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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Початок нового тисячоліття ознаменувався змінами 

планетарного масштабу, антропогенними по генезу, суперечливими за своїми 

характеристиками і непрогнозованими наслідками, які можуть в доступній 

перспективі суттєво вплинути на всі сторони життєдіяльності населення і якість 

життя людини на нашій планеті в цілому. Занепокоєння світової спільноти знайшла 

відображення в прийнятій представниками 189 держав-членів ООН Декларації 

тисячоліття, а також Концепції сталого розвитку світової цивілізації в поточному 

XXI-му столітті. Практично кожен з 17 проголошених принципів прийнятого 

«Порядку денного на XXI століття» стосується глобальної хімічної безпеки, яка для 

України є також пріоритетною проблемою (Ю.І. Кундієв, І.М. Трахтенберг, 2007; 

А.М. Сердюк, 2012; Н.Г. Проданчук, 2015; О.П. Яворовський, 2017).  

Серед більш ніж 130 тисяч хімічних речовин і матеріалів,  що застосовуються 

в різних галузях світової економіки, полімерні матеріали (ПМ) та композиції 

складають більше 2/3, а їх щорічне виробництво, за даними Європейської 

економічної комісії (2016), перевищує 400 млн. т. Полімери, як альтернатива 

традиційним матеріалам, стали одним з показників і предикторів науково-

технічного прогресу у всіх галузях економіки і сферах життєдіяльності людини на 

нашій планеті. Однак, наявність у багатьох з них негативних та небезпечних для 

здоров'я працюючих і населення властивостей вимагало розробки і застосування 

засобів і методів комплексного контролю і управління хімічною безпекою. Це 

призвело до появи і формування нового напрямку в сучасному природознавстві - 

гігієни і токсикології полімерних матеріалів, серед засновників якого Л.І. Медведь і 

І.М. Трахтенберг, а в її розробку вагомий внесок внесли К.І. Станкевич, В.О. 

Шефтель, Р.Є. Сова, О.Г. Волощенко, В.Н. Чекаль, В.Д. Чміль, Л.М. Шафран, А.М. 

Шевченко, А.П. Яворовський та інші українські вчені. 

За минулі 50 років істотно змінилися склад, фізико-хімічні, технологічні та 

експлуатаційні властивості, перелік пріоритетних класів полімерів та допоміжних 

компонентів, розширилася сфера застосування та були встановлені інші, важливі в 

токсиколого-гігієнічному плані, характеристики сировини, матеріалів і виробів (В.А. 

Пахаренко с соавт., 2006; Х. Цвайфель, 2010; T.J. Lentz et al., 2009; A. Ballesteros-

Gómez et al., 2016).  

В цьому плані пріоритетну значимість представляють полімерні матеріали 

транспортного призначення (ПМТП), оскільки ця галузь є системоутворючою в 

сучасній економіці і споживає біля 20,0% усіх полімерних матеріалів, що 

виробляються у світі (P.E. Irving, C. Soutis, 2014). Експлуатація полімерних 

матеріалів та виробів на транспорті відбувається в екстремальних умовах 

(інтенсивне механічне, температурне, шумове та вібраційне навантаження); 

насиченість сучасних транспортних засобів ПМТП досягає 10 м2 поверхні полімерів 

на кожен м3 повітря приміщень з постійним довгостроковим (тижні і місяці) 

перебуванням людей, що обумовлює підвищені вимоги до технологічних, 

експлуатаційних, токсиколого-гігієнічних якостей і безпеки даних матеріалів для 

людини і навколишнього середовища.  

З урахуванням цих особливостей виникає необхідність перегляду і суттєвого 

оновлення наукового підґрунтя гігієнічного регламентування ПМ з урахуванням 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lentz%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26583907
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сучасних уявлень про механізми гомеостазу, імуно-, нейро-, гормональної та інших 

видів токсичності за умови комбінованої дії факторів малої інтенсивності (О.Б. 

Леоненко, В.А. Стежка, 2004; П.Г. Жмінько, 2006; Н.М. Дмитруха, 2010; Л.А. 

Томашевська, 2015;  С.П. Луговський, 2018)  і концепції «хворого житла» (Ю.Д. 

Губернский, 2002; Н.Є. Дишинєвич, 2006; А.М. Голіченков, 2009). Саме такий 

підхід може забезпечити створення комплексної системи хімічної безпеки 

полімерного компоненту антропогенно зміненого довкілля для здоров'я працюючих 

і населення. В цьому плані актуальною проблемою гігієни і токсикології полімерів 

та профілактичної медицини в цілому є створення нової комплексної системи 

хімічної безпеки транспортної галузі, в тому числі доказової аргументації наукових 

принципів гігієнічного регламентування ПМТП. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

фрагментом комплексних токсиколого-гігієнічних досліджень, здійснених у ДП 

“Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України” в 

межах виконання ряду НДР: “Вивчення закономірностей впливу компонентів 

полімерних матеріалів транспортного призначення на клітинний метаболізм” (№ ДР 

0109U008377, термін виконання 2009–2011 рр.), «Обґрунтування і розробка 

комплексу гігієнічних заходів щодо профілактики отруєнь, збереженню здоров’я 

працівників транспорту при перевезенні небезпечних вантажів» (№ ДР 0112U007439, 

термін виконання 2012-2014 рр.), «Розробка та обґрунтування критеріїв безпечного 

застосування різних видів теплоізоляційних матеріалів у будівництві і на 

транспорті» (№ ДР 0118U003108, термін виконання 2018-2020 рр.), «Провести 

дослідження та розробити національний стандарт щодо методів випробувань речовин і 

матеріалів на пожежну небезпеку («Пожежонебезпека речовин»)» (№ ДР 0118U003868, 

термін виконання 2018-2019 рр.). Здобувач є співвиконавцем  науково-дослідних 

робіт та приймав безпосередню участь у комплексних експериментальних, 

стендових та виробничих дослідженнях. 

Мета роботи – розкриття закономірностей, механізмів комбінованої дії 

типових компонентів полімерних матеріалів транспортного призначення та наукове 

обґрунтування і розробка комплексної  системи гігієнічної регламентації як 

важливої передумови хімічної безпеки у транспортній галузі.  

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз сучасної номенклатури, особливостей сфер застосування 

полімерних матеріалів на транспорті, умов та предикторів прояви ними небезпечних 

властивостей як вихідних параметрів комплексної системи моделювання хімічної 

небезпеки і подальшої гігієнічної регламентації. 

2. Дослідити спектр і кінетику міграції хімічних компонентів полімерних смол та 

допоміжних речовин із ПМТП в модельних дослідженнях і безпосередньо на 

об'єктах транспорту в різних умовах експлуатації. 

3. Визначити з токсиколого-гігієнічних позицій особливості маніфестації 

небезпечних властивостей ПМ спеціального призначення (волокнисті ізоляційні 

матеріали і кабельна та електротехнічна продукція) при моделюванні умов 

експлуатації на транспортних засобах і удосконалити систему їх гігієнічної оцінки. 

4. Розкрити найбільш типові механізми комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів при моделюванні умов виробництва, нанесення, звичайних умов 



3 
 

експлуатації та надзвичайних ситуацій на транспорті як токсикологічну основу їх 

гігієнічної регламентації. 

5. Вивчити особливості розвитку дизадаптаційних, дизрегуляторних та інших 

патогенних ефектів на експериментальних моделях в умовах експозиції типовими 

леткими хімічними речовинами – компонентами ПМТП - як факторами малої 

інтенсивності. 

6. Розробити додаткові критерії комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки ПМ: 

математичну модель комбінованої дії компонентів та інтегральний показник 

гігієнічної безпеки, що враховують, поряд з кількісними параметрами токсичності 

летких компонентів, гігієнічно значущі характеристики умов їх експлуатації на 

транспорті. 

7. Обґрунтувати, розробити і впровадити в практику транспортного будівництва, 

експлуатації та ремонту транспортних засобів наукові підходи до вдосконалення 

системи гігієнічної регламентації полімерних матеріалів як основи підвищення 

хімічної безпеки на транспорті в штатних умовах і надзвичайних ситуаціях, 

здійснення заходів профілактики негативних наслідків для здоров'я працюючих і 

населення. 

Об'єкт дослідження: транспортні засоби і об’єкти, полімерні матеріали, леткі 

компоненти, лабораторні тварини, експериментальні та математичні моделі.  

Предмет дослідження: особливості умов експлуатації транспортних засобів, 

фізико-хімічні, біологічні та токсиколого-гігієнічні маркери, що характеризують 

комбіновану дію компонентів полімерних матеріалів, гігієнічна оцінка ролі 

полімерів в забрудненні повітря та небезпечного впливу на організм працюючих, 

пасажирів у штатних експлуатаційних і надзвичайних ситуаціях.  

 У дослідженні використані методи: гігієнічні, хіміко-аналітичні, 

токсикологічні, фізіологічні, біохімічні, імунологічні, цитологічні, морфологічні, 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше: 

- в теорії і практиці гігієни і токсикології полімерів, медицини транспорту і 

профілактичної медицини за результатами лабораторних і натурних досліджень 

виділено пріоритетні у токсиколого-гігієнічному плані групи полімерів 

транспортного призначення, обґрунтовані і розроблені диференційовані 

критеріально-методичні підходи до ранжирування і гігієнічної регламентації 

полімерних матеріалів не тільки за їх хімічною основою (полівінілхлоридні, 

поліефірні, поліамідні, склопластики тощо), технологією виробництва (композитні, 

сополімерні) і застосування (не отверджені,  отверджені), а й за сферою призначення 

(конструкційні, декоративно-оздоблювальні, шумо-, вібро-, тепло- та 

електроізоляційні), насиченістю, видом та часом контакту працюючих і населення;  

- встановлено закономірності міграції летких компонентів полімерних матеріалів, 

що беруть участь у формуванні повітряного середовища, умов праці та відпочинку  

робітників транспортної галузі і широких контингентів населення в якості власників 

транспортних засобів, пасажирів і туристів; 

-  досліджено особливості реакцій експериментальних тварин на токсигенне 

навантаження полімерного походження у просторово- і часозалежних координатах 

(різний склад сумішей компонентів полімерних матеріалів, шляхи надходження в 
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організм та інтенсивність впливу у гострих, підгострих, субхронічних і хронічних 

дослідах) з уточненням поняття «фактор малої інтенсивності» стосовно полімерних 

матеріалів транспортного призначення; 

- розкрито механізми комбінованої дії компонентів полімерних матеріалів на різних 

рівнях біологічної організації з формуванням інтегрованої відповіді на рівні 

організму як системної дизрегуляційної патології; 

- встановлено у експериментальних токсикологічних дослідженнях, що фактори 

малої інтенсивності полімерного ґенезу, на відміну від хімічних речовин 

промислового походження, особливо за умови комбінованої, комплексної та 

сполученої дії проявляють переважно нейро-, імуно-, нефротоксичні ефекти, ознаки 

ендотеліальної дисфункції з порушенням клітинної координації і життєздатності, а 

також виступають як ендокринні деструктори, імуносупресори, модулятори і 

алергени, що в сукупності може розглядатися як системна дизрегуляторна патологія 

хімічного генезу; 

- переглянуто поняття «гігієнічна регламентація полімерних матеріалів та виробів 

транспортного призначення», яке дає змогу перейти переважно від нормотворчої і 

контрольної до управлінської функції та комплексного регулювання поводження з 

полімерними матеріалами з урахуванням вимог Міжнародної програми “Toxicity 

Testing-21”, що в умовах ринкової економіки відкриває можливість виробникам та 

експлуатаційникам поєднати функції відповідальності за якість і безпеку з 

зацікавленістю у підвищенні ефективності комплексу профілактичних заходів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на підставі 

проведених досліджень: 

- обґрунтувана та відпрацювана методична база комплексної токсиколого-гігієнічної 

оцінки нових полімерних матеріалів транспортного призначення з метою їх 

гігієнічної регламентації: за безпосередньою участю автора створено «Пристрій для 

дослідження токсичності продуктів горіння», захищений патентом України на 

корисну модель (№ 55137 від 10.12.2010 р); розроблено ряд інформативних, 

чутливих та специфічних методів дослідження негативних ефектів при контакті з 

полімерами та перебуванні у зміненому ними середовищі, які захищені патентом 

України на винахід (№ 111660 від 25.05.2016 «Спосіб визначення токсичності 

продуктів горіння кабельних виробів») і двома патентами України на корисну 

модель (№ 27283/3У/12 від 21.12.2012р. «Спосіб лікування гострої ниркової 

недостатності в експерименті»; № 125773 від 25.05.2018 р. «Спосіб визначення 

ендотеліальної дисфункції»); 

- розроблені та затверджені в установленому законодавчому порядку гігієнічні 

нормативи (ГДКр.з. та ОБРВ в атмосферному повітрі) на гексабромциклододекан та 

декабромдифенілоксид (Накази МОЗ України за № 32 від 04.12.2012 р. та № 15 від 

17.06.2013 р.),  ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. 

Номенклатура показників і методи визначення. Класифікація. (Наказ Національного 

органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» за № 38 від 27.02.2019 р.); 

- встановлено, що на відміну від інших джерел хімічної небезпеки на транспорті, 

полімерним матеріалам притаманні властивості факторів малої інтенсивності, що 

стало основою побудови нової концепції і кваліметричної шкали ранжування 

шкідливої (токсичної) дії, диференційованого підходу до застосування маркерів і 
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паттернів типових метаболічних та морфо-функціональних зрушень, які 

використовуються у сертифікаційних випробуваннях; 

- розроблена нова система інтегральної оцінки полімерних матеріалів транспортного 

призначення з урахуванням технологічних, експлуатаційних особливостей та 

гігієнічних вимог для найбільш типових композицій у салонах транспортних засобів 

і приміщеннях з постійним та перманентним перебуванням людей; 

- запропоновано проводити токсиколого-гігієнічну експертизу нових матеріалів та 

виробів із застосуванням полімерів на стадії промислово-виробничих випробувань 

лише за критичними показниками з виведенням на сертифікаційні дослідження і 

випробування оптимізованих зразків; 

- суттєво доповнені традиційні критерії і методи комплексної токсиколого-

гігієнічної оцінки нових полімерних матеріалів, з яких 328 одержали позитивну 

оцінку і впроваджені в практику; 

- започатковано в експериментальному плані (в масштабах відділу науково-

дослідного інституту) апробацію концепції переходу від індивідуальної оцінки 

потенційно небезпечних компонентів ПМТП до поетапної гігієнічної регламентації, 

яка базується на принципах диференціації і мінімізації: 1. дослідження 

експериментальних зразків (від виробників) або вибір найбільш оптимальних 

матеріалів (для споживачів) з позицій хімічної безпеки з урахуванням специфіки 

умов експлуатації та вірогідних надзвичайних ситуацій; 2.  періодичні контрольні 

дослідження за скороченою програмою з урахуванням змін у складі та технології 

виготовлення або зміни виробника ПМ; 3. токсиколого-гігієнічна експертиза 

окремих видів ПМ спеціального призначення (волокнисті ТІМи, кабельна та 

електротехнічна продукція тощо) за розробленою критеріально-методичною базою. 

Результати дослідження, впроваджені в практику охорони здоров'я 

населення України, попередження надзвичайних ситуацій, навчальний та 

виробничий процес у вигляді: 

1. Проведена комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка 328 полімерних матеріалів 

та 66 видів лакофарбових матеріалів, які згідно з Експертними висновками і 

протоколами досліджень рекомендовані до застосування на транспорті та в 

будівництві. 

2. Одержано акти впровадження: 

2.1. На МР 46. 13/342.13 «Методи оцінки нефротоксичної дії важких металів» 

Методичні рекомендації. - Київ, 2013. - 26 с. Автори:Гоженко А.І., Шафран Л.М., 

Толстанов О.К., Луговський С.П., Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Третьякова О.В. 

Самохіна Н.А.; та патент України на корисну модель № 77365 від 11.02.2013 

р.«Спосіб лікування гострої ниркової недостатності в експерименті», автори: 

Гоженко А.І., Шафран Л.М., Насібулін Б.А., Самохіна Н.А., Третьякова О.В., Сірман 

В.М., Борис Р.М. впроваджені у Одеському національному медичному університеті 

МОЗ України (акт впровадження від 17.11.2018 р.). 

2.2. Від провідних виробників кабельної продукції – ТОВ «Алай» (від 20.02.2018 р.), 

ТОВ «Інтеркабель Київ» (від 27.02.2018 р.), ПАТ «Одескабель» (від 25.04.2018 р.) та 

Українського НДІ цивільного захисту ДСНС України (від 05.04.2018 р.) на «Пристрій 

для дослідження токсичності продуктів горіння», патент на корисну модель № 

55137,  від 10.12.2010 р. Заявник і власник патенту ДП УкрНДІМТ – заявлено 
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05.05.2010; опубліковано бюл. № 23, 10.12.2010. Пат. UA 55137 Україна, МПК G01N 

21/00 та «Спосіб визначення токсичності продуктів горіння кабельних виробів», 

патент на винахід  за № 111660 від 25.05.2016 р. 

2.3. За результатами досліджень полімерних композицій та пластикатів для 

виробництва кабельної продукції, що викладені в дисертаційній роботі, які були 

впроваджені у виробничий процес ТОВ фірмою «Промінвест Пластик» (від 

05.09.2018 р.). 

2.4. Від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (від 04.12.2018 р.), Заводу 

«Полімер-Електрон» - ДП ПрАТ «Концерн-Електрон» (від 05.12.2018 р.) на 

вдосконалені підходи до системи токсиколого-гігієнічної оцінки та регламентації 

полімерних матеріалів транспортного призначення. 

2.5. Від Технічного комітету ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка» на 

використання результатів дослідження при розробці нового проекту Державного 

стандарту України (ДСТУ) «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. 

Номенклатура показників і методи їх визначення. Класифікація» (від 19.09.2018 р.). 

2.6. Від Українського НДІ цивільного захисту ДСНС України про використання 

результатів дисертаційної роботи при проведенні спільної науково-дослідної роботи 

«Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо методів 

випробувань речовин і матеріалів на пожежну небезпеку («Пожежонебезпека 

речовин»)» (№ Держреєстрації 0118U003868, термін виконання 2018-2019 рр.) (від 

19.09.2018 р.). 
2.7. Від Всеукраїнської асоціації «Виробники пінопласту» України щодо 

використання результатів дисертаційної роботи при розробці проекту першої 

редакції СОУ ОЕМ  08.002.016.048:2016 «Система екологічної сертифікації та 

маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT) Теплоізоляційні 

матеріали критерії оцінювання життєвого циклу» (від 14.05.2018 р.). 

2.8. Від ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» на 

Патент України на корисну модель № 125773 «Спосіб визначення ендотеліальної 

дисфункції» (від 04.06.2018 р.). 

3. Результати дослідження використовуються в роботі та впроваджені в навчальний 

процес у Державному закладі «Дніпропетровька медична академія» МОЗ України 

(акт впровадження від 03.12.2018 р.), Львівському національному медичному 

університеті ім. Данила Галицького МОЗ України (акт впровадження від 03.09.2018 

р.), Харківському національному медичному університеті МОЗ України (акт 

впровадження від 02.11.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, проаналізовано літературу за проблемою, сформульовано 

робочу гіпотезу, обґрунтовано програми, методичні підходи та вибір методів і 

обсягів дослідження, визначено мету, задачі роботи, проведено експериментальні 

дослідження на лабораторних тваринах  in vivo та альтернативних тест-системах  in 

vitro, статистичну обробку, аналіз, узагальнення та інтерпретацію отриманих 

результатів, сформульовано основні положення та висновки дисертації. Окремі 

фрагменти досліджень проведені за участю співробітників ДП «Український НДІ 

медицини транспорту» МОЗ України: к.б.н. Большого Д.В., к.б.н. Леонової Д.І., 
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Міхалькової С.Г., Цимбалюк К.К., Шитко (Стужук) О.С.  (хіміко-аналітичні 

дослідження); Потапова Є.А. (фізіологічні, імунологічні, ряд дослідів in vitro), 

к.мед.н. Нехорошкової Ю.В., Самохіної Н.А. (біохімічні дослідження), Третьякова 

О.М. (токсикологічні досліди in vivo на лабораторних тваринах), к.ф.-м.н. 

Свиридова В.М., Огуленко О.П., (математичні), співробітника Інституту 

стоматології д.мед.н. Почтарь В.М. (токсикологічні), співробітника Інституту 

курортології д.мед.н. Насібулліна Б.А. (морфологічні дослідження), співробітника 

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва»  д.мед.н. Бабія В.Ф. 

(гігієнічне нормування), співробітника «ТЕСТ» к.техн.н. Довбыша А.В., 

співробітників ТОВ «Промінвестпластик» Домнича І.К., Довженко І.Г., 

Солодовнікова І.О. (розробка патенту), із співробітниками «Шторм» Бравермана 

В.Я., Кушнерука В.И. (шляхи енергозбереження). Нову концепцію гігієнічної 

регламентації  ПМТП розроблено разом з науковим консультантом д.мед.н., проф., 

Заслуженим діячем науки і техніки України Шафраном Л.М. Дисертантом особисто 

виконано більш ніж 85% досліджень, не були використані ідеї і матеріали, які 

належать особисто співавторам. Отримані в співавторстві результати опубліковані у 

спільних наукових роботах, нормативних документах та висвітлені у звітах за 

результатами науково-дослідних робіт в рамках наукових програм інституту. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідались і були обговорені на міжнародних та національних наукових форумах: 

науково – практичній конференції «Международный симпозиум  морского 

здоровья» (Одесса, 2011), Х Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пожежна безпека-2011» (Харків, 2011); ХІ-XVІІ читаннях ім. В.В. Підвисоцького 

(Одеса, 2012-2018), ІІІ з'їзді токсикологів України (Київ, 2011), XV з'їзді гігієністів 

України (Львів, 2012), 73-й та 74-й Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (Дніпропетровськ, 

2013, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції «Микроэлементы в 

медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития» (Одесса, 

2014), III Міжнародному конгресі “Медицина транспорта – 2015” (Одеса, 2015), 

Національному конгресі  патофізіологів і фармакологів України (Харків, 2016), 6th 

International Symposium on Trace Elements and Minerals. (Catania, Italy, 2016), 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Здоровье и окружающая среда», (Минск, 2017), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання сучасної мікроелементології», 

присвяченій пам’яті академіка Ю.І. Кундієва (Київ, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 47 наукових праць, з них 

20 статей у фахових журналах, які входять до переліку МОН України (з яких 5 

одноосібних), 5 у наукових фахових виданнях інших держав, що цитуються у 

наукометричних базах  (з яких 3 одноосібні), 6 статей та 18 тез доповідей  - в інших 

виданнях (журналах, матеріалах і тезах конференцій), 1 патент на винахід, 3 патенти 

на корисну модель, 1 Методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 349 сторінках 

комп’ютерного набору. Основний текст - 299 сторінок, який містить  37 таблиці та 

65 рисунків. Робота складається із вступу, аналітичного огляду літератури, опису 
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матеріалів і методів дослідження, трьох  розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (436 джерел, з них 227 – кирилицею і 209 – латиницею) і 5 

додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ. Обґрунтовано актуальність теми, показано зв'язок роботи з науковими 

програмами, темами науково-дослідних робіт, сформульовано мету та визначені 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані про особистий внесок здобувача, апробацію 

наукових розробок, публікації результатів, обсяг і структуру дисертації. 

Розділ 1. Полімери на транспорті як комплексна гігієнічна проблема 

(Огляд літератури) присвячено аналізу літератури з проблеми гігієни і токсикології 

ПМТП. Простежено поетапну динаміку вивчення небезпечних властивостей і 

токсичності компонентів ПМ в контексті розвитку полімерної галузі, розширення 

асортименту, сфер застосування цих видів продукції, специфіки об’єктів і умов 

експлуатації, що необхідно враховувати при побудові експериментальних та 

математичних моделей для цілей гігієнічної регламентації. Виявлені розбіжності між 

національною нормативно-методичною базою і сучасними вимогами до нових 

полімерів, матеріалів та виробів що є однією з основних передумов необхідності зміни 

парадигми  системи гігієнічного регламентування ПМТП в Україні. 

Розділ 2. Матеріали та методи досліджень. При плануванні і виконанні 

дисертаційної роботи було застосовано підхід, який передбачав проведення широкого 

спектру комплексних взаємопов’язаних досліджень, поєднаних трьома 

концептуальними положеннями: 1. методично не диференційована санітарно-

епідеміологічна експертиза ПМТП, побудована на основі разових санітарно-хімічних 

досліджень за індивідуальними нормативами на мігруючі компоненти, не вирішує в 

повній мірі проблеми хімічної безпеки транспортних об’єктів, здоров’я працюючих і 

населення, охорони довкілля на всіх етапах «життєвого циклу» полімеру; 2. суттєві 

зміни у номенклатурі, складі, фізико-хімічних властивостях, технологіях виготовлення, 

сферах застосування ПМ призвели до зміни якісних та кількісних показників 

забруднення транспортних засобів небезпечними хімічними речовинами, вкладу 

основних та допоміжних компонентів у сумарну токсичність разом з такими 

експлуатаційними показниками, як насиченість, сфера застосування і час контакту 

людини з конкретними ПМТП; 3. необхідність гармонізації національної критеріально-

методичної бази щодо оцінки токсичності та гігієнічної регламентації ПМТП з 

Міжнародною програмою “Toxicity Testing-21”. Ця концепція була покладена в основу 

планування експериментальних та натурних досліджень, а також вибору адекватних 

моделей та методів. Вони кореспондуються з метою та основними завданнями роботи 

і представлені в інтегральній формі в табл. 1. 

Гігієнічні методи включали моделювання умов застосування ПМТП з 

визначенням рівнів міграції летких компонентів у повітря при різних температурах 

(20 і 40 оС) із застосуванням кліматичної камери «Аналітика-тест» (заводський № 

004) та ексикаторів об'ємом 10 л. ТІМи досліджували також при to 60 і 100 оС. 

Дослідження ЛПТПМ проводили згідно з одержаним Патентом України на корисну 
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модель «Пристрій для дослідження токсичності продуктів горіння» № 55137 та за 

методом «Спосіб визначення токсичності продуктів горіння кабельних виробів»   

(Патенті України на винахід  № 111660).  

Таблиця 1 

Програма, показники та обсяги проведених досліджень 
Вид досліджень, показники Об’єкти/кількість 

досліджень  

1 2 

1. Хіміко-аналітичні дослідження сучасних ПМ транспортного призначення 

1.1 - модельні дослідження неотверджених лакофарбових матеріали, 

отверджених ПМ, кабельної та електротехнічної полімерної продукції в 

широкому діапазоні температур (20-60-100 та 300-750 С0), складу та 

розмірів волокон ТІМ. Розробка та обґрунтування ІПГБ ПМТП;  

366 ПМ, 70 ЛФМ / 

2302 вимірювань 

1.2 - розробка методичних підходів та патентів до оцінки кабельної та 

електротехнічної продукції; 

80 досліджень / 

580 вимірювань 

1.3 - натурні дослідження хімічного забруднення повітряного 

середовища транспортних засобів.  

12 об’єктів, 

/308 вимірювань 

2. Експериментальні дослідження механізмів комбінованої дії компонентів ПМТП  

2.1 - металовмісні ЛФМ в дослідах in vivo (при 20-ти кратному 

перкутанному нанесенні неотверджених  матеріалів з оцінкою 

подразнюючої, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії); стабілізатори 

та пігменти (20-ти кратне внутришньошлункове (в/ш)  введення Pb2+ в 

дозі 1/100 та Cd2+ 1/500 від DL50); визначення алергенної та токсичної 

дії за показниками РСАЛ, загального аналізу крові, вмісту ДК, МДА, 

активності ГП, ГР, Г-6-ФДГ, СОД, КА, СДГ, ЛДГ, ЦХО, КФ, ЛФ в 

гомогенатах печінки, нирок, головного мозку; 

20 груп по 6 особин 

(білі щури та миші) 

/750 досліджень 

2.2 - досліди in vitro на сегментах тонкого кишківника білих щурів як 

альтернативної моделі вивчення нефротоксичності компонентів ПМ: 

кількість лейкоцитів та ентероцитів на різних стадіях апоптозу; рівень 

МДА, активність ГП, ГР, Г-6-ФДГ, СОД, КФ, ЛФ в тканинах; 

40 досліджень 

2.3 – інгаляція компонентами продуктів термодеструкції ППУ (з меблів 

та ізоляції) та в/ш введення сполук Cd2+, Pb2+ в дозах 1/200 від DL50, 20 

разів на протязі 4 тижнів) з дослідженнями активності ЛДГ, ДК, МДА, 

ГП, ГР, Г-6-ФДГ, СДГ, ЦХО, КФ в субклітинних фракціях з 

гомогенатів тканин печінки, нирок, головного мозку; 

5 груп по 8 особин 

(білі щури): 1.  Pb2+ 

+ЛПТ; 2. Cd2+ 

+ЛПТ; 3. ЛПТ; 4. К  

/328 досліджень 

2.4 - механізми комбінованої (комплексної) дії компонентів ПМ (Pb2+  

в/ш, 1/50 від DL50 щоденно, внутрішньочеревинно (в/чр) пластифікатор 

ДБФ в дозі 1/10 DL50 раз на тиждень, інгаляція ЛПТ ПВХ (на прикладі 

електротехнічних виробів). В динаміці експерименту (щотижнево) 

визначали активність ЛДГ, Na+, K+-АТФази, АЛТ, АСТ, ПХЄ, КФ в в 

гомогенатах печінки, нирок, головного мозку. Розробка математичної 

динамічної моделі комбінованої дії компонентів ПМ. 

Білі миші та щури: 

10 груп по 16 

особин: 1.-

контроль; 2.- Pb2+; 

3.– ДБФ; 4.- ЛПТ; 

5.- Pb2++ДБФ+ЛПТ 

/548 досліджень 

3. Експериментальні дослідження комбінованої дії компонентів ПМ в хронічному 

експерименті 

3.1 на прикладі пластифікатору ДБФ та антипірену ГБЦД (в/чр, добова 

доза 1/100 від DL50, 12 тижнів експозиції, та 4 тижні ВП) вивчення 

специфічних механізмів комбінованої дії: 

- нейротоксичність в тестах «Хрестоподібний лабіринт» та «Відкрите 

поле» за показниками загальної моторики, орієнтовно-дослідницької 

активності, емоційного та когнітивного компонентів; 

4 групи по 16 

особин (білі щури-

самиці): 1.ДБФ; 

2.ГБЦД; 

3.ДБФ+ГБЦД; 4.К 

/2900 вимірювань 

- САС за показниками А, НА, ДА, ДОФА, МАО; 832 досліджень 
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Вид досліджень, показники Об’єкти/кількість 

досліджень  

1 2 

- щитоподібна залоза: Т3 заг., Т3 вільн., Т4 заг., Т4 вільн., тиреоглобулін, 

ТТГ; 

 

192 досліджень 

- фертильність щурів-самиць: тривалість естрального циклу, кількість 

жовтих тіл, місць імплантації,  живих ембріонів, доімплантаційна та 

постімплантаційна загибель ембріонів. 

 

192 досліджень 

3.2 алергенна дія та ендотеліальна дисфункція в комбінованій дії 

компонентів ПМ (підшкірно (п/ш) повний адъювант Фрейнда (ПАФ), 

сенсибілізація в/чр ДБФ та CdCl2 1/100 від DL50, провокація через 7 діб 

-1/200 від DL50; виведення з експерименту на 33, 38 та 72 добу: 

- РСАЛ, загальний аналіз крові, співвідношення показників лейкограми, 

моноцитограми, загальна кількість ендотеліоцитів, живих-мертвих, 

стадій апоптозу,  ЕТ-1, оксидів азоту, ЦП; 

4 групи по 16 

особин (білі щури-

самці): 1.К, ПАФ,  

2.ПАФ +ДБФ;  

3.ПАФ +CdCl2;  

4.ПАФ+ДБФ+CdC2 

/760 досліджень 

- морфологічні та гістохімічні дослідження судин та тонкого 

кишківника, визначення активності NO-синтази, вмісту ліпідів;  

36 досліджень 

- визначення вмісту ЖК та їх співвідношень в тканинах головного 

мозку, нирок, дослідження системи ГАОЗ – МДА, ГП, ГР, Г-6-ФДГ;  

650 досліджень 

3.3  волокнисті ТІМи (інтратрахеальне (і/тр) введення суспензії часток 

подрібнених волокон в дозах 150 мг/кг, 1 раз в 10 днів, 6 разів, 

виведення із експерименту – через 3 міс. після початку експозиції;  в/ч - 

доза 250 мг/кг в суспензії 0,9% NaCl + ТВІН-80, 1 раз в 10 днів, 4 рази,  

виведення – через 2 і 4 місяці після початку експозиції): 

- загальний аналіз крові, лейкограма, показники клітинного та 

гуморального імунітету: NK-клітини, фагоцитарна активність 

нейтрофілів, CD3 +, CD4 +, CD8 +, ІРІ, CD19 +, Ig A, M, G;  

- біохімічні показники (сироватка крові): глюкоза, білок, ЛДГ, загальні 

ліпіди, тригліцериди, холестерин; 

8 груп (білі щури) 

по 16 особин: 1-3 

гр.–і/тр введення 

суспензії волокон 

скловати,  кам´яної 

та базальтової вати; 

4.-К; 5-7 гр.–в/чр 

введення даних 

волокон; 8 гр. К  

/ 255 досліджень 

- морфологічні дослідження (трахея, бронхи, легені, печінка, нирки) 130 досліджень 

 

Проводили моніторингові дослідження фактичного хімічного забруднення 

салонів транспортних засобів (по 3 одиниці кожного виду транспорту в рамках 

виконання проекту «Шкільний автобус», обстеження пасажирських вагонів 

Крюковського вагонобудівного заводу (Україна) та інших виробників, тролейбусів 

концерну "Белкоммунмаш"). Отримані матеріали були використані для експертних 

висновків щодо можливості застосування ПМТП на транспортних засобах і 

об’єктах, зокрема, на швидкісних поїздах типу «Hyundai», «Skoda» i «Тарпан», а 

також обгрунтування гігієнічних нормативів на гексабромциклододекан (ГБЦД), 

декабромдифенілоксид (ДБДФО), поліакрилат натрію (акумер). В останньому 

випадку поряд з гігієнічними, використовували екологічну критеріально-методичну 

базу - дослідження на альтернативних моделях (Гончарук В.В. із співав., 2012).    

Хіміко-аналітичні дослідження проводили для визначення складу і рівнів 

міграції хімічних речовин при моделюванні умов застосування полімерних 

матеріалів, процесів їх термодеструкції, а також під час натурних досліджень на 

транспортних засобах. При цьому застосовували атомно-емісійні (АЕС-спектрометр  

ЕМАС-200 ДСС) та атомно-абсорбційні («Сатурн-3»), газово-хроматографічні (ГХ, 

«Кристаллюкс-4000» з полум'яно-іонізаційним, електронозахватним і термоіонним 

детекторами, насадочними металевими та капілярними колонками, фазами різної 
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полярності та «Цвет-100» з катарометром для оксидів вуглецю ІІ, ІV), хромато-мас-

спектрометричні (на ХМС GC/MS Perkin Elmer Clarus 500/560 D), спектрофото-

метричні (на СФ APELPD-303UV)  методи.  

Експериментальні токсикологічні дослідження виконано на білих щурах 

(самцях та самицях) масою 180-200 г, білих мишах масою 20-22 г. Тварин 

утримували на стандартному раціоні віварію з вільним доступом до води та їжі. 

Враховували вимоги національних «Загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах» (2003), які узгоджуються з положенням «European conventhion for the 

protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1985)». 

Фізіологічні дослідження включали: оцінку стану тварин (to і маса тіла), 

загальний аналіз крові, поведінкові реакції (тести «Хрестоподібний лабирин» (ХЛ) та 

«Відкрите поле» (ВП) за Л.М. Соседовою с соавт., 2011). 

Цитологічні маркери: співвідношення показників окремих популяцій 

лейкоцитів; розвиток ендотеліальної дисфункції (ЕД) згідно розробленого з нашою 

участю методу (Патент на корисну модель «Спосіб визначення ендотеліальної 

дисфункції» № 125773) за показниками кількості циркулюючих в крові 

ендотеліоцитів - живих (в різних стадіях апоптозу), та мертвих за модифікованим 

методом J. Hladovec et al. (1978), а також моноцитограми за О.П. Григоровою (1958).  

Іммунологічні методи включали визначення показників клітинного і 

гуморального імунітету: маркерів CD3+ (всі зрілі Т-лімфоцити), CD4+  (Т-хелпери), 

CD8+ (Т-цитотоксичні лімфоцити), CD19+ (В-лімфоцити), NK-кілерів, а також 

фагоцитарну активність нейтрофілів і тест РСАЛ; розраховували ІРІ 

(імунорегуляторний індекс); імуноглобулінів Ig А, М, G,  (М.Г. Проданчук з 

співавт., 2003; І.М. Трахтенберг з співавт., 2007).  

Біохімічні методи. В крові і тканинах печінки, нирок, головного мозку, серця 

експериментальних тварин спектрофотометричним методом (на приладі APELPD-

303U) визначали вміст оксидів азоту за методом П.П. Голікова (2004), активність 

ферментів лактатдегідрогенази (К.Ф.1.1.27–ЛДГ), сукцинатдегідрогенази (К.Ф.1.3.99.1–

СДГ), цитохромоксидази (К.Ф.1.9.3.1–ЦХО), Nа+/K+,Mg-залежної 

аденозинтрифосфатази (К.Ф.3.6.1.4 - Nа+/K+Mg-АТФаза) за Л.А. Даниловою (2003), 

моноаміноксидази (К.Ф.1.4.3.4 - МАО) за А.В. Разыграевым с соавт. (2006). 

Вираженість оксидативного стресу (ОС) оцінювали за кількістю малонового діальдегіду 

(МДА) та дієнових кон'югатів (ДК) за В. Н. Ореховичем (1997), стан антиоксидантних 

систем – за активністю супероксиддисмутази (К.Ф.1.5.1.5–СОД), глутатіонпероксидази 

(К.Ф.1.11.1.7–ГП), глутатіонредуктази (К.Ф.1.6.4.2–ГР), глюкозо–6–фосфат-

дегідрогенази (К.Ф.1.1.1.49–Г–6–ФДГ) та каталази (К.Ф.1.11.1.6-КА). Визначали 

активність лужної (К.Ф.3.1.3.1–ЛФ) і кислої фосфатаз (К.Ф.3.1.3.2–КФ) та 

церулоплазміну (К.Ф. 1.16.3.1-ЦП) за Л.А. Даниловою (2003). Зв’язок між 

біоенергетичними та біосинтетичними процесами просліджували за станом 

переамінування в тканинах з визначенням активності аланінамінотрансферази – 

(К.Ф.2.6.1.2–АЛТ) і аспартатамінотрансферази (К.Ф.2.6.1.1–АСТ). Поряд із загальною 

активністю ферментів у гомогенатах тканин, в ряді дослідів виділяли мітохондриальну 

та надмітохондріальну (мікросомна та лізосомна) фракції методом диференційного 

центрифугування на рефрижераторній центрифузі фірми «Еппендорф» і вивчали 

компартментальні особливості активності досліджених ферментів за М. И. Прохоровою 
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(1982). Рівень активності ферментів розраховували на мг білку, який визначали методом 

Лоурі-Фоліна за Р. Досоном с соавт. (1991). В сироватці крові та тканинах щурів 

визначали вміст та співвідношення жирних кислот (ЖК) методом ГХ на 

хроматографі «Кристаллюкс - 4000» з полум'яно-іонізаційним детектором, 

капілярна колонка Zebron ZB-WAX60 mLx0,53 mm IDx 1,0 m df, а також показники 

ліпідного обміну (загальні ліпіди, тригліцериди, холестерин, псевдохолінестеразу 

(К.Ф. 3.1.1.8 - ПХЕ)  із застосуванням наборів НВО «Фелісіт-Діагностика» (Україна) 

- в сироватці крові. На приладі фірми «Kayto» RT-2100C (Японія) методом ІФА 

визначали рівень ендотеліну - набори реактивів «Endotelin 1-21» фірми «Biomedica» 

(Австрія), тиреотропних гормонів – трийодтироніну (Т3), тироксину (Т4), 

тиреоглобуліну (ТГ), тиреотропного гормону (ТТГ) - набори реактивів фірми 

«Вектор-Бест» (Росія).  Спектрофлуориметричним методом за Е.Ш. Матлиной і Т.Б. 

Рахмановой (1974) на спектрофлуориметрі фірми «Solar» СМ 2203 досліджували 

вміст катехоламінів (КА) – адреналіну (А), норадреналіну (НА), дофаміну (ДА) і 

диоксифенілаланіну (ДОФА) в тканинах і сечі обстежених тварин. 

В якості комплексних показників розвитку патології хімічної етиології в 

хронічному експерименті вивчали вплив індивідуальних компонентів ПМ та їх 

комбінації на фертильність самок щурів, а також нефротоксичну дію згідно 

розроблених з нашою участю МВ «Методи оцінки нефротоксичної дії важких 

металів», № 46.13/342.13 та Патенту на корисну модель «Спосіб лікування гострої 

ниркової недостатності в експерименті»,  № 27283/3У/12.  

Морфологічні дослідження проводили із застосуванням світлової та 

електронної мікроскопії. Відібраний біоматеріал (кишківник, легені, судини) 

промивали фізіологічним розчином і проводили через спирти зростаючої 

концентрації, заливали в целлоідин. З отриманих блоків готували мікротомні зрізи 

товщиною 7-9 мкм, які фарбували гематоксилін-еозином. Застосовували світлову та 

електронну мікроскопію. Для проведення цитохімічних досліджень вилучений 

матеріал після фіксації у 5% формаліні, заморожували рідким азотом і з отриманих 

блоків виготовляли кріостатні зрізи товщиною 11 мкм, в яких за методикою Вин-

сент і Кімури визначали активність NO-синтази, а також вміст ліпідів шляхом 

фарбування суданом чорним В за Беренбаумом. Оцінку отриманих результатів 

проводили напівкількісним методом. 

Статистичні методи. Обробку матеріалів досліджень проведено методами 

варіаційного та кореляційного аналізу за допомогою програмного додатку Microsoft® 

Office Excel 2003 (ліцензійний № 74017–640–0000106–57490) згідно з рекомендаціями, 

викладеними у посібниках С.Н. Лапача з співав. (2000) та М.Ю. Антомонова (2006; 

2018). В процесі розробки математичної моделі були використані результати 

експериментального вивчення токсичних ефектів компонентів різних типових 

полімерних комплексів на організм білих щурів у субхронічних дослідах за 

широким спектром чуттєвих біохімічних і фізіологічних маркерів. На основі 

одержаних даних відібрано адекватний завданню прототип і побудовано динамічну 

нелінійну модель, яка задовольняє відповідним вимогам щодо оцінки комбінованої, 

комплексної та сумісної дії лімітуючих чинників та сумішей хімічних речовин (П.А. 

Нагорний, 1984;  З.И. Желдакова с соавт., 2012; Л.А. Томашевська з співавт, 2018; H. 
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Joe, 2001), і апробовано її валідність та репрезентативність для цілей гігієнічної 

регламентації ПМТП.  

Результати токсикологічних досліджень позитивно оцінені комітетом з 

біоетики ДП “УНДІМТ” (протокол №10/16 від 16.11.2018 р.). 

Розділ 3. Закономірності міграції летких речовин з ПМТП і їх значення у 

гігієнічній регламентації полімерних матеріалів. Проведено комплексне 

дослідження 366 ПМТП різних класів, з яких 328 (89,6 %) рекомендовано до 

застосування. Серед них  кабельна та електротехнічна продукція склали 33,8; 

декоративно-оздоблювальні – 32,4; тепло-, шумо-, вібро- та гідроізоляційні – 17,3;  

конструкційні матеріали – 16,5 %. Позитивну оцінку отримали також 94,3% 

досліджених ЛФМ вітчизняних та зарубіжних виробників. Встановлено, що за минулі 

20 років суттєво змінилося співвідношення класів полімерів на транспорті (табл. 2). 

Найбільш поширеними стали композитні матеріали на основі поліефірних смол, на 

другому – поліаміди і на третьому – полівінілхлоридні (ПВХ) матеріали.  

При проведенні досліджень у повітрі експозиційних камер виявлені 53 летких 

речовини, з яких  3– вінілхлорид, толуілендіізоціанат та бенз(а)пірен – відносяться 

до першого, по 17 речовин – до другого і третього, 16 – до четвертого класу 

небезпеки. Серед хімічних речовин, що мігрують з неотверджених матеріалів, перш 

за все, слід виділити органічні розчинники і, в меншій мірі, компоненти 

плівкоутворюючих та допоміжних складових. 

Таблиця 2 

Розподіл досліджених полімерів за хімічною основою на різних етапах 

роботи (2003-2010 і 2011-2018 рр.) 

Період, 

роки  

Класи досліджених полімерів, % від загальної кількості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2003-2010 10,8 9,3 21,8 19,4 18,2 6,4 4,1 4,2 2,3 1,8 1,7 

2010-2018  23,2 17,4 13,7 10,6 8,8 5,1 5,9 4,6 2,8 3,7 4,2 

Примітки: 1. Поліефіри; 2. Поліаміди; 3. ПВХ; 4. Фенол-формальдегідні; 5. Епоксидні; 6. 

Акрилати; 7. Еластомери; 8. Поліуретани; 9. Поліолефіни; 10. Полістироли; 11. Інші 

 

Дослідження неотверджених ЛФМ дозволили виявити, що гігієнічно 

значущими забруднювачами виробничого середовища  є бутилакрилат, бутилацетат, 

епіхлоргідрин, фенол, формальдегід, фталати, а також важкі та перехідні метали. 

Останні становлять до 50% в рецептурі ЛФМ транспортного призначення 

(наприклад, цинксилікатні покриття), а їх перелік в наших дослідженнях сягає 18 

найменувань. Проведені дослідження кінетики міграції хімічних речовин в умовах 

цілодобової герметизації нанесених на фольгу зразків ЛФМ при +40ОС, насиченості 

1 м2/м3 показали, що динамічна рівновага концентрацій летких компонентів в камері 

наступає за 9-11 діб. Причому, значення окремих показників на максимумі міграції 

перевищували ГДКрз Для інтегральної оцінки ступеня хімічної небезпеки 

досліджених неотверджених матеріалів було використано коефіцієнт сумарних 

відносин за Авер'яновим (Кs), який досягав 12-20 і вище. Тому з позицій хімічної 

безпеки і для цілей гігієнічної регламентації цей інтегральний показник не зменшує 

своєї значущості на найближче майбутнє. 
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В умовах експлуатації покриттів з ЛФМ та отверджених ПМТП, поряд з 

концентраціями летких компонентів, класом небезпеки конкретного забруднювача 

повітря, лімітуючим  міждисциплінарним показником хімічної небезпеки  

(одночасно технологічним і гігієнічним) є насиченість ПМ у приміщеннях з 

подовженим перебуванням людей (у м2 поверхні матеріалу на м3 об’єму 

приміщення). Тому при традиційному підході ситуація щодо безпеки ПМ 

залишається не визначеною, що має особливе значення для транспортних об’єктів, 

де насиченість ПМ досягає 8-10 м2/м3. З метою зменшення такої невизначеності 

розроблено інтегральний показник гігієнічної безпеки (ІП ГБПМ), формула 1: 

        ІПГБ ПМ (бали)=  (Среч/ГДКс.д  Кн)  Кнас.пм             (1) 

де: Среч – концентрація хімічної речовини при насиченості матеріалом 1м2/м3; 

ГДКсд – гігієнічний норматив хімічної речовини у атмосферному повітрі; 

Кн – коефіцієнт, що враховує клас небезпеки хімічної речовини (4-й клас – 1 бал, 3-й 

клас – 1,2 бали, 2-й клас – 1,4 бали, 1-й клас – 1,6 бали); 

Кнас.пм – коефіцієнт, що враховує насиченість ПМ на об’єкті (> 0,5 м2/м3– 0,5 бали, 

0,5-1 м2/м3– 1 бал, 1-5 м2/м3– 2 бали, 5-10 м2/м3 – 3 бали, більше 10 м2/м3 – 4 бали). 

За результатами хіміко-аналітичних досліджень розраховано диференційовані 

допустимі величини ІПГБ для декоративно-оздоблювальних, конструкційних, 

теплоізоляційних матеріалів та ЛФМ. Оцінка  матеріалів за  ІПГБ ПМТП дозволила 

встановити (табл. 3), що найбільш небезпечними за хімічним критерієм є 

конструкційні (переважно склопластики та ПВХ пластики) та теплоізоляційні 

матеріали (ТІМ).  

          Таблиця 3 

Розподілення досліджених матеріалів за величиною ІПГБ 

(для вагонобудування) 
 

Види 

матеріалів 

Групи / кількість матеріалів 

Допускається без 

обмежень (до 6 балів) 

Допускається із 

обмеженням (6-10 балів) 

Не допускається* 

(вище 10 балів) 

абс. % абс. % абс. % 

Декоративно-

оздоблювальні 

82 25,2 24 7,4 8 2,5 

Теплоізоляційні 19 5,8 38 11,7 11 3,4 

Конструкційні 20 6,2 34 10,5 19 5,8 

ЛФМ  39 12,0 27 8,3 4 1,2 

Всього: 325** 160 49,2 123 37,9 42 12,9 

Примітка: */ - потребує подальшого доопрацювання (за бажанням Замовника); **/ - не враховані 

111 кабельних і електротехнічних матеріалів та виробів 

 

Використання показника ІПГБ дало можливість об’єктивізувати результати 

інтегральної оцінки матеріалів, рекомендувати типові комплекси ПМ для різних 

видів транспортних засобів що сприяло підвищенню надійності гігієнічних 

висновків.  

У зв’язку з проблемою енергозбереження, яка набула в останні роки світового 

значення (A. Cherp, J. Jewell, 2014), суттєво зросло виробництво ТІМів. Проте, 

питання їх безпеки для людини вирішується незадовільно, особливо при 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514004960#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514004960#!
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довготривалій експлуатації об’єктів та у надзвичайних ситуаціях. При традиційному 

підході практично не враховуються такі важливі в гігієнічному плані показники, як 

галузь застосування (в першу чергу як зовнішнього фасадного утеплення), умови 

застосування (використання захисного ізолюючого шару), насиченість матеріалу, а 

також міграція органічних компонентів при коливаннях зовнішніх температур. 

Вплив цього чинника ілюструють результати оцінки хімічної небезпеки 

пінополістиролу (ППС, ТОВ «Селідівський машинобудівний завод», Україна), який 

досліджено  через 9 років після виготовлення. Не зважаючи на «вік» зразку, 

максимальні концентрації стиролу виявляються на 4-7 добу експозиції при 

температурах 20 - 60 0С. Концентрація стиролу при дослідженні різних ТІМ 

коливалася в межах 0,18-29,1 мг/м3. Тобто теплоізоляція зі спінених ПМ представляє 

хімічну небезпеку у штатних умовах навіть у віддалені строки, що необхідно 

враховувати в ході гігієнічної регламентації. При подальшому зростанні температур 

провідними показниками небезпечності ТІМ виступають горючість і токсичність 

продуктів термодеструкції ППС. Найбільш високі (небезпечні для життя людини) 

показники міграції хімічних компонентів з ППС виявлені при температурі 

термодеструкції 400 ОС: СО (ІІ) - 62-128, стиролу - 10-40, бензолу - 1,3-2,8, 

формальдегіду і фенолу – до 1,3 мг/г матеріалу. Тому, особливого значення 

набувають питання комплексної токсиколого-гігієнічноі оцінки теплоізоляційних 

матеріалів.   

До числа пріоритетних ТІМ на транспорті і в будівництві відносяться також 

волокнисті матеріали на основі скляних, вуглецевих, шлакових та базальтових 

волокон з  пластифікованими, переважно  фенол-, сечовино-формальдегідним, 

акриловим зв´язуючими, світове виробництво яких перевищує 5 млн. т. на рік (R.R. 

Zarr et al., 2014). Проведені дослідження 12 матеріалів показали, що в процесі 

нанесення та експлуатації з усіх мінераловатних ТІМ виділяється формальдегід в 

діапазоні концентрацій 0,16-2,15 мкг/г, які різко зростають (у 3-5 і більше разів) при 

термодеструкції. Крім того, спостерігається забруднення робочих місць 

ізолювальників пилом, гігієнічна оцінка якого проводиться не за загальним вмістом 

зважених часток, який охоплює широкий діапазон їх розмірів (товщина 3-15 мкм, а 

довжина 1-20 мм), а за розміром, рівним або меншим 10 мкм в діаметрі (РМ10), і 

(РМ 2,5). За результатами дослідження робочих місць інших авторів вміст останніх 

становив 1,8±0,4 і 1,25±0,3 мг/м3, відповідно (О.И. Копытенкова с соавт., 2014; G. 

Verhille et al., 2017), що співпадає з результатами модельних та натурних досліджень 

нашої лабораторії (Л.М. Шафран с соавт., 2008; В.Я. Браверман с соавт., 2018). 

Одержані дані є підставою для виділення ТІМ в окрему групу для гігієнічної 

регламентації. 

Серед специфічних ПМТП важливе місце займають матеріали для кабельної 

продукції та електротехнічні вироби, оскільки вони мають суттєві відмінності у 

гігієнічній регламентації (зазвичай, тільки за критерієм токсичності продуктів 

горіння і термодеструкції), що було враховано нами підчас підготовки патенту на 

винахід № 111660. Для зменшення часу досліджень і підвищення надійності 

результатів, випробування компонентів кабелю на токсичність продуктів 

термоокислювальної деструкції проводять, як правило, лише на стадії їх розробки. В 

подальшому для широкої номенклатури продукції використовують тільки 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhille%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28416683
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компоненти з оптимізованими гігієнічними параметрами. Випробування кабелів на 

спеціальній установці, розробленій в нашій лабораторії, дозволяють  одержати 

комплекс параметрів показників безпеки (хімічний склад, токсичність комбінації 

компонентів, внесок органічної та неорганічної складових, в тому числі важких 

металів, час та ступінь інтумісценції тощо).  

Результати модельних лабораторних досліджень щодо гігієнічної 

регламентації ПМТП були доповнені інформацією, одержаною нами при проведенні 

натурних моніторингових досліджень на транспортних засобах, що суттєво 

доповнює інтегральну гігієнічну характеристику «полімерного середовища» 

транспортних об’єктів з подовженим знаходженням працюючих та населення. Так,  

основними забруднювачами повітряного середовища нових та відремонтованих 

пасажирських вагонів є компоненти розчинників (ацетон та ксилоли), з мономерів 

виявлені стирол, бензол, фенол і формальдегід. При цьому міграція ацетону 

перевищувала ГДКсд в 1,2-1,5, ксилолів - у 1,4-1,8 рази. Перевищення ГДКсд фенолу 

в 1,2-2,2 рази виявлено у 7-ми, формальдегіду (в 1,2-1,5 рази) - в 4-х приміщеннях 

досліджених вагонів. Перевищення нормативу для бутилакрилату – у 1,3-1,7 разів, і 

для етилацетату – у 1,3 -1,4 рази виявлено у 2-х точках. Концентрації стиролу були 

вищі за ГДКсд в 2,0-3,5 разів і корелювали з терміном експлуатації. Коефіцієнт  

Авер'янова складав  4,2 - 11,8 одиниць. Оскільки значна частина допоміжних 

речовин практично не зв’язується з основою полімерів і мігрує на поверхню 

матеріалу (В.А. Пахаренко с соавт., 2006), проведено дослідження зразків пилу з 

салонів обстежених транспортних засобів на вміст броморганічних антипіренів і 

фталевих пластифікаторів, як найбільш небезпечних з допоміжних компонентів 

ПМТП. Встановлено, що запиленість повітря приміщень транспортних засобів у 

23,4% проб рівень пилу перевищував ГДК. Вторинним джерелом забруднення 

повітря приміщень є седименти пилу, що осідають на поверхнях полиць вагонів, 

сидінь автотранспорту, підлозі, а їх сумарна маса в наших дослідженнях досягала 

430-590 мг/м2 площі відповідного приміщення. 

Практично у всіх пробах седиментів, відібраних в транспортних засобах (біля 

90%), виявлені полібромдифенілефіри та ефіри фталевої кислоти (табл. 4). З 

представлених в табл. 4 даних видно, що у відібраних зразках седиментів пилу 

зустрічаються бромвмісні антипірени (від 1/4 до 2/3 досліджених зразків), а також 

фталати.  Вміст броморганічних сполук склав 3,5-12,4 мг/10 г пилу, а ЕФК – 1,9-6,8 

мг/10 г пилу. У зразках зовнішнього пилу ці сполуки були відсутні. 

Таблиця 4 

Наявність токсичних компонентів в седиментах пилу в салонах і кабінах  

транспортних засобів 

Групи досліджених 

токсикантів 

Об'єкти, % виявлення токсикантів 

автомобіль 

легковий 
трамвай тролейбус вагон пасажирський 

ПБДФЕ1 28,3 42,8 54,6 71,2 

ЕФК2 52,9 36,4 75,0 91,7 

Примітка: 1 – полібромдифенілефіри; 2 – ефіри фталевої кислоти  
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В цілому, результати проведених комплексних модельних та натурних 

санітарно-хімічних досліджень дозволили систематизувати розрізнену інформацію 

щодо корінних змін у складі, властивостях і джерелах хімічної небезпеки ПМТП для 

здоров'я працівників транспортної галузі і населення, що відбулися в останні два 

десятиліття. Одержані результати є важливою передумовою переведення на новий 

рівень існуючої системи гігієнічної регламентації ПМТП. 

Розділ 4. Вивчення інтегральних механізмів комбінованої дії компонентів 

полімерних матеріалів  при моделюванні умов експлуатації на транспорті як 

токсикологічної основи їх гігієнічної регламентації. На різних етапах 

застосування ПМ проявляють токсичні властивості диференційовано за часом і з 

різною інтенсивністю. Зокрема, гострі та підгострі отруєння при інгаляційному та 

перкутанному шляхах надходження в організм загрожують робітникам при 

використанні неотверджених матеріалів (лакофарбові, епоксидні композиції, клеї, 

герметики, мастики тощо), що у великому обсязі застосовуються в процесі 

експлуатації та ремонті будівельних та транспортних засобів і об’єктів. Разом вони 

створюють реальну небезпеку комбінованої дії (B. Kuzminov et al., 2003). Згідно з 

прийнятою концепцією, дослідження неотверджених полімерних матеріалів, в тому 

числі ЛФМ та їх компонентів, проводили, залежно від конкретного завдання, у 

різних за дозами та концентраціями, часом і умовами експозиції дослідах in vivo та 

in vitro. За результатами проведених досліджень встановлено, що 48,0% 

досліджених ЛФМ проявляли помірно та сильно виражену місцево-подразнюючу, 

31,0% - шкірно-резорбтивну і  24,0% - алергенну дію і практично в 100% випадків 

ознаки оксидативного стресу (рис.1).  

 
Рис. 1 Результати токсикологічних досліджень ЛФМ (0 балів - відсутність дії, 

1 бал – слабка дія, 2 бали – помірно виражена дія, 3 бали – сильно виражена дія) 

 

Так, при 20-кратному нашкірному нанесенні білим щурам суднового ЛФМ  

«Hempalin red lead 12370», який, згідно наданої виробником рецептури, містить у 

своєму складі до 20,0% оксиду свинцю, спостерігалася активація процесу 

пероксидації ліпідів, найбільш виражена в тканинах головного мозку (39,2%, 

р<0,01). Біохімічні маркери стану антиоксидантної системи ГАОС є критичними і, 

зокрема, недостатньо вивченими при перкутанному нанесенні транспортних ЛФМ. 

Залежний від оксидативного стресу вплив Pb на антиоксидантний статус організму 

найбільш чітко простежувався у нирках, особливо по відношенню до ГП (зниження 
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на 25,1%, р<0,01). Останнє підтверджує необхідність враховувати потенційну 

можливість проявів загально токсичної дії компонентів ПМ при гігієнічній 

регламентації незалежно від шляху надходження в організм і місцевих ефектів у 

патогенезі патологічних зрушень. 

Для подовження поглибленого вивчення  патогенетичних механізмів 

комбінованої дії компонентів ПМТП, до складу яких входять важкі метали (ВМ), 

проведено субхронічний експеримент з комбінацією сполук кадмію і свинцю та 

леткими продуктами термодеструкції (ЛПТ) одного з універсальних ізолюючих ПМ 

- пінополіуретану (ППУ виробництва “Polymer Insulation Products NV”, Belgium), 

який широко використовується на транспортних засобах. Сценарій субхронічного 

експерименту представлено вище в табл. 1, п. 2.3. Піддослідним тваринам (білі 

щури) вводили сполуки Pb2 або Cd2+ в/ш в дозах 1/200 від DL50, що виключало 

прояви загальної токсичності  за час експозиції. В той же час інгаляція ЛПТ ППУ в 

концентрації 1/10 від CL50  призводила до активації анаеробного і пригнічення 

аеробного обміну, найбільш виражених в тканинах головного мозку: активація ЛДГ 

на 31,2% (р<0,05), зниження активності ключового ФАД+-залежного ферменту 

аеробної ланки – СДГ  в гомогенаті (на 29,2%, р<0,05) та мітохондріальній фракції 

(МХФ) - на 46,9% (р<0,01), що віддзеркалює картину токсигенної гіпоксії головного 

мозку. Комбінація експозиції ЛТП ППУ з одним із ВМ (Pb2+ або Cd2+) призводила до 

зниження активності ЛДГ в гомогенаті на 30,0 і 26,1% (р<0,05), більш вираженому - 

в лізосомально-цитоплазматичній фракції (ЛЦФ, на 42,9 і 37,1%, відповідно,  

р<0,01). Суттєві якісні зміни активності досліджених  ферментів, вірогідно є 

проявом не гіпоксичного, а ферментотоксичного ефекту головним чином за рахунок 

досліджених металів. В МХФ спостерігалося компенсаторне підвищення активності 

СДГ (на 29,2 та 15,1%, відповідно, р<0,05), і було найбільш виражене в групі 

тварин, що піддавалась впливу Pb2+ з ЛПТ ППУ (нейротоксичність Pb, що 

кореспондується з даними С.П. Луговського, 2012).  

Отримані результати підтверджують домінування типових реакцій 

енергетичного обміну при експозиції леткими компонентами ПМ. При 

комбінованому впливі ксенобіотиків в діапазоні діючих доз і концентрацій між 

Limac i Limchr відмічається посилення ферменто- та мембранотоксичної, а також 

ознаки модулюючої дії біодоступних важких металів в діючому металоорганічному 

комплексі. 

Ці положення рівною мірою відносяться до інших ПМТП, потенційних 

проявів комбінованої, комплексної та сполученої дії їх компонентів при 

використанні таких допоміжних компонентів, як пластифікатори, пігменти, 

стабілізатори, антипірени, що додаються для покращення технологічних 

властивостей полімерів, в тому числі при експлуатації їх в умовах високих 

температур (енергетичні відсіки, плавання в тропіках, сезонні зміни, надзвичайні 

ситуації).  Моделювання  проводили в експериментах на етапі вивчення 

інтегральних механізмів токсичності, які домінують при експозиції компонентами 

ПМ в ряді проведених досліджень. Типовим прикладом можуть бути кабельні 

полівінілхлоридні (ПВХ) пластикати виробництва ЗАТ «Падана Кемікал 

Компаундс», Україна), в яких допоміжні компоненти складають від 5 до 20% 
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кожний. Субхронічні експерименти проводили   на білих мишах і щурах (умови і 

сценарій експерименту викладено вище в табл. 1, п. 2.4).  

Вже на перших тижнях експерименту у тварин усіх груп підвищувалась 

активність ЛДГ, яка досягала максимуму на 2-му тижні при комбінованій дії 

досліджених компонентів (в 2,3-2,4 рази, р<0,01), що може розцінюватися як прояв 

термінової адаптивної реакції організму. Тенденція зберігалася у наступні терміни 

(3-4 тиждень)  та через 2 тижні після закінчення експозиції (активність ЛДГ 

залишалася вище контролю на 50-70%, (р<0,05). Інтенсифікація процесів 

анаеробного гліколізу супроводжується стійким падінням активності Na+, K+-

АТФази в усіх групах на 18,6-42,0% (р<0,05). Даний маркер віддзеркалює 

одночасно процес зниження продукції макроергів в мітохондріях, а також ферменто- 

та мембранотоксичну дію комбінації досліджених речовин.  Одночасно 

підсилювалися процеси трансамінування трикарбонових кислот, що свідчить про 

включення елементів білкового обміну в енергозабезпечення та  детоксикаційні 

механізми. Активність АЛТ в печінці зростала на початкових термінах експозиції в 

1-3 групах тварин на 39,3-64,6% (р<0,05), при комбінованій дії – на 81,2% (р<0,05) 

із подальшим зростанням на 4-му тижні експерименту до 94,3% (р<0,01) по 

відношенню до контролю. У віддаленні строки експозиції (3-4 тижні) та у ВП 

відмічалася виражена активація мембранозв’язаного ферменту АСТ в усіх групах 

(рис. 2-а), найбільш висока при комбінованій дії (до 36,8%, р<0,05). Коефіцієнт де 

Рітіса  знижувався на 1-3 тижнях і нормалізувався на 4-му тижні. 
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Рис. 2 Активність АСТ (а)  та ПХЕ (б) в печінці тварин у субхронічному 

експерименті 

Розвиток енергетичного дисбалансу проявляється також ліполітичною 

компонентою. Відмічено зниження активності ПХЕ (рис. 2-б) на 24,9%  (р<0,05) в 

групі тварин, що експонована ацетатом свинцю і значна активація на 4 тижні 

експерименту в групах, що піддавалися ізольованій дії ЛПТ та комбінації всіх 

досліджених компонентів (зростання майже у 2,8 рази, р<0,001). На останніх 

термінах експозиції, поряд з цитоплазматичними та мітохондріальними ензимами, в 

процес підключаються і лізосомальні гідролази. Активність КФ в групі тварин, що 

піддавалася комбінованій дії, зростала більш ніж у 5 разів (р<0,001). Виявлена 

стійкість змін досліджених показників і після припинення дії токсикантів (ВП) 

вказує на фізіолого-гігієнічну значущість зрушень, і може свідчити про подальший 
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розвиток патологічних процесів, які обумовлені як кумулятивними властивостями 

досліджених компонентів ПМ, так і механізмами саморозвитку інтоксикації (Б.М. 

Штабський з співав., 1998; М.Р. Гжегоцький з співав., 2008).  

На основі аналізу одержаних в експериментальних дослідженнях даних було 

обгрунтовано вибір та побудовано складну динамічну математичну модель, яка 

містить лінійну та нелінійну складові. Такі моделі широко застосовуються у 

багатофакторних біомедичних розрахунках (М.П. Дивак, 2011; Г.П. Чуйко з співав., 

2015) Вони відбивають взаємодію в ході токсикогенезу одночасно пошкоджуючого 

та адаптивного (зовнішнього і внутрішнього) механізмів. Виходячи з припущення, 

що за час субхронічного експерименту в дослідженій біосистемі відбулися тільки 

функціонально-метаболічні зрушення (діючі концентрації суттєво нижчі за пороги 

гострої дії), нами була застосована модель наступного вигляду (формула 2): 

           txtxtxtbtxtbtxtbtxtbtbty 32143322110 )()()()()()(                              (2) 

де: )(ty  - показник, динаміка якого моделюється; )(txi
 - дози (концентрації) 

токсичних речовин; )(tb j  - невідомі коефіцієнти моделі. Показник y  визначався 

декілька разів на протязі усього експерименту в усіх п’яти групах (групи і дизайн 

експерименту наведено вище, табл. 1, п. 2.5). На основі аналізу отриманої 

інформації про динаміку коефіцієнтів регресії з урахуванням часу експозиції, було 

отримано оцінки впливу окремих факторів на динаміку показника y . Коефіцієнт ib  

виражає силу впливу на показник y  ефекту від введення до організму токсичної 

речовини i .  

Комбінований ефект можна оцінити за коефіцієнтом К, який відображує 

характер співвідношення лінійного (що є відповідальним за негативні зрушення) та 

нелінійного ефектів (що віддзеркалює ступінь включення компенсаторних 

механізмів). Розрахунок коефіцієнту К знаходять за наступним рівнянням (формула 

3): 

4

321

b

bbb
K


                                                     (3) 

Коефіцієнт K змінюється по-різному із часом для різних показників в 

залежності від співвідношення лінійного і нелінійного ефектів, та термінів 

включення різних механізмів в процес детоксикації (рис. 3). Для АСТ і ЛДГ 

характерна однотипна двофазова динаміка величини коефіцієнту К, що свідчить про 

домінування змін адаптивного ґенезу на 1-2 тижнях і компенсаційних - на 3-4-му. Її 

стабільність підтверджується величиною К у відновлювальний період (ВП). Для КФ 

спостерігається подібна динаміка з ознаками декомпенсації на 3-4-му тижнях. Для 

АЛТ, яка бере найбільшу участь у процесах детоксикації в печінці, компенсаторне 

напруження (відносно стабільний коефіцієнт К) спостерігається на протязі всієї 

комбінованої дії і ВП. На основі проведених експериментальних досліджень та 

розробленої математичної моделі була дана інтерпретація напрямку і класифіковано 

граничні значення змін коефіцієнту К: К > 2,5 – фаза розвитку переважно 

адаптаційних процесів;  2,5 ≤ К ≥ 1,5 – фаза компенсації; К < 1,5 – фаза розвитку 

переважно пошкоджуючих процесів. 
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Рис. 3 Динаміка коефіцієнта К при комбінованій дії при субхронічному 

експерименті (а – АЛТ і АСТ; б – ЛДГ і КФ) 

В цілому, проведені дослідження не тільки доповнюють ґрунтовні положення 

теоретичної і експериментальної токсикології щодо взаємозалежності «доза-час-

ефект» в патогенезі індивідуально зумовленої, а й комбінованої, комплексної та 

сполученої експозиції біосистем хімічними чинниками, в тому числі компонентами 

ПМ (Боков А.Н., 1968; В.В. Кустов с соавт., 1975; Ю.С. Каган, 1980; К.И. 

Станкевич, 1982; Л.М. Шафран с соавт.,1989; Б.А. Кацнельсон, 2002; І.В. 

Завгородній з співав., 2017), а й розкривають переважно інтегральний характер 

клітинних механізмів пошкодження. За умови недостатності адаптаційних резервів 

при відносно високих дозах і концентраціях вони розвиваються за сценарієм 

оксидативного стресу, гіпоксії, ферменто- та мембранотоксичної дії. Вивчення 

механізмів комбінованої дії при проведенні такого роду досліджень сприяло 

побудові математичної моделі з системою ранжування виявлених зрушень, 

розкриттю закономірностей токсикогенезу і патогенетичних змін в організмі, що є 

однією з основ токсиколого-гігієнічної оцінки та регламентації нових полімерних 

матеріалів  

Розділ 5. Дослідження специфічних механізмів та дизадаптаційних 

зрушень на експериментальних моделях при  хронічній експозиції типовими 

компонентами полімерів транспортного призначення як факторами малої 

інтенсивності.  

На етапах експлуатації ПМТП змінюються склад і концентрації летких 

хімічних компонентів, а також характер їх токсичного впливу на організм. 

Одночасно спостерігається трансформація кінетики, динаміки процесу інтоксикації; 

на зміну інтегральній токсичності приходять переважно специфічні ефекти. Тому в 

останні роки все більше уваги приділяють компонентам полімерів, які проявляють 

властивості нейротоксикантів (J.L. Allen et al., 2017),  ендокринних дизрапторів (T. 

Pollock et al., 2017), імуносупресорів (E.V. Hessel et al., 2016) тощо. Проте, як 

підкреслюють L.N. Vandenberg et al. (2012), J. Duanetal. (2018) та інші автори, навіть 

при дослідженні сумішей токсикантів, оцінку ефектів здебільше проводять 

відокремлено, а багато аспектів цієї комплексної проблеми, системної відповіді 

організму і механізмів комбінованої дії залишаються вивченими недостатньо. На 

наступному етапі досліджень було просліджено ці взаємозалежності у 3-х 

експериментах (методичні підходи - у табл. 1, пп. 3.1-3.3). 
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В першій серії дослідження впливу фталевих пластифікаторів та бромвмісних 

антипіренів (на прикладі комбінації ДБФ та ГБЦД) виявили істотні зміни практично 

всіх паттернів поведінкових реакцій у обстежених тварин, що характеризують 

моторику, орієнтовно-дослідницьку активність, показники емоційних реакцій і 

когнітивної сфери (нейротоксичність). Найбільш ранні зрушення простежені в 

моториці тварин за показниками «загальна кількість візитів в тупики» та «кількість 

патрулювань» (рис. 4). 
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Рис. 4 Загальна кількості візитів тупики (а) та час першого повного обходу 

лабіринту (б) у лабораторних тварин в хронічному експерименті   

На початкових етапах домінував вплив ДБФ, на більш пізніших - у комбінації 

ДБФ+ГБЦД виявлені ефекти сумації за показниками емоційної сфери (рис. 4-а), і 

потенціювання за показниками, які характеризують когнітивну сферу (рис. 4-б). Це, 

ймовірно, відображає прояв залежності «час-ефект», пов'язаний з розвитком не 

загальнотоксичних, а специфічних зрушень, в реалізації яких домінуюча роль 

належить антипірену. 

Особливості поведінкових реакцій кореспондувалися з ознаками нейро-

вегетативної дисфункції, які було виявлено за токсикодинамікою показників 

симпатоадреналової системи (САС). Зростання екскреції з сечею А на 29,4-35,0% 

(р<0,01), зменшення співвідношення НА/А вже на 4-му тижні свідчить про 

активацію САС за гормональним (адреналіновим) типом. На 12 тижні 

спостерігалося достовірне зниження екскреції НА та ДА (пригнічення медіаторного 

компоненту),  найбільш виражене при комбінованій дії ДБФ+ГБЦД в 1,42 (р<0,05) 

та в 1,85 рази  (р<0,01), відповідно. Виснаження резервів САС, проявлялося 

низькими рівнями ДА і ДОФА (р<0,05) навіть після закінчення ВП (16 тижнів), що 

корелює з пригніченням поведінкових реакцій і вказує на дизадаптаційний механізм 

гальмування процесів збудження у тварин даної групи. 

Зміни показників САС також корелюють з проведеними наприкінці 

експерименту дослідженнями стану щитоподібної залози - однієї з провідних 

мішеней ендокринних деструкторів (B.J. Mengeling et al., 2017). Встановлено 

зниження концентрацій як вільних, так і загальних форм тироксину (Т4) та 

трийодтироніну  (Т3), при дії ГБЦД та, особливо, комбінації ДБФ+ГБЦД: більш ніж 

у 1,3-1,6 рази (р<0,01) у порівнянні з ізольованим впливом ГБЦД (табл. 5). 

Встановлений дисбаланс в тиреоїдному статусі організму є проявом порушення 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mengeling%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28662416
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гормональної регуляції процесів адаптації (елемент гормонального дисгомеостазу) 

при довгостроковій токсичній дії комбінації відомого деструктора - ГБЦД і 

модулятора - ДБФ.  

Таблиця 5 

Результати дослідження функції щитоподібної залози у 

експериментальних тварин (М±м, n=8) 
Групи 

тварин 

Трийод- 

тиронін 

(Т3заг.), 

нмоль/л 

Тироксин 

(Т4заг.), 

нмоль/л 

Трийод- 

тиронін 

(Т3 вільн.), 

пмоль/л 

Тироксін 

(Т4вільн.), 

пмоль/л 

Тирео- 

глобулін, 

нг/мл 

Тиреотропний 

гормон (ТТГ), 

мМЕ/мл 

ДБФ 2,40,10 110,15,7 6,220,30 27,91,35 1,10,08 0,510,020 

ГБЦД 1,90,09* 89,35,4* 4,780,28* 19,40,91* 0,810,05* 1,210,084* 

ДБФ+ГБЦД 1,20,08* 74,94,9* 3,640,22* 18,20,85* 0,770,04* 1,770,081* 

Контроль 2,60,11 118,65,9 6,520,31 26,41,31 1,40,07 0,560,022 

Примітка: *- зміни достовірні по відношенню до контролю(* - р<0,05) 
 

Дизадаптаційний гіпотиреоз токсичного ґенезу пов’язаний з проявами 

репродуктивної токсичності (S. Lignell et al., 2016). Тому під час проведення 

хронічного експерименту вивчався вплив ДБФ, ГБЦД та їх комбінації  на 

фертильність самок щурів, яку оцінювали після запліднення їх інтактними самцями 

(репродуктивна токсичність). Тварин виводили із експерименту на 20-й день 

вагітності (перед пологами), як це прийнято у експериментальній токсикології (Н.Р. 

Шепельская, 2013; Я.В. Колянчук, 2018). Експозиція тварин ГБЦД та комбінацією  

ДБФ+ГБЦД призводила до збільшення тривалості естрального циклу за рахунок 

стадії діеструса від 2,1  0,1 діб у інтактних самиць до 2,5  0,1 і 2,8  0,1 діб 

(р<0,05). Йдеться не тільки про інформативні біомаркери дисбалансу статевих 

гормонів, а й розвиток системних дизрегуляційних зрушень репродуктивної функції 

у експонованих тварин (табл. 6).  

Таблиця 6 

Результати дослідження впливу комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів на фертильність щурів-самиць (М±м, n=8) 

Примітка: */**- зміни достовірні по відношенню до контролю,  р0,05 та р0,01 

 

В подальшому ознаками ризику патологічних наслідків у організмі матері, 

розвитку плода і життєздатності потомства (B. Van Ravenzwaay et al., 2017) були 

зменшення кількості жовтих тіл, міст імплантації та кількості живих ембріонів на 

Групи 

тварин 

Кількість на самку, абс. Загибель ембріонів, % 

жовтих 

тіл 

місць 

імплантації 

живих 

ембріонів 

Доімплантацій- 

на загибель 

Постімплантацій-

на загибель 

ДБФ 9,80,9 9,30,7 8,81,0 5,10,8 5,40,7 

ГБЦД 8,60,8* 7,61,0* 7,11,1* 11,61,6** 6,60,7* 

ДБФ+ГБЦД 7,20,7* 5,80,9* 5,40,9* 19,42,1** 6,90,8* 

Контроль 9,50,8 9,10,8 8,70,9 4,20,8 4,41,1 
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15-20% по відношенню до контролю (р<0,05), зростання доімплантаційної загибелі 

ембріонів – в 2,8 рази (р<0,01). Таким чином, довгостроковий вплив антипірену 

ГБЦД порушував здатність самок до запліднення, а одночасна експозиція  

ДБФ+ГБЦД призводила до посилення даного ефекту за рахунок включення, поряд з 

гормональним, системного  дизрегуляційного механізму.   

В реалізації токсигенної дисфункції регуляторних систем у експонованих 

компонентами ПМ тварин одними з провідних  механізмів справедливо вважається 

імунотоксичність та імунопатії хімічного ґенезу, яка не обмежується 

імуносупресією, активацією прозапальних цитокінів, зниженням загальної 

реактивності, а нерідко проявляється  у сенсибілізації організму, алергійних та 

аутоімуних процесах, як це простежено для широкого кола хімічних сполук (П.Г. 

Жмінько, 2008; Н.М. Дмитруха, 2011; D. Germolec, 2017). 

Такі властивості притаманні пестицидам, важким металам, компонентам ПМ 

тощо. Цей аспект проблеми хімічної безпеки ПМТП було вивчено нами в двох 

хронічних експериментах: 1. на прикладі дослідження комбінованої дії 

пластифікатора ДБФ та стабілізатора і пігменту CdCl2, які широко застосовуються у 

рецептурах ЛФМ, ПВХ та інших ПМТП, суттєво відрізняються за механізмом 

токсичної дії і часто потребують сумісної оцінки в ході гігієнічної регламентації; 2. 

комплексної оцінки сполученої дії мінеральних волокон і формальдегіду  з 

імунологічним компонентом за стандартною схемою (М.Г. Проданчук з співавт., 

2003; І.М. Трахтенберг з співавт., 2007 та методикою, представленою у табл. 1, п. 

3.2). В першому експерименті моделювали розвиток алергенної реакції, який був 

найбільш вираженим при комбінованій дії ДБФ+CdCl2: показник РСАЛ складав 2,06 

± 0,15 балів, в контролі - 1,27 (р<0,001), спостерігалися лейкоцитоз (зростання в 1,45 

разів по відношенню до контролю, р<0,01) і еозинофілія. На 33-й день експерименту 

в крові тварин, експонованих ДБФ та ДБФ+CdCl2 достовірно (у 1,7-2,7 рази, р<0,01) 

знизився індекс співвідношення нейтрофіли/лімфоцити (Н/Лф),  

нейтрофіли/моноцити (Н/М) та лімфоцити/моноцити (Лф/М) більш ніж в 8 і 3 рази, 

відповідно (р<0,05). Динаміка розрахованих співвідношень підтверджує ознаки 

алергічної реакції з активацією клітинної, переважно лімфоцитарної та 

моноцитарної (макрофагальної) ланки імунної системи. Остання приймає активну 

участь в активації ендотеліальної регуляторно-захисної системи (ендотеліальна 

система) організму людини і ссавців, виконанні нею гормонально-регуляторної, 

гемодинамічної, трофічної, гемостатичної функцій та ангіогенезу (M. Guilliams, B.A. 

Malissen, 2016). Клітинний комплекс моноцит-макрофаг-ендотеліоцит є 

оперативною ланкою ендотеліальної системи і приймає участь у адаптивних та 

патогенетичних процесах вродженого і набутого імунітету.  

Причому, якщо лімфоцитарні реакції традиційно  знаходяться в центрі уваги 

дослідників, то оцінка стану моноцитарної ланки лейкоцитома на хімічне 

навантаження організму, в цілому, залишається вивченою недостатньо. Лише в 

останні роки почала накопичуватися інформація щодо активної участі комплексу в 

розвитку ендотеліальної дисфункції (ЕД) при оксидативному стресі, системномному 

запаленні, хімічній агресії з формуванням дизрегуляторного гомеостазу (J. Dunkel et 

al., 2018; Л.М. Шафран, 2018). Тому нами в ході експерименту було вивчено 

динаміку розвитку ЕД за цитологічними і біохімічними маркерами на 33-й і 72-й 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guilliams%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malissen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunkel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30349531
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день в умовах комбінованої дії  ДБФ+CdCl2. На 33-й день - загальна кількість 

десквамованих і циркулюючих в крові ендотеліальних клітин (ЦЕК) зростала в 1,6, а 

на 72-й день –у 2,9 рази (р<0,01). При цьому співвідношення мертві/живі ЦЕК  

прогресивно знижувалося за рахунок збільшення кількості живих циркулюючих 

ендотеліоцитів. Серед них домінували клітини переважно у вираженій стадії 

апоптозу  (майже на 22,2%, р<0,01). При цьому Cd2+ міг відігравати роль 

модулятора процесу (J.D. Chandler  et al., 2016). При експозиції ДБФ та комбінації 

ДБФ+CdCl2 істотно змінювалося співвідношення моноцитів на різних стадіях 

диференціації: на 33-й день кількість промоноцитів підвищилася більш ніж у 1,6-1,9 

разів (р<0,01), а зрілих моноцитів - знизилася в 1,3-1,5 рази (р<0,05). Дана тенденція 

зберігалася до кінця експерименту: підвищення числа промоноцитів у 2,27 (р<0,01), 

зниження зрілих та поліморфомоноцитів у  1,4-1,6 разів (р<0,05). 

Поряд з цитотоксичними реакціями у досліджених тварин  суттєво 

змінювалися в сироватці крові рівні маркерів ЕД: ендотеліну-1, оксидів азоту та 

церулоплазміну (табл. 7). Причому, вміст церулоплазміну (ЦП) в сироватці крові в 

динаміці експерименту змінювався на 72-й день тільки у 2-й і 4-й групах 

(підвищення у 1,7-1,9 разів, р<0,01), що може свідчити про розвиток супутньої 

запальної реакції та оксидативного стресу у більш віддалені терміни експозиції.  

Таблиця 7 

Динаміка вмісту ендотеліну (ЕТ 1-21), оксидів азоту і церулоплазміну в 

сироватці щурів в хронічному експерименті (М±м, n=8) 

Групи 

тварин 

Строки 

дослідж. 

(доба) 

Концентрації метаболітів в сироватці 

Ендотелін-1, 

фмоль/мл 

Оксиди азоту, 

мкг/мл 

Церулоплазмін, 

мг/мл 

Контроль 33 7,9±0,38 20,1±1,6 162,8±10,6 

72 8,4±0,42 22,8±1,9 170,4±12,2 

ДБФ 33 9,2±0,72 19,6±1,5 198,6±14,6 

72 12,9±0,94*** 15,7±1,2 ** 275,2±28,8** 

CdCl2 33 8,2±0,51 21,4±1,8 177,9±13,2 

72 9,3±0,62 23,8±1,9 183,1±14,9 

ДБФ+ CdCl2 33 10,1±0,74* 18,7±1,4 192,9±16,5 

72 16,9±1,52*** 14,4±1,1 ** 324,1±31,4*** 

Примітка: */ - р 0,05; **/ - р 0,01***/ - р 0,001. 

 

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено, що ДБФ викликає 

розвиток алергічної реакції за типом гіперчутливості сповільненої дії (ГСД) 

переважно з участю лімфоцитарної ланки імунітету, а експозиція комбінацією 

речовин (ДБФ+CdCl2) підсилює прояви токсикоалергенних властивостей ДБФ. 

Залучення у імунно-запальний патологічний процес токсико-алергенної компоненти 

судинної системи, зокрема, її ендотеліальної складової, підтверджують результати 

морфологічного дослідження препаратів аорти щурів. На 38 добу експозиції на 

препаратах аорти виявлені ділянки з пошкодженням цілісності та зміною структури 

інтіми, ефект «наповзання» ендотеліоцитів і формування невеликих зон потовщення 

стінки судин за рахунок макрофагальної інфільтрації, ЕД та оксидативного стресу, 

що кореспондується з даними літератури (E. Horio еt al., 2014; V. Frodermann, 

M. Nahrendorf, 2018). Через 72 доби площа дефектних зон збільшувалась: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frodermann%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30156496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frodermann%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30156496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nahrendorf%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30156496
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ендотеліоцити частково сплощені, з овальними плоскими або  округлими темними 

ядрами, ініціальна інфільтрація макрофагами. 

Розвиток імунної та ендотеліальної дисфункції кореспондується з 

дизрегуляційними змінами в ліпідному обміні, перш за все, у його 

поліфункціональній жирнокислотній ланці, з якою пов’язані ендогенні механізми 

нейро, кардіо-, гепатопротекції (А.А. Мойбенко з співав., 2008; С.Б. Геращенко з 

співав., 2018), а також інформативні показники реакції організму на хімічну агресію 

(W. Kharroubi et al., 2014). З урахуванням вираженої нейротоксичності фталатів (A. 

Pinkas еt al., 2017) та імуномоделюючої дії кадмію (T. Olszowski et al., 2018), його 

переважного накопичення у епітеліальних клітинах проксимальних канальців з 

ризиком розвитку хронічної хвороби нирок (Satarug S. et al., 2017), проведено 

дослідження  складу і співвідношення функціонально значущих жирних кислот 

(ЖК) в тканинах мозку і нирок білих щурів на 72 добу хронічного експерименту. 

Виявлена гетерогенність складу ЖК у різних біосубстратах (у мозку: 27 кислот у 

контролі і при експозиції Cd+2, 24 – при експозиції ДБФ і  22 – при комбінації 

ДБФ+Cd+2 у нирках); в тканинах головного мозку і нирок їх зміни носили 

різноспрямований характер. При експозиції піддослідних тварин ДБФ, Cd+2 та їх 

комбінацією переважно зростав рівень поліненасичених ЖК, зокрема, арахідонової 

кислоти (С 20:4 ω-6), що виконує важливі регуляторні функції (S.I. Rapoport, 2008). 

В той же час докозагексаєнова кислота (С 22:6 ω-3) в тканинах мозку тварин при 

комбінованій дії ДБФ+CdCl2 по відношенню до контролю достовірно знижувалася 

(p<0,05), а ряд ω-3 кислот (ейкозатриєнова - С 20:3, ейкозапентаєнова – С 20:5)  

зовсім не визначалися. Вірогідно, малі дози вказаних токсикантів виступають в 

мозку промоутерами активації регуляторно-захисних систем, тоді як в нирках – 

переважно енергетичного забезпечення в умовах токсигенного оксидативного 

стресу (B. Lafi et al., 2018). Рівень останнього за умови комбінованої дії зростає, що 

призводить до перерозподілу навантаження на енергетичну і регуляторну ланки 

інтегрованих систем захисту організму, зміни яких набувають компенсаторний 

характер (Y.Р. Hu et al., 2017). Ці зрушення можуть відігравати важливу роль у 

патогенезі когнітивних розладів і нейродегенеративних захворювань при 

комбінованій дії компонентів ПМ на віддалених за часом етапах, з одного боку, і 

розвитку патології нирок з вираженим алергійним компонентом, з іншого. ЖК при 

цьому виконують роль ефекторів, беруть участь на сигнальних шляхах, у 

мембранному транспорті токсикантів, а також у хронізації ниркової патології (Oh Y. 

Kim et al., 2018). Дизрегуляційний ефект проявляється в елементах оксидативного 

стресу, який супроводжується зміною якісного і кількісного складу ЖК в тканинах, 

глибокою перебудовою ліпідного обміну в органах-мішенях, навіть при експозиції 

низькими дозами компонентів ПМ. Під впливом продуктів ліпопероксидації 

реактогенні білки набувають антигенних властивостей і можуть виступати в якості 

аутоантигенів. Тривала гіперактивація імунної системи на тлі дисбалансу про- і 

антиоксидантних систем стає тригером імуно-запальних процесів у легенях, нирках, 

кишківнику, формування патології різних органів і систем (Т.І. Салижин, 2018).  

Подібні зміни також наглядно простежуються при комплексному вивченні 

токсикологічних властивостей волокнистих ТІМ. Останні характеризуються 

високою  крихкістю і вже через 7-9 років експлуатації, а на транспортних об'єктах 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kharroubi%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinkas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28683407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olszowski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28600650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Satarug%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28132967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lafi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28875714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20YP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28280524
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раніше (вібрація, різкі коливання температури), перетворюються на 

дрібнодисперсний (PM < 2,5) пил і викликають інтенсивне аерозольне забруднення 

виробничого та зовнішнього середовища, поєднане з виділенням у повітря 

формальдегіду  (А.С. Щербак, 2013). 

На віддалених строках хронічного експерименту при інтратрахеальному 

введенні суспензії часток різних волокнистих матеріалів (методика у табл. 1, п. 3.3) 

у піддослідних тварин розвивалося хронічне запалення органів дихання з 

характерними імунними та структурно-метаболічними зрушеннями показників 

вуглеводного, білкового, ліпідного та енергетичного обмінів. Протягом експозиції 

мав місце лімфоцитарно-еозинофільний лейкоцитоз, зниження співвідношень Н/М, 

Н/Е, Лф/Е, М/Е, особливо при дії ТІМ на основі базальтових волокон з 

формальдегідом (р<0,01). Суттєвих змін зазнали кількісні параметри 

імунокомпетентних клітин (ІКК, рис. 5).  

А Б 

Рис. 5 Динаміка популяцій імунокомпетентних клітин при інтратрахеальному 

введенні волокнистих ТІМ: 1 гр – скловолокно; 2 гр – кам’яна вата; 3 гр – базальтове 

волокно (* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001) 

 

Так, скловолокнисті ТІМ проявляли найбільшу специфічну реакцію із 

зростанням більш ніж в 2,5 рази числа NK-кілерів (р<0,001) і зниженням майже 

наполовину Т-супресорів, що є ознаками імуно-запалювальної реакції. На відміну 

від них, матеріали з мінеральних і базальтових волокон проявляли лише адаптивні 

та менш виражені імуно-запальні процеси. Виявлено достовірне підвищення 

концентрації основного секреторного імуноглобуліну Ig А в сироватці крові у 

експонованих тварин 1-ї та 2-ї груп на 13,3 і 20,0%, відповідно (р<0,05). Стимуляція 

його синтезу в організмі обумовлена подразненням слизової оболонки у відповідь на 

дію частинок і подразнюючих речовин у паровій фазі, що може свідчити про 

розвиток хронічних запальних процесів. Отримані результати корелюють з 

дослідженнями інших авторів (Ю.І. Кундієв, А.В. Басанець, 2012; M. Riccо еt al., 

2016), які виявили підвищення Ig А в сироватці крові у хворих на пнєвмоконіоз, 

зокрема, силікоз. 

Для більш детального вивчення механізмів токсигенної імунопатії  як 

дизрегуляційної патології не на традиційній ініціальній, а продуктивній фазі, було 

проведене додаткове двоетапне дослідження білих щурів при внутрішньочеревному 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricc%C3%B2%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26423329
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(в/чр) введенні суспензії фрагментів волокнистих ТІМ на основі  мінеральних 

волокон в динаміці хронічного експерименту. Як свідчать одержані результати, 

просліджується характерна двофазна реакція більшості значущих біохімічних, 

морфологічних та імунних маркерів та паттернів хімічної патології. Вивчення 

популяції основних ІКК показало, що абсолютна кількість Т-лімфоцитів при в/чр 

введенні ТІМ у всіх піддослідних групах збільшилася в 1,5-1,7 рази (р0,05). При 

цьому абсолютна кількість Т-хелперів і Т-супресорів також пропорційно зростала; 

активація Т-хелперів викликала у відповідь збільшення в 1,7-2,0 рази кількості В-

лімфоцитів (р<0,01). Вже через 2 міс. експозиції виявлена тенденція до зниження 

концентрації Ig А до 21,2% (р<0,05), яка зберігалася до кінця експерименту (4 міс.).   

Імунні зрушення корелювали з активацією анаеробного гліколізу (підвищення 

активності ЛДГ у сироватці крові на 35,0-82,3%, р<0,05), мобілізацією ліпідів 

(зростання загальних ліпідів і тригліцеридів) з одночасним зниженням рівня 

холестерину і концентрації білка в сироватці крові на 20,4-22,1% (р<0,05). Виявлені 

біохімічні зрушення кореспондуються з  результатами морфологічних досліджень. 

Після 4-х місяців експозиції в печінці виявлені зерниста дистрофія гепатоцитів і 

гіперплазія клітин Купфера, дрібні осередки лімфомакрофагальної інфільтрації 

паренхіми; повнокров'я центральної вени; вогнищевий некроз з переходом в склероз 

і запальна лімфомакрофагальная інфільтрація; в нирках -  лімфомакрофагальна 

інфільтрація, розширення інтратубулярних капілярів, дистрофія канальцевого 

епітелію, повнокров'я капілярів ниркових клубочків з ділянками розширення 

капсули ниркового тільця. 

Таким чином, різні за розмірами і складом мінеральні волокна, у поєднанні із 

фенол-формальдегідним зв’язуючим є джерелами дисфункції клітинного і 

гуморального імунітету, що підтверджує участь імуно-запальних і алергічних 

механізмів в патогенезі хронічних уражень волокнистими ТІМами. Вони можуть 

ініціювати розвиток патології реактивного дизрегуляційного характеру. 

В цілому, представлені в п’ятому розділі результати вивчення комбінованої дії 

типових компонентів ПМТП не тільки підтверджують дозозалежний характер 

токсигенних зрушень, а й розкривають важливу особливість у характері реакцій, що 

притаманні саме малим дозам на рівнях, близьких до Limchr, LOAEL та NOAEL. 

Вони полягають у домінуванні механізмів специфічної дії над інтегральними 

реакціями, що має важливе значення для реформування системи гігієнічної 

регламентації сучасних ПМТП.  

Узагальнення результатів досліджень. Аналіз даних літератури, 

багаторічний досвід науково-дослідних та експертних робіт з проблеми гігієни і 

токсикології полімерів свідчать, що за останні десятиріччя  суттєво змінилися обсяг, 

склад, сфера та технологічні умови застосування ПМ в транспортній галузі, а також 

завдання та вимоги щодо їх гігієнічної регламентації. Останні обумовлені процесом 

реформування системи охорони здоров’я у зв’язку з тенденцією євроінтеграції 

України, а також переглядом міжнародної та національної нормативно-законодавчої 

бази хімічної безпеки на основі принципів сталого розвитку, примату еколого-

гігієнічних пріоритетів та новітніх науково обгрунтованих рішень. Саме 

розв’язанню цієї актуальної проблеми були підпорядковані мета, завдання та 

методологія проведених досліджень. 
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У зв’язку з необхідністю гармонізації національної критеріально-методичної 

бази гігієнічної регламентації ПМ у відповідності з Міжнародною програмою 

“Toxicity Testing-21” (“ТТ-21”)  було приділено особливу увагу розробці нових та 

адаптації методів комплексних експериментальних  досліджень in vivo та in vitro з 

метою застосування більш інформативних, чутливих та специфічних біомаркерів, 

удосконалення матеріально-технічної бази, з одного боку, і, з іншого, оптимізації 

термінів проведення випробувань. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що ПМТП характеризуються 

багатокомпонентним складом, широким спектром і складною кінетикою міграції 

хімічних компонентів полімерних смол та допоміжних речовин (більше 50 

найменувань), як в модельних дослідженнях, так і безпосередньо на об'єктах 

транспорту в різних умовах експлуатації. Їм притаманні комбінована і комплексна 

токсичність, яка супроводжується, особливо у транспортній галузі, сумісною дією з 

фізичними, біологічними та психофізіологічними факторами на організм 

працюючих та населення. Встановлено, що в механізмах комбінованої дії 

компонентів ПМ, які  мігрують у повітря в процесі експлуатації транспортних 

засобів, специфічні зрушення, як правило, домінують над інтегральними. Системний 

дизрегуляційний характер специфічних реакцій передбачає можливість взаємодії 

метаболічних, імунних, гормональних, вегетативних і психофізіологічних 

функціональних змін адаптивно-компенсаторного і пошкоджуючого (патологічного) 

генезу. Тому число можливих варіантів ефектів, зумовлених комбінованою дією 

компонентів ПМТП, суттєво зростає та подовжується у часі. Це обумовлено 

часозалежним регресним режимом міграції, рівнями забруднення переважно в 

діапазоні Limchr і LOAEL, подовженим (хронічним) контактом, нелінійною 

динамікою адаптивних, компенсаторних та патологічних зрушень в організмі-

реципієнті. В більшості проведених експериментів спостерігали підвищення 

чутливості організму в ході комбінованої, комплексної та сумісної дії досліджених 

токсикантів (на прикладі антипіренів, наповнювачів, пігментів, пластифікаторів, 

стабілізаторів, продуктів термодеструкції) з порушенням принципу залежності 

«доза-ефект», яка  зміщується до нижчих рівнів і визначається конкретними 

властивостями типових токсикантів. Виявлені зміни також кореспондуються з 

результатами нещодавніх досліджень інших авторів, особливо у зв’язку з 

підвищенням уваги до проблеми полімерних відходів, у забрудненні довкілля яким 

транспорту належить одне з провідних місць. Приблизно 8 млн. т ПМ щорічно 

потрапляє у Світовий океан і, згідно з підрахунками, 5,25 трлн пластикових 

частинок циркулюють в океанських поверхневих водах (M. Smith et al., 2018). З 

урахуванням комплексного характеру проблеми, в нашій роботі при обґрунтуванні 

гігієнічних регламентів компонентів ПМ (ГБЦД, ДБДФО, поліакрилат натрію – 

«акумер») були враховані вимоги до Системного регламентування хімічних речовин 

у різних середовищах та їх екологічні особливості. 

Проведені дослідження дозволили запропонувати і винести на обговорення 

нову концепцію і методичну основу (методологію) комплексної токсиколого-

гігієнічної оцінки та гігієнічної регламентації ПМТП, яка у графічній формі 

представлена на рис. 6.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30116998
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Рис. 6 Інтегральна схема розробки і обґрунтування наукових підходів до гігієнічної 

регламентації ПМТП. 

Концепція об’єднує два блоки: 1. хімічної безпеки ПМТП з урахуванням умов 

експлуатації і реалізації небезпечних властивостей та 2. гігієнічної регламентації на 

основі національного законодавства і вимог “ТТ-21”. Принципово новими 

елементами загального принципу успішного застосування ПМТП є об’єднання в 

єдину систему технологічних і експлуатаційних властивостей (якість та 

ефективність), з одного боку, і безпеку у найбільш широкому розумінні (комплексна 

гігієнічна регламентація), з іншого. 

Наступним кроком є розмежування експертизних випробувань і наукових 

досліджень. Запропоновано і впроваджено прогресивну систему попередніх 

токсиколого-гігієнічних досліджень на стадіях дослідно-конструкторських робіт, 

синтезу та маломасштабного виробництва. Вперше такий підхід було апробовано на 

виробництві «Промінвест Пластик», де було випущено вітчизняні матеріали для 

кабельної промисловості, які успішно конкурують на світовому ринку, а також ПАТ 
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«Крюківський вагонобудівний завод», ряді підприємств, що входять до  

Всеукраїнської асоціації «Виробники пінопласту» України тощо. 
Дослідження в цьому напрямку представляють безсумнівний інтерес, 

особливо для вирішення широкого кола питань щодо збереження здоров’я, 

підвищення надійності та ефективності праці робітників транспорту, пасажирів та 

водіїв власних автотранспортних засобів. Поставлені завдання входять до числа 

першочергових, мають велике науково-теоретичне та практичне значення, тому 

накопичений досвід плідної творчої співпраці науковців, розробників, виробників 

ПМ та експлуатаційників транспортної та інших галузей економіки мають бути 

подовжені та розвинуті. Вони стануть основою подальшого реформування і 

суттєвого підвищення ефективності системи гігієнічного регламентування 

полімерних матеріалів і хімічної безпеки на транспорті. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

У найближчій перспективі незалежні компетентні лабораторії, які, згідно з 

світовою практикою, проводять експертизу і здійснюють гігієнічну регламентацію 

полімерних матеріалів, будуть керуватися оновленою схемою: 

1. Першим етапом гігієнічної регламентації ПМ на стадії експериментального 

виробництва мають бути оптимізація і узгодження технологічних, експлуатаційних 

та токсиколого-гігієнічних властивостей новостворених матеріалів. 

2. Другий етап виконується в умовах експлуатації матеріалів та виробів за 

встановленими галузевими регламентами, іншими нормативно-методичними 

документами стосовно різних видів транспорту, специфіки транспортних засобів, 

переважно – експрес-методами. 

3. Третій етап узгоджується з функціонуванням системи професійного та 

громадського здоров’я з урахуванням специфіки транспортної галузі та включає 

поєднані заходи щодо безпечного застосування полімерної продукції на транспорті з 

оцінкою стану здоров’я і захворюваністю робітників транспорту і населення. 

4. Гігієнічна регламентація ПМТП на етапі запобігання надзвичайних ситуацій 

вирішується шляхом поєднання вимог та засобів забезпечення вибухової, пожежної 

та хімічної безпеки відповідної продукції за встановленими національними та 

міжнародними регламентами. 

5. Одним з відносно нових пріоритетних розділів гігієнічної регламентації 

ПМТП є еколого-гігієнічна складова, яка знаходиться переважно в сфері управління 

та поводження з полімерними відходами. 

6. Комплексні наукові дослідження в сфері хімічної безпеки на всіх етапах 

життєвого циклу ПМТП носять випереджаючий характер і проводяться при тісній 

співпраці з розробниками, виробниками та експлуатаційниками цієї продукції і 

транспортних об’єктів.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації на підставі комплексних експериментальних та натурних 

(виробничих)  токсиколого-гігієнічних досліджень проведено теоретичне 

узагальнення та практичне вирішення актуальної проблеми медицини транспорту, 

праці та профілактичної медицини щодо обгрунтування і розробки наукових 
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підходів до удосконалення системи гігієнічної регламентації полімерних матеріалів 

як однієї з провідних складових управління  хімічною безпекою на транспорті.  

1. Проведені дослідження свідчать, що номенклатура сучасних ПМТП за 

останні десятиріччя суттєво змінилася: найбільш поширеними стали композитні 

матеріали на основі поліефірних смол, поліамідів та полівінілхлориду (23,2%, 

17,4%, 13,7%, відповідно). Під час виробництва, ремонту та на протязі всього 

терміну експлуатації транспортних засобів полімери проявляють небезпечні для 

здоров’я і життя робітників та населення властивості, пов’язані переважно з 

міграцією у повітря складного комплексу летких хімічних речовин, токсичних 

продуктів термодеструкції переважно у надзвичайних ситуаціях, а також 

утворенням полімерних відходів, що є передумовою удосконалення системи їх 

гігієнічного регламентування. 

2. Аналіз результатів досліджень 328 ПМ та 66 ЛФМ дозволив встановити, що 

серед визначених у повітрі 53 летких хімічних речовин до першого класу 

відносяться 5,7%, другого і третього - по 32,1%, а 30,1% - до четвертого класу 

небезпеки. В повітрі обстежених транспортних засобів концентрації бутилакрилату, 

етилацетату, стиролу, формальдегіду та інших компонентів перевищували ГДКсд у 

1,5-3,5 разів; а сумарне забруднення повітря пасажирських вагонів леткими 

сполуками за коефіцієнтом Аверьянова досягало 4,2 -11,8 одиниць. У більш ніж 90% 

відібраних зразків пилу визначено вміст броморганічних сполук (антипіренів) та 

ефірів фталевої кислоти (пластифікаторів) на рівні 3,5-12,4 та 1,9-6,8 мг/10 г пилу, 

відповідно. В модельних умовах в перші 3-15 діб експозиції хімічне забруднення 

визначається переважно компонентами полімерної основи та розчинників, тоді як в 

умовах експлуатації домінують складові добавок (пластифікаторів, антипіренів, 

стабілізаторів, пігментів тощо). У 92,7% матеріалів при термодеструкції рівень 

міграції токсичних речовин підвищувався до критичних для життя людини рівнів 

(>CL50), що вимагає включення результатів дослідження цих показників  до числа 

обов’язкових при гігієнічній регламентації ПМТП.  

3. Експозиція комбінаціями компонентів ПМ в діапазоні порогів гострої, 

підгострої та субхронічної дії (в долях 1/50-1/100  від LD50/LC50 або 1/10-1/20 від 

Limac) при різних шляхах надходження в організм за традиційною схемою 

призводить до типових функціонально-метаболічних зрушень в організмі 

експериментальних тварин переважно за інтегральними механізмами оксидативного 

стресу, активації анаеробних і пригнічення аеробних ланок енергетичного обміну, 

мембранотоксичної дії та ферментопатій зі зміною активності ЛДГ, Г-6-ФДГ, СДГ, 

КА, СОД, ГП, ГР та продуктів ПОЛ (ДК та МДА) - у 1,8-3,7 разів (p<0,05). Ці 

показники залишаються інформативними біомаркерами при вирішенні завдань 

хімічної безпеки на виробництві, гігієнічному нормуванні та регламентації нових 

ПМТП, що визначає напрямки  експертизних досліджень ПМ та їх комплексів у 

відповідності з Міжнародною програмою “Toxicity Testing-21”. 

4. Характерна для ПМТП тенденція зниження під час експлуатації міграції 

хімічних речовин до рівнів Limchr  і LOAEL закономірно переводить їх за ступенем 

токсичної дії на організм до категорії факторів малої інтенсивності, які виступають 

як нейротоксиканти, ендокринні деструктори, імуносупресори, модулятори і 

алергени з одночасним перерозподілом гігієнічної значущості досліджених ефектів 
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від інтегральних до специфічних, переважно системного дизрегуляційного ґенезу. 

При хронічній комбінованій дії компонентів ПМ вони проявляються у змінах 

паттернів поведінкових реакцій на 29,8-66,6% (p<0,05), активацією САС 

(зростанням екскреції А на початкових стадіях (на 29,4-35,0% (p<0,05) та 

зниженням рівнів нейротрансмітерів (НА і ДА) на 20,0-30,0% (p<0,05) у віддалені 

терміни; дисбалансом у співвідношенні тіреоїдних гормонів - зниженням 

концентрацій як вільних, так і зв'язаних форм Т4 та Т3, особливо при комбінованій 

дії, - більш ніж у 1,3-1,6 рази, (p<0,05); репродуктивною токсичністю (збільшенням 

доімплантаційної загибелі ембріонів майже у 2,0 рази по відношенню до ізольованої 

дії (p<0,05). 

5. Одним з провідних дизрегуляційних механізмів є розвиток імунопатій та 

ендотеліальної дисфункції з активацією клітинної (лімфоцитарно-макрофагальної) 

ланки імунітету, збільшенням в 2,9 разів (p<0,01) абсолютної кількості ЦЕК, 

переважно у вираженій стадії апоптозу - майже на 22,2% (p<0,01); зростанням рівню 

ЕТ-1 - в 2,0 рази (p<0,01), зниженням вмісту оксидів азоту на 36,8% (p<0,01), що 

відкриває можливості для застосування розроблених та адаптованих методів як 

інформативних біомаркерів функціонально-метаболічних зрушень при 

експериментальному моделюванні патології хімічного ґенезу. 

6. Тривала експозиція організму лабораторних тварин волокнистими 

матеріалами викликає різноспрямовані зміни показників всіх ланок імунної системи 

(неспецифічної і специфічної, клітинної та гуморальної складових). Помірний 

лейкоцитоз (в 1,16-1,75 рази, p<0,05), зміна співвідношень різних типів клітин 

лейкоцитів (збільшення Н/ЛФ на 12,9 - 32,2%, p<0,05),  зниження в 1,5-2 рази 

фагоцитарної активності нейтрофілів (p<0,05) свідчить про активацію 

неспецифічних гомеостатичних стресорних механізмів за типом системної імуно-

запальної реакції у відповідь на хімічну та механічну травму. Активація специфічної 

клітинної ланки імунітету супроводжувалася збільшенням Т-лімфоцитів на 

початкових термінах експерименту в 1,5-1,7 рази (p<0,05), підвищенням кількості 

В-лімфоцитів в 1,7-2,0 рази (p<0,01) і в 1,6 разів - абсолютної кількості NK-клітин 

(p<0,001) з ознаками дисбалансу в співвідношенні окремих субпопуляцій 

лімфоцитів і підвищенням значень ІРІ. 

7. На основі проведених досліджень для зниження невизначеності і 

підвищення валідності результатів комплексної оцінки ПМТП в ході гігієнічної 

регламентації обгрунтовано: 

- доцільність введення інтегрального показника гігієнічної безпеки (ІПГБ ПМ), який 

поряд з концентраціями хімічних речовин в повітрі транспортних засобів, враховує 

також  клас небезпеки провідних компонентів та насиченість ПМ у приміщеннях з 

подовженим перебуванням людей; апробація застосування ІПГБ ПМ показала, що 

49,2% досліджених матеріалів може допускатися без обмежень (до 6 балів), 37,9% – 

з обмеженнями за насиченістю  (6-10 балів) і 12,9% – не допускаються у закладеній 

проектами насиченості (більше 10 балів); 

- для математичного моделювання комбінованої дії компонентів ПМ найбільш 

придатними визнано мультиваріативні  моделі  зі спрощенням і удосконаленням за 

рахунок введення додатково коефіцієнту К, який характеризує співвідношення 

лінійного і нелінійного компонентів комбінованої дії: К > 2,5 – менш ніж адитивний 
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ефект (фаза переважного  розвитку адаптаційних процесів);  2,5 ≤ К ≥ 1,5 – 

адитивний ефект (фаза компенсації);  К < 1,5– більш ніж адитивний ефект (фаза 

переважного розвитку пошкоджуючих змін за результатами моделювання).  

8. Результати проведених досліджень дозволили обгрунтувати необхідність  

виділення волокнистих теплоізоляційних матеріалів, кабельної та електротехнічної 

полімервмісної продукції у окрему групу за вимогами і змістом гігієнічної 

регламентації: 

- волокнисті матеріали в процесі нанесення і експлуатації забруднюють повітря 

транспортних засобів компонентами полімерних зв’язуючих (формальдегід на рівні 

0,16-2,15 мг з кожного кг матеріалу) та мінерального пилу з вмістом мінеральних 

волокон діаметром 3-15 мкм в концентраціях до 2 мг/м3 із суттєвим зростанням при 

характерних для транспорту вібраційному навантаженні та термодеструкції; 

- кабельна продукція найчастіше являється чинником ініціації пожежі (за 

статистикою у 18-22% випадків) і представляє небезпеку для життя і здоров’я 

людини за якісними і кількісними особливостями токсикогенезу; розроблена нова 

комплексна методика досліджень, яка захищена патентами на винахід і корисну 

модель, впроваджена в практику і є основою безпечного застосування і 

використовується для цілей гігієнічної регламентації. 

9. Проведені комплексні експериментальні токсиколого-гігієнічні дослідження 

провідних класів ПМТП, результати гігієнічного моніторингу у виробничих умовах 

та розроблені нові методи і критерії їх досліджень дозволили обґрунтувати наукові 

підходи до гігієнічної регламентації полімерних матеріалів з урахуванням сфери, 

насиченості, особливостей їх застосування на транспорті, що сприяє переходу від 

оцінки окремих хімічних речовин до сучасного управління хімічною безпекою в 

транспортній галузі.  
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правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних 

наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. - Державне 

підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ 

України», Одеса, 2018.  

У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення актуальної проблеми профілактичної медицини щодо безпечного 

застосування полімерних матеріалів транспортного призначення з урахуванням їх 

фізико-хімічних, токсиколого-гігієнічних, технологічних і експлуатаційних 

властивостей, а також механізмів комбінованої, комплексної та поєднаної дії 

компонентів, обґрунтування та впровадження нових наукових підходів до 

вдосконалення системи їх гігієнічної регламентації. 

У сучасній транспортній галузі найбільш широко застосовуються композитні 

поліефірні (23,2%), поліамідні (17,4%) і ПВХ (13,7%) матеріали. Встановлено, що 

формування хімічного забруднення транспортних засобів на ранніх термінах 

експлуатації пов'язано з полімерною матрицею і розчинниками, у віддалені строки - 

переважно з такими компонентами, як антипірени, пластифікатори, стабілізатори та 

ін. У виробничих умовах і надзвичайних ситуаціях (високі концентрації на рівні 

Limac) при комбінованій дії переважає інтегральна токсичність, а підчас тривалої 

експлуатації (низькі концентрації на рівні Limchr – як фактори малої інтенсивності) - 

дизрегуляційні ефекти в нервовій, ендокринній, імунній системах з ознаками 

ендотеліальної дисфункції; запропоновано математичну модель оцінки. 

Аргументовано перегляд поняття «гігієнічна регламентація полімерних матеріалів», 
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що дозволяє перейти від контрольної до управлінської функції і зростання 

зацікавленості виробників у підвищенні якості та безпеки продукції. 

Ключові слова: полімерні матеріали, транспорт, хімічна безпека, комбінована 

дія, фактори малої інтенсивності, дизрегуляційні патологія, гігієнічна регламентація.  
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Третьякова Е. В. Химическая безопасность полимерных материалов транспортного 
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патология. - Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский 

институт медицины транспорта МЗ Украины», Одесса, 2018. 

В диссертационной работе проведено теоретическое обобщение и   

практическое решение актуальной проблемы профилактической медицины по 

безопасному применению полимерных материалов транспортного назначения с 

учетом их физико-химических, токсиколого-гигиенических, технологических и 

эксплуатационных свойств, а также механизмов комбинированного, комплексного и 

сочетанного действия компонентов, обоснование и внедрение новых научных 

подходов к совершенствованию системы их гигиенической регламентации. 

В современной транспортной отрасли наиболее широко применяются 

композитные полиэфирные (23,2%), полиамидные (17,4%) и ПВХ (13,7%) 

материалы. Установлено, что формирование химического загрязнения среды  на 

ранних сроках эксплуатации связано с полимерной матрицей и растворителями, в 

отдаленные сроки – преимущественно с такими компонентами, как  антипирены, 

пластификаторы, стабилизаторы и др. В производственных условиях и 

чрезвычайных ситуациях (высокие концентрации на уровне Limac) при 

комбинированном действии преобладает интегральная токсичность, а при 

длительной эксплуатации (низкие концентрации на уровне Limchr – как факторы 

малой интенсивности)–дизрегуляционные эффекты в нервной, эндокринной, 

иммунной системах с признаками эндотелиальной дисфункции. Предложена 

математическая модель оценки. Аргументирован пересмотр понятия «гигиеническая 

регламентация полимерных материалов», что позволяет перейти от контрольной к 

управленческой функции и росту заинтересованности изготовителей в повышении 

качества и безопасности продукции. 

Ключевые слова: полимерные материалы, транспорт, химическая безопасность, 

комбинированное действие, факторы малой интенсивности, дизрегуляционная 

патология, гигиеническая регламентация. 

ABSTRACT 

Tretyakova O. V. Chemical safety of polymeric materials for transport purposes 

application as a toxicological and hygienic problem. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. The dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of 

biological sciences in the specialty 14.02.01 - hygiene and professional pathology. - State 

Enterprise "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health 

of Ukraine", Odessa, 2018. 

The thesis is devoted to the complex research of polymeric materials of transport 

purposes, the developing of new scientific approaches to their hygienic regulation taking 
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into account physical, chemical, toxicological, hygienic, technological and operational 

features, mechanisms of combined action of volatile components, in regular operating 

conditions, as well as  in the emergent situations. Оn this basis was proposed and 

implemented in the practice the complex of preventive and corrective measures to reliably 

of ensuring the chemical safety in transport. The researches showed that the most widely 

used in the modern transport are composite polyesters (23,2%), polyamide and fiberglass 

(17,4%), PVC (13,7%) materials. The most dangerous in the toxicological and hygienic 

sense were fiberglass, polyvinylchloride and paper-laminate plastics, which is due to the 

kinetics of the migration of chemical compounds and their high saturation in transport 

objects. 

Total pollution of the passenger wagons with volatile compounds (the sum of the 

ratios of the concentrations found for all substances to their TLV in the atmosphere) 

ranged from 4,2 to 11,8 points (the standard – 1.0). The peculiarities of the formation of 

chemical pollution in the spatial and temporal aspect, taking into account the exploitation 

periods, were associated with the polymer matrix and solvents, In the long term operation 

the hygienically significant components are flame retardants, plasticizers, heavy metals as 

stabilizers and pigments, etc. The research has established significant dose-time dependent 

differences in the toxic effects of occupationally caused components, on the one hand, and 

in terms of exploitation of transport facilities, on the other. For the first characteristic, 

traditional dysadaptative and pathological effects are predominantly of a integral toxicity, 

whereas in the second one - there are developing predominantly disregulation shifts.  

Combined effects in the chronic exposure of animals are accompanied by an 

increase in toxic-allergenic processes with signs of cumulative effects, mainly at later 

periods of exposure and are caused not only by damaging, but also by signaling and 

modulating mechanisms of interacting toxicants action, especially taking into account the 

developing of endothelial dysfunction, indicating the systemic nature of the observed 

changes. In general, the performed researches have shown that "low intensity" polymeric 

factors, in contrast to chemical substances of industrial origin, especially in combined 

action, exhibit predominantly neurotoxic, immune, nephrotoxic effects, signs of 

endothelial dysfunction with cellular cooperation and viability discoordination, and also 

act as endocrine disruptors. The revealed mechanisms of the combined action of the 

polymeric materials components at different levels of biological organization contribute to 

the formation of a systemic response at the organism level, which can be regarded as the 

formation of systemic dysregulation pathology. The established regularities have allowed 

to recommend the new informative and sensitive biomarkers for use in the course of 

complex tests of polymers of transport assignment. 

Thus, the revised notion of the polymeric materials and products hygienic regulation 

allows us to move from predominantly controlling to managerial functions, which, in 

accordance with the International Program “Toxicity Testing-21” expressed in a market 

economy, opens up the opportunity for manufacturers and operators to combine the 

responsibility for quality and safety with an interest in improving the efficiency of the set 

of preventive measures. 

Key words: polymeric materials, transport, chemical safety, combined action, factors of 

low intensity, dysregulation pathology, hygienic regulation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГБЦД - гексабромциклододекан 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ДБФ – дибутілфталат 

ІПГБ – інтегральний показник гігієнічної безпеки 

КІЕПП – кабельна і електротехнічна полімерна продукція  

ЛПТ – леткі продукти термодеструкції 

ЛФМ – лакофарбові матеріали  

ПМ – полімерні матеріали  

ПМТП – полімерні матеріали транспортного призначення 

ТІМи – теплоізоляційні матеріали 

LOAEL – lowest-observed-effect level– пороговий рівень шкідливої дії. 


