурів, які зазнавали аналогічної дії на шкіру ТГАС се-

редні значення енергетичної складової відгуку магнітного поля печінки пере-

вищували контроль лише у 2,5 рази (р<0,05).  

Таким чином результати СКВІД- магнітометрії печінки вказують на те, 

що НЧ PbS у порівнянні з ТГАС проявляють значно більшу здатність до їх ре-

зорбції крізь шкіру. Разом із цим результати проведених досліджень дають під-

стави рекомендувати метод СКВІД- магнітометрії печінки для проведення інте-

гральної оцінки небезпеки НЧ сполук Pb у ході проведення експериментальних 

токсикологічних досліджень.  



186 
 

 

При проведенні експериментальних досліджень ураховували також, що в 

основі механізмів дії свинцю провідного значення набуває взаємодія металу з 

молекулами клітинних органел і мембран, що зумовлює порушення внутрішньо-

клітинного гомеостазу, одним із проявів якого є оксидативний стрес і порушення 

у системі АОЗ організму [198]. Відомо [13], що тривала дія свинцю на організм 

сприяє нагромадженню у клітинних структурах організму токсичних продуктів 

ПОЛ, які призводять до зниження міцності біологічних мембран, набухання мі-

тохондрій, гальмування процесів біосинтезу білків, пошкодження лізосом з ви-

ходом гідролітичних ферментів, структурно-функціональних порушень фермен-

тних систем тканинного дихання, ослаблення біосинтезу макроергічних сполук 

(АТФ).  

Нашими дослідженнями встановлено, що у відповідь на хронічний вплив  

на шкіру щурів НЧ PbS із середнім розміром частинок 12,5 нм і 100 нм, відпові-

дно, у сироватці крові та гомогенатах печінки і нирок збільшується концентрація 

ТБК-АП, яка наприкінці експерименту (3 міс) набуває значимих (рu<0,05) від-

мінностей у порівнянні з контролем і аналогічним впливом ТГ АС. Це супрово-

джується значимим (рu<0,05) пригніченням активності ферментів КА і СОД в 

еритроцитах крові і гомогенатах органів-мішеней, що характеризує збільшення 

активності ПОЛ і пригнічення АОЗ у відповідь на хронічний вплив НЧ PbS.  

За даними проведеного кореляційного аналізу були встановлені відміннос-

ті ефектів хронічної дії менших (12,5 нм) і більших (100 нм) за розміром НЧ PbS, 

що підтверджено результатами морфологічних досліджень органів-мішеней. По-

казано, 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 – вірогідними кореляціями між змінами показни-

ків ПОЛ і АОЗ у крові та гомогенатах нирок (рис. 7.1). 

У печінці щурів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм виявлено зворотну коре-

ляцію між концентрацією ТБК-АП у сироватці крові та гомогогенатах органу 

(r=-0,890; р<0,05), а також зворотну кореляцію між активністю КА і СОД в ерит-

роцитах крові та активністю КА в гомогонетах (r=-0,746; р<0,05 і r=-0,811; 
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р<0,05, відповідно: рис. 7.2). У нирках щурів при дії НЧ PbS розміром 100 нм ви-

значено пряму кореляцію між концентрацією ТБК-АП у сироватці крові та гомо-

генатах органу (r=0,66; р<0,05) та зворотній кореляційний зв'язок між активністю 

СОД в еритроцитах і гомогенатах (r=-0,885; р<0,05; рис. 7.1). 

Такі зміни процесів ПОЛ і АОЗ у печінці проявлялися дистрофічними, 

апоптичними та некротичними змінами гепатоцитів, що розвивалися на фоні по-

внокров’я синусоїдних капілярів, вогнищевих змін структури капілярної базаль-

ної мембрани, а також дистрофічних і апоптичних змін судинного ендотелію. 

При цьому за даними гістологічних і електронно-мікроскопічних досліджень ви-

значено 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 зі-

рчастих макрофагоцитів (клітин Купфера) і макрофагів у сполученій тканині 

портальних тріад із дрібними кристалоподібними включеннями у цитоплазмі; 

дрібні гранулярні включення у вторинних лізосомах гепатоцитів, що за даними 

спектрів ЕДМ представлені PbS; вогнищева деструкція капілярної базальної 

мембрани; дистрофія цитоплазми та апоптоз ендотелію; гранулярні включення в 

піноцитозних везикулах і цитоплазматичних пухирцях ендотелію; мікроклазма-

тоз судинного ендотелію з наявністю в ділянках цитоплазми гранулярних вклю-

чень.  

Разом із змінами деструктивного характеру в печінці тварин виявляли 

структурні перебудови, що розвивалися у відповідь на дію НЧ PbS і які були 

спрямовані на підтримку порушеного тканинного гомеостазу та компенсацію ча-

стково втрачених функцій. Це проявлялося гіпертрофією окремих гепатоцитів, а 

також вираженою гіперплазією двоядерних гепатоцитів, що характеризує проце-

си відновлення структури органу.  

Морфологічні зміни нирок при дії НЧ PbS проявлялися у вигляді: розши-

рення просвітів і повнокров’я інтратубулярних капілярів; розширенням просвітів 

капсул ниркових тілець і повнокров’ям клубочкових капілярів, переважно юкс-

тамедулярних нефронів, що характеризується, як «мінімальні зміни клубочків»; 
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білкової дистрофії епітелію проксимальних канальців із включеннями «метабо-

лічного» феритину, що також узгоджується з даними власних досліджень умісту 

в нирках Fe.  

Особливого значення для оцінки небезпеки хронічного впливу на непо-

шкоджену шкіру щурів НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм набули результати 

аналізу частоти виявлення морфологічних змін в органах-мішенях щурів. Їх ре-

зультати показали, що частота виявлення (φ) моноцелюлярного некрозу гепато-

цитів при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм значимо перевищувала аналогічний пока-

зник при дії НЧ PbS розміром 100 нм (0,874 проти 0,541; р=1,94). Разом із цим 

показники частоти дистрофії та апоптозу гепатоцитів при дії НЧ PbS розміром 

100 нм значимо перевищували аналогічні при дії НЧ PbS розміром 12,5 нм (1,480 

проти 1,162; р=2,08 і відповідно 0,963 проти 0,553; р=2,39). У нирках щурів зна-

чимих відмінностей між показниками частоти виявлення морфологічних змін 

при дії різних за розміром НЧ PbS виявлено не було.  

Морфологічні дослідження міокарду щурів при хронічному впливі на шкіру рі-

зних за розміром НЧ PbS виявили зміни у мікроциркуляторному руслі, які про-

являлися повнокров’ям інтрамулярних артерій, вен і капілярів, що зумовлювало 

набряк інтерстиціальної сполученої тканини та розвиток дистрофії кардіоміо-

цитів. При цьому вплив більших за розміром НЧ PbS (100 нм) у порівнянні з 

меншими за розміром НЧ PbS (12,5 нм) проявлявся збільшенням показника ча-

стоти (φ) виявлення набряку інтерстиціальної тканини міокарду (1,523 проти 

1,085; р=2,04), дистрофії судинного ендотелію(2,434 проти 1,855; р=1,81), а та-

кож дистрофії саркоплазми кардіоміоцитів із накопиченням дрібних кристало-

подібних включень (1,638 проти 1,41; р=3,84). 

Важливим етапом наших досліджень було визначення особливостей вза-

ємодії НЧ PbS із різними структурами шкіряного бар’єру, а також особливостей 

реагування різних шарів епідермісу, дерми, кровоносних капілярів і придатків 

шкіри (волосяні фолікули, волос, голокринові залози) в умовах хронічного 

впливу на непошкоджену шкіру НЧ PbS із різним розміром частинок. 
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Відомо, що окремі метали здатні долати шкіряний бар’єр лише за умови, 

якщо їх фізичні властивості дозволяють вступати у контакт зі структурними 

елементами шкіряного бар’єру [209]. Вважається, що при подоланні речовиною 

основного бар’єру шкіри, з яким асоціюється роговий шар епідермісу, інші ша-

ри епідермісу та дерми не чинять суттєвого спротиву для її проникнення в 

більш глибокі шари шкіри [84]. Слід також зазначити, що проникнення НЧ крізь 

шкіру залежить від їх фізико-хімічних властивостей, площі їх нанесення, терміну 

експозиції, природи розчинника в якому суспендовані НЧ та властивостей самої 

шкіри [133]. З даних сучасної наукової літератури відомо, що НЧ здатні значно 

Рис. 7.1. Кореляції між змінами біохімічних показників ПОЛ і АОЗ у крові та го-
могенатах печінки і нирок щурів, які зазнавали хронічної дії на шкіру НЧ PbS 
розміром 12,5 нм і 100 нм та морфологічні зміни печінки і нирок тварин. 
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легше ніж частинки, розміри яких перевищують межу 100 нм, проникати крізь 

біологічні мембрани і потрапляти в клітини [86, 87].  

Результати наших морфо-функціональних досліджень шкіри щурів, які 

зазнавали хронічної дії на непошкоджену шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 

нм показали, що на відміну від дії ТГ АС із розміром частинок 700 нм вплив НЧ 

PbS спричинює розвиток морфологічних змін в усіх шарах епідермісу, у дермі 

та гіподермі, а також у придатках шкіри (волосся, волосяні фолікули та голо-

кринові залози), що характеризує їх здатність до резорбції крізь шкіру. При 

цьому було встановлено, що в наслідок дії НЧ PbS відмічалась атрофія епідер-

місу, у вигляді значимого, порівняно з контролем (pu<0,05) зменшення його то-

вщини 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, від-

повідно у наслідок зменшення товщини усіх його шарів (рогового, зернистого 

та базального).  

Разом із цим на окремих ділянках шкіри виявляли вогнища гіперкератозу, 

що супроводжувалося змінами структури корнеоцитів і їх ліпідного конверту, 

які були виявлені за допомогою методів поляризаційної та електронної мікро-

скопії, а також гістохімії. Як свідчать дані літератури [221] білки та ліпіди ро-

гового конверту забезпечують хімічну стійкість корнеоцитів, порушення якого 

сприяє проникненню НЧ крізь шкіру. 

У зернистому шарі епідермісу, середня товщина якого при дії НЧ PbS 

розміром 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 ха-

рактеризувало порушення процесів, пов’язаних із кератинізацією епідермісу. 

Цьому також сприяли дистрофічні зміни базальних кератиноцитів (вакуолізація 

цитоплазми, ектопія ядра, зменшення об’єму клітин, різноманітність форм, змі-

на характеру забарвлення цитоплазми і ядра, зменшення кількості мітозів), що 

зумовлювало порушення процесів диференціації клітин і зумовлювало пору-

шення бар’єрної функції епідермісу. Ці дані узгоджуються з встановленими 
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особливостями змін епідермісу після внутрішньошкірного введення НЧ срібла 

розміром 20 нм, 30 нм, 70 нм [124]. У цих дослідженнях зміни клітин базально-

го шару епідермісу характеризувались зниженням мітотичної активнеості, ва-

куолізацією цитоплазми та явищами перинуклеарної вакуолізації.  

Основні результати морфологічних досліджень епідермісу, епідермально-

дермальних з’єднань, дерми та гіподерми, а також придатків шкіри (волосся, 

волосяних фолікулів і голокринових залоз) у щурів, які зазнавали хронічної дії 

на шкіру НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм, а також ТГ АС із використанням 

гістологічних, гістохімічних, поляризаційно-мікроскопічних та електронно-

мікроскопічних (ТЕМ, РЕМ із системою ЕДМ) методів дослідження дозволили 

визначити основні закономірності та особливості резорбції НЧ PbS крізь шкіру, 

а також розробити основні морфо-функціональні критерії оцінки небезпеки НЧ 

при їх впливі на непошкоджену шкіру в хронічному токсикологічному експе-

рименті. Основні результати цих досліджень узагальнено та наведено на рисун-

ку (рис. 7.2).  

Доведено, що основними шляхами резорбції НЧ PbS розміром 12,5 нм і 

100 нм крізь шкіру є: а) – трансцелюлярний; б) інтрацелюлярний; в) – інтрафо-

лікулярний шляхи (рис. 7.2). 

Основними морфологічними доказами цього, як видно з рисунку (рис. 7.2) 

є: 1) вогнищеві зміни цитоплазми корнеоцитів у вигляді зменшення кількості ке-

ратогіалінових волокон з накопиченням щільних гранулярних включень НЧ PbS; 

2) атрофія рогового шару епідермісу із значним розширенням просторів між ко-

рнеоцитами рогового шару; 3) вогнищева деструкція коркового та мозкового 

шару волосяного стриженя в області волосяної воронки; 4) вогнищевий гіперке-

ратоз із порушенням структури ліпідного конверту корнеоцитів рогового шару; 

5) дистрофічні зміни базальних кератиноцитів, зменшення кількості фігур міто-

зу, що визначає порушення процесу диференціювання клітин і складає основу 

порушень процесів кератинізації; 6) порушення структури епідермально-

дермальних з’єднань у вигляді вогнищевого порушення цілісності базальної 

мембрани, вогнищевого набряк субепідермального шару сітчастого шару дерми, 
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розшарування волокон колагену І типу разом із компенсаторною гіперплазією 

волокон колагену ІІІ типу; 7) дистрофічні зміни ендотелію кровоносних капіля-

рів із розвитком вогнищ периваскулярного набряку де відбувається накопичення 

НЧ PbS (ідентифіковано методом РЕМ із системою ЕДМ), що взаємодіють з біл-

ками позаклітинного матриксу, ретикуліновими та колагеновими волокнами; 8) 

наявність дрібних щільних включень НЧ PbS у складі секреторних гранул епіте-

лію голокринових залоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Морфо-функціональні зміни шкіри щурів при хронічному впливі НЧ 
PbS, що визначають шляхи та механізми їх резорбції крізь шкіру (пояснення у 
тексті) (макет для рисунку з [222]). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації на підставі експериментальних токсиколого-гігієнічних до-

сліджень проведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання актуа-

льної для медицини праці проблеми, що стосується закономірностей емісії НЧ у 

повітря при виробництві вторинного свинцю, а також оцінки небезпеки НЧ 

свинцю при хронічному впливі на непошкоджену шкіру, залежно від їх фізико-

хімічних характеристик.  

1. На експериментальній моделі технологічного процесу рекуперації сви-

нцю встановлено, що основні операції, пов’язані із розігрівом, розплавленням, 

виплавкою та розливом свинцю у форми супроводжуються емісією зважених у 

повітрі частинок 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, відповідно, а при остиганні металу – у 3,2 разу. Вста-

новлено, що НЧ PbS мають характерну еліпсоподібну форму із співвідношен-

ням довгої до меншої вісі 3:1, що набуває значення для визначення площі пи-

томої поверхні НЧ та оцінки їх небезпеки. 

2. Хронічна дія НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100 нм при нанесенні на шкіру 

щурів призводить до збільшення у печінці та нирках тварин умісту Pb (pu<0,05), 

що визначає ефект резорбції НЧ PbS крізь шкіру. Разом із цим значиме порів-

няно з контролем 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 токсико-

кінетичні особливості різних за розміром НЧ PbS. Також хронічний вплив на 

шкіру НЧ PbS 12,5 нм і 100 нм змінює уміст Fe, Cu, Zn, Ca і Mg у міокарді, пе-

чінці 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 встановлено, що зміни в системі МЕ гомео-

стазу проявляються: у міокарді – адаптаційною дезінтеграцією елементів сис-

теми (помірна при дії НЧ PbS 12,5 нм і надмірна при дії НЧ PbS 100 нм); у пе-
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чінці – адаптаційною реінтеграцією елементів системи при дії 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 ви-

явили при хронічному впливі на непошкоджену шкіру щурів мікрочастинок 

ТГАС збільшення показника енергетичної складової магнітного відгуку печін-

ки, який перевищував 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 порі-

вняно з контролем у 3,25 разу та 3,0 рази відповідно (рu<0,05), що свідчить про 

резорбцію НЧ PbS крізь шкіру, надходження їх у печінку, включення у метабо-

лічні процеси з подальшим утворенням метаболітів, що виявляють магнітні 

властивості. Це кореспондується з даними 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 конт-

ролем (рu<0,05) збільшенням показника ПОЛ (ТБК-АП) і пригніченням показ-

ників АОЗ (КА і СОД) у крові та органах мішенях (печінка і нирки), які коре-

люють із морфологічними змінами в органах, що розвиваються на субклітин-

ному, клітинному та тканинному рівнях і характеризують розвиток дистрофіч-

них 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 некротичні та апоптичні зміни гепатоцитів і судинного ендотелію відо-

бражають складний процес ушкодження. Разом із цим гіпертрофія цитоплазми 

та ядер кардіоміоцитів і гепатоцитів, а також гіперплазія двоядерних гепатоци-

тів відображають розвиток структурних перебудов, які спрямовані на компен-

сацію та відновлення частково втрачених органами функцій. Гістологічні, гі-
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стохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження у комплексі з ЕЕДМ пока-

зали, що дистрофічні зміни гепатоцитів, кардіоміоцитів, епітеліоцитів прокси-

мальних канальців нирок і судинного ендотелію у вигляді дрібно-гранулярних 

цитоплазматичних включень асоціюються із кумуляцією НЧ PbS у вторинних 

лізосомах, піноцитозних везикулах і пухирцях, тощо, а також катаболічного 

феритину в білкових цитоплазматичних включеннях епітеліоцитів проксималь-

них канальців нирок.  

6. Гістологічні, гістохімічні, електронно-мікроскопічні та морфометричні 

дослідження 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 

епідермісу, у дермі та придатках шкіри (волос, волосяні фолікули, голокринові 

залози) і проявляються: вогнищевою атрофією епідермісу; порушеннями про-

цесів його кератинізації; порушеннями диференціації базальних кератиноціитів; 

порушеннями структури епідермально-дермальних сполучень; набряком кола-

генових і ретикулінових волокон, тощо. При цьому ультраструктурні зміни ко-

рнеоцитів рогового шару епідермісу, кератиноцитів зернистого та базального 

шару епідермісу, волосяного фолікула та волосу разом із ультраструктурними 

змінами капілярної базальної мембрани та ендотелію кровоносних капілярів, а 

також секреторних гранул голокринових 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 до-

сліджень стали підґрунтям для розробки критеріїв оцінки шкідливої дії різних 

за розміром НЧ PbS на непошкоджену шкіру, що складають методичну основу 

гігієнічного регламентування, а також пошуку та розробки на підставі скринін-

гу та оцінки ефективності нових заходів, способів і методів профілактики шкід-

ливої дії сполук свинцю, представлених частинками нанометрового діапазону.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

- Для токсиколого-гігієнічної оцінки аерозолю, що утворюється та 

виділяється у повітря на різних етапах технологічного процесу рекуперації сви-

нцю рекомендується використовувати модель спрощеної схеми високотемпера-

турної виплавки вторинного свинцю, яку відтворюють в умовах лабораторії.  

- Для визначення концентрації важких металів у складі промисло-

вих аерозолів, що утворюються при виплавці чорних і кольорових металів не-

обхідно відбір проб повітря проводити у поглинаючу рідину, наприклад, деіоні-

зовану воду за допомогою поглинача (наприклад, поглинач Зайцева). Це збіль-

шує точність проведення хіміко-аналітичних досліджень, яка забезпечується 

уловлюванням аерозолю, що часто представлений НЧ важких металів. 

- Для інтегральної оцінки резорбції НЧ сполук свинцю, а також ін-

ших металів, що проявляють магнітні властивості може бути використано не 

інвазивний метод СКВІД- магнітометрії.  
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Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 
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НАМН України” (Київ, 8 грудня 2015 р., форма участі – усна доповідь). 

2. Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології» 

(Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р., форма участі – публікація тез). 

3. Науково-практична конференція «Індивідуальна анатомічна мінливість 

органів, систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і 

стоматології» (Полтава, 19-20 травня 2016 р., форма участі – публікація тез). 

4. Науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 88-й 

річниці ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук 

України» (Київ, 6 грудня 2016 р., форма участі – усна доповідь).  

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «XVI читання 

ім. В.В. Підвисоцького» (Одеса, 18-19 травня 2017 р., форма участі – усна 

доповідь). 

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 26-27 

жовтня 2017 р., форма участі – публікація тез). 
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гігієни праці та професійної патології», приуроченої до 89-ї річниці ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» і 90-ї річниці з дня 

народження академіка Юрія Ілліча Кундієва (Київ,  30 листопада 2017 р., форма 

участі – усна доповідь). 
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