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АНОТАЦІЯ 

Третьякова О. В. Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного 

призначення як токсиколого-гігієнічна проблема. – Кваліфікаційна наукова 

праця на 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. 

Метою роботи було 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. 

Для досягнення поставленої мети в роботі використані високо чутливі і 

селективні гігієнічні, хіміко-аналітичні, токсикологічні, фізіологічні, 

біохімічні, імунологічні, цитологічні, морфологічні, статистичні методи 

дослідження, значну частину яких було адаптовано та розроблено спеціально 

для виконання поставлених завдань.  

За результатами проведених комплексних досліджень 328 полімерних 

матеріалів транспортного призначення вперше в теорії і практиці гігієни і 

токсикології полімерів, медицини транспорту і профілактичної медицини 

виділені пріоритетні у токсиколого-гігієнічному плані класи полімерів, 

обґрунтовані наукові підходи до створення нової системи гігієнічної 
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регламентації полімерних матеріалів транспортного призначення з 

урахуванням фізико-хімічних властивостей, сфери і особливостей умов їх 

застосування (висока насиченість, підвищена температура, вологість повітря, 

вібрація тощо), механізмів комбінованої дії компонентів.  

Встановлені закономірності міграції у повітря транспортних засобів і 

об’єктів летких компонентів полімерних матеріалів їх потенційний вплив на 

умови життєдіяльності робітників транспортної галузі та широких 

контингентів населення в якості пасажирів і туристів. Проведені дослідження 

показали, що найбільш широко у сучасній транспортній галузі 

застосовуються композитні поліефірні (23,2%), поліамідні матеріали та 

склопластики (17,4%), ПВХ (13,7 %), та матеріали на основі фенол-

формальдегідних смол (до 10,6%). Крім того, 35,1% матеріалів мають іншу 

основу. Для порівняльної оцінки було запропоновано застосування 

інтегрального показника гігієнічної безпеки полімерних матеріалів 

(ІПГБПМ), який враховує величину міграції хімічних сполук, їх клас 

небезпеки та насиченість матеріалу на об’єкті. Серед досліджених матеріалів 

найбільш небезпечними у токсиколого-гігієнічному сенсі виявилися 

склопластики, полівінілхлоридні та паперово-шаруваті пластики, що 

обумовлено, як кінетикою міграції хімічних сполук, так і їх  високою 

насиченістю на транспортних об’єктах. 

Сумарне забруднення залізничних вагонів леткими сполуками (сума 

відношень знайдених концентрацій всіх речовин до їх ГДКа.п.) склало  від 4,2 

до 11,8 одиниці. Забруднення пилу, що був відібраний у салонах 

транспортних засобів, полібромдифенілефірами (антипірени) та ефірами 

фталевої кислоти (пластифікатори), виявлено більш ніж у 90 % зразків. 

Отримані результати моніторингу транспортних засобів підтверджують 

гігієнічно значущу роль полімерів у формуванні хімічного навантаження на 

організм працюючих і пасажирів. Встановлено особливості формування 

хімічного забруднення у просторово-часовому аспекті з урахуванням  строків 

експлуатації: на ранніх строках експлуатації, виявлена присутність хімічних 
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речовин в гігієнічно значущих концентраціях, пов’язаних із полімерною 

матрицею та розчинниками (стирол, формальдегід, вінілхлорид, етилацетат, 

бензол, бутанол тощо), у віддалені терміни – із додатковими компонентами 

полімерних матеріалів (бромвмісні антипирени, фталеві пластифікатори, 

важкі метали тощо). 

Лімітуючим критерієм безпечного застосування полімерів на 

транспорті у надзвичайних ситуаціях є їх займистість та горючість з 

утворенням токсичних продукти термодеструкції і піролізу. Розроблені нові, 

диференційовані, захищені патентами України, підходи до оцінки різних 

видів полімерної продукції (конструкційних, декоративно-оздоблювальних, 

теплоізоляційних матеріалів, кабельних та електротехнічних виробів), які 

дозволяють забезпечити надійність отриманих результатів і, згідно з 

розробленими і затвердженими у встановленому порядку нормативними 

документами, суттєво підвищити пожежну безпеку транспортних засобів, 

робітників транспортної галузі та населення. 

Полімерні матеріали представляють собою специфічний об’єкт в плані 

хімічної небезпеки, обумовлюючи ризик виникнення функціональних 

зрушень, отруєнь та захворювань хімічної етіології залежно від виду 

матеріалу та полімерних комплексів, а також умов і строків контакту з ними  

робітників і населення. Життєвий цикл матеріалів та виробів поділяється на 

чотири етапи: 1-й – синтез полімеру і виробництво полімервмісної продукції; 

2-й – експлуатація матеріалів та виробів у відповідних до призначення 

умовах (штатних умовах експлуатації); 3-й – поведінка полімерів і виробів у 

надзвичайних (аварійних) ситуаціях, перш за все, при пожежах; 4-й – 

поводження з полімерними відходами. Ці етапи суттєво різняться за складом 

забруднювачів та діючими дозами і концентраціями небезпечних 

компонентів. Тому, одним із основних першочергових завдань сучасної 

профілактичної токсикології є необхідність вивчення механізмів 

комбінованої дії низьких доз і концентрацій компонентів полімерних 
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матеріалів, які можуть викликати неоднозначні специфічні ефекти, що 

виходять за межі традиційної токсикометрії.  

Дослідженнями встановлено суттєві дозо-часозалежні відмінності у 

токсичних ефектах виробничого ґенезу, з одного боку, і в умовах 

експлуатації транспортних об’єктів, з іншого. Для першого характерні 

традиційні дизадаптаційні та патологічні ефекти переважно загально 

токсичної дії, тоді як у другому – розвиваються дизрегуляційні системні 

зрушення. Серед таких нейротоксичні ефекти комбінованої дії 

пластифікатора дибутилфталата (ДБФ) і антипирена 

гексабромциклододекана (ГБЦД). Якщо на початкових етапах експерименту 

простежувалася незалежна дія з домінуванням ефектів ДБФ (особливо за 

показниками моторних реакцій), то вже на 8-му тижні експерименту виявлені 

ефекти сумації (в емоційній сфері – зниження показників на 48,5%, р<0,05), і 

потенціювання (на 12-му тижні) за показниками, які характеризують 

когнітивну сферу (збільшення на 55,9%, р<0,05). Це, ймовірно, відображає 

прояв залежності час-ефект, пов'язаний з розвитком не токсичних, а 

віддалених наслідків, де домінуюча роль вже належить ГБЦД. Вивчення 

вмісту і співвідношення КА і їх попередника (ДОФА) показало, що цей 

процес носить також фазовий характер – активація на початкових етапах 

(збільшення екскреції А на 29,4-35,0 %) і зниження співвідношення НА/А (8-

й тиждень) при експозиції ДБФ та ДБФ+ГБЦД до 2,2 і 2,3 у порівнянні з 

контролем (2,8). На 12 тижні найбільш вираженим було пригнічення синтезу 

і виведення з сечею попередника КА – ДОФА, особливо при комбінованій дії 

– 57,5 % (р<0,001). Встановлено статистично достовірні зміни показників 

функції щитоподібної залози – зниження концентрації як вільних, так і 

зв'язаних форм тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3), особливо при дії 

ГБЦД та комбінації ДБФ+ГБЦД (більш ніж у 1,3–1,6 раза (р<0,01) у 

порівнянні із ізольованим впливом. Дослідження довгострокового впливу 

антипірену ГБЦД виявило порушення здатності самок до запліднення, а 

одночасний вплив ДБФ+ГБЦД викликав посилення даного ефекту –
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доімплантаційна загибель ембріонів збільшилася майже удвічі по 

відношенню до ізольованого впливу ГБЦД.  

Дослідження комбінації пластифікатора ДБФ та пігмента CdCl2 

виявило, що в механізмах їх комбінованої дії простежується розвиток 

токсико-алергенного процесу по типу гіперчутливості сповільненої дії (ГСП) 

(зростання показника РСАЛ до 2,26 ± 0,15 бала, лейкоцитів та еозинофілів у 

1,29 – 1,45 раза по відношенню до контролю, р<0,01). Реалізація часо-

ефективної залежності на пізніших термінах спостереження (72-й) 

супроводжується розвитком імуно-запальних реакцій (активацією клітинної 

лимфоцитарно/макрофагальної ланки імунної відповіді та підвищення 

кількості промоноцитів майже у 2 раза, р<0,01) та ознаками ендотеліальної 

дисфункції, що найбільш виражена при комбінованому впливі: зростання 

кількості циркулюючих в крові ендотеліоцитів (в 2,9 раза, р<0,001) та зміною 

співвідношення живі/мертві на користь живих в стані вираженого апоптозу 

(на 22,2%, р<0,01). Одночасно при комбінованому впливі виявлено 

підвищення рівня ендотеліну-1 і церулоплазміну (1,5 і 2,0 раза, р<0,001 ), та 

зниження вмісту оксидів азоту (на 36,8%, р<0,01) у плазмі крові по 

відношенню до ізольованої дії досліджених компонентів. Це підтверджується 

характером морфологічних змін в аорті у експериментальних тварин. 

Комбіновані ефекти при експозиції тварин ДБФ+CdCl2 супроводжувалися 

посиленням токсико-алергенних процесів з ознаками кумуляції переважно на 

більш пізніших термінах експозиції, коли CdCl2  вже виступає в якості 

модулюючого фактору, який посилює алергенну дію ДБФ і елементами 

потенціювання, особливо з урахуванням показників ендотеліальної 

дисфункції, що свідчать про системний характер спостерігаємих змін. 

Токсико-алергенні процеси охоплюють також лімфоїдний апарат слизової 

оболонки тонкого кишечнику (збільшення числа і розмірів фолікулів, 

лімфоїдна інфільтрація). що створює умови для формування аутоімунних 

реакцій в організмі. Виявлені також метаболічні зміни у тканинах нирок та 

головного мозку, що проявляються різноспрямованими змінами біохімічних 
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показників, а особливо ненасичених жирних кислот (НЖК) (зниження в 

нирках ейкозотриєнової та арахідонової (АК) на 50,7 – 82,9% та підвищенням 

АК у головному мозку в 1,9 раза (р<0,01).  

В цілому, проведеними дослідженнями встановлено, що «фактори 

малої інтенсивності» полімерного ґенезу, на відміну від хімічних речовин 

промислового походження, особливо за умови комбінованої дії, проявляють 

переважно нейро-, імуно-, нефротоксичні ефекти, ознаки ендотеліальної 

дисфункції з порушенням клітинної координації і життєздатності, а також 

виступають як ендокринні дизраптори. Розкриті механізми комбінованої дії 

компонентів полімерних матеріалів на різних рівнях біологічної організації 

сприяють формуванню системної відповіді на рівні організму, що можна 

розцінювати як формування системної дизрегуляційної патології. 

Переглянуте поняття «гігієнічна регламентація полімерних матеріалів 

та виробів транспортного призначення» дає змогу перейти від переважно 

контрольної до управлінської функції, що в умовах ринкової економіки 

відкриває можливість виробникам та експлуатаційникам поєднати функції 

відповідальності за якість і безпеку із зацікавленістю у підвищенні 

ефективності комплексу профілактичних заходів. 

Ключові слова: полімерні матеріали, транспорт, хімічна безпека, 

комбінована дія, фактори малої інтенсивності, дизрегуляційні патологія, 

гігієнічна регламентація.  

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 purpose, the developing of new scientific approaches to their hygienic 
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regulation taking 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 

According to the results of comprehensive researches of 328 polymeric 

materials of transport purpose, for the first time in the theory and practice of 

hygiene and toxicology of polymers, medicine of transport and prophylactic 

medicine, are highlighted the most promising in the toxicological and hygienic 

plan classes of polymers, scientific approaches to the creation of a new system of 

polymeric materials for transport purposes hygienic regulation. It was also taken 

into account physical and chemical properties, sphere and features of the 

conditions of their application (high saturation, high temperature tour, humidity, 

vibration, etc.), mechanisms of combined action of their volatile components to 

differentiate normal operation (full-time) and emergency (fire) situation in 

transport. The regularities of the airborne volatile components of polymeric 

materials migration in transport vehicles and objects of to their potential influence 

on the living conditions of transport industry workers and the wide contingents of 

the population as passengers and tourists are established In the experimental 

models the peculiarities of the animal reactions to the chemical loading of polymer 

origin in spatial and temporal dependent coordinates in acute, subacute, subchronic 

and chronic experiments have been investigated, with the specification of the 

concept of "low intensity factor" in relation to polymeric materials of transport 

purpose. 

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%), 

and materials based on phenol and formaldehyde resins (up to 10,6%). In addition, 

35,1% of the materials have a different basis. The most dangerous in the 

toxicological and hygienic sense were fiberglass, polyvinylchloride and paper-
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laminate plastics, which is due to the kinetics of the migration of chemical 

compounds and their high saturation in transport objects. 

For the comparative assessment, the use of an integral index of hygienic 

safety of polymeric materials (IIHSPM) was proposed, which takes into account 

the magnitude of the chemical compounds migration, their hazard class, and the 

saturation of the material at the facility.  

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). Contamination of 

dust collected in vehicle salons, polybrominated diphenylethers (flame retardants) 

and esters of phthalic acid (plasticizers) was detected in more than 90% of 

samples. The obtained results of the vehicles monitoring confirm the hygienically 

significant role of polymers in the formation of chemical load on the body of 

workers and passengers. The peculiarities of the formation of chemical pollution in 

the spatial and temporal aspect, taking into account the exploitation periods, were 

determined: the presence chemical substances in hygienically significant 

concentrations associated with the polymer matrix and solvents (styrene, 

formaldehyde, vinyl chloride, ethyl acetate, benzene, butanol, etc.), in the long 

term – with components of polymeric materials (flame retardants, plasticizers, 

heavy metals as stabilizers and pigments, etc.). 

The limiting criterion for the safe use of polymers in transport in emergency 

situations is their flammability and burning with the toxic products formation of 

thermal decomposition and pyrolysis. New, differentiated, protected by Ukrainian 

patents, approaches to the evaluation of various types of polymer products 

(constructional, decorative and finishing, heat insulation materials, cable and 

electrical) have been developed, which allow ensuring the reliability of the results 

obtained and, in accordance with the normative documents developed and 

approved in accordance with the established procedure, to substantially increase 

the fire safety of vehicles, workers of the transport industry and population. 
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Polymers are specific objects in terms of chemical hazards, causing the risk 

of functional shifts, poisoning and diseases of chemical etiology, depending on the 

type of material and polymer complexes, as well as the conditions and terms of 

contact with the workers and the population. The life cycle of materials and 

products is divided into four stages: the first – the synthesis of polymer and the 

production of polymer-containing products; 2nd - the exploitation of materials and 

products in accordance with the conditions of the intended use (regular operating 

conditions); 3rd – the behavior of polymers and products in emergency situations, 

first of all, in the event of fires; 4th – treatment of polymer waste. These stages 

differ significantly in the composition of contaminants, active doses and 

concentrations of hazardous components. Therefore, one of the main priorities of 

modern preventive toxicology is the need to study the mechanisms of combined 

action of low doses and concentrations of components of polymers that can cause 

ambiguous specific effects beyond the limits of traditional toxicometry. 

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 dysadaptatsionnye and pathological effects are predominantly of a 

general toxic effect, whereas in the second one – there are developing disregulation 

system shifts. Among such neurotoxic effects of the combined effect of 

dibutylphthalate (DBF) and hexabromocyclododecane (HBCD). If in the initial 

stages of the experiment an independent action was observed with the dominance 

of the effects of DBF (especially in terms of motor reactions), the effects of 

summation were detected already at the 8th week of the experiment (in the 

emotional sphere – a decline of 48,5% р<0,05), and potentiation (at the 12th week) 

by indicators that characterize the cognitive sphere (an increase of 55,9%, р<0,05). 

This probably reflects the manifestation of the time-effect relationship associated 

with the development of non-toxic but remote effects, where the HBCD has 

already been dominant. Study of the content and correlation of CA and their 

precursor (DOPA) showed that this process also has a phase character - activation 
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in the initial stages (increase of excretion A by 29,4 – 35,0%) and decrease in the 

ratio NA/A (8th week ) in the 1st to 3rd groups to 2.2 and 2.3 in comparison with 

the control (2.8). At 12 weeks, the most pronounced was the inhibition of the 

synthesis and excretion of the precursor CA-DOPA, especially with combined 

action – 57,5% (р<0,001). There are statistically significant changes in thyroid 

function parameters – the decrease in the concentration of both free and bound 

forms of thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3), especially when exposed to 

HBCD and a combination of DBF+HBCD (more than 1,3 – 1,6 times (р<0,01) 

compared to isolated effects. The study of long-term effects of HBCD revealed a 

breach of the ability of females to fertilize, while the simultaneous exposure of 

DBF+HBCD caused an increase in this effect – the preimplantation death of 

embryos increased almost twice relative to the isolated effect of HBCD. 

The study of the combination of DBF and CdCl2 revealed that the 

mechanisms of their combined action traced the development of the toxic-

allergenic process of the type of hypersensitivity of the delayed action (GDA) 

(increase of the index of RSAL to 2,26±0,15 points, leukocytes and eosinophils in 

1,29 – 1,45 times in relation to control, р<0,01). The implementation of time-

effective dependence at later stages of observation (72th day) is accompanied by 

the development of immune-inflammatory reactions (activation of the lymphocytic  

cells/macrophages level of the immune response and an increase in the number of 

promonocytes by almost 2-fold, р<0,01) and signs of endothelial dysfunction. The 

most pronounced combination effects ares the increase in the number of circulating 

in the blood endothelial cells (2.9 times, р<0,001) and the change in the ratio of 

live / dead in favor of the living cells, and also in a state of severe apoptosis 

(22,2%, р<0,01). At the same time, combined effects showed an increase in 

endothelin-1 and ceruloplasmin levels (1,5 and 2,0 times, р<0,001), and a decrease 

in the content of nitrogen oxides (by 36,8%, р<0,01) in plasma. This is confirmed 

by the nature of morphological changes in the experimental animal aorta. 

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

increase in toxic-allergenic processes with signs of cumulative effects, mainly at 
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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. Toxic and allergenic processes also cover 

the lymphoid apparatus of the mucous membrane of the small intestine (increasing 

the number and size of the follicles, lymphoid infiltration), which creates 

conditions for the formation of autoimmune reactions in the body. Also revealed 

metabolic changes of the brain and kidney tissues, accompanied by  

multidirectional changes in biochemical parameters, and especially unsaturated 

fatty acids (USFA) (decrease in eukozotrienic and arachidonic acids) in kidneys by 

50,7 – 82,9% (ω-3) and increase of (ω-6) in the brain in 1,9 times (p<0,01). 

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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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Початок нового тисячоліття ознаменувався 

змінами планетарного масштабу, антропогенними за генезом, суперечливими 

за своїми характеристиками і непрогнозованими наслідками, які можуть в 

найближчій перспективі суттєво вплинути на всі сторонни життєдіяльності 

населення і якість життя людини на нашій планеті в цілому. У своїй 

діалектичній єдності, згідно біогеохімічної концепції В.І. Вернадського [1], 

вони можуть сприяти перемозі людського розуму і завершення формування 

ноосфери з позитивними медико-біологічними і соціально-економічними 

результатами, але одночасно підвищують ризики глобалізації негативних 

явищ і руйнівних сил, масштаби яких уже сьогодні наближаються до 

критичних рівнів. 

Занепокоєння світової спільноти знайшло відображення в прийнятій 

представниками 189 держав-членів ООН Декларації тисячоліття [2], а також 

Концепції сталого розвитку світової цивілізації в поточному XXI-му столітті 

[3]. Практично кожен з 17 проголошених принципів прийнятого «Порядку 

денного на XXI століття» [4] стосується глобальної хімічної безпеки, яка для 

України також є пріоритетною проблемою  [5-8].  

Серед 130 тисяч хімічних речовин і матеріалів, що застосовуються в 

різних галузях світової економіки, полімерні матеріалі (ПМ) та синтетичні 

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

Європейської економічної комісії (2016) [9], 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 [10]. З ними асоціюються 

інноваційні технології, індивідуальна і популяційна безпека представників 

виду Homo Sapiens на землі, під водою і в космосі [11, 12]. Однак, наявність у 

багатьох з полімерів негативних та небезпечних для здоров'я працюючих і 

населення властивостей вже на перших етапах «тотальної полімеризації» у 

другій половині ХХ століття вимагало розробки і застосування засобів і 
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методів комплексного контролю і управління хімічною безпекою [13, 14]. Це 

призвело до появи і розвитку нового напряму в сучасному природознавстві - 

гігієни і токсикології полімерних матеріалів. Серед засновників нової 

наукової дисципліни стояли Л.І, Медведь і І.М. Трахтенберг [15, 16], а в її 

фундаментальні основи вагомий внесок внесли українські вчені, такі як К.І. 

Станкевич, В.О. Шефтель, Р.Є. Сова, О.І. Волощенко, В.Д. Чміль, В.Н. 

Чекаль, Л.М. Шафран, А.М. Шевченко, А.П. Яворівський та ін. [17–25]. 

Не применшуючи значення досягнутих результатів і створеної в 70-х 

роках минулого століття системи гігієнічного нормування і безпечного 

застосування полімерних і синтетичних матеріалів, слід звернути увагу на 

той незаперечний факт, що за минулі 50 років істотно змінилися склад, 

фізико-хімічні, технологічні та експлуатаційні властивості, перелік 

пріоритетних класів полімерів та допоміжних матеріалів, розширилася сфера 

застосування та трансформувалися та були встановлені інші, важливі в 

токсиколого-гігієнічному плані, характеристики сировини, матеріалів і 

виробів [26-29].  

Все це поставило на порядок денний необхідність перегляду і суттєвого 

оновлення наукових підходів до гігієнічного регламентування полімерів, а по 

суті, обґрунтування і розробки нової комплексної системи, яка покликана 

забезпечити хімічну безпеку людства в умовах прогресивного зростання 

внеску полімерного компоненту  у стан антропогенно зміненого довкілля, 

здоров'я працюючих і населення на основі сучасних уявлень про полімери як 

фактори малої інтенсивності в звичайних (штатних) умовах експлуатації і 

інтенсивного, нерідко небезпечного для життя, впливу на людей у 

надзвичайних ситуаціях [30, 31]. 

В цьому плані пріоритетну значимість і специфічну для досліджень 

модель представляють полімерні матеріали транспортного призначення 

(ПМТП), оскільки ця галузь є системоутворючою в сучасній економіці, 

споживає біля 20% усіх виробляємих у світі полімерних матеріалів [32]. У 

сучасному автомобілі вміст полімерних матеріалів досягає 19% його маси, в 
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пасажирському вагоні використовується до 3,5 т полімерів, а маса 

конструкцій з полімерних композиційних матеріалів в літаках АН-124 

досягає 5,5 т. Фюзеляж і крила нового лайнера «Боїнг -787 » на 50% загальної 

маси представляють полімери [33]. Експлуатація полімерних матеріалів та 

виробів на транспорті відбувається в екстремальних умовах (інтенсивні 

механічне, температурне, шумове та вібраційне навантаження, контакт з 

іншими біологічними та фізичними чинниками тощо). Насиченість 

полімерами сучасних транспортних засобів досягає за поверхнево/об’ємним 

критерієм 10 м
2
 поверхні полімерних виробів на кожен кубометр об’єму 

повітря приміщень з постійним довгостроковим (тижні, місяці) перебуванням 

людей  [34]. Все це обумовлює підвищені вимоги до технологічних, 

експлуатаційних, токсиколого-гігієнічних якостей і безпеки ПМТП для 

людини і навколишнього середовища. Останнє витікає з трьох основних 

позицій: 

- транспорт є системоутворючою галуззю економіки, в якій зайняті мільйони 

працівників; 

- обслуговує практично все населення Землі в якості пасажирів і туристів; 

- входить в число визнаних провідних забруднювачів навколишнього 

середовища [35, 36]. 

За останні два десятиліття змінився не тільки асортимент, технологія 

виготовлення і застосування полімерів і виробів з них, а й умови і ступінь 

контакту людей з цим небезпечним хімічним фактором. Однак, підходи до 

гігієнічної регламентації обгрунтовані ще у 70-х роках минулого століття, а 

теоретичні основи контакту людини з полімерним оточенням, закономірності 

і механізми комбінованої дії компонентів таких складних комплексів 

залишаються недостатньо вивченими. Внаслідок такого положення 

залишаються високими ступінь невизначеності, потенціальні ризики для 

здоров’я людини і екології. Вони постійно зростають і на теперішній час 

досягли планетарного масштабу [37, 38]. 
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З урахуванням цих особливостей виникає необхідність перегляду і 

суттєвого оновлення    наукового    підґрунтя    гігієнічного    

регламентування    ПМ   згідно   з сучасними уявленнями про механізми 

гомеостазу, імуно-, нейро-, гормональної та інших видів токсичності за 

умови комбінованої дії факторів малої інтенсивності і концепції «хворого 

житла» [30, 39-45]. Саме такий підхід може забезпечити створення 

комплексної системи хімічної безпеки полімерного компонента 

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 брав безпосередню участь у комплексних 

експериментальних, стендових та виробничих дослідженнях. 



29 
 

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 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 
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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, 
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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 

токсикогенне навантаження полімерного походження у просторово- і 

часозалежних координатах (різний склад сумішей компонентів полімерних 

матеріалів, шляхи надходження в 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 в 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, імунносупресори, 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 від переважно 

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 
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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: 

– обґрунтована та відпрацьована 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 21.12.2012 р. «Спосіб лікування гострої ниркової 

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

визначення ендотеліальної дисфункції»); 

– розроблені та затверджені в установленому законодавством 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 паттернів типових метаболічних та морфо-
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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: 
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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 в 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 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 
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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 «Дніпропетровська 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, 
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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., 

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. Довбиша 

А.В., співробітників ТОВ «Промінвест Пластик» Домнича І.К., Довженко 

І.Г., Солодовнікова І.О. (розробка патенту), співробітників «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 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 
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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 таблиць та 65 рисунків. Робота складається із вступу, 

аналітичного огляду літератури, опису 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОЛІМЕРИ НА ТРАНСПОРТІ ЯК КОМПЛЕКСНА ГІГІЄНІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

1.1 Полімери – основа інноваційних розробок XXI століття у 

транспортній галузі 

Полімерні та синтетичні матеріали, що одержані шляхом традиційного 

хімічного, біологічного синтезу, а також із застосуванням нанотехнологій, 

стали одним із символів науково-технічного прогресу кінця ХХ – початку 

ХХІ століття [46–48]. За оцінками експертів, об'єм хімічної продукції у 2030 

р. досягне величини 4391 млрд. долл. на рік [49].  

Завдяки численним технологічним, експлуатаційним і економічним 

перевагам, вони успішно конкурують з традиційними матеріалами, металами 

та деревом, практично у всіх сферах життєдіяльності людини. Тому спектр 

галузей їх споживання охоплює практично всі сфери промислового 

виробництва (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Галузі промисловості, що широко застосовують полімерні 

матеріали у своєму виробництві 
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Традиційними споживачами полімерів є: ринок тари і упаковки – 37,0 

%, будівельна індустрія – 21,0%, електроніка і побутова електротехніка – 9,0 

%, автомобілебудування – 8,0% від загального обсягу полімерної продукції 

[9]. Однак, у багатьох країнах Євросоюзу вже введенні обмеження або 

заборона на використання полімерної упаковки до 2021 року [50]. Тому, у 

найближчий час, відбудеться перерозподіл сфер застосування із збільшенням 

внеску полімерних матеріалів в інші галузі промисловості, особливо у 

транспортно-будівельну галузь.  

Великотоннажні полімери є основою для виробництва широкого 

спектру конкретних марок пластмас із спеціальними експлуатаційними 

характеристиками. Асортиментна структура полімерної промисловості в 

економічно розвинених країнах світу складається приблизно з 75 – 80 % 

випуску термопластів, інші – це реактопласти, еластомери та 

термоеластомери. Серед термопластів перше місце займають полімери 

загально технічного призначення (поліетилен високого тиску, поліетилен 

низького тиску, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол), і друге, близько 

12 – 14%, пластики інженерно-технічного призначення (поліаміди, 

поліакрилати, поліетилентерефталат, полібутилентерефталат) [51].  

Аналіз ринку полімерів показує, що  швидке зростання  попиту на 

полімери в деяких індустріальних країнах випереджає зростання їх 

виробництва. На світових ринках імпортозаміщення забезпечується запуском 

нових виробництв базових полімерів на Близькому Сході, де потужності за 

останні десять років зросли майже вдвічі, а також в Китаї і Індії [52]. У той 

же час в Європі і Японії спостерігалося вибуття потужностей що може 

суттєво знизити якість продукції за рахунок використання менш якісних 

сировинних ресурсів та домішок. 

Український ринок полімерів до економічної кризи визнавали одним з 

найбільш швидко розвинених в світі [53]. Загальне споживання п’яти 

великотоннажних провідних полімерів (поліетилен, поліпропілен, 

полівінілхлорид, полістирол, поліетилентерефталат) у 2006 р. перевищувало 



40 
 

756 тис т. У той же час виробництво даної продукції в Україні, за даними 

Держкомстату України, складало у 2006 році більше 510 тис т., у 2011 – 2012 

роках в середньому 440 – 450 тис т., і такі ж об’єми  зберігалися у 2017 році 

[54]. Сегментація виробництва полімерів в Україні за 2017 рік 

проілюстрована на рис. 1.2 [55]. 

 

Рис. 1.2. Сегментація виробництва полімерів в Україні у 2017 р в 

натуральному вираженні,% 

 

Транспортна галузь на протязі багатьох десятиліть є одним з провідних 

споживачів полімерних і синтетичних матеріалів [33, 34, 51]. Ще з середини 

минулого століття почалися широко використовуватися полімерні будівельні 

матеріали у машинобудуванні. Застосування полімерних композиційних 

матеріалів дозволяє знизити масу транспортних засобів, підвищити їх 

надійність та довговічність [56, 57].  

Видовий розподіл полімерних матеріалів, що застосовуються на 

автотранспорті, проілюстрований на рис. 1.3 [58]. З наведених даних видно, 

що більш ніж 40,0% серед полімерів, становлять поліолефіни, на другому і 

третьому місці – поліуретани та поліаміди, далі АБС-пластики, 

полікарбонати та ПВХ. Уже на теперішній час в автомобілі налічується 

більше 200 кг пластиків, а до 2020 року прогнозується підвищення їх вмісту 

до 350 кг і більше. І надалі загальна тенденція щодо зменшення питомої ваги 
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металів і металоконструкцій на транспорті та підвищення питомої ваги 

полімерів, буде розвиватися [59, 60]. 

У сучасному вагонобудуванні використовується до 4 т. композитних 

полімерних матеріалів, серед яких перше місце займають склопластики на 

основі поліефірного зв’язуючого та склотканин, друге місце посідають 

склопластики на основі епоксидних смол [33, 34]. 

Поліпропілен

38%

Поліуретани

24%

АБС-пластик

5%

Поліаміди

14%

Полікарбонат

5%

Поліетилен

6%

ПВХ

4%

Інше

4%

 

Рис. 1.3. Видова структура використання полімерів у 

автомобілебудуванні 

 

Полімерні матеріали використовуються за призначенням в якості 

декоративно-оздоблювальних, тепло- вібро- звукоізоляційних, 

гідроізоляційних, конструктивних тощо. Так, при ремонті вантажних і 

пасажирських вагонів, що рухаються зі швидкостями понад 160 км/год, для 

здійснення гальмування, замість дорогих, більш важких чавунних колодок, 

застосовуються гальмівні колодки і диски, виготовлені з композитних 

матеріалів. Дані колодки і диски мають велику ефективність при гальмуванні 

і виключають іскроутворення в процесі гальмування [61]. 

Крім того, широке застосування полімерних матеріалів знайшлося при 

ремонті і виготовленні внутрішнього оздоблення пасажирських вагонів. При 

ремонті дверей, перегородок, надвіконних і підвіконних панелей, столиків 

купе, ящиків і шаф в купе відпочинку провідників замість плит ДВП, 
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пофарбованих лакофарбовими матеріалами, застосовується облицювання з 

паперово-шаруватого пластику. Даний матеріал володіє вищими 

експлуатаційними характеристиками, ніж нанесене на ДВП лакофарбове 

покриття [62]. 

При ремонті замість дерев'яних вікон монтуються сучасні віконні 

блоки, виготовлені з алюмопласту. Такі вікна володіють значною міцністю 

з'єднань, забезпечують збереження температурного режиму в салоні вагону. 

Вони не втрачають своїх властивостей при експлуатації вагонів, виключають 

необхідність проведення технічного обслуговування в міжремонтні терміни 

експлуатації Таким чином, застосування полімерних матеріалів дало 

можливість знизити трудомісткість ремонту, підвищити експлуатаційні 

характеристики складових частин вагонів [63].  

В суднобудуванні, судноремонті, ремонті рухомого складу залізничних 

вагонів, громадського та автотранспорту застосовується значна кількість 

лакофарбових матеріалів різного призначення (ґрунтовки, фарби, емалі, 

лаки), клеї, герметики, епоксидні смоли, мастики. Необхідність застосування 

широкого кола таких матеріалів обумовлена наявністю різних видів 

транспортних засобів, складними умовами їх експлуатації,  естетичним 

виглядом виробничих, службових і пасажирських  приміщень, а також видом 

і ступенем агресивності вантажів [64].  

За даними аналітиків, в період 2020 – 2030 роки перед хімією будуть 

стояти завдання забезпечення попиту на нові високотехнологічні матеріали 

для машинобудування, суднобудування, авіабудування, енергетичного 

машинобудування тощо [65]. Удосконалення технологій виготовлення 

полімерних матеріалів дозволить поліпшити якість, розширити асортимент і 

збільшити виробництво рентабельних синтетичних пластиків. Але 

застосування широкого кола нових матеріалів суттєво підвищує і ризик 

хімічного забруднення рухомих і стаціонарних об’єктів і навколишнього 

середовища.  
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Тому, на сучасному етапі розвитку економіки, для більш ефективного 

застосування нових технологій у транспортному машинобудуванні 

потребується подальша спільна робота хіміків-технологів, виробників 

полімерної продукції та фахівців-гігієністів для відбору найбільш якісної та 

безпечної продукції, вдосконалення нормативно-методичної бази 

досліджень, підходів до гігієнічного регламентування нових полімерних 

матеріалів.  

1.2 Характеристика сучасних композиційних полімерів, що 

застосовуються в транспортному машинобудуванні 

Композиційні полімерні матеріали – це гетерофазні системи, до складу 

яких входять декілька компонентів, з яких один є матрицею, в якій 

диспергован інший компонент(и), відділений від матриці межею розділу, 

тобто кожен компонент в композиті зберігає свою індивідуальність [47]. 

Процес виготовлення полімерних виробів умовно підпорядковується на 

три етапи: перший – синтез базових полімерів, другий – отримання 

полімерного композиційного матеріалу на основі вихідної пластмаси шляхом 

введення другого полімеру, наповнювачів, пластифікаторів тощо 

(модифікація полімерів) при різних видах обробки, і третій – перероблення 

полімеру у виріб [66, 67].  

Сучасним модифікованим полімерам, що належать за хімічною 

основою до різних класів, притаманні багато позитивних властивостей: мала 

питома вага, хімічна стійкість, високі діелектричні та теплоізоляційні 

властивості, опір ударним навантаженням, антифрикційні властивості, 

радіаційна та корозійна стійкість, добре забарвлення в масі, ефективна 

переробка у вироби [68–70].  

Недоліком більшості пластмас є їх невисока теплостійкість (до 100 – 

120 °С). Тільки для деяких видів полімерів верхня температурна межа 

піднялася до 300 – 400 
о
С, а нижня до -70 °С. Їм притаманні низька твердість, 

схильність до старіння, повзучість, нестійкість до великих статичних і 

динамічних навантажень [71, 72]. Однак позитивні властивості значно 
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перевершують їх недоліки, що і зумовлює високі темпи зростання щорічного 

виробництва пластмас. 

Вимоги до створення нових якісних матеріалів на сучасному етапі 

розвитку промисловості постійно підвищуються, тому вченими 

розробляються нові підходи до поліпшення комплексу властивостей 

полімерів [73]. Одним з продуктивних шляхів поліпшення фізико-хімічних 

характеристик та експлуатаційних властивостей матеріалів є розвиток 

досліджень в області синтезу нових синтетичних смол та сополімерів, 

розробка добавок до пластичних мас, таких як пластифікатори, наповнювачі, 

модифікатори, поверхньо-активні речовини (ПАР), стабілізатори, антипірени, 

антистатиків, антиоксиданти, протимікробні і фунгіцидні речовини тощо [26, 

74, 75]. 

Вони можуть бути досягнуті шляхом оптимізації умов синтезу 

функціональної полімерної матриці, спрямованого на регулювання 

молекулярної маси і молекулярно–масового розподілу на нано–, мікро– та 

макрорівнях, застосування нових золь-гель-технологій для отримання  

нанокомпозитів на основі кераміки та полімерів [76, 77]. Значну роль у 

вирішенні цього завдання мало вдосконалення процесів виробництва 

пластмас на основі поліпшених полімерних зв'язуючих та способів 

підготовки сировинних компонентів, методів і прийомів змішування 

композицій [78, 79]. 

Так сополімерізацією етилену із пропіленом або бутиленом можна 

підвищити стійкість до розтріскування, еластичність, поліпшити реологічні 

властивості [80]. Для виробництва синтетичних каучуків широко 

використовуються  етилен-пропілен-дієнові, бутадіен-стирольні, 

епіхлоргідрин-етиленоксидні сополімери [81]. Широке застосування у 

виробництві полімерних матеріалів знайшли акрилонітрил-бутадієн-

стирольні, вінілхлорид-бутадієн-стирольні, стирол-акрилонітрил-

метилметакрилатні сополімери [82]. При виробництві пластичних мас на 

основі галогенвмісних мономерів використовуються сополімери 
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вініліденхлориду із вінілхлоридом, акрилонітрилом, бутадієном тощо [83]. 

Сополімери акрилатів із акрилонітрилом або вінілхлоридом, 

полівінілхлориду із стиролом підвищують стійкість полімерних матеріалів до 

розчинників, сополімери акрилатів із амідами, амінами, епоксисполуками, 

хлоргідрином є основою клеїв та лакофарбових матеріалів [84, 85]. З метою 

поліпшення технологічної сумісності полімерних сумішей використовуються 

додаткові коптабілізатори на основі привитих сополімерів [86]. 

Різноманітність та експлуатаційні властивості полімерних композитних 

матеріалів (ПКМ) визначаються також речовинами, що необхідні для 

придання полімерам певних властивостей. Розробка нових добавок до 

пластичних мас є одним з найбільших технічних досягнень останнього 

десятиліття [87].  

Усі ці допоміжні компоненти входять до складу полімеру у різних 

масових %, що повязано як із їх хімічними властивостями (здатність до 

суміщення із полімерною матрицею), так і умовами термопереробки 

полімеру, та вимогами до самого полімерного виробу. В таблиці 1.1 наведено 

перелік основних допоміжних речовин, що використовуються при переробці 

пластмас [26]. 

Допоміжні речовини повинні мати високу сумісність із полімером, 

низьку летючість, хімічну та термічну стійкість, не розкладатися під час 

переробки та експлуатації полімерів. Вони не повинні екстрагуватися із 

полімерних виробів розчинниками, миючими та дезінфікуючими засобами.  

Таблиця 1.1  

Хімічні сполуки і композиції, що використовують як добавки до ПМ 

транспортного призначення 
Добавка Хімічна назва Призначення  % від 

маси 

полімеру 

Отверджувачі 

(каталізатори 

та ініціатори 

отвердження) 

ді- та поліаміни, олеїнова кислота, 

феноли, гліколі, ангідриди ди- та 

тетракарбонових кислот, ді- та 

поліізоціанати 

для утворення 

сітчастих 

полімерів 

0,1-5 

Модифікато-ри 

та емульгатори, 

ПАР 

епоксипохідні бензойної, 2-

оксибензойної, 2-метоксібензойної, 

хлорної кислоти,  

для додання 

теплостій-

кості, 

0,5-2 
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Добавка Хімічна назва Призначення  % від 

маси 

полімеру 

емульгатори на основі нейоногенних 

ПАР 

удароміцності, 

еластичності 

Пластифіка-

тори 

ефіри фталевої кислоти, хлорпарафіни, 

трикрезилфосфат, епоксісполуки 

для додання 

пружності і 

пластичності 

від 1-2  

до 100  і 

більше 

Стабілізато- 

ри (антиокси-

данти,  

світлостабілі-

затори, 

антиради) 

сполуки свинцю, цинку, барію, кадмію, 

кальцію, сурми і олова, ірганокс-561, 

епоксиди, дифенілолпропан, 

фенілнафтіламін,  

арилбензоати, арилсаліцилати, 

арелени (нафталін, антрацен, фенатрен, 

бензантрацен) 

для термо- 

фото- 

стабілізації, 

стійкість до 

іонізуючого 

випроміню-

вання 

0,1-10  

Антипірени червоний фосфор, фосфат амонію, 

аморфний двооксид кремнію, гідриди 

металів, броморганічні сполуки, 

нанокомпозит поліуретан/глина, ди-(2-

етилгексил)фталат 

для зниження 

займистості і 

горючості  

5-15 

Спінюючі 

добавки 

хлорид натрію та калію, 

гідрокарбонати натрію і амонію. 

пентан, ізопентан, гексан, гептан 

для отримання 

газонаповне-

них полімерів 

1-10 

Барвники та 

пігменти 

азинові, антрахинонові барвники, 

технічний вуглець, металічні порошки 

(цинку, алюмінію), 

диоксид титану, оксид цинку, хромати 

(свинцю, цинку, молібдену, стронцію), 

кадмієвий пігмент, ультрамарин, 

азопігменти 

для надання 

забарвлення  

2-6  

Наповнювачі крейда, мармур, мінеральна вата, 

скляні лусочки, склотканина, алюміній, 

тальк, слюда, доламіт, барит, двоокис 

титану, крохмаль, целлюлоза, 

вуглецеві нанотруби (ізотактичний 

поліпропілен, синдіотактичний 

поліпропілен), бавовняне волокно, 

силікат кальцію, карбід титану, оксид 

алюмінію, оксид заліза. 

поліпшення 

деформаційно-

міцністних 

характеристик, 

електро-  

і тепло-

провідності, 

термостабіль-

ності,знижен-

ня горючості 

10-60 

 

Для підвищення радіаційної стійкості меламіноформальдегідних 

полімерів рекомендується використовувати гліцерин та пентаеритрин [88]. 

Підвищення антифрикційності та зносостійкості полімерних композицій 

моделюють шляхом введення до рецептури циклічного іміну [89]. 

Для підвищення жорсткості та міцності використовуються 

вуглепластики, до складу яких вводять високо модульні вуглецеві волокна, 
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які надають композиціям і виробам не тільки підвищеної міцності, 

пластичності, термостійкості, а й знижують міграцію летких компонентів [90, 

91].  

Останніми роками одним з найбільш ефективних шляхів поліпшення 

експлуатаційних властивостей водних лакофарбових покриттів є методи 

отримання плівкоутворюючих систем шляхом емульгування смол у воді із 

застосуванням поверхньо-активних речовин (ПАР). Ефективність 

застосування неіонних ПАР визначається поверхневою і адсорбційною 

активністю на межі розділу фаз і характеризується гідрофільно-ліпофільним 

балансом. Хімічна структура такого ПАР – силоксановий головний ланцюг і 

замісники, що приєднуються до нього, та містять етиленоксидні групи [92].  

Завдяки зміні молекулярної маси ПАР і кількості етиленоксидних груп 

можна успішно регулювати поверхневе натягнення водних ЛФМ, 

оптимізувати рівень змочування і мінімізувати піноутворення. Застосування 

неіонних ПАР, більшість з яких є малотоксичними речовинами, здатними до 

біодеструкції, представляє особливий інтерес для створення нових 

модифікованих матеріалів. Вони мають такі важливі з позицій експлуатації і 

безпеки властивості, як водостійкість, гнучкість та м’якість, еластичність, 

термостійкість тощо [73].  

Для пластифікації кабельної продукції й досі використовується ДБФ, 

ДОФ, а також діізононілфталат та діізодецилфталат. У рецептурах з високою 

теплостійкістю і меншою леткістю використовуються діізотридецилфталат і 

діундецилфталат. Для кабелів, які застосовуються при низьких температурах, 

застосовують азелати і себацинати, фосфорні пластифікатори 

(дибутилфенілфосфат) збільшують вогнестійкість кабелів. В даний час для 

пластифікації композицій на основі ПВХ були випробувані етилові і бутилові 

ефіри вищих жирних хлорованих кислот в середовищі хлорпарафіну ХП-30 

[74]. 

Постійно зростаючі вимоги до пожежної безпеки, більш жорсткі 

гігієнічні та протипожежні регламенти і норми, стали важливим важелем для 



48 
 

створення нових і модифікації існуючих рецептур полімерів, застосування 

системи заходів, спрямованих на зниження їх горючості і токсичності 

продуктів горіння [93].  

У розробці полімерних матеріалів зниженої горючості в даний час 

можна виділити наступні основні напрямки [94]: 1. синтез негорючих і мало 

горючих полімерів; 2. хімічна модифікація полімерів; 3. застосування 

антипіренів; 4. введення наповнювачів; 5. нанесення вогнезахисних 

покриттів; 6. комбінація різних методів отримання матеріалів зниженої 

горючості. Перший напрямок є найбільш дієвим і перспективним. Такі 

полімери дорожчі за звичайні матеріали, тому об'єми їх виробництва значно 

менші. Ці матеріали використовуються при високих температурах, під 

великим тиском, в першу чергу в аерокосмічній, військовій галузях, в 

електротехніці, на транспорті [94, 32].  

Серед методів зниження займистості і горючості полімерів широко 

застосовуються також антипірени (АП) – речовини, які вводяться до складу 

матеріалів, або наносяться на їх поверхні, для придання їм вогнестійких 

властивостей [95]. Саме вони забезпечують оптимальне співвідношення 

якість/ціна і безпечність сучасної продукції. Але, після введення ряду 

обмежень щодо застосування високотоксичних полібромдифенілефірів 

(ПБДФЕ) для вказаних цілей, найбільш розповсюдженими у виробництві 

полімерів стали гексабромциклододекан (ГБЦД) та декабромдифенілоксид 

(ДБДФО) [96]. Вони широко використовується в кабельній промисловості, 

електро-, теле-, радіо- та іншій електронній апаратурі, виробництві 

полімерних матеріалів з поліефірів, полікарбонатів, поліетилену, 

поліпропілену, удароміцного та спіненого полістиролу, поліуретану, 

полівінілхлориду, синтетичного каучуку, епоксидних та фенольних смол, 

ненасичених поліефірів, силікону, які широко застосовуються в будівництві, 

на транспорті та побуті. Для зниження горючості додаються також в клеї, 

краски, текстиль. Вміст речовини (антипірену) у складі готового полімерного 

матеріалу може складати до 6 – 13% [26, 97]. 
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Таким чином, хімічний склад композиційних полімерних матеріалів 

постійно змінюються, що залишає і на теперішній час перманентною і 

постійно актуальною задачу токсиколого-гігієнічної оцінки компонентів і 

регламентації нових полімерів. 

1.3 Застосування високоефективних теплоізоляційних матеріалів в 

будівництві і на транспорті   

Прогресивно наростаючий дефіцит традиційних енергоресурсів на 

нашій планеті, збільшення матеріальних витрат на енергоносії та інші 

соціально-економічні витрати на енергопостачання істотно підвищили 

актуальність проблеми енергозбереження. На державному рівні розроблений 

і затверджений Національний план дій з енергоефективності на період до 

2020 року [98–100]. Одним з найбільш раціональних шляхів вирішення даної 

проблеми є розробка нових енергозберігаючих технологій із використанням у 

будівництві і на транспорті сучасних високоефективних теплоізоляційних 

матеріалів [101, 102].  

Теплоізоляційні матеріали (ТІМ) – це матеріали, призначені для 

зменшення тепло переносу, теплоізоляційні властивості яких залежать від їх 

хімічного складу і/або фізичної структури. Основними характеристиками 

теплоізоляційних матеріалів є теплопровідність, пористість, щільність, паро 

проникливість та водо поглинання, біостійкість, вогнестійкість, міцність і 

питома теплоємність [103].  

Використання ТІМів дозволяє зменшити товщину і масу стін та інших 

огороджувальних конструкцій, знизити витрату основних конструктивних 

матеріалів. Багато теплоізоляційних матеріалів, внаслідок високої 

пористості, мають здатність поглинати звуки, що дозволяє застосовувати їх 

також в якості акустичних матеріалів для боротьби з шумом. Поряд з цим, 

при скороченні втрат тепла зменшується і витрати на енергоносії. Для 

вирішення питань якості і безпеки в сучасному матеріалознавстві існує 

кілька пріоритетних напрямків: поліпшення технології виготовлення, 

удосконалення технологій монтажу виробів на об'єктах, підвищення 
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пожежонебезпеки матеріалів і їх безпеки для людини і навколишнього 

середовища в умовах тривалої експлуатації [104].  

Усі теплоізоляційні матеріали за видом основної сировини, з якої вони 

виготовляються, поділяються на декілька груп: полімервмісні (ППУ, ППС, 

ППЕ, міпора тощо) та волокнисті на полімерному зв´язуючому 

(мінераловатна, скловата) [105]. Сировиною для виготовлення 

полімервмісних ТІМів є термопластичні полімери (або термопласти) – це 

поліолефіни, полістирол, полівінілхлорид, і термореактивні полімери (або 

реактопласти) – поліуретан (як різновид - пенополіізоцінаурат), мочевино- 

формальдегідні, фенол-формальдегідні смоли, а також еластоміри – 

синтетичні каучуки. Для поліпшення технологічних характеристик і 

додання їм необхідних технологічних властивостей у полімерну основу 

додають газоутворюючі та спінюючі речовини, наповнювачі, 

пластифікатори, барвники, для зниження пожежонебезпеки - антипірени  

[105]. 

Сировиною для виготовлення мінеральних волокнистих матеріалів є 

сода, вапно, кварцовий пісок (для скловати), базальтова група гірських 

порід (для базальтової мінеральної вати). Волокно, яке отримують з 

розплаву, скріплюється в виріб за допомогою сполучного (найчастіше це 

фенолформальдегидная смола – до 10 % до загальної маси матеріалу) [106]. 

Від виду використаної сировини залежать технологічні характеристики 

ТІМів, їх експлуатаційні властивості, і відповідно, сфера застосування.  

У країнах ЄС для цілей теплоізоляції використовується понад 60% 

всього виробленого пінополістиролу (ППС) [107]. Як прогнозують 

аналітики, світовий ринок пінополістиролу буде зростати (у середньому) на 

8,3% щорічно і до 2020 року досягне позначки в $ 22 млрд [108]. В даний 

час питома вага полістиролу в обсязі виробництва синтетичних смол і 

пластмас становить менше 6,0%, але його застосування охоплює всі сфери 

промисловості, починаючи від виробництва товарів народного споживання і 

закінчуючи машинобудівною промисловістю і будівництвом [109]. Таке 
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широке використання полістиролу і пластиків на його основі базується на 

невисокій вартості сировини, простоті переробки, наявності позитивних 

фізико-механічних властивостей і великому асортименті різних його марок 

[110].  

Однак, перед споживачами даного виду продукції стоїть проблема 

безпечного його застосування в різних умовах експлуатації, особливо при 

виникненні надзвичайних ситуацій (пожеж). Вже у звичайних умовах 

експлуатації з ПС, покриттів і виробів на його основі в повітря і інші 

контактують середовища можуть виділятися токсичні компоненти (мономер 

стиролу, інші ароматичні та аліфатичні вуглеводні, а також продукти 

окиснення, фото- і термодеструкції на кордоні розділу фаз (перш за все, 

формальдегід) [111]. З огляду на різнорідний, а іноді й суперечливий 

характер інформації, що публікується [112-114], цей аспект проблеми 

вимагає подальшого комплексного вивчення.          

Волоконна теплоізоляція багатьма фахівцями апріорно визнається 

однією з найбільш ефективних, безвідносно від конкретних матеріалів, 

сфери застосування та суми вимог з безпеки для здоров'я населення і 

навколишнього середовища [103, 104]. Домінуючим аргументом на користь 

застосування даного виду ТІМів є їх вогнестійкість, мала небезпека 

токсичних продуктів горіння і відносна дешевизна сировини і продукції. Не 

випадково, більше половини застосованих у машинобудуванні і будівництві 

теплоізоляційних матеріалів припадає на мінеральну вату і скловолокно 

[102, 115]. 

Однак, сама позиція (постулат) про безпеку волокнистих 

теплоізоляційних матеріалів є дуже вразливою. Крім міграції в навколишнє 

середовище хімічних речовин, для волокнистих матеріалів характерна 

міграція так само і волокнистих часток, що володіють віддаленими 

ефектами [116–118]. До теперішнього часу широкі токсиколого-гігієнічні 

дослідження в даному напрямку були проведені тільки для частинок азбесту 

[119]. Азбест, на підставі отриманих результатів дослідження, згідно списку 
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МАІR був віднесений до канцерогенів (1 клас) і заборонений до 

використання в багатьох країнах світу [120]. В науковій літературі вже 

протягом трьох десятиліть накопичується все більше даних про 

канцерогенні властивості природних волокнистих матеріалів (не тільки 

азбесту, а й інших) [121–123]. Міжнародне агентство з вивчення раку 

(МАІR) в 2002 р перекваліфікували мінеральну вату в групу 2 Б, тобто агент 

«ймовірно канцерогенний для людини» [120]. 

Найбільш важким для вирішення питання про безпеку або ступінь 

небезпеки волокнистих матеріалів є аспект, пов'язаний з пошуком 

об'єктивних біомаркерів і визначенням діапазону структурних 

характеристик матеріалу, в якому можуть проявлятися небезпечні для 

здоров'я людини властивості. Найбільш близько підійшли до його 

вирішення в Німеччині, де запроваджено закон про обов'язкове тестування 

волокнистих матеріалів на лабораторних тваринах і прийнятий стандарт 

TRGS 905, за яким волокна при пилоутворенні повинні укладатися в вимоги 

«КI-40» за двома критеріями. Скляним і кам'яним волокнам присвоюється 

індекс KI, що свідчить про ступінь їх онкологічної небезпеки, обумовленої 

їх хімічним складом, основою якого є оксиди з різним ступенем 

розчинності. Волокна з індексом KI менше 30 вважаються небезпечними, 

при KI між 30 і 40 можливість раку не виключається, при значеннях рівних і 

більше 40 канцерогенез виключається. Біорозчинність повинна бути 

порівнянна з гіпсовим волокном [124]. 

Новою парадигмою в токсикології частинок став напрямок по 

вивченню поєднаної дії механічної і токсичної складової в оцінці небезпеки 

волокон і часток [125, 126]. У ряді публікацій є суперечливі повідомлення 

тільки щодо впливу волокон на організм, однак практично відсутні дані про 

роль хімічного фактора в розвиток поєднаного ефекту [127, 128]. Тому, 

вивчення механізмів токсичної дії волокнистих ТІМ, враховуючи їх 

широкий асортимент і сферу застосування, є необхідним і постійно потрібна 

як розробка нових підходів, так і вдосконалення існуючої (традиційної) 
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критеріально-методичної бази з використанням нових біомаркерів та 

чутливих методів дослідження. 

1.4 Гігієнічні властивості та хімічна небезпека сучасних 

полімерних матеріалів транспортного призначення 

Транспорт – складна антропогенна динамічна соціально-економічна 

система, яка виконує комунікативну, інформаційну, інтегративну, виробничу, 

рекреаційну функції у сучасному світі, всі види діяльності якої побудовані у 

чітко регламентованих координатах простору та часу [35]. Тому питання 

безпеки життєдіяльності у всіх її аспектах, в тому числі щодо безпечного 

застосування полімерів на транспорті, стосується всього населення країни і 

світу. 

На протязі останніх 50 років дана проблема набула великого значення 

що призвело до появи нового напрямку профілактичної медицини – гігієни і 

токсикології полімерних матеріалів (ГТПМ). Це інтегральна наукова 

дисципліна про безпеку життєдіяльності та збереження здоров'я населення 

при виробництві, застосуванні матеріалів і виробів, утилізації та знищенні 

відходів [18, 129]. 

У зв’язку з глобальною розповсюдженістю у сучасному світі полімери 

ще більше привертають до себе увагу гігієністів, токсикологів, екологів щодо 

можливих проявів токсичної дії, інших видів негативного впливу на здоров’я 

людини та оточуюче середовище [30]. Разом з численними позитивними 

експлуатаційними властивостями, які були висвітлені у попередніх 

підрозділах, полімерні матеріали мають ряд негативних властивостей, що 

можуть суттєво погіршувати їх якість: низьку теплостійкість, високу 

горючість, здібність до старіння, можливість генерування на поверхні 

статистичних зарядів, здатність до пилоутворення [130–132]. Полімерні 

матеріали можуть викликати роздратування шкірних покривів і розвиток 

алергічних ефектів [17]. На їх поверхні можуть розвиватися різні 

мікроорганізми і мікроскопічні гриби, патогенні для людини [133].  
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Однак, найбільше гігієнічне значення має здатність ПМ постійно 

виділяти у виробниче і природне довкілля складну та динамічну суміш 

небезпечних хімічних компонентів  як в штатних умовах експлуатації, так і у 

надзвичайних ситуаціях (пожежах) [31, 134–136]. Спектр мігруючих речовин 

може бути різноманітним (до десятків найменувань) і включати різні в 

хімічному і токсичному відношенні класи сполук, перелік яких 

кореспондується з мономерами, низькомолекулярними продуктами синтезу і 

допоміжними речовинами, що вводяться у полімерну матрицю у різних 

співвідношеннях. Ці хімічні сполуки є шкідливими гігієнічними та 

екологічними чинниками, можуть негативно впливати на здоров'я 

працюючих та пасажирів при експлуатації транспортних засобів [27, 137]. 

Актуальність проблеми зростає у теперішній час, про що свідчать численні 

публікації, у яких розкриваються нові аспекти хімії, токсикології, гігієни і 

екології цієї групи токсикантів [138–140].  

Одним з основних напрямків міжнародної стратегії в сфері хімічної 

безпеки є питання про пріоритетні, з погляду небезпеки для людини і 

довкілля, хімічні речовини і композиції. Пластифікатори, що входять до 

складу ПВХ матеріалів, здатні на протязі усього життєвого циклу виробу 

мігрувати у оточуюче середовище. Десорбція пластифікатора є однією з 

основних причин погіршення експлуатаційних показників пластифікованих 

матеріалів та може представляти реальну небезпеку для довкілля  [141, 142].  

Тому, пластифікуючи добавки привернули до себе увагу гігієністів і 

токсикологів, перш за все, у зв'язку з наявністю токсичних властивостей у 

дибутилфталату [143]. Це призвело до заміни токсичного ДБФ на 

діоктилфталат, а потім на ще менш токсичні діефіри фталевої кислоти 

(діетилгексилфталат, бутилбензилфталат, діізононілфталат, діізодецилфталат 

та інші) та ефіри адіпінової і себацинової кислот (діоктилсебацинат) [144]. 

Але, поглиблені дослідження нових пластифікаторів виявили наявність у них 

ембріотоксичних та тератогених властивостей [145]. Тому, науковцями було 
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висунуто вимогу про необхідність заміни фталатних пластифікаторів в ПВХ-

матеріалах на менш токсичні [146].  

Також, не менш значиму проблему представляє використання важких 

металів (ВМ) в якості стабілізаторів – сполук барію, кадмію, кальцію, олова, 

сурми, свинцю, цинку, а також епоксидів. Найбільш розповсюдженими 

стабілізаторами для кабельної промисловості є свинцеві, кальцій-цинк, 

алюміній-магній-цинк стабілізатори. При цьому слід зазначити, що останнім 

часом активно йде процес заміщення свинцевих стабілізаторів на менш 

токсичні - кальцій-цинкові [147]. 

Вченими на сьогоднішній час доведена можливість міграції в 

навколишнє та контактуюче середовище зв'язаних з полімерами важких 

металів [136,148]. Тому, європейські виробники в 2000 році підписали 

добровільне зобов’язання (Вініл-2000), яке спрямоване на зниження впливу 

на оточуюче середовище продукції з ПВХ на протязі усього життєвого циклу 

і з 2001 г. виключили продаж кадмієвих стабілізаторів, а свинцеві 

стабілізатори зобов’язались замінити до 2015 р. [149]. Але більшість 

продукції на ринки України потрапляє із країн Азії, які не підтримали даного 

зобов’язання. 

Для вирішення завдань вогнезахисту матеріалів і виробів на світовому 

ринку запропоновано застосування сотні найменувань органічних і 

неорганічних речовин і композицій, що й поставило на порядок денний 

завдання оцінки їх токсичності у виробничих умовах, умовах експлуатації, 

при виникненні надзвичайних ситуацій у складі продуктів горіння і при 

попаданні у природне довкілля при утилізації полімерних відходів [150–152]. 

Найбільш розповсюдженими у виробництві полімерів є такі антипірени, як 

гексабромциклододекан (ГБЦД) та декабромдифенілоксид (ДБДО). 

Важливим недоліком використання  бромвміщюючих антипірени є їх 

здатність структурно не зв'язуватися з молекулами полімеру і з часом (при 

довготривалій експлуатації, впливі вібрації, старінні або термодеструкції 
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виробів) мігрувати на поверхню матеріалу та переходити в оточуюче 

середовище [26, 95]. 

Дослідження щодо загальнотоксичних властивостей бромвміщуючих 

антипіренів проводяться достатньо широко в багатьох країнах світу, що 

сприяє також виявленню і різних видів специфічної біологічної дії та 

вивченню їх механізмів [153]. В чисельних публікаціях зарубіжних авторів, 

що досліджували полібромовані дифенілефіри (ПБДФЕ), наголошується на 

те, що данні токсиканти в низьких дозах впливають на синтез тиреоїдних та 

стероїдних гормонів, проявляють цитотоксичні ефекти шляхом індукції 

апоптозу за рахунок активації каспаз тощо. ПБДФЕ знаходять в нервових 

клітинах переважно в гідроксильованій або метаксильованій формах, що 

свідчить про наявність в організмі шляхів інтенсивної біотрансформації 

[154–156].  

Аргументовані вимоги гігієністів і екологів призвели до обмеження 

застосування найбільш токсичних представників бромвмісних антипіренів 

(тетра-, пента- і октабромдифенілових ефірів) в країнах ЄЕС з 2006, а в 

окремих штатах США – з 2008 р. Вони відносяться до стійких органічних 

забруднювачів довкілля і представляють реальну загрозу для здоров’я всіх 

верств населення [157, 158].  

За останній час накопичилось багато даних про аерозольне 

забруднення пластифікаторами та антипіренами оточуючого середовища не 

за рахунок промислових підприємств, а за рахунок полігонів із побутовими 

та промисловими відходами, сміттєспалювальних установок, коли у зразках 

відходів полімерної продукції знаходять до 47,0 нг/г сухої ваги 

декабромпохідних, а гексабромпохідних – у 5–10 разів більше  [95]. В повітрі 

житлових приміщень високі рівні забруднення спостерігаються за рахунок 

пилу, на якому сорбуються частки антипіренів  [159]. Дані токсиканти в 

небезпечних кількостях виявляються також у грудному молоці [160] і 

представляють реальну загрозу для здоров’я всіх верств населення.  
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Ця проблема особливо загострюється при широкому використанні ПВХ 

матеріалів, електротехнічної продукції та електронної апаратури в авіа-, 

автомобиле-, вагоно- і суднобудуванні. Потенційна небезпечність пилу, який 

накопичується в процесі експлуатації транспортних засобів, в цьому 

важливому плані вивчалася недостатньо. 

1.5 Методичні підходи до гігієнічної оцінки та регламентації 

полімерних матеріалів 

Заходи з гігієнічної регламентації ПМ в Україні та інших країнах 

пострадянського простору носять законодавчий характер і регулюються 

офіційними гігієнічними нормативами, санітарними правилами, інструкціями 

та методичними рекомендаціями [161–176]. Головними напрямками по 

контролю за застосуванням даного виду продукції на теперішній час 

залишаються її токсиколого-гігієнічна оцінка з боку органів МОЗ України, а 

також оцінка пожежобезпеки випробувальними центрами ДСНС України та  

екологічна безпека, яку контролюють екологічні служби відповідно до 

існуючих вимог [177–183]. Безпека і гігієнічна регламентація полімерних 

матеріалів транспортного призначення представляє окрему складну 

проблему, що пов’язана із специфікою їх застосування [33]. Управління 

хімічною безпекою полімерних матеріалів на транспортних засобах 

регулюється також рядом галузевих документів, які були розроблені та 

затверджені на протязі останніх 20-ти років [184–188]. При цьому закон 

України щодо поводження з полімерними матеріалами, який би об’єднав усі 

ці напрямки і положення, так і залишився не прийнятим. 

Основне завдання гігієнічної регламентації полімерних матеріалів 

полягає в забезпеченні рівнів можливого впливу, які не становлять небезпеки 

для здоров'я. Гігієнічна регламентація крім токсикологічного аспекту 

включає також і інші, а саме: соціальні, культурні, економічні, хоча охорона 

здоров'я залишається на першому місці [176, 20]. 

Арсенал законодавчих актів і нормативно-методичних документів за 

останні десятиріччя практично не змінювався, за винятком деяких нещодавно 
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прийнятих документів [164, 165, 176]. Тому поступово зростають протиріччя 

між нарощуванням обсягу виробництва, прискоренням зміни асортименту, 

розширенням сфер застосування і реальною насиченістю на об’єктах, з 

одного боку, і відставанням законодавчо-нормативної бази, методології 

оцінки та підходів до регламентування, а також достатньо небезпечними 

шляхами утилізації полімервміщуючих відходів, та недостатньо 

ефективними заходами щодо запобігання аварійних ситуацій тощо.  

Розробці гігієнічних вимог, що пред'являються до полімерних 

синтетичних матеріалів, було присвячено багато робіт видатних вчених –  

Л.І. Медведя, К.І. Станкевича, А.Н. Бокова, Шефтеля В.О., Чекаля В.Н. та 

інш [15, 17, 18, 20, 21, 27, 133]. Всі автори на перше місце ставили вимоги до 

хімічної стабільності полімерів. 

Сучасний комплексний підхід, який обґрунтував би безпечне 

застосування полімерних матеріалів із урахуванням їх фізико-хімічних, 

фізико-механічних, токсичних та інших небезпечних властивостей (з позицій 

пожежо-, екобезпеки), на теперішній час швидше декларується, ніж 

здійснюється на практиці. Вирішення токсиколого-гігієнічних завдань має 

завершуватися чіткими вимогами до сучасної гігієнічної регламентації 

полімерів та рекомендаціями щодо безпечного застосування даного виду 

продукції із урахуванням сфери та умов експлуатації на об’єктах транспорту. 

Тому важливим аспектом є необхідність токсиколого-гігієнічної 

оцінки і нормування хімічних речовин, що застосовуються у рецептурі 

матеріалів. Ідеальним вирішенням даного питання стала б заборона 

використання при їх синтезі токсичних інгредієнтів, що, однак, з різних 

причин найчастіше неможливо. У ряді випадків проте вдається здійснити 

таке рішення; прикладом може служити вилучення з рецептури полімерних 

матеріалів деяких мутагенів і канцерогенів [189].   

Ще одним з важливих етапів є гігієнічна стандартизація полімерних 

матеріалів на стадії виготовлення продукції. При цьому стандарти і технічні 

умови, що містять техніко-економічні показники, повинні бути доповнені 
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вимогами, що обмежують або виключають з рецептури композиції 

незаполімерізованого мономеру або інші токсичні домішки, здатні мігрувати 

з пластмас в навколишнє середовище. Гігієнічна стандартизація повинна 

стосуватися не тільки хімічних речовин, що визначають токсичність 

полімерних матеріалів але й інших, не отруйних компонентів, які можуть 

надати контактуючим з виробами середовищам незвичайний запах, смак, 

колір. Слід мати на увазі, що гігієнічна стандартизація передбачає 

використання досить чистої, не забрудненого токсичними домішками 

сировини, так як від цього залежить безпека продукції [190].  

Для наступних етапів регламентування матеріалів і виробів необхідно 

враховувати їх високу насиченість на транспортних засобах, довготривалу 

експлуатацію в екстремальних умовах (перепади температур, вібрація, 

висока вологість повітря), а також обмежений об'єм приміщень та 

недостатній повітрообмін із постійним перебуванням людей різного віку [17, 

191]. 

Розробка підходів до гігієнічного регламентування ПМ повинна також 

враховувати вимоги безпеки для працівників транспорту, населення 

(пасажирів), екологічної безпеки – тобто розглядати комбінований вплив 

компонентів полімерних матеріалів як дію факторів малої інтенсивності при 

подовженому терміні експозиції [192].  

Тому, концептуальна модель комбінованої дії сумішей речовин для 

гігієнічної регламентації і безпечного застосування ПМ, в тому числі 

транспортного призначення, що використовувалася на протязі багатьох 

останніх років, виявилася не спроможною забезпечити весь перелік нових 

завдань, які стоять перед гігієною і токсикологією ПМ з урахуванням 

перспективи розширення обсягів, асортименту і сфери застосування 

полімерів у найближчі 20 – 50 років [193]. Це пов'язано із тим, що 

закономірності та умови утворення багатокомпонентних сумішей, терміни та 

рівні їх експозиції на різні верстви населення (пасажири різного віку та 

робітники транспорту) в корені відрізняються від умов дії 
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багатокомпонентних сумішей у виробничих умовах, побуті та забрудненні 

атмосферного повітря.  

Тому, важливим завданням даного напрямку є необхідність 

подальшого розвинення науково обґрунтованої законодавчої, критеріально - 

методичної бази токсиколого-гігієнічної оцінки і регламентування полімерів, 

подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, розширення 

методичних можливостей щодо оцінки комбінованої дії компонентів 

полімерних матеріалів з урахуванням досягнень сучасної біохімії, фізіології, 

імунології і геномних технологій [194–198]. 

Це дасть змогу регулювати обсяги використання полімерних і 

синтетичних матеріалів, створювати композиції з заданими 

експлуатаційними властивостями, оптимізувати вагову і поверхневу 

насиченість полімерів у житлових та громадських будівлях і виробничих 

спорудах, об'єктах транспорту тощо. Проте, незважаючи на великий досвід 

вивчення цієї проблеми, вона залишається вельми актуальною для 

подальших досліджень.  

1.6 Комбінована та поєднана дія хімічних речовин в системі оцінки 

токсичних властивостей полімерних матеріалів 

В умовах підвищення техногенного навантаження на всі сфери 

життєдіяльності людини зростає значення полімерних матеріалів (ПМ) як 

джерел забруднення довкілля складними сумішами токсичних речовин [199]. 

Тому одним із важливих і перспективних напрямків гігієни та 

профілактичної токсикології до теперішнього часу залишається вивчення 

комбінованої дії та сполучної дії негативних фактрів на організм [42, 200]. 

Комбінована дія – це одночасний або послідовний вплив на організм 

декількох шкідливих факторів однакової природи. Встановлено три типа 

комбінованої дії:  1-й – сумація, що проявляється простою сумацією ефектів, 

2-й – потенціювання, коли загальний ефект перевищує суму ефектів обох 

речовин, та 3-й – антагонізм – здатність однієї речовини в тій чи іншій мірі 

зменшувати ефект іншої [201]. Останнім часом фармакологи виділяють 4-й 
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варіант – сенситизацію, коли одна речовина здатна в мінімальній дозі або 

концентрації посилювати дію іншого у складі їх комбінації [202]. Рядом 

вчених, на основі проведених сучасних досліджень факторів малої 

інтенсивності із застосуванням чутливих біохімічних маркерів, 

запропоновано виділити окремо ще один тип -  сінергоантагонізм, при якому 

одні ефекти комбінацій речовин посилюються, а інші послаблюються [45]. 

В останні роки також проводиться багато досліджень по вивченню 

комбінованої дії хімічних речовин, однак вихід їх в практику незначний. 

Існуюче становище обумовлене значною мірою недостатньо розробленими 

методичними підходами щодо оцінки токсичності комбінацій хімічних 

речовин (особливо багатокомпонентних), а також громіздкістю необхідних 

досліджень [203, 204].  

У разі повторних впливів шкідливих речовин на біологічний об'єкт, 

оцінка ефектів значно ускладнюється, тому що при цьому одночасно 

протікають два процеси: адаптація і кумуляція [205]. Дослідниками у 

багатьох дослідженнях вказується на те, що найбільш вагомими джерелами 

забруднення сучасних житлових приміщень є полімерні матеріалі, з яких 

мігрують такі компоненти, як формальдегід, фенол, стирол (речовини, що 

пов'язані із основою ПМ), ДБФ (пластифікатор), бромвміщюючі антипірени, 

поліциклічні ароматичні вуглеводні  тощо [95, 206–208].  

Встановлено, що при дії низьких доз токсикантів із збільшенням часу 

впливу вірогідність потенціювання речовин по ефекту токсичності та за 

ступенем кумуляції значно підвищується, антагонізму – знижується, а 

вірогідність розвитку ефектів сумації дуже мала [209, 210]. Це свідчить про 

те, що в механізмах комбінованої дії хімічних речовин проявляються нові 

особливості, пов'язані із фазністю змін, процесами кумуляції, та активацією 

процесів метаболізму в організмі [211]. При цьому, зовсім інший підхід 

повинен застосовуватися при дослідженні впливу токсичних продуктів 

горіння ПМ, експозиція якими характеризується високими концентраціями 

широкого спектру хімічних речовин і короткочасним терміном впливу [212]. 



62 
 

Але й до теперішнього часу гігієнічне регламентування сумішей, що 

мігрують із полімерних матеріалів,  будується, як правило, переважно 

шляхом урахування простої сумації ефектів складових компонентів, що 

вкладені в формулу Лазарева-Аверьянова [213]. Нормування впливу 

ксенобіотиків й досі ведеться в основному за окремими хімічними 

речовинами, а в зовнішньому середовищі, як правило, має місце комбінована 

та комплексна дія [214]. Тільки в гігієнічному регламенті щодо ГДК для 

атмосферного повітря прописані групи речовин, для яких при спільній 

присутності в низьких концентраціях встановлений тип комбінованої дії 

[164]. Рядом вчених запропоновано проводити оцінку впливу ксенобіотиків 

на організм на основі комплексного системного підходу, що враховує усі 

шляхи надходження в організм (дозовий принцип), але даний метод має 

ситуативний характер і залежить від конкретних умов (екологічної ситуації 

тощо), що складаються у певному регіоні [215]. 

Одною із основних перешкод до шляху успішного вирішення 

проблеми комбінованої дії ксенобіотиків є відсутність загальноприйнятої 

методології експериментального дослідження та невирішена до сього часу 

проблема універсальних математичних моделей, які б достатньо добре 

апроксимовували відповідні дозові залежності від отриманих ефектів при дії 

більш ніж двох хімічних агентів [216, 217].  

Ряд таких методичних основ для вирішення цієї проблеми вже 

розроблено, але вони ще не дозволяють у повній мірі провести оцінку 

комбінованої дії із урахуванням інтенсивності модифікації (ступеню прояву 

ефекту, відмінного від адитивної дії) в досліджуваних діапазонах доз 

(концентрацій), а також можливості прогнозування типу та ступеню 

вираженості комбінованого ефекту для ще не досліджених рівнів впливу 

ксенобіотиків [218, 219].  

Основна парадигма у вивченні закономірностей комбінованої дії (КД) 

хімічних речовин сформульована ще в 60-70-х роках минулого століття 
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такими видатними вченими, як Трахтенберг І.М., Саноцький І.В., Кустов 

В.В., Нагорний П.А та інш [16, 21, 220–222].  

Але розроблена концептуальна модель комбінованої дії сумішей 

речовин виявилася не придатною для застосування в гігієнічній 

регламентації ПМ, у тому числі транспортного призначення. Закономірності 

та умови утворення багатокомпонентних сумішей, терміни та рівні їх 

експозиції на різні верстви населення (пасажири різного віку та робітники 

транспорту) в корені відрізняються від умов дії традиційних 

багатокомпонентних хімічних сумішей у виробничих умовах та побуті. Тому, 

незважаючи на більш як сторічний досвід вивчення проблеми комбінованої 

дії (Н.С. Правдин 1934, Н.В. Лазарев, 1938 р.) [223, 224], багато її аспектів 

залишаються ще далекими від вирішення. До цього слід додати, що існуючі, 

головним чином у промисловій токсикології, методичні підходи виходять з 

позиції щодо провідної ролі гігієнічної оцінки одиничних сполук у проблемі 

комбінованої дії [225, 226].  

Існують суттєві розбіжності між різними джерелами забруднення: чи то 

технологічні суміші або процеси випадкові, нерідко незалежні комбінації 

екологічного та побутового ґенезу, або такі специфічні джерела, якими є 

полімерні матеріали [227]. Останні слід розділити на багатокомпонентні 

джерела міграції летючих токсичних речовин на рівні концентрацій, 

близьких до порогів хронічної дії в процесі експлуатації виробів, а також 

забруднення повітря приміщень з постійним перебуванням людей із 

обмеженої кількістю токсичних продуктів горіння на рівні смертельних, або 

вищих за поріг гострої дії при виникненні надзвичайних ситуацій [228]. Саме 

дві останні позиції є провідними для транспортної галузі і підлягають 

детальному токсиколого-гігієнічному дослідженню з метою гігієнічного 

регламентування.  

При вивченні комбінованої дії хімічних забруднювачів традиційно 

відокремлюються кількісні показники (характер комбінованої дії як основи 

гігієнічного нормування) від змістовної компоненти токсичності (виду, 
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механізмів дії і можливої трансформації хімічних речовин в ході 

метаболізму) [229]. І це попри численні експериментальні, екологічні і 

токсиколого-гігієнічні данні щодо суттєвого внеску продуктів метаболізму, 

клітинних процесів і біологічних перетворень в інтегральну токсичність, 

обумовлену комбінованою дією типових для виробництва, транспортної 

галузі та екологічного забруднення хімічних [230–232]. До сього часу 

залишаються актуальними застереження, зроблені І.В. Саноцьким і І.П. 

Улановою ще у 70-х роках минулого сторіччя  щодо помилки, яка 

допускається при дослідженні комбінованої дії речовин, коли закономірності, 

які спостерігаються на смертельному рівні, переносяться на низькі рівні 

експозиції. Це пов'язано із тим, що низькі рівні забруднення стимулюють 

процеси метаболізму і адаптації, тоді як високі виступають інгібіторами в 

біологічних системах [233, 234]. Саме тому експерименти з гострою 

токсичністю (смертельні дози і концентрації, а також на рівні порогу гострої 

дії), як правило, не можуть служити моделлю для оцінки хронічної, в тому 

числі і комбінованої дії. В цьому ж сенсі слід також критично розглянути 

концепцію гігієнічно значущих доз і концентрацій компонентів полімерних 

матеріалів, також висунуту ще в 80-х роках минулого сторіччя щодо 

урахування їх на рівні 0,1 відповідних ГДК і вище за таких [23]. 

Дослідження з визначенням ефектів парадоксальної токсичності і 

гормезісу привертають увагу до діапазону значно нижчих доз, які можуть 

обумовлювати експозицію населення леткими компонентами ПМ в житлових 

приміщеннях і транспортних засобах з подовженим перебуванням людей 

[233, 234]. Усе це підтверджує необхідність розробки нових критеріально-

методичних підходів при вивченні комбінованої дії стосовно до прояву 

специфічних ефектів, що виходять за межі традиційної токсикометрії. За 

останній час в літературі накопичуються данні, що саме такі специфічні 

ефекти лежать в основі механізмів дії багатьох хімічних сполук, які останнім 

часом виділяються в групу руйнівників ендокринної системи, 

репродуктивної функції, інтегративних процесів, що впливають на 
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нейроендокринну регуляцію фізіологічних функцій [235–237]. Тому 

токсикологія дизрапторів з позиції оцінки їх комбінованої дії є одним із 

актуальних напрямків в сучасній промисловій, транспортній та екологічній 

токсикології, а їх гігієнічне нормування та оцінка ризику представляють 

складну проблему. 

За останні десятиріччя науковцями багато зроблено в цьому напрямку. 

Одержано вагомі за своєю токсикологічною значущістю результати, які 

використано у ряді нормативно-методичних документів, в тому числі 

транспортного призначення. На сучасному етапі також розроблено ряд 

методичних основ для вирішення цієї проблеми (Шафран Л.М., Третьякова 

О.В. та інш, 2006; Василькевич, В.М. Соболь Ю.А., та інш., 2012) [228, 238], 

але вони ще не дозволяють у повній мірі провести оцінку комбінованої дії із 

урахуванням інтенсивності модифікації (ступеню прояву ефекту, відмінного 

від адитивної дії) в досліджуваних діапазонах доз (концентрацій), а також 

можливості прогнозування типу та вираженості комбінованого ефекту для 

ще не досліджених рівнів впливу ксенобіотиків.  

На сучасному етапі для розкриття нових механізмів токсичної дії на 

клітинному і молекулярному рівні досить широко використовуються методи 

токсикогеноміки, що суттєво змінило уявлення про полімери як джерела 

токсичної дії на організм [239]. Відмічається перенесення уваги з переважно 

енергетичних процесів клітинного метаболізму на роботу генетичного 

апарату, зміни у геномі соматичних та репродуктивних клітин, процеси 

синтезу білків та інших структурних, інформаційних і транспортних молекул 

[240]. Накопичені данні дозволили вести мову про молекулярні хвороби 

хімічної етіології, які можуть не тільки стійко зашкодити здоров’ю людини, а 

й мати генетичні наслідки [241, 242]. Однак, не зважаючи на майже 

сторічний досвід наукових досліджень вивчення характеру, механізмів 

токсичної дії, методів оцінки та гігієнічної регламентації комбінованої дії 

хімічних речовин, багато аспектів цієї комплексної токсиколого-гігієнічної 
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проблеми (яка стосується також фармакології, терапії більшості захворювань, 

біотехнології, екології тощо) залишаються вивченими недостатньо. 

Питання дослідження та оцінки ефектів комбінованої дії ксенобіотиків 

вкрай складно вирішувати в умовах реальної експлуатації ПМ. Тільки 

поглиблені експериментальні дослідження з акцентом на встановлення 

механізмів комбінованої дії низьких концентрацій хімічних сполук дозволять 

відповісти на ряд актуальних питань щодо безпеки застосування полімерної 

продукції.  

1.7 Міграція шкідливих речовин із полімерних матеріалів в 

оточуюче середовище як фактори малої інтенсивності 

За останні роки  істотно змінилися склад і співвідношення 

низькомолекулярних хімічних речовин, що мігрують з полімерів і виробів в 

контактують середовища з моменту синтезу, протягом усього терміну 

експлуатації і до утилізації відходів [243]. Саме з проблемою полімерів 

виявилися тісно пов'язаними завдання застосування нових підходів до 

інтегральної кількісної оцінки сумішей хімічних речовин, їх комбінованої дії, 

вивчення впливу фактора часу в зв'язку з процесами старіння і 

нерівномірною динамікою міграції не тільки низькомолекулярних 

незаполімерізованих сполук і домішок, а й продуктів біологічної, 

температурної і фототрансформації полімерів [244]. 

Особливе місце зайняла проблема факторів малої інтенсивності, яка 

також зобов'язана своїм розвитком, насамперед, полімерним матеріалам 

[245]. Небезпека впливу факторів малої інтенсивності полягає в формуванні 

умов розвитку ряду захворювань, тобто вони не являючись причиною 

захворювань, здатні викликати предпатологічні неспецифічні зміни в 

організмі [246, 247]. В реальних умовах це проявляється в підвищенні 

загальної захворюваності населення під впливом, наприклад, несприятливих 

житлових факторів які потім істотно впливають на формування показників 

здоров'я населення в цілому [248, 249].  
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Складність проблеми пов'язана з відносно низькими рівнями 

контамінації і різноманітністю негативних ефектів. Хоча вивчення впливу на 

організм екзогенних факторів малої інтенсивності сходить до 60-х років 20-

го століття [15, 16], багато її аспекти, особливо стосовно гігієни, токсикології 

і екології полімерів залишаються недостатньо вивченими. При тривалій 

експлуатації полімерних виробів дані речовини здатні мігрувати в 

контактують середовища і навіть в невеликих дозах можуть негативно 

впливати на здоров'я людини [250, 251]. Хімічні фактори можуть стати 

пусковим механізмом розвитку дізрегуляціоної патології, а також ряду 

захворювань нервової, серцево-судинної, дихальної систем, печінки, нирок, 

шлунково-кишкового тракту [252, 253].  

До числа найчастіше вражаючих систем відноситься сечостатева, а 

нирки справедливо зараховують до найбільш чутливим до хімічних 

навантажень органів-мішеней [254, 255]. Незважаючи на багаторічний досвід 

вивчення нефротоксичності широкого кола хімічних сполук, результати яких 

базуються в основному на експозиції високими дозами і концентраціями 

поллютантів, експозиція на порогових і підпорогових рівнях залишається 

недостатньо вивченою, хоча є розрізнені дані про переважно 

дизадаптаційний і дізрегуляторний характер зрушень [253, 255]. Складність 

проблеми визначається, як низькими рівнями впливу, так і 

багатокомпонентним складом забруднювачів. 

Тривала дія на організм хімічних факторів малої інтенсивності 

викликає напругу захисно-пристосувальних механізмів, зниження 

адаптаційних резервів, розвиток патології хімічної етіології [256]. Нерідко це 

відбувається опосередковано через екологічні та харчові ланцюжки. 

Практично незалежно від специфічних властивостей мігруючих токсикантів 

ініціальні процеси в організмі відбуваються на клітинному, субклітинному і 

молекулярному рівні. Функціональні зміни на системному і організменому 

рівні носять найбільш часто характер дізрегуляціонної патології [257]. 
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До числа найбільш універсальних летючих і «випотіваючих» на 

поверхню ПМ компонентів відносяться пластифікатори (найбільш часто – 

ефіри фталевої кислоти), а також антипірени, які структурно слабо пов'язані з 

молекулами полімеру і здатні мігрувати на поверхню матеріалу, в повітря 

приміщень, де накопичуються у вигляді вітаючого пилу [258]. 

Фталеві пластифікатори (фталати) здатні викликати функціональні та 

структурні зміни в центральній і периферичної нервової системи [259]. 

Броморганічних сполуки, які надходять в організм навіть в низьких дозах, 

впливають на синтез тиреоїдних і стероїдних гормонів (ендокринні 

дізраптори), а також обумовлюють розвиток нейротоксичних ефектів [260–

262]. Останні проявляються в порушенні нейрофізіологічних процесів: від 

змін провідності в периферичних нервах, синапсах, аксонах нейронів до 

складних дисфункцій вищої нервової діяльності (ВНД), інтеграційних 

когнітивних і емоційно-поведінкових реакцій [263, 264].  

Тривалий сумісний вплив на організм людини таких екзогенних 

факторів, як частинки волокон і фенол-формальдегідне зв’язуюче, можуть 

стати причиною порушення імунного статусу, що сприятиме зниженню 

адаптаційних і захисних можливостей організму, і як наслідок, викликати 

розвиток дізрегуляціонної патології [265, 266]. Тому ступінь ризику контакту 

населення з хімічними речовинами, що мігрують із полімерних матеріалів 

залишається високою і реальною.  

Імунна система, поряд з центральною нервовою і гормональною, 

здійснює регуляторні функції в організмі [265]. Як підкреслював Ф. Бернет 

[268], «найбільший сенс імунітету, мабуть, укладений в тій ролі, яку він 

відіграє в процесах, спрямованих на підтримку структурної та 

функціональної цілісності будь-якого складного організму». Це визначається 

складним багатокомпонентним складом і мультимодальних характером 

функціонування імунної системи, яка об'єднує клітинні і гуморальні ланки 

специфічного і неспецифічного реагування на широке коло екзогенних і 

ендогенних стимулів [267, 269]. Тому, вивчення імунного статусу організму, 
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що включає комплекс показників, які характеризують фагоцитоз, 

субпопуляційний склад лімфоцитів, гуморальний і клітинний імунітет, 

знайшло широке застосування в практиці клінічних, профілактичних і 

експериментальних досліджень [270]. Висока чутливість і селективність 

реакцій імунної системи на хімічне та інші види впливу, в тому числі в 

порогових дозах і концентраціях (як факторів малої інтенсивності), 

дозволили сформувати в останні десятиліття новий науковий напрям – 

іммунотоксикологію [267, 270]. Дана дисципліна вивчає вплив факторів 

різної природи на реактивність і адаптаційні можливості організму, 

регуляцію поєднаної роботи його захисних систем і механізмів у 

фізіологічних і патологічних умовах. Величезна кількість речовин, навіть в 

низьких дозах і концентраціях, володіє імунотоксичною дією, і практично 

кожна інтоксикація може стати причиною порушення імунного статусу 

організму [271–273]. Токсикокінетика і динаміка спостережуваних зрушень 

дозволяють не тільки різнобічно характеризувати функціональну активність 

імунної системи, а й прогнозувати спрямованість і ймовірні наслідки 

патологічного процесу, ефективно керувати ним за допомогою методів 

фармакокорекції і профілактики можливих ускладнень. 

Симпато-адреналовая система (САС) є однією з регуляторних систем, 

що забезпечують адаптаційно-трофічні, гормональні, нейромедіаторні, 

модулюючі, сигнальні і тригерні функції. Вона чутливо реагує на те, що 

відбуваються в клітинах, тканинах і організмі в цілому, відповідає на широке 

коло екзогенних і ендогенних стимулів мобілізацією резервів і синтезом de 

novo катехоламінів [274].  

Цій проблемі присвячені численні публікації вітчизняних та 

закордонних вчених [275, 276], але механізми токсичної дії, що лежать в 

основі патологічних та дизрегуляторних змін вивчені недостатньо, що 

знижує ефективність розробки та проведення профілактичних та коригуючи 

заходів терапії.  
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Таким чином, проведений аналіз джерел вітчизняної та зарубіжної 

літератури показав, що проблема синтезу, виробництва та широкого 

застосування полімерних матеріалів за останнє десятиріччя набула 

глобального значення. Вона стала системо- утворюючим компонентом 

передових технологій у формуванні сучасного та перспективного 

матеріалознавства, що дозволило значно розширити галузі використання 

полімерів з одного боку, та  фактором забруднення виробничого і 

оточуючого середовища з іншого, що надає проблемі безпечного 

застосування матеріалів та виробів пріоритетного значення. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Концептуальна модель роботи 

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» полімера; 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» [277]. Ця концепція була покладена в основу планування 

експериментальних та натурних досліджень, а також вибору адекватних моделей 

та методів.  

Основні етапи роботи узагальнені у вигляді концептуальної моделі, що 

кореспондується з метою та основними задачами дисертаційної роботи. 

Розроблені блоки моделі представлені на рис. 2.1. Модель передбачала 

виконаня роботи у п’яти основних напрямках (етапах роботи): на першому 

було проведено аналітичний аналіз літературних даних та нормативної 

документації щодо стану проблеми застосування ПМ у різних галузях 

промисловості, у т.ч. і на транспорті. 
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Рис. 2.1. Основні етапи концептуальної моделі роботи 
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Проведені також пілотні дослідження сучасного асортименту основних 

класів матеріалів із урахуванням умов та сфери застосування, які надходять 

на ринки України або виробляються вітчизняними виробниками; одночасно 

виконано пошук і відбір сучасних хіміко-аналітичних методик вимірювання 

та інформативних біохімічних, іммуноферментних, імунологічних, 

цитологічних, морфологічних методів дослідження. На основі отриманих 

даних було обґрунтовано і розроблено подальшу програму комплексних 

токсиколого-гігієнічних досліджень.  

Враховучи вимоги щодо хімічної небезпеки даної продукції, наступний 

етап включав поглиблені дослідження ПМ з урахуванням звичайних умов 

експлуатації та умов термодеструкції, а також моніторинг забруднення  

хімічними речовинами салонів транспортних засобів. На даному етапі 

досліджено 366 полімерних матеріалів різних класів, з яких 328 рекомендовано 

до застосування у вагонобудуванні, автомобілебудуванні, сучасній військовій 

техніці, а також 70 лакофарбових матеріалів різних виробників, 66 з яких 

отримали позитивну гігієнічну оцінку (перелік допущених до застосування на 

транспорті матеріалів надано у Додатку 1). Також обстежено 12 об’єктів 

залізничного, автомобільного, електротранспорту. 

В рамках вивчення механізмів комбінованої дії на наступних етапах 

роботи (3- та 4-й) проведено дослідження неотверджених ЛФМ, ряда 

компонентів полімерних матеріалів та їх сумішей, волокнистих ТІМів у 

підгострих, субхронічних та хронічних дослідах. На заключному, пятому 

етапі роботи, проведено розробку методичної бази та обґрунтування наукових 

підходів до гігієнічної регламентації ПМТП із урахуванням особливостей 

міграції досліджених речовин із ПМ, виявлених закономірностей 

формування хімічного забруднення, механізмів комбінованої дії компонентів 

ПМ. Вона включала розробку ІПГБ ПМ, математичної моделі комбінованої дії 

а також гігієнічних та екологічних нормативів, патентів та МР. Вся 

розроблена нормативна документація затверджена у відповідних державних 

структурах із одночасним їх впровадженням у роботу підприємств, науково-
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дослідні та навчальні установи. Розроблені прилади і методи досліджень 

захищені патентами України. 

2.2 Характеристика об'єктів досліджень 

Об’єктами дослідження були полімерні матеріали та хімічні сполуки, 

що входять до рецептури окремих представників ПМТП, лабораторні 

тварини (білі щурі, миші), кров, ендотеліальні клітини, тканини печінки, 

нирок, головного мозку, селезінки. 

Для вивчення механізмів комбінованої дії були вибрані типові 

компоненти полімерних матеріалів, які здатні мігрувати в оточуюче 

середовище у виробничих умовах, при довготривалій експлуатації 

полімерних матеріалів і виробів та в процесі термодеструкції (підвищення 

температури при переробці ПМ, виникнення надзвичайних ситуаціях). Усі 

відібрані сполуки належать до різних класів небезпеки, володіють різними 

видами біологічної дії. 

 Ацетат свинцю – використаний у якості водорозчинної сполуки 

свинцю для моделювання експозиції тварин важкими металами. Свинець 

входить до складу полімерних матеріалав в якості стабілізаторів і пігментів 

(до 5% від загальної маси) [26]. Він є забруднювачем виробничого і 

оточуючого середовища, концентрація свинцю у повітрі індустріальних міст 

може перевищувати середньодобові ГДК у 2,5 раза, тобто досягати 

концентрацій 0,75 мкг/м
3 
і вище [278–280]. 

Кадмій – міститься в полімерних матеріалах у складі пігментів, 

наповнювачів (до 2%) [26]. Входить до складу табачного диму, є 

забруднювачем виробничого і оточуючого середовища, його концентрація в 

повітрі індустріальних міст може досягати концентрації 0,5 мкг/м
3
, тобто у 

1,6 рази перевищувати ГДК для атмосферного повітря [280, 281]. Тому, 

мотивація вибору представників даних металів була обумовлена також і 

можливістью комплексного потрапляння даних сполук в організм на протязі 

усього життя людини. 

Бромвміщуючі антипірени (гексабромциклододекан, 
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декабромдифенилоксид) використовуються як добавки для придання 

самозатухаючих властивостей виробам з поліефірів, полікарбонатів, 

поліетилену, поліпропілену, спіненому полістиролу і поліуретану, 

полівінілхлориду, синтетичного каучуку, епоксидних та фенольних смол, 

ненасичених поліефірів, силікону, додається в клеї, краски, текстиль. 

Надзвичайно широко використовується в кабельній промисловості, та 

виробництві полімерних матеріалів, що застосовуються в будівництві, на 

транспорті та побуті [282]. Вміст речовин у промисловому продукті складає 

6,0 – 13,0 % [26]. Згідно положень Стокгольмської конвенції ПБДФЭ 

відносяться у своїй більшості до стійких органічних заруднювачів [189]. 

Дибутилфталат  –   використовується в якості пластифікатора в ПВХ 

матеріалах (пластикати для кабельної промисловості, лінолеуми), вміст у 

виробах досягає 40% [26]. Дибутилфталат (ДБФ, CAS № 84-74-2) є гаптеном 

і набуває властивостей повноцінного антигена (алергену) лише після 

з'єднання з білками в організмі. Алергенні властивості даного хімічної 

сполуки підтверджені багатьма авторами [283, 284].  

2.3 Методи досліджень  

При дослідженні полімерних матеріалів в роботі були використані 

гігієнічні та хіміко-аналітичні методи. Під час проведення 

експериментальних робіт використовувався широкий спектр 

токсикологічних, фізіологічних, цитологічних, імуннологічних (у тому числі 

і ІФА), біохімічних, морфометричних та морфологічних методів, що є 

інформативними маркерами при вивченні механізмів токсичної дії 

досліджених речовин. А також електронна мікроскопія, гістохімічні методи 

дослідження, методи математичного моделювання та статистичні методи 

досліджень.  

Гігієнічні методи включали моделювання умов застосування ПМТП з 

визначенням рівнів міграції летких компонентів у повітря при різних 

температурах (20 і 40 
о
С) із застосуванням кліматичної камери «Аналітика-

тест» (заводський № 004) та ексикаторів об'ємом 10 л. [285]. ТІМи 
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досліджували також при t
o
 60 і 100 

о
С. Вивчення ЛПТПМ проводили згідно з 

одержаним патентом України на корисну модель «Пристрій для дослідження 

токсичності продуктів горіння» № 55137 (рис. 2.2) та за методом «Спосіб 

визначення токсичності продуктів горіння кабельних виробів»   (патенті 

України на винахід  № 111660) [286, 287]. 

Дана установка дозволяє досліджувати кабельну і електротехнічну 

продукцію, а також пластикати для виробництва кабельної продукції із 

урахуванням умов експлуатації, коли міграція летких продуктів 

термодеструкції та піролізу йде не з маси матеріалу, а по довжині виробу. 

При цьому змінюється сценарій терморозкладання і проявляються 

властивості вогнезахищених матеріалів – йде процес самозатухання із 

утворенням іншого спектру летких продуктів термодеструкції. 

 

Рис. 2.2. Експериментальна установка для випробування кабельної та 

електротехнічної продукції  

 

Моніторингові дослідження фактичного хімічного забруднення салонів 

транспортних засобів (по 3 одиниці кожного виду) проводили в рамках 

виконання проекту «Шкільний автобус», а також обстежували пасажирські 

вагони Крюківського вагонобудівного заводу (Україна) та інших виробників, 

тролейбусів концерну "Белкоммунмаш". Отримані матеріали були 

використані для експертних висновків щодо можливості застосування ПМТП 
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на транспортних засобах і об’єктах, зокрема на швидкісних поїздах типу 

«Hyundai», «Skoda» i «Тарпан». Для відбору зразків повітря використовували 

аспіратори "Тайфун" і установку пневматичну УП 12/115Ф СРЗ з мережевим 

і автономним електроживленням. Вони були забезпечені щілинним соплом з 

прийомним отвором 100 х 5 мм і металевою рамкою з отвором 102 х 100 мм 

для фіксованого за площею поверхні об'єкта знімання пилу. Повітря 

протягували зі швидкістю 0,5 – 1 л/хв через два поглинача, з пористою 

пластиною № 1 або № 2, що містили по 10 см
3
 поглинального розчину 

відповідно методикам, або через газові піпетки об’ємом 250-500 см
3
.  

В рамках виконання даної роботи за результатами комплексних 

токсикологічних досліджень проведено обгрунтування гігієнічних 

нормативів на антипірени гексабромциклододекан (ГБЦД), 

декабромдифенілоксид (ДБДФО), та поліакрилат натрію (акумер), що 

застосовується при виробництві ЛФМ, а також як диспергаторор в системах 

циркуляції води на атомних електростанціях. В останньому випадку поряд з 

гігієнічними використовували екологічну критеріально-методичну базу – 

дослідження на альтернативних моделях [288].  

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. Вибір методів дослідження 

аргументований основними вимогами, викладеними в діючих в Україні 

нормативних документах [175, 176].  

При цьому застосовували методи газової хроматографії, хромато-мас-

спектрометрії, атомно-емісійні, атомно-абсорбційні, фотоколориметрії, 

спектрофотометрії. Методи та перелік хімічних сполук, що визначалися під 

час проведення досліджень [289-294], наведено в таблиці 2.1. 

У роботі були використані хроматографи «Кристал Люкс-4000» з 

полум'яно-іонізаційним, електронозахватним і термоіонним детекторами, 

насад очними металевими та капілярними колонками, фазами різної 
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полярності, адаптованими до умов проведення досліджень: 1. – колонка 2 м х 

3 мм, заповнені 15% трикрезилфосфатом на хроматоні N-AW-DMCS и 5% SE 

на хромосорбе N-AW (0,32 – 0,40 мм), в режимі програмування температури 

термостату колонок (50 
о
С на протязі 4 хв., потім підвищення температури до 

95 
о
С зі швидкістю 5 

о
С за хв.), газ-носій – азот (25–30 см

3
/хв.); 2. – колонка 2 

м х 3 мм, заповнена 5 % SE на хромосорбі N-AW при температурі 80
 о
С, газ-

носій – азот (25–30 см
3
/хв.). Приймання та обробка хроматографічного 

сигналу виконувалася за допомогою програмного забезпечення «NetChrom V 

1.5». Визначення оксиду вуглецю (СО, II) та диоксиду вуглецю (СО2, IV) 

проводили на хроматографі «Цвет-100» з катарометром, при цьому 

використовували набивні колонки довжиною 2 м, заповненні цеолітом СаА и 

Tenаx, газ-носій - гелій (швидкість потоку 10 – 15 см
3
/хв). 

Таблиця 2.1 

Фізико-хімічні методи і компоненти, що визначалися 

Метод визначення Компоненти 

Газова хроматографія із 

застосуванням різних 

детекторів (газові 

хроматографи Кристаллюкс-

4000, газові хроматографи 

«Цвет-100») 

Вуглеводні граничні С1-С10 і неграничні, 

вуглеводні ароматичні (бензол, толуол, 

стирол, етилбензол, ксилоли, мезитилен, 

псевдокумол), алкілбензоли С9-С12, 

хлоровані вуглеводні (хлорбензол, вуглець 

чотирихлористий,  дихлоретан, метилен 

хлористий), спирти, альдегіди, кетони, 

епіхлоргідрин, ацетати, стирол, вуглецю 

оксид (II), вуглецю оксид (IV), кисень  

Хромато-мас-спектрометрія 

(Mass Spectrometer GC/MS 

Perkin Elmer Clarus 500/560 

D) 

гексабромциклододекан, 

декабромдифенілоксид, 

диэтилфталат, дибутилфталат, 

диоктилфталат 

Спектрофотометрія (APEL 

PD-303UV) 

аміак, азоту оксиди, водень хлористий, 

водень ціаністий, кислота оцтова, 

формальдегід, фенол 

Атомно-емісійні (АЕС-

спектрометр  ЕМАС-200 

ДСС) та атомно-абсорбційні 

(«Сатурн-3») методи 

Кадмій, свинець, хром, алюміній, залізо, 

мідь, цинк 
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Хромато-мас-спектрометр фірми GC/MS Perkin Elmer Clarus 500/560 D 

використовували для визначення броморганічних сполук та пластифікаторів. 

Принцип методу визначення даних речовини в модельному середовищі 

(повітрі) базується на його сорбції на патроні з ХАД-2, з подальшою 

екстракцією досліджених речовин дихлорметаном в апараті Сокслета. 

Кількісне визначення проводили на газовому хроматографі з капілярною 

колонкою і мас-селективним детектором. Індивідуальні речовини 

ідентифікували за часом утримання при хроматографічному аналізі, та за 

характеристичними іонами. Масову концентрацію хімічних сполук 

визначали методом зовнішнього стандарту [290, 291]. 

Визначення фталатів у складі продуктів термодеструкції полімерних 

матеріалів [292] проводили із застосуванням установки для 

термоокислительної деструкції ПМ, яка представляє собою послідовно 

з'єднану піч обігріву реактора з досліджуваної пробою, сорбційний патрон з 

флорізілом і аспіратор. Патрон з сорбентом, виготовленим в день дослі-

нання, представляє собою кварцову трубку, що набита 2 г дезактивованного 

флорізіла. Із стандартної суміші фталатів були приготвані калібрувальні 

суміші з концентрацією кожного компонента 0,1, 1, 10, 100, 2000 мкг/мл 

(приклад хроматограмми на рис. 2.3).  

,  19-JUL-2010 + 13:15:4310 mkg/ml

4.51 9.51 14.51 19.51 24.51 29.51 34.51 39.51 44.51
Time0

100

%

5 PHT-10_3 SIR of 3 Channels EI+ 
TIC

1.10e6
14.17

20.22

32.52

41.21

 

Рис. 2.3. Масс-хроматограмма стандартної суміші фталатів с 

концентрацією 10 мкг/мл 
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Інтервал концентрацій фталатів, що визначався у продуктах термодеструкції, 

склав від 0,1 до 50000 мкг/г наважки зразка. Для кожної серії зразків 

виконували контрольний і холостий аналіз.Пробу полімерного матеріалу 

масою 0,1 г подрібнювали до частинок розміром 1 – 2 мм. Кварцову кювету з 

подрібненою пробою поміщали в квар-цеву трубку попередньо нагрітої до 

необхідної температури установки для термоокислительной деструкції. 

Аспірацію продуктів термо-окислювальної деструкції, що виділялися із 

досліджувального зразка, проводили протягом 15 хвилин зі швидкістю 1 л/хв. 

Після закінчення 15 хвилин сорбційний патрон відокремлювали від системи. 

Фталати, що адсорбувалися на флорізіле, елюювали 10 мл гексану. Елюат 

осушалі безводним сульфатом натрію, випаровували під слабким струмом 

азоту до 1 мл і аналізували методом хромато-мас-спектрометрії.  

  Ідентифікацію фталатів проводили у режимі селективної реєстрації 

іонів (SIM) для кожного з'єднання використовували 3 іона: іон для обрахунку 

та 2 додаткових, які служать для підвищення надійності ідентифікації піку. 

Кількісне визначення вмісту елементів в пробах здійснювалося атомно-

емісійним методом з дуговою атомізацією на АЕС-спектрометрі ЕМАС-200 

ДСС (ЗАТ «Спектроскопічні системи»), що полягає у вимірюванні 

інтенсивності ліній в спектрі, утвореному при випаровуванні аналізованої 

речовини під дією електричної дуги, реєстрації спектру багатоканальним 

фотоелектричним перетворювачем і подальшою математичною обробкою 

даних [294]. Розрахунки здійснювали за допомогою калібрувальних графіків, 

які будували з використанням ДСЗ. Пробопідготовка зразків матеріалів 

проводилася шляхом сухого озолення в муфельній печі протягом 2,5 годин 

при температурі 450 °С. 

Методами спектрофотометрії визначали концентрацію водню 

ціаністого, водню хлористого, оксидів азоту, аміаку, фенолу, формальдегіду, 

сірчаного ангідриду тощо. Визначення водню ціаністого полягає у протіканні 

реакцій ціанід-іонів з хлораміном Т або хлораміном Б та подальщим 

фотометричним визначенням забарвленого продукту взаємодії хлорціану з 
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піридином і барбітуровою кислотою. В якості поглинального розчину 

використовують 0,1 моль гідроксид натрію [289]. 

Метод визначення водню хлористого полягає у реакції зв'язування іонів 

хлору з роданідом амонію та трьохвалентним залізом і вимірюванні оптичної 

густини забарвлених розчинів. В якості поглинального розчину 

використовують бідистильовану воду, вільну від іонів хлору [289]. 

Вимірювання оксидів азоту виконують колориметричним методом, 

який полягає у поглинанні оксидів азоту поглинальним розчином з 

подальшим визначенням їхньої кількості по реакції утворення забарвленого 

продукту з реактивом Гриса-Ілосвая. При визначенні оксиду та диоксиду 

азоту з однієї проби повітря аспірують через трубку, заповнену окислювачем 

[289]. Принцип методу визначення аміаку полягає у взаємодії аміаку з 

реактивом Неслера і утворенням забарвленого у жовто-бурий колір продукту. 

В якості поглинального розчину використовується 0,005 моль сірчана 

кислота [289]. 

Визначення фенолу проводять шляхом його взаємодії з п-

нітрофенілдіазонієм в лужному середовищі з утворенням забарвленого у 

рожевий колір продукту. В якості поглинального розчину використовували 

0,8 % розчин вуглецю натрію [289]. Визначення формальдегіду засновано на 

реакції взаємодії формальдегіду з ацетил ацетоном у середовищі 

уксуснокислого амонію і послідуючому фотометричному виміру оптичної 

щільності продукту, що забарвлен у жовтий колір. Поглинальний розчин 

містить ацетил ацетон (0,4 %), уксуснокислий амоній (20 %), дистильовану 

воду у співвідношенні 1:1:1 [289]. 

Уся використана апаратура проходить щорічну держповірку, 

лабораторія атестована на право проведення даних видів досліджень 

(атестація на право проведення вимірювань у сфері поширення державного 

метрологічного нагляду, свідоцтво ГОМС ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України» за № 011/17 

чинне до 27.12.2020 р. Свідоцтво з акредитації установ та організацій на 
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право проведення гігієнічного регламентування потенційно небезпечних 

факторів хімічного, біологічного та фізичного походження за № 132, видане 

ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування» Державної санітарно-

епідеміологічної служби України).  

Експериментальні токсикологічні дослідження Експериментальні 

дослідження виконано на білих мишах масою 20 – 22 г., білих щурах-самцях 

та самицях з масою тіла 180 – 200 г., мурчах масою тіла 350 – 380 гр та 

кролях масою 4200 – 4500 гр. Тварин утримували на стандартному раціоні 

віварію із вільним доступом до води та їжі згідно вимог. Умови утримання 

лабораторних тварин контролювали за показниками температури, вологості та 

швидкості руху повітря за загально прийнятими методами [295] з використанням 

необхідних приладів, що регулярно проходять метрологічну атестацію. 

Експериментальні дослідження проводились відповідно до Закону України про 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» та національних «Загальних 

етичних принципів експериментів на тваринах», які узгоджуються з положенням 

«European conventhion for the protection of vertebrate animals used for experimental 

and other scientific purposes (1985 г.)» [296–298]. Тварин виводили з 

експерименту шляхом декапитации після попередньої наркотизації (ін'єкції в 

черевну порожнину 2,5% 2,2,2-трібромметанола (фірми «Aldrich» в 2-

метилбутанолі; 1:50 в PBS; 300 мг/кг). 

Фізіологічні дослідження проводили з метою оцінки загального стану 

тварин (t
o
 і маса тіла), спостереження за динамікою зміни маси тіла на протязі 

експерименту, дослідження загального аналізу крові, поведінкових реакцій 

тварин на довгострокову дію хімічних чинників в хронічному експерименті. 

загальний аналіз крові. 

Загальний аналіз крові включав визначення вмісту гемоглобіну, 

кількості еритроцитів, лейкоцитів. Підрахунок кількості еритроцитів і 

лейкоцитів виконували традиційним методом в лічильній камері Горяєва. 

Вивчення лейкоцитарної формули проводили після фіксації і забарвлення 

мазків за методом Романовського [299]. Визначення змісту загального 
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гемоглобіну в цільній крові проводили ацетонціангідріновим методом із 

використанням набору реактивів виробництва ПрАТ «Реагент», м. Дніпро, 

Україна. 

Для оцінки поведінкових реакцій тварин, що характеризують 

функціональний стан нервової системи, послідовно (за зростанням ефекту 

стресування) використовували тести «Хрестоподібний лабирин» (ХЛ) та 

«Відкрите поле» (ВП). Ці методики є чутливим інструментом для 

дослідження широкого спектра патернів поведінки щурів на дію хімічних 

чинників [300, 301]. Тварин поміщали в центральний відсік лабіринту (або в 

центр поля) і реєстрували послідовність і часові характеристики їх переходів 

з одного рукава в інший (або перетину квадратів – ГА, вставання на задні 

лапи – ВА). Тест «ХЛ» проводили протягом 15 хв, «ВП» – 3 хв. 

Досліджували показники поведінки, що відображають орієнтовно-

дослідницьку активність, моторні, когнітивні, емоційні реакції на хімічний 

вплив (табл. 2.2).  

Цитологічні маркери включали розрахунок лейкоцитарної формули, та 

співвідношення окремих популяцій лейкоцитів, які можуть бути використані 

в якості загальної характеристики клітинних реакцій неспецифічного та 

специфічного імунітету [302, 303]. Співвідношення окремих популяцій 

лейкоцитарній формурі оцінювали за наступними індексами: співвідношення 

нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ) – відображає клітинний баланс показників 

неспецифічного і специфічного ланок імунітету; індекс співвідношення 

нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ)  – роль мікро- і макрофагів в системі захисту 

організму; індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ) – вказує на 

взаємодію аффекторного та ефекторних ланок імунітету; індекс 

співвідношення лімфоцитів до еозинофілів (ІСЛЕ) – дозволяє судити про 

кількісний рівновгу клітин, які беруть участь в реакціях ГСД. 

Розвиток ЭД оцінювали за кількістю циркулюючих в крові 

ендотеліальних клітин (живих, що знаходяться в стані апоптозу і мертвих) та 

моноцитограмі [304, 305]. Підрахунок кількості ендотеліоцитів в крові після 
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виведення тварин з експерименту проводили відповідно до методики, 

викладеної в патенті, співрозробітником якого є дисертант [306]. 

Таблиця 2.2  

Характеристика досліджених показників спонтанної поведінки тварин 

№ 

п/п 
Компоненти поведінки, тип Характеристика показника 

Загальна моторика, орієнтовно-дослідницька активність 

1. Кількість патрулювань в 

тесті «ХЛ» 

Характеризує моторику і ефективність дослі-

довательскої діяльності 

2. Загальна кількість визітов в 

тупики в тесті «ХЛ»  

 

Відображає рівень рухової активності тваринки, а 

також характеризує інтенсивність обстеження 

ними нового середовища 

3-4. Горизонтальна та 

вертикальна активність, 

співвідношення ГА/ВА в 

тесті «ВП»  

Характеризує рівень рухливої і орієнтовно-

дослідницької активності тварин, співвідношення 

- рівень тривожності 

5. Заглядання в норки в тесті 

«ВП» 

Відображає рівень дослідницької (орієнтовної) 

активності 

Эмоційний компонент 

6. Кількість повернень в тупики 

в тесті «ХЛ» 

Розглядається як показник помилок коротко- 

строкової пам'яті 

7.  Латентний період 

поведінкових реакцій в тесті 

«ХЛ» 

Є показником превалювання процесів збудження 

або гальмування в ЦНС, швидкості прийняття 

рішення; також активності, обумовленої 

тривожністю тварин в новій обстановці 

8. Грумінг в тесті «ВП» Посилення груммінга спостерігається у гризунів 

при приміщенні в нову або стресогенну ситуацію, 

відображає рівень емоційної напруженості, 

страху або тривожності 

9. Дефекація в тесті «ВП» Дозволяє оцінити вегетативний статус, 

вважається індексом емоційності щурів 

Когнитивний компонент 

10. Час першого патрулювання в 

тесті «ХЛ» 

Відображає здатність до просторової орієнтации і 

елементарної розумової діяльності: чим 

ефективніша просторова орієнтація, тим менше 

кількість візитів і час, витрачений на перший 

обхід, і більше загальне число обходів 

11. Кількість диаметральних 

переходів в тесті «ХЛ» 

Показник ступеня порушення навігаційного 

навчання і просторової пам'яті 

12.-

14. 

Кількість правих і лівих 

поворотів, індекс асиметрії 

(ІА)* в тесті «ХЛ» 

Відображає ступінь асиметрії локомоции і де-

монструє зв'язок з силою нервових процесів у 

різних півкулях головного мозку 

15. Стереотипія (по три заходи в 

кожний тупік) в  тесті «ХЛ» 

Характеризує обсессії (рухові нав'язливості), 

аутостімуляцію і регресивні форми поведінки 

Примітка: */ – ІА = кількість поворотів направо /( кількість поворотів направо + 

кількість поворотів наліво)х100 %; 
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Метод заснований на визначенні кількості та вивченні структурних ха-

рактерістик десквамованих зі стінки судин і мігруючих в кров ен-

дотеліальних клітин, а також рухомих макрофагів. Кров центрифугували 10 

хв при 1000 об/хв. Потім 1 мл плазми змішували з 0,2 мл натрієвой солі 

аденозиндифосфату в концентрації 1 мг/мл. Отриману суміш механічно 

перемішували протягом 10 хв обережним встряхуванням пробірок, після чого 

знову центрифугували в попередньому режимі для видалення агрегатів 

тромбоцитів. Вільний від тромбоцитів супернатант переносили в іншу 

ємність і центрифугують при 3000 об/хв протягом 15 хв для осадження 

ендотеліальних клітин. Потім надосадочну плазму акуратно видаляли, а 

отриманий осад суспендували в 0,1 мл 0,9% розчину хлориду натрію і 

перемішували скляною паличкою. Готовою суспензією заповнювали камеру 

Горяєва і підраховували ендотеліоцити в 2 сітках камери методом фазово-

контрастної мікроскопії. З урахуванням співвідношення між кількістю клітин 

в сітці і об´ємом камери Горяєва, отриманої суспензії і плазми підраховували 

кількість ендотеліоцитів. Одночасно визначали кількість та % 

співвідношення клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу [307]. 

Іммунологічні методи дослідження включали визначення показників 

клітинного і гуморального імунітету, що було необхідним елементом при 

проведенні даної роботи, оскільки в патогенезі розвитку патології хімічного 

ґенезу при дії факторів малої інтенсивності можливим є і імунологічний 

(токсикоалергічний) механізм пошкодження органів і тканин [302, 303, 308]. 

Для стимулювання імунної відповіді організму тваринам в дозі 0,200 мл + 

0,200 мл фізіологічного розчину вводили підшкірно (п/ш) полний ад´ювант 

Фрейнда (ПАФ) (виробництва «SIGMA-ALDRICH», USA, CAS № 9007-81-2). 

Це класичний, ефективний і найбільш часто застосовуємий в дослідницьких 

цілях препарат. Склад ПАФ – емульсія в 0,85% NaCl, що містить в 1 мл 

суспензії 1 мг термоінактівірованних і висушених Micobacterium tuberculosis, 

0,85 мл парафінового масла і 0,15 мл манніта моноолеату) [309]. 

Ефективність ад'юванта виражається в тривалому збереженні концентрації 
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антигену (25 і більше тижнів) і транспортуванні його до лімфоїдних тканин. 

Його бактеріальні компоненти активують Т-клітинну популяцію, 

забезпечуючи необхідний лімфогенез [310]. 

Реакція специфічної агломерації лейкоцитів (РСАЛ) периферичної 

крові основана на ефекті посилення склеювання клітин білої крові при 

додаванні до неї специфічного алергену, що є однією з перших фаз 

специфічної алергічної реакції клітин крові.  

Методика визначення РСАЛ виконана згідно вимог, викладених МР в 

[311]. Кров в кількості по 0,2 мл вносять в дві цінтріфужні пробірки, що 

містять: 1 (дослідна) – 0,04 мл 3,8 % розчину цитрату натрію, в яку внесена 

рабоча доза алергену, 2 (контрольна) – 0,04 мл відповідного антикоагулянту 

без алергену. Обидві пробірки інкубують протягом двох годин при 37 ° С.  

Потім вміст кожної пробірки (дослідної і контрольної) за допомогою 

пастерівської піпетки переносять на окреме предметне скло і кінцем піпетки, 

покладеним паралельно поверхні скла, готують мазок у вигляді квадрата, 

сторона якого дорівнює ширині скла (не рекомендується розмішувати кров 

кінцем піпетки). Мазки просушують на повітрі (краще протягом доби) і без 

попредньої фіксації забарвлюють 0,01% водним розчином метилена синього 

протягом 10 хв. Пофарбовані препарати промивають в ємності з водою (але 

не під струменем води) і просушують на повітрі. Мікроскопію препаратів 

здійснюють при збільшенні 10 х 40 (краще з іммерсиєю), підраховують по 

діагоналі мазка 500 лейкоцитов, враховуючи абсолютне число клітин, 

склеєних в конгломерати – по 3 і більше. 

Оцінку результаів реакції підраховують  шляхом віднесення відсотка 

агломерованих клітин в дослідному і в контрольному препаратах за 

формулою 2.1:                                                  

                                      % агломерації в досліді 

                показник РСАЛ = -------------------------------                 (2.1) 

                                                 % агломерації в контролі 
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Реакція розцінюється як позитивна при показнику РСАЛ 1,4 і вище. 

При відсутності сенсибілізації робоча доза алергену не повинна викликати 

агломерацію інтактних лейкоцитів в кількості, більшій у порівнянні з 

контролем (без алергену), тобто показник РСАЛ повинен відповідати 

величині 1,0 +/- 0,3. 

Визначення вмісту основних класів імуноглобулінів (Ig А, М, G) в 

сироватці крові піддослідних тварин проводили методом твердофазного 

імуноферментного аналізу із використанням тест-систем для визначення 

імуноглобулінів класів А, М, G в сироватці крові (виробництво «ГРАНУМ», 

Україна). Сироватка попередньо розводиться розчином фосфатно-сольового 

буферу в рівній пропорції (буфер входить в набір для імуноферментного 

аналізу). Визначення проводили на напівавтоматичному иммуноферментном 

аналізаторі фірми «Kayto» RT-2100C. 

Для оцінки імунологічного статусу у піддослідних тварин в крові 

визначали кількість CD3+ (всі зрілі лімфоцити), CD4+ (хелпери), CD8+ 

(цітотоксичні лімфоцити), имунорегуляторний індекс (ІРІ), CD19+ (В-

лімфоцити), NK-кілерів, фагоцитарну активність нейтрофілів. 

Метод визначення субпопуляцій лімфоцитів і молекулярних маркерів 

активації лімфоцитів проводили за допомогою моноклональних антитіл 

(МКАТ) гістоіммуноцітохіміческім методом із використанням 

моноклональних антитіл виробництва фірми AdB SEROTEC 

(Великобританія). 

Гепаринізовану крові об’ємом до 2 мл розводили 0,9% розчином NaCl в 

2 рази. Піпеткою акуратно нашаровували розведену кров на 3 – 4 мл 

градієнта щільності фіколл-верографін (d = 1,076 – 1,078). Центрифугували 

протягом 40 хв при 2 тис. об/хв (400 g), після чого обережно знімали білясте 

кільце мононуклеаров з градієнта щільності і переносили в центрифужні 

пробірки, розводили 0,9% розчином NaCl. Двічі відмивали (шляхом 

центрифугування) клітини, зливаючи надосадову рідину і ресуспендіруя осад 

в новій порції 0,9% розчину NaCl, перше центрифугування – 10 хв при 2 тис. 
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об/хв. (400 g), друге – 5 хв при 1,5 тис. об/хв (200 g). Потім до осаду додавали 

невелику кількість 0,9% растворa NaCl, ретельно ресуспендіровалі і готували 

мазки наступним чином. На предметне скло наносили велику краплю (0,05 

мл) суспензії виділених в градієнті щільності фіколл-верографіна і відмитих 

лімфоцитарних клітин з концентрацією 2 – 4 х 10
9
/л. Поміщали скло в 

холодильник і залишали при 4
о
С для осідання клітин в строго 

горизонтальному положенні. Через 20 хв скло виймали з холодильника, 

знімали надлишок рідини і швидко висушували утворений шар клітин при 

кімнатній температурі під вентилятором. Препарати поміщали в посудину 

для фіксації мазків (фіксація в парах 10% нейтрального формаліну), після 

чого занурювали в стаканчик з відмиваючим розчином до початку 

іммуноцитохімічної реакції. Видаляли надлишок вологи навколо мазка за 

допомогою фільтрувального паперу. Наносили 20 – 50 мкл первинних МКАТ 

певної специфічності так, щоб реагент був рівномірно розподілений по всій 

площі зазначеної зони реакції. Інкубували 1 – 2 години при кімнатній 

температурі. Обережно змивали первинні МКАТ шляхом занурення скла в 

стаканчики з трьома змінами відмиваючого розчину на 10 – 15 хв. Видаляли 

надлишок відмивати розчину промакуванням фільтрувальним папером. 

Наносили 20-50 мкл кролячої сироватки проти імуноглобулінів мишей 

(зв´язуюча сироватка) в надмірному титрі та інкубували 30 хв. Ретельно 

відмивали препарат шляхом занурення у відмиваючий розчин. Наносили в 

зону реакції 20-50 мкл ПАП-комплексу. Інкубували 1 годину, відмиваючи 

препарат. Проводили цитохімічним реакцію визначення активності 

пероксидази: поміщали препарат в розчин 3,3-діамінобензідіна тетрахлорида 

на 15 хв. Промивали дистильованою водою і дофарбовували ядра 1% р-ром 

метилового зеленого. Виконували мікроскопію при збільшенні об'єктива х 

80, окуляра х 15. Клітини, що володіли проявленим антигеном, пов'язаним із 

пероксидазою хрону, мали по краю цитоплазми темний ободок коричневого 

кольору [312]. 
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Біохімічні методи дослідження застосовувалися як маркери інтоксикації 

тварин хімічними сполуками та їх комбінаціями з метою виявлення початкових 

змін метаболізму при дії чинників малої інтенсивності та вивчення механізмів 

їх біологічної дії. Для поглибленного дослідження розвитку механізмів 

ендотеліальної дисфункції використовували також низку інформативних 

біохімічних показників – вміст оксидів азоту, рівень ендотеліну-1 та 

активність церулоплазміну в плазмі крові.  

Визначення вмісту оксидів азоту в плазмі крові проводили за 

методикою П.П. Голікова у модифікації [313]. Конценцію оксидів азоту в 

крові вимірювали за вмістом його кінцевих метаболітів – нітратів і нітритів, 

як найбільш верифікованих маркерів оцінки їх метаболізму. Рівень нітратів і 

нітритів оцінювали в безбілковому екстраті, що отримували шляхом 

довготривалої заморозки плазми крові (більше 2-х тижнів) та наступною його 

разморозкою і центрифугуванням при 3500 об/хв. на протязі 20 хв.  Метод 

вимірювання заснований на отриманні червоного забарвлення розчину, що 

містить нітрит, при додаванні до нього реагентів: сульфаниламида (білого 

стрептоциду) і N- (1-нафтил) етілендіаміна дигідрохлориду – реакція Грісса. 

Нітрати визначали непрямим шляхом, для чого їх відновлювали до нітритів. 

Вимірювання концентрацій проводили за допомогою спектрофотометра при 

довжині хвилі 546 нм в кювете довжиною 10 мм по відношенню до 

контролю. Для розрахунків використовували калібровочну пряму, що 

відбивала залежність відповідних концентрацій нітрит- та нітрат іонів від 

оптично густини.  

Церулоплазмін (К.Ф. 1.16.3.1–ЦП) – медьвмісний глікопротеід α2-

глобулінової фракції, поряд з широким спектром функцій, є феррооксидазою 

(полівалентним окіслювачем), яка, окислюючи Fe 
+
2 до Fe 

+
3, тим самим 

сприяє вбудуванню Fe 
+
3 в трансферин, який далі транспортує залізо в 

кістковий мозок. Цп бере участь в обміні заліза і мобілізації його для 

кровотворення. При патологічних станах, і зокрема, в гострій фазі запалення, 

рівень Цп в сироватці крові підвищується. Він відноситься до білків гострої 
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фази третьої групи та інактивує супероксидні аніонні радикали, що 

утворюються при запаленні, захищаючи тим самим біологічні мембрани від 

пошкодження. Визначення вмісту Цп засноване на ферментативному 

окисленні п-фенілендіаміна церулоплазміном. Реакція зупиняється 

додаванням фтористого натрію. За оптичною щільностю утворених 

забарвлених продуктів, виміряної при довжині хвилі 530 нм, судять про 

концентрацію церулоплазміна [299].  

Визначення рівня ендотеліну 1 (ЕТ-1) в плазмі крові у щурів проводили 

імуноферментним методом з використанням набору Endotelin (1-21), фірми 

«Biomedica» (Австрія). Набір включає очищені поліклональні захоплюючі 

антитіла і монокльнальні детектуючі антитіла, специфічні до ендотеліну. На 

першому етапі проба ЕDТА – плазма і детектируючі антитіла одночасно 

вносяться в лунку планшету. Ендотелін-1, присутній в зразках плазми, 

зв'язується з захоплюючими антитілами в лунках і утворює сендвіч – 

комплекс з детектуючими антитілами. За інтенсивностю забарвлення, яке 

розвивається і прямо пропорційне вмісту ендотеліну (1-21) в пробі плазми 

крові, судили про його вмість в крові.  

Дослідження метаболічної ланки, що характеризує стан енергетичного 

обміну в організмі тварин, проводили за визначенням активності ключових 

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

(К.Ф.1.3.99.1–СДГ), цитохромоксидази (К.Ф.1.9.3.1–ЦХО) [299, 314, 315]. 

Метод визначення активності лактатдегідрогенази заснований на 

перетворенні пірувату в лактат із одночасним окисненням НАДН в НАД+. 

Зменшення поглинання НАДН при довжині хвиль 340, 334 та 365 нм прямо 

пропорційно активності ЛДГ в пробі. 

Принцип методу визначення СДГ полягає у відновленні фериціаниду 

калію, розчин якого має жовте забарвлення, до безбарвного фероціаніду 

калію сукцинатом під дією СДГ. Активність ферменту пропорційна кількості 

відновленого фериціаниду. 
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Визначення активності ЦХО в гомогенаті тканин (суспензії 

мітохондрій) засновано на інкубації гомогенату з цитохромом С і диметіл-п-

фенилендіаміном. Цитохром С завдяки Fe
+2

 є постачальником електронів і 

запускає роботу дихального ланцюга. Електрони передаються на ЦХО, яка 

далі окислює диметіл-п-фенілендіамін. В результаті цієї реакції останній 

набуває червоного кольору (утворюється пігмент з максимумом поглинання 

при 510 нм, в кількості, пропорційній активності ЦХО).  

Вираженість оксидативного стресу оцінювали за показниками 

утворення дієнових кон´югатів та продуктів перекисного окислення ліпідів. 

Процес пероксидного окислення поліненасичених жирних кислот є першим 

етапом розвитку окисних процесів і супроводжується перегрупуванням 

подвійних зв'язків і виникненням системи сполучених дієнових структур 

(дієнових кон'югатів - ДК), які екстрагуються сумішю ізопропиловий 

спирт:гептан у співвідношенні 1:1, із наступним розділенням фаз водою та 

розчиненням у спирті. ДК мають максимум поглинання при 232-234 нм з 

плечем в області 260-280 нм [315].  

Малоновий діальдегід (МДА) – один з найбільш важливих кінцевих 

продуктів ПОЛ, визначали методом з використанням тіобарбітурової 

кислоти. При високій температурі в кислому середовищі малоновий 

діальдегід реагує з 2-тіобарбітуровою кислотою, який утворює забарвлений 

триметиновий комплекс з максимумом поглинання при 532 нм [315]. 

Стан антиоксидантної системи визначали за показниками актовності її 

ключових ферментів – глутатіонпероксидази (К.Ф.1.11.1.7–ГП), 

глутатіонредуктази (К.Ф.1.6.4.2–ГР), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 

супероксиддисмутази (К.Ф.1.5.1.5–СОД), каталази (К.Ф.1.11.1.6-КА). Метод 

визначення ГП заснований на визначенні швидкості утворення окисленого 

глутатіону, зміст якого визначається в зв'язаній глутатіонредуктазній реакції 

по ступеню окислення НАДФН при 340 нм. В якості гідро перекису 

використовується t-бутил гидропероксид [299]. 
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Активність ГР досліджували методом Бойтлера, який заснований на 

визначенні методом спектрофотометрії кількості витраченого в ході 

ферментативної реакції коферменту НАДФН, що враховується по зміні 

поглинання при 340 нм. В ході реакції при окисленні НАДФН оптична 

щільність зменшується [299]. Метод вивчення активності Г-6-ФДГ 

заснований на визначенні кількості відновленого НАДФН, що утворюється 

при окисленні глюкозо-6-фосфата в 6-фосфоглюканолактон. При утворенні 

НАДФН абсорбція при 340 і 366 нм зростає [299]. 

Принцип метода визначення активності каталази заснован на здатності 

перекису водню утворювати з солями молібдену стійкий забарвлений 

комплекс. Інтенсивність забарвлення вимірюють на спектрофотометрі при 

довжині хвилі 410 нм. Визначення активності супероксиддисмутази засновано 

на здатності ферменту інгибувати окиснення адреналіну в адренохром у 

лужному середовищі [299]. 

Визначали активність лізосомальних гідролаз – лужної (К.Ф.3.1.3.1–ЛФ) і 

кислої фосфатаз (К.Ф.3.1.3.2–КФ) за методом Боданського, в якості субстрату 

використовували -глицерофосфат натрію, який під дією фосфатази 

піддається гідролізу із звільненням неорганічного фосфору. Активність 

ферменту визначають по кількості неорганічного фосфору, що звільнився, і 

його реакцією із молібденовокислим амонієм та аскорбіновою кислотою в 

буферних розчина при рН 8,4 – 10,0 для ЛФ і при рН 4,5 – 5,0 – для КФ. 

Вимірювання забарвленого продукту проводять при довжині хвилі 630 нм на 

спектрофотометрі [299]. 

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) [299]. Внаслідок переамінування 2-оксоглутарової кислоти 

L-аланіном, яке відбувається під дією аланінамінотрансферази, утворюється 

L-глутамінова та піровіноградна кислоти. Після переамінування 2-

оксоглутарової кислоти L-аспарагіновою, яке відбувається під дією 
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аспартатамінотрансферази, утворюється L-глутамінова та щавелевооцтова 

кислоти, остання самодовільно декарбоксилується з утворенням 

піровіноградної кислоти. 

Дослідження активності даних ферментів проводили за методом 

Райтмана-Френкеля, який базується на вимірюванні оптичної щільності 2,4-

дінітрофенілгідразонів 2-оксоглутарової та піровіноградної кислот в 

лужному середовищі. Оскільки гідрозон піровіноградної кислоти має більш 

високий коефціент молярної екстинції, то виявляється прямо пропорційна 

залежність оптичної щільності реакційного розчину від активності ферменту. 

Моноаміноксидаза (К.Ф.1.4.3.4 - МАО) - фермент, який здійснює 

катаболізм моноамінів за допомогою їх окислювального дезамінування. 

МАО руйнує як ендогенні моноаміни - нейромедіатори і гормони, так і 

екзогенні, які потрапляють в організм з їжею або ліками. Дослідження МАО 

проводили за методикою Разыграева А. В. із співавт. [316]. 

Визначали активність Nа+/K+, Mg-залежної аденозинтрифосфатази 

(К.Ф.3.6.1.4 – Nа+/K+ Mg-АТФаза) – ферменту з групи транспортних 

аденозинтрифосфатаз, який здійснює перенос одновалентних іонів Nа та K 

через клітинні мембрани, використовуючи для цієї роботи енергію АТФ, яка 

забезпечує підтримку електрохімічного і осмотичного градієнтів 

одновалентних іонів, необхідних для нормального функціонування клітин 

[314].  

Псевдохолінестераза (К.Ф.3.1.1.8 - ХЕ) – фермент з класу гідролаз 

карбонових кислот, субстратами якої є складні ефіри холіну з оцтової, 

пропіонової або олійної кислот, яка виконує захисні функції. Вона 

розщеплює субстрат бутирил-тіохолинйодид на масляну кислоту та 

тіохолинйодид, який вступає в реакцію з дитио-біо-нітробензойною 

кислотою з утворенням жовтого забарвлення. Активність ферменту 

визначали, за величиною приросту оптичної щільності інкубаційної суміші 

при 405 нм [299]. Активність ферментів у гомогенатах тканин (печінки, нирок, 
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головного мозку) розраховували на мг білку в гомогенаті, який визначали за 

методом Лоурі-Фоліна [317]. 

Одним з провідних положень клітинної та молекулярної біології є 

концепція компартменталізації ферментів і пов’язаних з ними метаболічних 

систем, що забезпечує одночасне, відносно незалежне протікання багатьох 

життєво важливих процесів. Тому декомпартменталізація ферментів є 

важливим показником клітинної патології. Тому поряд із загальною 

активністю ферментів в 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. Проводили виділення субклітинних фракцій за 

Прохоровою М.І. методом диференціального центрифугування на центрифузі 

5415 R «Eppendorf» [314].  

В якості показників ліпідного обміну, причетних до біологічних маркерів 

розвитку оксидативного стресу, визначали вміст жирних кислот (ЖК) в 

сироватці та тканинах експонованих тварин методом газової хроматографії. 

Для цього проводили екстракцію ліпідів за методом Блай і Дайера 

(модифікований метод Фолча) [318]. Отримані ЖК переводили в метилові 

ефіри з подальшим хроматографічним розділенням на газовому хроматографі 

«Кристаллюкс - 4000» з полум'яно-іонізаційним детектором на капілярній 

колонці Zebron ZB-WAX 60 m L x 0,53 mm ID x 1,0 m df. Програмований 

режим температур - від 140 до 260 
О
С. Піки ЖК ідентифікували шляхом 

порівняння зі стандартними зразками (фірма «Sigma-Aldrig», США). 

Кількісний вміст ЖК оцінювали за площею піків і розраховували методом 

процентної нормалізації.  

В сироватці крові також вимірювали вміст загальних ліпідів, 

тригліцеридів, холестерину, глюкози за допомогою наборів НВО «Фелісіт-

Діагностика» (м. Дніпро).  



95 
 

Оскільки в данній роботі вичалася дія факторів малої інтенсивності, що 

призводять до розвитку дизрегуляторних порушень в організмі, зміни 

показників симпато-адреналової системи визначали шляхом вивчення вмісту  

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

ДОФА в сечі та органах тварин. Рівні КА визначали спектрофлуоричним 

методом за Э.Ш. Матлиной  на спектрофлуориметрі фірми «Solar» СМ 2203 

[319]. Метод заснований на флуоресценції продуктів окислення КА. Для 

диференціації КА в одній порції сечі використовували різну ступінь їх 

окислення при різних значеннях рН (4,2 та 6,2), а також різницю в 

максимумах збудження та флуоресценції флуорофорів, що утворюються при 

окисленні КА. Вимірювання проводили на спектрофлуориметрі фірми 

«Solar» СМ 2203.  

Для оцінки функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) в 

сироватці крові визначали кількість та співвідношення тиреотропних 

гормонів – трийодтироніну (Т3), тироксин (Т4), тиреоглобуліну (ТГ), 

тиреотропного гормону (ТТГ) методом твердофазного імуно-ферментного 

аналізу із застосуванням реактивів фірми ЗАО «Вектор-Бест» (Росія, 

Новосибірськ) на приладі фірми «Kayto» RT-2100C.  

В якості комплексних показників розвитку патології хімічної етіології в 

хронічному експерименті вивчали вплив індивідуальних компонентів ПМ та 

їх комбінації на фертильність самок щурів [320, 321], а також нефротоксичну 

дію згідно з розробленими з нашою участю МВ «Метод оцінки 

нефротоксичної дії важких металів», № 46.13/342.13 та патенту на корисну 

модель «Спосіб лікування гострої ниркової недостатності в експерименті»,  

№ 27283/3У/12 [322, 323].  

Морфологічні дослідження проводили із застосуванням світлової та 

електронної мікроскопії для оцінки морфологічних змін, що визначають 

морфофункціональний стан органів-мішеней – нирок, печінки, бронхів та 

легенів, бризжейки, аорти, кишківника [324]. Відібраний біоматеріал  (аорту, 

кішкивник) промивали фізіологічним розчином і проводили через спирти 
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зростаючої концентрації, заливали в целлоідин за загальноприйнятою 

методикою. З отриманих блоків готували мікротомні зрізи товщиною 7–9 

мкм, які фарбували гематоксилін-еозином. 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 

Беренбаум [325]. Оцінку отриманих результатів проводили напівкількісним 

методом. Вищенаведений перелік стандартних гістологічних методів 

дозволяє виявляти і реєструвати зміни гістоархітектоніки органу та характер 

морфологічних змін різних структурних елементів. 

Статистичні методи. Обробку матеріалів досліджень проведено 

методами варіаційного та кореляційного аналізу за допомогою програмного 

додатку Microsoft® Office Excel 2003 (ліцензійний № 74017–640–0000106–57490) 

та програми STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc.) і згідно з рекомендаціями, 

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

[326, 327].  

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 [200, 221, 232, 

328, 329], і апробовано її валідність та репрезентативність для цілей 

гігієнічної регламентації ПМТП.  

Результати експериментальних токсикологічних досліджень були 

розглянуті і позитивно оцінені комітетом з біоетики ДП “УНДІМТ” (протокол № 

10/16 від 16.11.2018 р.). 
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Кількісні показники виконаних досліджень підсумовані в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3  

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

досліджень  

1 2 

Гігієнічні та хіміко-аналітичні дослідження  

модельні дослідження неотверджених лакофарбових матеріали, 

отверджених ПМ, кабельної та електротехнічної полімерної 

продукції, складу та розмірів волокон ТІМ; визначення міграції 

органічних та неорганічних сполук 

366 ПМ, 70 ЛФМ/ 

2302 вимірювання 

розробка методичних підходів та патентів до оцінки кабельної та 

електротехнічної продукції; 

80 досліджень / 

580 вимірювань 

натурні дослідження хімічного забруднення повітряного 

середовища транспортних засобів  

12 об’єктів, 

/308 вимірювань 

Проведено серій експериментальних досліджень: 
серії експериментальних досліджень in vivo 24 

серії експериментальних досліджень in vitro 10 

Використано лабораторних тварин: 

в т.ч. білих щурів 816 

білих мишей 320 

мурчаків 24 

кролів 8 

Фізіологічні досліджень  

маса та температура тіла піддослідних тварин  3500 

загальний аналіз крові 1840 

поведінкові реакції тварин (щури) 2900  

фертільність щурів-самиць 192  

Біохімічні дослідження 

визначення активності ферментів енергетичного обміну, ГАОС, 

трансаміназ, фосфатаз, Nа+/K+ -АТФази, МАО, вмісту білку, ЦП, 

ЕТ-1, ХЕ, оксидів азоту, загальних ліпідів, тригліцеридів, 

холестерину  

1652 

визначення вмісту продуктів ПОЛ (ДК, МДА) 650 

визначення вмісту жирних кислот в тканинах 340 

визначення катехоламінів (А, НА, ДОФА, ДА)  832  

визначення гормонів щитовидної залози (Т3, Т4, ТГ, ТТГ) 192  

Цитологічні дослідження 

лейкоцитограма та моноцитограма 320 

дослідження циркулюючих ендотеліальних клітин, загальна 

кількість ендотеліоцитів, живих/мертвих, стадій апоптозу 

160 

Імунологічні дослідження 

показники клітинного та гуморального імунітету: РСАЛ, NK-

клітини, фагоцитарна активність нейтрофілів, CD3 +, CD4 +, CD8 

+, ІРІ, CD19 +, Ig A, M, G 

200 

Морфологічні дослідження: 

дослідження бронхів, легенів, аорти, кишківника, нирок, печінки 166 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН З ПМТП ТА ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ У ГІГІЄНІЧНІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ  

 

3.1 Полімери транспортного призначення як джерела хімічного 

забруднення повітря транспортних засобів та об’єктів 

Хіміко-аналітичні (санітарно-хімічні) дослідження є обов'язковим 

компонентом всіх етапів випробувань полімерів транспортного призначення. 

Вони дозволяють отримати важливу інформацію щодо складу та кількісних 

показників, токсікокінетіки летких компонентів досліджуваних зразків як 

необхідні умови оцінки їх безпеки та гігієнічної регламентації. 

В ході виконання роботи нами були проведені комплексні санітарно-

хімічні та гігієнічні дослідження 366 полімерних матеріалів різних класів. 

Позитивну оцінку отримали 328 (89,6%), і лише 38 зразків (10,4%) за своїми 

токсиколого-гігієнічними властивостями було відхилено (перелік допущених 

до застосування матеріалів надано у Додатку 1). Досліджені матеріали 

застосовуються у вагоно-, автомобілебудуванні, сучасній військовій техніці, 

а також при проведенні ремонтних робіт на транспортних об’єктах в якості 

конструкційних, декоративно-оздоблювальних, тепло-, шумо-, вібро- та 

гідроізоляційних, а також кабельної та електротехнічної продукції. 

Співвідношення досліджених матеріалів за призначенням наведено на рис. 

3.1.  

 

Рис. 3.1. Розподіл досліджених матеріалів за призначенням 
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Як видно з наведених на рисунку даних, вони відбивають не обсяги або 

вагові співвідношення застосованої на транспорті полімерної продукції, а 

скоріше сучасні пропозиції на ринку сировини та матеріалів. Також вони є 

слідством суттєвого зменшення «будівної» складової по відношенню до 

«ремонтної». Остання знаходиться переважно в сфері малого бізнесу, що 

призводить до домінування цінових показників (сировина, матеріали) перед 

їх якістю та безпекою. Не випадково, що серед досліджених матеріалів (за 

винятком кабельної та електротехнічної продукції) близько 37,0 % складали 

полімерні матеріали українських виробників і 63,0 % – імпортована 

продукція. 

Всі досліджені ПМ відносяться до категорії синтетичних. Дані про 

розподіл досліджених ПМ за хімічною основою наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

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. 

 

Проведений аналіз та співставлення досліджених матеріалів показали, 

що за минулі 20 років поступово суттєво змінювалося співвідношення між 

різними класами полімерів, що широко застосовуються у транспортних 

засобах. Якщо на початку 20 століття на перші місця виходили матеріали, що 

виготовлялися із ПВХ, фенолоформальдегідних та епоксидних смол, то 

найбільш поширеними за останнє десятиліття є композитні матеріали, які 

мали основою поліефірні смоли. Друге місце посідають матеріали на основі 

поліаміду (до цієї групи відносяться амінопласти, які теж використовуються 

як конструкційні та декоративно-оздоблювальні матеріали (зокрема, 
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текстильні вироби із поліамідного волокна). На третьому місці – 

полівінілхлоридні (ПВХ) матеріали. Це, в основному, пластифіковані 

матеріали – вінілісшкіра, лінолеум, гідроізоляційні плівки важкогорючі, у 

меншій частині – не пластифіковані, а саме – пластики, що використовуються 

в якості конструкційних (вінілпласт ВД, спінений PVC-UL пластик, листовий 

полівінілхлоридний PVC/Acrylic полімер тощо). В окрему групу були 

включені матеріали для кабельної та електротехнічної продукції, які суттєво 

відрізнялися за вимогами безпеки і методологією токсиколого-гігієнічних 

досліджень. Серед них питома вага пластифікованих ПВХ матеріалів 

складала більш ніж 65 % від загальної кількості дослідженої продукції.  

На четверте місце вийшли матеріали на основі фенол-формальдегідних 

смол (декоративно-оздоблювальні – паперово-шаруваті пластики, ламінати, а 

також теплоізоляційні матеріали (ТІМ)). Менш ніж 10 % прийшлося на 

матеріали з іншими зв’язуючими – епоксидними, акриловими смолами, 

еластомери, пінополіуретани (ППУ), поліетилен тощо. Слід підкреслити, що 

виявлені тенденції до зміни номенклатури та кількісних співвідношень 

стосуються переважно транспортної галузі і відрізняються від загального 

тренду, який висвітлюється у статистичних розробках [330, 331]. 

Від хімічної основи та співвідношення застосованих в інтер’єрі 

транспортних засобів полімерів значною мірою залежить якісний склад і 

концентрації летких компонентів у повітрі. Наведені в таблиці дані (Додаток 

2) свідчать, що спектр хімічних речовин, які мігрують з ПМТП, дуже 

різноманітний. Він включає різні в фізико-хімічному і токсиколого-

гігієнічному відношенні класи сполук, що пов´язані з хімічною основою 

полімерів (мономери), продуктами синтезу, допоміжними складовими.  

В додатку 3 наведений перелік летких хімічних речовин, які були 

визначені в ході експериментальних досліджень ПМ, а також діапазони 

визначених у модельних умовах концентрацій. За рівнями гігієнічної 

значущості  визначені 53 леткі речовини: з яких  3 – вінілхлорид, 

толуілендіізоціанат та бенз(а)пірен – відносяться до першого, по 17 речовин 
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– до другого і третього, 16 – до четвертого класу небезпеки за ГОСТ 12.1-

007-76 [170] та  за «Гранично допустимими концентраціями хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» [164]. Серед 

хімічних речовин, що мігрують з неотверджених матеріалів, перш за все, слід 

виділити органічні розчинники і, в меншій мірі, компоненти 

плівкоутворюючих та допоміжних складових. 

При цьому, у порівнянні із даними фактичних результатів досліджень, 

що були проведені у відділі гігієни і токсикології нашого інституту на 

протязі 70 – 90-х років минулого століття (рис. 3.2), склад і розподіл речовин 

також суттєво змінилися. Це проявилося у зменшенні кількості найбільш 

небезпечних речовин (першого класу небезпечності – у 1,7, другого – у 1,2 

раза, тоді як число речовин четвертого класу небезпеки зросло майже на 

третину). Яскравим прикладом є відсутність серед забруднювачів повітря 

камер гексаметилендіізоціанату, який був «обов’язковим» практично для всіх 

ППУ. 

  

а) б) 

Рис. 3.2. Розподіл хімічних речовин, що мігрують із полімерних 

матеріалів, за класами небезпеки: а) – за результатами досліджень, що 

проводилися в 70 – 90-х роках, б) – за результатами власних досліджень 

(2010 – 2018 рр.) 

 

Оскільки для транспортних засобів еластичність, кислото-, лужно-, 

термостійкість і пожежна безпека нерідко є домінуючими вимогами 

замовників полімерних матеріалів, для їх виробництва використовуються 

композиції, що суттєво відрізняються від подібної будівельної продукції або 
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проходять додаткову обробку. Тому при моделюванні умов експлуатації у 

повітрі експозиційних камер визначаються такі  високотоксичні сполуки, як 

ціанати та диізоціанати, бенз(а)пирен та інші поліциклічні ароматичні 

вуглеводні, ефіри фталевої кислоти, бром- та фосфоровмісні органічні 

речовини. 

Концентрації у повітрі модельних камер та обстежених транспортних 

об’єктів, а також - комбінації компонентів характеризувалися вираженими 

відмінностями та значними коливаннями, що ускладнює порівняння за 

ступенем небезпеки для людей, працівників транспортної галузі, водіїв 

транспортних засобів, пасажирів і туристів, які знаходяться у «полімерному 

оточенні» на протязі відносно довгого часу у салонах, вагонах, каютах та 

інших приміщеннях транспортних засобів та об’єктів (дні, тижні і навіть 

місяці подовженого разового робочого періоду (рейсу)).  

Аналіз розподілу досліджених ПМ за призначенням, особливостей 

критеріїв оцінки, методичної бази і результатів визначення хімічної безпеки 

на виробництві і в умовах експлуатації матеріалів та виробів дозволили 

виокремити групу неотверджених композицій (ЛФМ, епоксидні смоли, 

компаунди, клеї та герметики), що є найбільш небезпечними в умовах 

виробництва при виконанні ремонтних робіт, від затверділих полімерних 

композицій (конструкційні, декоративно-оздоблювальні, технологічні, 

кабельна продукція та електроніка). Тому вже на перших етапах роботи 

першочерговим завданням було встановлення причин та кількісних 

параметрів такої гетерогенності для врахування критеріально-методичних 

особливостей при обгрунтуванні вимог хімічної безпеки в процесі гігієнічної 

регламентації полімерів транспортного призначення. 

3.2 Вивчення вмісту та міграції хімічних сполук з ПМТП у виробничих 

умовах та їх моделюванні в експерименті 

Важливою позицією з точки зору хімічної безпеки та гігієни праці 

робітників транспорту є застосування полімерної продукції у виробничих 

умовах на будівельних та ремонтних об’єктах галузі. Процеси реформування, 
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приватизації та децентралізації призвели до появи великої кількості малих, 

переважно ремонтних, підприємств, де умови праці при виготовленні та 

застосуванні (нанесенні, монтажі) полімерів, а також гігієнічні 

характеристики останніх не відповідають санітарним нормам. Тим більше, 

що у виробничих умовах йдеться переважно про контакт працівників з 

неотвердженими матеріалами. Основні відмінності в плані хімічної 

небезпеки розглянутих категорій полімерів стосуються складу забруднення і 

концентрацій летких компонентів у повітрі робочої зони.  

3.2.1 Виробниче зумовлений контакт робітників транспорту з 

неотвердженими полімерними композиціями на прикладі ЛФМ 

При застосуванні ЛФМ та інших неотверджених матеріалів основну 

небезпеку складають органічні розчинники у концентраціях, як правило, на 

рівні та вище порогів гострої дії.  

Проведені з нашою участю дослідження при атестації робочих місць на 

12 транспортних об’єктах (підприємства автомобільного, громадського, 

залізничного транспорту, морські судна та порти) показали, що з позицій 

хімічної небезпеки від полімерних чинників найбільш типовими є робочі 

місця малярів. Крім того, асортимент ЛФМ, що пропонується на ринку для 

потреб  транспорту, дуже різноманітний за сферами застосування, 

класифікаційними фізико-хімічними ознаками та властивостями, що 

викликає необхідність їх обов’язкової гігієнічної регламентації. 

Основні відмінності, що характеризують специфіку дії на організм 

людини в умовах нанесення ЛФМ, інших неотверджених матеріалів у 

порівнянні з отвердженими ПМТП в умовах тривалій експлуатації наведені в 

табл. 3.2. Тому, для оцінки ступеню небезпеки ЛФМ була проведена 

експертиза документації та хіміко-аналітичні дослідження 70 ЛФМ 

вітчизняного та імпортного виробництва фірм “Sigma” та “International Paint” 

(Нідерланди), “Star Maling” (Норвегія),  “Hempel” (Хорватія), “СHUGOKU” 

(Японія), “Элакс” та “ВЫМПЕЛ” (Україна) згідно МВ [181]. 
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Ступінь хімічної небезпеки при контакті з ЛФМ залежить від хімічного 

складу композиції, органічних розчинників при нанесенні на металеві 

поверхні, а також переважно в перший період експлуатації покриття.  Якщо у 

першому випадку існує реальна небезпека токсичного впливу (навіть до 

гострого інгаляційного отруєння при пневматичному розпиленні, та шкірних 

уражень при всіх видах нанесення матеріалу), то у другому випадку 

забруднювачі повітря діють як хімічні фактори малої інтенсивності.  

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика комплексу факторів, що впливають 

на людину при контакті із неотвердженими та отвердженими ПМТП 

Фактори Неотверджені 

матеріали 

Отверджені 

матеріали 

Фізичні фактори: 

- температура 

- агрегатний стан 

- мігруючі компоненти 

 

До +25-30
О
С 

- рідина 

- у газо-паро-аерозольній 

фазах  

 

До + 40-60 
О
С і вище 

- тверда речовина 

- парогазова фаза 

Хімічні фактори: 

- рівень концентрацій 

токсичних речовин 

 

ГДК р.з і вище 

 

 

ГДКмр/сд 

 

Експонований контингент Робітники: маляри, 

ізолювальники, монтажники, 

ремонтники, а також водії 

громадського автотранспорту, 

моряки та інші спеціалісти за 

умови саморемонту  

Працівники транспорту та 

населення (водії особистих 

транспортних засобів, 

пасажири, туристи) 

Час контакту з матеріалом На протязі робочої зміни Безперервно цілодобово 

на протязі багатьох змін, 

рейсів 

Шляхи надходження в 

організм 

Інгаляційний, слизова 

оболонка очей та шкіра  

Переважно інгаляційний 

 

Дослідження неотверджених ЛФМ показали, що в залежності від 

рецептури матеріалу 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 
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найменувань. При цьому їх концентрації були, як правило, нижчими за Limac, 

але перевищували відповідні ГДК р.з. у 1,5 – 3,8 раза. 

У сучасному транспортному будуванні та на ремонтних роботах 

широко застосовуються нові технології з нанесення лакофарбових покриттів 

(автоматичні пристрої, безповітряне розпилення, нанесення в 

електростатичному полі), а також використання робототехніки, що призвело 

до підвищення продуктивності праці (зменшення часу контакту) і дозволило 

знизити кількість контактуючих із небезпечним хімічним фактором 

робітників. Так, наприклад, кількість малярів у підрозділах Одеської 

залізниці знизилася майже у 4 раза, а до Переліку № 2 професій з 

шкідливими умовами праці входить в середньому лише один маляр з трьох. 

Для визначення кінетики міграції летких компонентів на етапі 

формування покриття проводили дослідження нанесених ЛФМ на протязі 15 

діб. При цьому зразки за час експозиції втрачали понад 30 % своєї маси. 

Дослідження проводилися в умовах цілодобової герметизації при +40 
О
С та 

насиченості 1 м
2
/м

3
 до встановлення динамічної рівноваги. Результати 

наведені на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Динаміка міграції хімічних речовин із отверджених ЛФМ на 

прикладі композиції з грунта АК-070 та емалі ПФ-115 

 

Як показали результати проведених досліджень, стабілізація 

концентрацій для більшості компонентів композиції спостерігалася на 9 – 11 

добу герметизації, при цьому значення окремих показників перевищувало 
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ГДК сд. 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 майбутнєТаким чином, проведені 

дослідження надають нові можливості щодо аргументації необхідності 

проведення гігієнічної регламентації всіх нових видів ЛФМ та інших 

неотверджених полімерних матеріалів транспортного призначення. Причому, 

гігієнічна оцінка конкретного матеріалу повинна враховувати поряд з 

хімічним складом, концентраціями мігруючих у повітря робочої зони 

речовин, також наявність або відсутність заборонених з позицій охорони 

здоров’я (наприклад, свинець), чи еконебезпеки (наприклад, олово- органічні 

протиобростаючі біоциди) властивостей, сферу та особливості застосування 

(рекомендовані технології та методи нанесення, необхідний час для 

формування покриття, необхідність застосування додаткових до 

нормативних ЗІЗ та ЗІЗОД тощо). 

3.2.2  Гігієнічні аспекти поводження з ізоляційними матеріалами (на 

прикладі шумовібропоглинаючих та теплоізоляційних комплексів) 

Коли йдеться про умови праці при застосуванні ПМТП, які можуть 

бути джерелами небезпечних для здоров’я чинників, у новітніх умовах, перш 

за все, встає питання хімічної безпеки ізоляційних матеріалів, які мають 

певні технологічні, експлуатаційні особливості, а також відіграють важливу 

роль у захисті персоналу транспортних засобів від небезпечних для здоров’я 

фізичних чинників. Широкий діапазон насиченості, подовжений вплив на 

хімічне забруднення повітря салонів, вагонів, кают в період експлуатації, 

можливість використання в інших галузях промисловості та у будівництві, 

потребують урахування цих особливостей при гігієнічному регламентуванні 

нових представників ПМТП даної групи. 

Віброшумопоглинаючі композиції. Типовим прикладом серед 

досліджених зразків матеріалів цієї групи є полімерна віброшумопоглинаюча 
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мастика «Ізомаст», результати гігієнічної оцінки якої у реальній насиченості 

(0,08 м
2
/м

3
) представлені в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Результати модельних досліджень полімерної 

віброшумопоглинаючої мастики «Ізомаст» (Естонія), 

(експозиція при t
0
 = 40 

О
С, насиченість 0,08 м

2
/м

3
) 

Компо- 

ненти 

Час експозиції, доба ГДКс.д., 

мг/м
3 

1 3 6 7 8 10 13 15 
Диетиловий 

етер 

0,068± 

0,05 

0,56± 

0,07 

0,41± 

0,03 

0,25± 

0,06 

0,13± 

0,05 

 

- 

 

- 

 

- 

0,6 

Метил- 

ацетат 

0,14± 

0,01 

0,18± 

0,02 

0,16± 

0,02 

0,07± 

0,02 

0,03± 

0,002 

0,02± 

0,003 

0,02± 

0,002 

 

- 

0,07 

Ацетон 0,29± 

0,02 

0,26± 

0,02 

0,17± 

0,03 

0,12± 

0,005 

0,07± 

0,003 

0,09± 

0,002 

 

- 

 

- 

0,35 

Вініл- 

ацетат 

0,08± 

0,01 

0,19± 

0,02 

0,16± 

0,02 

0,11± 

0,005 

0,11± 

0,004 

0,09± 

0,002 

0,10± 

0,002 

0,07± 

0,002 

0,15 

Бутанол 0,13± 

0,01 

0,26± 

0,03 

0,30± 

0,03 

0,34± 

0,03 

0,40± 

0,04 

0,43± 

0,05 

0,39± 

0,05 

0,22± 

0,03 

0,1 

Діоктил-

фталат 

- - - 0,013± 

0,001 

0,031± 

0,003 

0,058± 

0,006 

0,052± 

0,005 

0,049± 

0,005 

0,02 

 

Отримані данні свідчать, що динаміка міграції хімічних речовин 

характеризується певними закономірностями. Так, з 6 гігієнічно значущих 

компонентів – три найбільш летючих (з t
0 
кипіння 34,6 – 57,1 

0
С) визначалися 

у максимальних концентраціях (до 10 ГДК) на першу-третю доби 

експерименту. Бутанол та діоктилфталат (ДОФ) з температурою кипіння 120 

– 340 
0
С значно відрізнялися за динамікою міграції, максимум якої був 

досягнутий на 10 – 13 добу досліду. Це вимагає більш подовженої експозиції 

при здійсненні гігієнічної регламентації нових ПМТП, урахування хімічного 

складу та фізико-хімічних властивостей летких компонентів та особливостей 

контакту людини з матеріалом в процесі нанесення на відповідні поверхні і 

підчас формування покриття. Гігієнічна значущість оцінюється з 

урахуванням визначених концентрацій та їх динаміки. При цьому найбільш 

гігієнічно значущими компонентами були ДОФ – перевищення ГДК с.д. у 2,9 

раза, метилацетат – у 2,6 і бутанол – у 4,3 раза.  

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

світового значення [332], суттєво зросло виробництво ТІМів. Проте, питання 



108 
 

їх безпеки для людини вирішується незадовільно, особливо при 

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 експлуатації (використання захисного 

ізолюючого шару), насиченість матеріалу, а також міграція органічних 

компонентів при коливаннях зовнішніх температур. Тому в даному контексті 

нами були проведені дослідження широкого кола полімерних (спінений 

полістирол) та волокнистих (мінеральна вата)  теплоізоляційних матеріалів 

різних класів в модельних умовах.  

Спінений полістирол. При виробництві спінених полістирольних 

матеріалів у  повітря робочої зони можуть надходити хімічні речовини, що 

відносяться до різних класів небезпеки, з різною біологічною активністю і 

токсичними властивостями. Однак, ні в одному випадку перевищення 

нормативу (ГДК рз) серед досліджених ППС матеріалів не виявлено (табл. 

3.4). З позиції оцінки досліджених матеріалів до умов тривалої експлуатації 

міграція ряду хімічних компонентів перевищує рівні середньодобових ГДК 

для атмосферного повітря. Так, для виробів з ППС перевищення міграції 

стиролу виявлено з більш ніж для 80,0% зразків. За умов дотримання 

технологічних вимог до монтажу ППС в якості фасадного утеплення по типу 

«мокрий фасад», міграція компонентів в навколишнє середовище 

мінімізується. 

При використанні утеплювачів з піно поліетилену (ППЕ) в атмосферне 

повітря довготривалий час можуть мігрувати ацетон, із каучуків – стирол, 

толуол, етилацетат і формальдегід (перевищення виявлено у більш ніж 50,0% 

зразків), а з ППУ – етиленгліколь, бензол і формальдегід (для 100,0% 

зразків).  

З наведених у табл. 3.4 даних видно, що перелік мігруючих хімічних 

речовин з досліджених матеріалів є досить значним і різноманітним за 

фізико-хімічними властивостями та токсичністю. 



109 
 

Таблиця 3.4 

Основні компоненти, що мігрують в модельні середовища 

(повітря) з полімерних матеріалів (співвідношення 1м
2
/м

3
,  

температура 40 
0
С, час експозиції 7 діб) 

Найменуван-

ня 

компонентів 

Діапазон  

визначених 

концент-

рацій, мг/м
3
 

ГДК р.з., мг/м
3
 

(м.р./с.з.) 

/ клас  

небезпеки  

ГДК а.п. 

мг/м
3 
(м.р./с.д.)

 

/класс небезпеки 

Особливості 

токсичної дії за 

ГОСТ 12.1.005-88 

ППС 

ацетон 0,01-0,32 200 /  4 клас 0,35/- / 4 клас Рф 

гексан 0,03-10,6 300 / 4 клас 60/- / 4 клас Рф 

бензол 0,001-0,02 15/5,0 / 3 клас 0,3/0,2 / 2 клас К, Рб 

кумол 0,11-0,25 150/50 / 4 клас 0,014/- / 4 клас Рф 

стирол 0,02-2,9 10 /  3 клас 0,02/- / 2 клас Рф 

толуол 0,01-0,02 150/50 /  3 клас 0,6/- / 3 клас Рф 

формальдегід 0,026-0,08 0,5 / 2 клас 0,035/0,003/ 

2 клас 

+, О, А, Рф – Рб 

етилбензол 0,02-0,55 50 / 3 клас 0,02/- / 3 клас Рф 

Волокнисті утеплювачі 

фенол 0,04-0,35 0,3 / 2 клас 0,01/0,003 / 2 клас +, Рф – Рб 

формальдегід 0,24-0,54 0,5 / 2 клас 0,035/0,003/ 2 клас +, О, А, Рф – Рб 

ППЕ 

ацетон 0,16-0,30 200 / 4 клас 0,35/- / 4 клас Рф 

ксилол 0,04-0,12 50 / 3 клас 0,2 / - / 3 клас Рф 

Каучуки 

граничні 

вуглеводні 

0,1-1,1 300 /4 клас 60/- / 4 клас Рф 

бензол 0,02-0,06 15/5,0 / 2 клас 0,3/0,2 / 2 клас К, Рб 

стирол 0,04-0,10 10 / 3 клас 0,02/- / 2 клас Рф 

толуол 0,04-0,09 150/50 / 3 клас 0,6/- / 3 клас Рф 

етилацетат 0,03-0,39 200/50 / 4 клас 0,1/- / 4 клас Рф 

формальдегід 0,08-0,27 0,5 / 2 клас 0,035/0,003 

/2 клас 

+, О, А, Рф – Рб 

ППУ 

граничні 

вуглеводні  

11,9-24,6 300 /4 клас 60/- / 4 клас Рф 

етилацетат 0,03-,09 200/50 / 4 клас 0,1/- / 4 клас +, Рф 

етиленгліколь 0,08-1,9 10/5,0 / 2 клас 1,0/-/ 2 клас Рф – Рб 

бензол 0,22-0,34 15/5,0 / 2 клас 0,3/0,2 / 2 клас К, Рб 

толуол 0,01-0,16 150/50 / 3 клас 0,6/- / 3 клас Рф 

ксилол 0,03-0,12 50 / 3 клас 0,2/- / 3 клас Рф 

формальдегід 0,011-0,094 0,5 / 2 клас 0,035/0,003/2 клас +, О, А, Рф – Рб 

Примітка: К – канцерогенна дія; О – речовина гостроспрямованої дії; А – алергенна дія; + 

- потребує спеціального захисту шкіри та очей при контакті з речовиною, що володіє 

роздратовною дією. Лімітуючі показники шкідливості: Рб – резорбтивний, Рф – 

рефлекторний, Рф – Рб – рефлекторно-резорбтивний. 
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Причому, у окремих матеріалів остання зростає в умовах подовженого 

застосування системи теплоізоляції, що може становити небезпеку для 

контингентів населення, професійно не пов’язаного з цим небезпечним 

фактором. Останнє слід враховувати при розширенні сфери застосування цих 

типів теплоізоляції.  

Для більш детальної оцінки хімічної небезпеки в умовах довготривалої 

експлуатації виробів були проведені додаткові дослідження міграції хімічних 

компонентів із ППС, які на даний час широко застосовуються не тільки на 

транспорті, а й у громадському та житловому будівництві. Вивчення 

динаміки виділення речовин при різних термінах експозиції і режимах 

термостатування показало, що не зважаючи на «вік» зразків, максимальні 

концентрації хімічних речовин (за винятком формальдегіду) виявляються на 

4 – 7 добу експозиції при температурах 20 – 60 
0
С, а при температурі 100 

О
С – 

через 1 добу. Динаміку міграції стиролу при різних температурних режимах з 

ППС  (ТОВ «Селідовський машинобудівний завод», Україна), який 

досліджено  через 9 років після виготовлення матеріалу, проілюстровано на 

рис. 3.4.  

  

Рис. 3.4. Динаміка виділення стиролу з ППС матеріалу № 1 при різних 

термінах експозиції і різних температурних режимах (насиченість - 1 м
2
/м

3
) 

 

Ймовірно, динаміка виділення стиролу при 100 
О
С віддзеркалює 

процеси десорбції незаполімерізованих мономерів, що відбуваються не 

тільки з поверхні, але й з маси матеріалу. При дослідженні 9 зразків ППС 

виробів виявлено, що концентрація мономера стиролу коливалася в межах 
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від 0,18-29,1 мг/м
3
 (насиченість 1 м

2
/м

3
, температура термостатування 40 

О
С, 

час експозиції 7 діб). 

Міграція летких сполук з сировини, що поставлялася різними 

виробниками, характеризувалася істотними відмінностями. Це чітко видно з 

рис. 3.5, на якому представлені результати дослідження трьох зразків 

сировини ПС різних виробників.  

 
Рис. 3.5. Міграція стиролу із зразків сировини ППС при різних 

температурних режимах (насиченість кг/м
3
, експозиція 7 діб при температурі 

40, 60 
О
С, і одна доба при 100 

О
С) 

 

Отримані дані свідчать, що при 100 
О
С виділення стиролу з різної 

сировини відрізнялося в 2,3 – 5,3 раза. Дана спрямованість також чітко 

простежується при температурах 40 і 60 
О
С. За співвідношенням 

інтенсивності газовиділення з зразка сировини № 1 міграція стиролу в 2,6 і 

2,9 раза менше, ніж з зразка № 3. З огляду на те, що сировина піддається 

додатковій термообробці, а отримані вироби – подальшій сушці або 

вакуумуванню, дані показники можна використовувати для порівняльної 

оцінки якості сировини різних виробників і вибору найменш небезпечних 

матеріалів.  

Аргументованим підтвердженням даної позиції є дані, наведені на рис. 

3.6, які показують, що виділення стиролу при різних температурних режимах 

вище у матеріалу № 8, виготовленого з сировини № 3, в 1,3 і 1,9 раза при 

температурі 60 і 100 
О
С, відповідно. 
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Рис. 3.6. Виділення мономера стиролу з ППС виробів, виготовлених з 

сировини № 2 і 3 (насиченість м
2
/м

3
, експозиція 7 діб при температурі 40, 60 

О
С, і 1 добу при 100 

О
С) 

 

Другим провідним компонентом складних газоподібних сумішей є 

гексан. Динаміка його виділення з ППС проілюстрована на рис. 3.7 на 

прикладі матеріалу № 2. Максимальні концентрації даного компонента також 

визначаються на 7 добу експозиції, після чого мали місце стабілізація і 

зниження рівнів газовиділень.  

  

Рис. 3.7. Динаміка виділення гексану з ППС матеріалу № 2 при різних 

термінах експозиції і різних температурних режимах (насиченість - 1 м
2
/м

3
) 

 

Інтенсивність міграції цієї хімічної речовини з ППС залежить і від 

зміни температурних режимів та збільшується в 3,1 раза при зростанні 

температури в діапазоні 20 – 40 
О
С, і в 1,5 при подальшому підвищенні 

температури до 60 
О
С. При температурі 100 

О
С інтенсивність газовиділень 
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гексану в 2,1 раза вища за максимальні концентрації, визначені при 60 
О
С, що 

може свідчити про початкові стадії термодеструкції зразка матеріалу.  

При оцінці основних критеріїв безпеки даного виду продукції одним з 

важливих в гігієнічному плані показників є динаміка міграції формальдегіду 

з ППС виробів. Проведені дослідження показали (рис. 3.8), що найбільша 

емісія даного токсиканту спостерігається при температурі 40 
О
С протягом 3-х 

діб експозиції. 
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Рис. 3.8. Динаміка виділення формальдегіду з ППС матеріалів № 5, 6 і 8 

за різних строків експозиції (температура термостатування 40 
0
С, насиченість 

– 1 м
2
/м

3
) 

 

Через 7 діб інтенсивність виділення формальдегіду значно знижується - 

в 8,2 – 9,3 раза і до кінця спостереження не перевищує середньодобових ГДК 

для атмосферного повітря (0,003 мг/м
3
). Зі збільшенням температури до 60 

О
С емісія його збільшується не більше ніж в 1,2 раза, що свідчить про 

невелику інтенсивність окислювальних процесів, які протікають на відкритій 

поверхні ППС матеріалів при підвищенні зовнішньої температури до 100 
О
С. 

Однак в умовах експлуатації такого прямого контакту з навколишнім 

середовищем у даного виду теплоізоляційної системи не відбувається, тому 

що сам матеріал ізольований шарами оздоблювальних матеріалів. За таких 

умов експлуатації формальдегід, який виділяється з системи, мігрує 

переважно з інших джерел (поверхневого покриття), і не може вважатися 
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лімітуючим показником ППС матеріалів, які використовуються в якості 

утеплювачів. 

Першим етапом ймовірного контакту з теплоізоляційними 

матеріалами в будівництві є монтаж теплоізоляційних конструкцій (блоків) 

робітниками-ізолювальниками. Тому для інтегральної оцінки ступеня 

хімічної небезпеки розглянутого процесу для досліджених матеріалів було 

використано сумарний показник небезпеки (Кs) (коефіцієнт сумарних 

відносин за Авер'яновим [201]). Отримані дані для 8 досліджених матеріалів 

наведені в табл. 3.5. 

        Таблиця 3.5 

Значення коефіцієнта Авер’янова при гігієнічній оцінці 

досліджених матеріалів 

Гігієнічний норматив Порядковий номер дослідженого матеріалу*,  

величина Кs 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По відношенню до 

ГДК р.з. 

0,137 0,045 0,278 0,144 0,008 0,053 0,273 0,243 

Примітка: */ - перелік ППС матеріалів наведено в Додатку 1. 

 

Як видно з представлених даних, провідними компонентами складних 

газоподібних сумішей є стирол, гексан, бензол та етилбензол. У той же час 

самі досліджені матеріали істотно відрізнялися за величиною Кs: для одного 

матеріалу максимальна розбіжність складала 35, для двох – в межах 5,3 – 6,2  

і для 5-ти матеріалів – 1,0 – 2,3 раза (по відношенню до матеріалу з 

мінімальним значенням Кs. Це підтверджує доцільність проведення 

попередніх гігієнічних досліджень запропонованих на ринку 

теплоізоляційних матеріалів, щоб максимально знизити ступінь хімічної 

небезпеки при проведенні будівельних робіт і експлуатації системи в цілому. 

Інша картина мала місце при аналізі результатів хіміко-аналітичних 

досліджень ППС матеріалів по відношенню до нормативів для атмосферного 

повітря. При цьому виявлено перевищення Кs у всіх матеріалів. Вагомий 

внесок у його величину вносять стирол (15 – 1250), етилбензол (4 – 26) і 

бензол (0,01 – 1,0). 
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У той же час, при такому традиційному підході до оцінки безпеки 

даного виду ТІМ, існуючому протягом багатьох років, не враховується ні 

галузь застосування (наприклад, в якості зовнішнього фасадного утеплення), 

ні умови експлуатації (використання захисного шару штукатурного покриття, 

товщиною не менше 5 мм). При дотриманні усіх вимог монтажу і цілісності 

зовнішнього ізолюючого шару навіть в умовах тривалої експлуатації в 

атмосферне повітря не будуть виділятися дані хімічні речовини. Однак в 

цьому напрямку необхідні подальші поглиблені дослідження. 

Для поглибленого аналізу отриманих даних була проведена оцінка 

співвідношень діючих нормативів ГДКр.з. до ГДК для атмосферного повітря 

(мається на увазі середньодобова або максимально разова величина в 

залежності від діючого нормативу) для кожного з компонентів, які мігрують 

з ППС виробів (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Гігієнічні нормативи хімічних речовин, що мігрують з ППС і їх 

співвідношення 
Гігієнічний 

норматив 

Найменування хімічних речовин 

Аце- 

тон 

Гексан Бензол Толуол Етил- 

бензол 

Кумол Сти-

рол 

Формаль-

дегід 

ГДК 

р.з.,  

мр/сз
 

мг/м
3
 200 300 15/5

+ 
150/5

0 

50 150/50 30/10 0,5
+
 

Клас 

небезпеки 

4 4 2 К* 3 3 4 3 2 К, О, А 

ГДКсд 

мр/сд 

мг/м
3
 0,35/- 60/- 0,3/0,

1 

0,6/- 0,02/- 0,014/

- 

0,04/ 

0,002 

0,035/ 

0,003 

Клас 

небезпеки 

4/ 

рефл. 

4/ 

рефл. 

2/ 

резор. 

3/ 

рефл. 

3/ 

рефл. 

4/ 

рефл. 

2/ 

рефл. 

2/рефл. 

Співвідношення 

ГДК р.з/ПДК сд 

571 5 50/50 250 2500 10714 750/ 

5000 

14/167 

Примітка: К - канцероген; О – речовини з гостроспрямованим механізмом дії, А – 

алерген; 
+
 - потребує спеціального захисту шкіри та очей. 

 

Базовим нормативом при гігієнічній регламентації хімічних речовин на 

основі системного підходу  [173] є ГДК р.з., які розроблені з урахуванням 

багатьох токсикометричних параметрів, що враховують вікову, статеву, 

видову чутливість, особливо токсичної дії при різних шляхах надходження 

речовин, кумулятивні властивості, величину порогів гострого і хронічного дії. 



116 
 

Нормативи для атмосферного повітря в рамках системного нормування 

вважаються похідними від ГДКр.з., і становлять певну її частину. Така 

концепція базується на положенні, згідно з яким норматив у робочій зоні є 

методологічно орієнтованим на показник нешкідливості для працюючих, тоді 

як атмосферний - на рівень практичної індиферентності для всього населення 

[205]. При цьому, співвідношення ГДКр.з./ГДКсд не повинно бути менше 2 і не 

перевищувати 100 (за винятком речовин, що відносяться високо небезпечних), 

що і забезпечує певну надійність і системність нормативів. 

Наведені співвідношення нормативів серед ідентифікованих 

компонентів теплоізоляційних ППС витримані тільки для бензолу (50) і 

формальдегіду (14/167), що відносяться до 2-го класу небезпеки, а також 

проявляють канцерогенні ефекти (1 гр. за МАІР) [120]. У наших 

дослідженнях ні для одного з ППС матеріалів не виявлено перевищення ГДК 

р.з і ГДКсд бензолу і формальдегіду. При цьому, для інших ідентифікованих 

речовин, що відносяться до 3 класу (помірно небезпечні) і 4 класу (мало 

небезпечні), різниця між двома нормативами досягає 5000 – 10000, що 

суперечить основним принципам системного нормування і потребує корекції 

нормативів відповідно до розроблених сучасних методичних підходів. В 

цьому сенсі слід підкреслити, що подібні розбіжності були виявлені нами не 

тільки по відношенню до теплоізоляційних полімерних матеріалів, а й летких 

компонентів полімерів іншого призначення, що підтверджує необхідність 

проведення нових комплексних досліджень для подальшого вдосконалення 

національної системи гігієнічного регламентування, в тому числі – ПМТП. 

Волокнисті матеріали. 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 [333]. З них у повітря та  

модельне середовище виділяється формальдегід, що відноситься до другого 

класу небезпеки і має канцерогені властивостями. Тому в ході вивчення 
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особливостей поведінки цього виду теплоізоляційних матеріалів у 

виробничих умовах (підготовка і застосування) і моделюванні умов 

експлуатації теплоізоляції була зроблена порівняльна оцінка досліджених 

матеріалів за рівнями міграції формальдегіду. Одержані результати  

представлені в табл. 3.7. 

Як показали результати проведених досліджень, з волокнистих 

матеріалів виділяється формальдегід в діапазоні концентрацій від 0,16 – 2,15 

мкг/г. Враховуючи структуру даних виробів, розрахунок міграції цього 

компоненту проведено у перерахунку на масу, тому що, на відміну від ППС 

виробів, що мають замкнуту пористу структуру, волокна мінеральної вати 

нещільно структуровані у просторі.  

Таблиця 3.7 

Міграція формальдегіду з досліджених матеріалів 

(термін експозиції 3 доби, температура термостатування 40
о
С, 

насиченість 1 м
2
/м

3
) 

№ п/п Найменування материалу Кількість  

формальдегіду, мкг/г 

1 Вироби з мінеральної вати на основі базальту 

«Industrial F 50» 

1,3 ±0,15 

2 Скловата KGM 0,99 ±0,11 

3 Вироби з мінеральної вати на основі базальту 

«RockfonEclipse» 

0,62±0,07 

4 Матеріал на основі мінеральної вати «SpreFix S»  0,16 ±0,02 

5 Матеріал на основі скловати «SpreFix G»  0,19 ±0,02 

6 Вироби з мінеральної вати «ТЛ Техізол 75» 1,3 ±0,11 

7 Вироби з мінеральної вати (на основі базальту) з 

одностороннім покриттям склотканиною 

0,44 ±0,04 

8 Мінвата «ТЕХНО» 0,51 ±0,06 

9 Минвата «Урса ТЕRRA» 0,87 ±0,09 

10 Мінвата «ВаutGut» 2,15 ±0,19 

11 Мінвата «Ізолон Реверсері» 1,42 ±0,15 

12 Мінвата «Ізолон люкс» 1,15 ±0,12 

 

Як видно з наведених у таблиці 3.7 даних, якщо з ПС матеріалів  

виділяється від 0,22 до 0,53 мкг/г формальдегіду, то з волокнистих – до 2,15 

мкг/г, які різко зростають (у 3 – 5 і більше разів) при термодеструкції. З 

огляду на те, що в будівництві найчастіше використовується мінеральна вата 

щільністю від 30 кг/м
3
 і вище [105, 106], при розрахунковій насиченості м

2
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матеріалу на 1 м
3
 об´єму простору з виробів може мігрувати формальдегід, 

концентрація якого може сягати 0,96 – 15 мг/м
3
.  

При виробництві, монтажі та експлуатації мінераловатних виробів 

виникає ще і інший вид небезпеки, пов'язаний з аерозольним забрудненням 

повітря у вигляді дрібних волокон. 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 (РМ2,5). За результатами 

дослідження робочих місць інших авторів вміст останніх становив 1,8±0,4 і 

1,25±0,3 мг/м
3
, відповідно [334], що співпадає з результатами модельних та 

натурних досліджень нашої лабораторії [335, 336].  

Найбільшу загрозу мінеральна вата несе органам дихання людини. 

Волокняний пил, потрапляючи в легені і затримуючись там, може стати 

причиною запальних та онкологічних захворювань [116]. Згідно зі списком 

МАІР волокна скляної, кам'яної і шлаковати віднесені до групи 3 за ступенем 

небезпеки, а волокна мінеральної вати, виготовлені з вогнетривких 

керамічних волокон і з деяких видів перериваного скловолокна, віднесені до 

групи 2B за ступенем небезпеки [120]. Тому одержані дані є підставою для 

виділення ТІМ в окрему групу для гігієнічної регламентації. 

Враховуючи вище викладене, нами була проведена оцінка структури, 

розмірів волокон ряду представників теплоізоляційних матеріалів та вивчено 

їх елементний склад. При мікроскопії щільні частинки мінеральних ват 

мають вигляд скляних паличок або голочок, часто загострених з кінців. На 

зразках скловати голочки покриті ще більш дрібними включеннями. Крім 

того, в зразку базальтової вати виявляються трубчаті структури з 

порожнистою серцевиною, базальтові частинки округлої, а також і 

неправильної форми з гладкою поверхню і наявністю відколів, які можуть 

формуватися з розплаву базальтової маси на етапі її затвердіння. 



119 
 

На рис. 3.9 представлені мікрофото структури волокон зразку 

мінеральної вати. Як видно з представлених даних, розмір скловолокна 

складає 1,25 – 6,33 мкм. При цьому, розміри досліджених мінеральних 

волокон з кам'яної вати  в 1,2 – 1,7 раза, а з базальту – в 2,6 раз більше, ніж із 

скловолокна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Конгломерати волокон утворені з окремих тонких волокон 

діаметром 1,25 – 6,33 мкм, пов'язаних між собою зв'язуючим компонентом 

 

Цілісна структура мінеральних волокон зберігається за рахунок 

полімерного зв´язуючого, яке вводиться до складу матеріалу у кількостях до 

15% від загальної маси і виступає як одне з джерел хімічної небезпеки 

матеріалу. При довготривалій експозиції або в умовах термодеструкції 

порушується структура матеріалу і підвищується ризик потрапляння волокон 

в оточуюче середовище. На рис. 3.10 представлені фото зразку мінеральної 

вати після термодеструкції виробу, коли волокна звільняються від в'яжучого, 

а на їх поверхні визначається наявність великої кількості кристалітів 

(ймовірно силікатів). Волокна є багатокомпонентною силікатною системою. 

Їх основу  складають алюмосилікати, а також оксиди натрію, магнію, 

кальцію.  
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Рис. 3.10. Зразок мінеральної вати після горіння  

Як показали дослідження елементного складу зразків (табл. 3.8), 

найбільша кількість кремнію, який володіє фіброгенною дією [337, 338], 

виявлено в скловаті, алюмінію і магнію – в кам'яній і базальтової ваті, 

вуглецю, азоту, кисню, сірки – міститься приблизно однакова кількість у всіх 

зразках.  

Таблиця 3.8 

Структурний і елементний склад досліджених зразків волокнистих 

матеріалів 

№

  

п/

п 

Наймену-

вання 

матеріалу 

Дов-

жина 

воло-

кон, 

мкм 

Элементний склад, масові % 

C N Na Mg Al Si S Ca 

1 Скловата 

KGM, 

Корея 

1,25-

6,33 

6,79- 

55,79 

0,69-

19,93 

1,18- 

11,53 

1,76-

1,82 

0,90 0,73- 

25,44 

0,40 3,61- 

4,66 

2 Камена 

вата «Урса 

ТЕRRA» 

2,09-

7,84; 

 

10,71-

58,86 

21,97 0,20- 

1,52 

0,58- 

5,73 

0,52- 

5,13 

1,39- 

14,86 

0,43 0,38 

3 Базальтова 

вата 

«Ізолон 

Реверсері» 

3,25-

16,87 

5,57-

67,87 

16,7 1,86 3,38 0,17- 

5,14 

0,43- 

15,91 

0,45- 

0,48 

4,88 

 

Дослідження елементного складу дозволило виявити в структурі всіх 

досліджених зразків наявність утвореного на етапі розплаву мінеральної 
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сировини графіту, що може істотно знижувати якість отриманої продукції. 

Як показано в табл. 3.8 зразки мінераловатних виробів істотно відрізняються 

один від одного, як характеристиками волокон, так і елементним складом, а 

також вмістом зв´язуючого, яке може джерелом забруднення повітря у 

приміщеннях транспортних засобів формальдегідом.  

Отримані дані свідчать про потенційний ризик для здоров'я людей 

даних виробів як в умовах монтажу, так і у подальшій тривалій експлуатації 

за рахунок сполученої дії хімічного та відтермінованої дії пилового фактору, 

особливо в умовах застосування даного виду продукції на транспорті в 

умовах значної вібрації. Таким чином, з гігієнічних позицій, при оцінці пилу 

з мінеральних волокон одним з важливих чинників є хімічний склад та 

розмір частинок, тому що від вмісту кремнію та розміру волокон (від 1 до 3 

мкм) залежить здатність часток глибоко проникати в легені, що робить їх 

потенційно небезпечними в плані розвитку патології дихальних шляхів [339]. 

В складі досліджених зразків мінераловатних виробів виявлені волокна 

розміром 1,25 – 125,45 мкм та вміст кремнію до 25,4 масових %, тому 

перспективи подальшого розвитку цього напрямку теплоізоляції не 

однозначні і потребують подальших експериментальних та епідеміологічних 

досліджень. 

З огляду на вищевикладене, у вирішенні проблеми оцінки безпеки 

застосування теплоізоляційних матеріалів з ППС є кілька перспективних 

напрямків. Перший аспект – це створення і використання якісної сировини 

для виробництва ТІМів, який включає також і поліпшені характеристики 

пожежної безпеки. Другий важливий аспект – це необхідність перегляду 

критеріїв оцінки безпеки даної продукції з урахуванням сфери та умов 

застосування. 

3.2.3 Вивчення динаміки міграції хімічних речовин з конструкційних та 

декоративно-оздоблювальних матеріалів в модельних дослідах 

Цілеспрямований пошук нових критеріально-методичних підходів до 

гігієнічної оцінки і регламентування нових ПМТП включав лабораторні 



122 
 

хіміко-аналітичні та токсиколого-гігієнічні дослідження широкого спектру 

полімерних композицій різного складу та сфер застосування, як з метою 

гігієнічного моніторингу, так і визначення та порівняння можливих гігієнічно 

значущих компонентів у повітрі експозиційних камер. 

Як показали результати проведених досліджень, в умовах подовженої 

герметизації (+40 
О
С) при дослідженні декоративно-оздоблювальних та 

конструкційних матеріалів в повітрі камер були ідентифіковані хімічні 

компоненті, пов’язані переважно з полімерною основою матеріалів. На рис. 

3.11 на прикладі дослідження склопластику проілюстрована динаміка 

міграції із матеріалу гігієнічно значимих хімічних речовин. 

 
Рис. 3.11. Динаміка міграції хімічних речовин з склопластику 

Як слідує з наведених даних, динамічна рівновага в експозиційній 

камері встановлюється тільки на 6 – 7-у добу експозиції. При цьому 

спостерігалося перевищення ГДК с.д. стиролу у майже 600 разів, тоді як по 

відношенню до нормативу робочої зони цей показник складав лише 1/10 від 

відповідної ГДКрз. Така суперечлива в плані співвідношення різних 

нормативів позиція щодо гігієнічної оцінки рівнів міграції стиролу (по 

відношенню до його різних ГДК) пов’язана перш за все з традиційним 

«незалежним» нормуванням хімічних речовин в робочій зоні і атмосферному 

повітрі, тобто з порушенням закономірностей у визначенні співвідношень 

між одержаними при обгрунтуванні відповідних ГДК величинами. Останні 

нерідко суперечать очікуваним значенням, що витікають з вимог МВ 1.1.5-
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088-02 р. [173]. Тому серед завдань оптимізації системи гігієнічної 

регламентації полімерів може встати питання щодо перегляду ряду 

гігієнічних нормативів згідно з концепцією системного підходу. 

В якості конструкційних матеріалів використовують також полімерні 

вироби на основі епоксидних смол. Тому, дослідження особливостей 

динаміки хімічних речовин із таких матеріалів також є важливим з гігієнічної 

точки зору питанням. Отримані результати показали, що в повітрі 

експозиційної камери ідентифікували епіхлоргідрин, толуол та етиленгліколь 

у гігієнічно значущих концентраціях.  При цьому також виявлені специфічні 

відмінності у динаміці їх міграції, що проілюстровані на рис. 3.12.  
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Рис. 3.12. Динаміка міграції хімічних речовин з компаунду 

епоксікаучукового «Макро АСТ» (ТОВ «ЕСКАЄ», Україна) 

 

Результати показали, що динамічна рівновага в експозиційній камері 

встановлюється лише на 8-му добу термостатування, при цьому найвищі 

концентрації для толуолу виявляються на 6-ту добу експерименту, а для 

провідного компонента токсичної суміші – епіхлоргідрину (ЕХГ) – тільки на 

8-му. Враховуючи, що внесок ЕХГ у сумарну токсичність майже у 6 разів 

вищій, за толуол, оцінку матеріалів на основі даної смоли потрібно 

проводити у  більш віддалені терміни експозиції (8 доба).  

Дослідження міграції найбільш гігієнічно значимих хімічних речовин з 

оздоблювальних матеріалів наведено на прикладі декоративного паперово-
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шаруватого пластика важкогорючого марки «Фламінат» (Росія) (рис. 3.13). 

Встановлено, що на початкових термінах експозиції (1 доба) спостерігається 

міграція лише аміаку з виробу, на 3-тю добу – формальдегіду, а фенолу – 

лише на 6-ту добу. Таким чином, динамічна рівновага встановлюється між 

усіма компонентами лише на 7 добу експозиції.  
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Рис. 3.13. Динаміка міграції хімічних речовин з декоративного паперово-

шаруватого пластика важкогорючого марки «Фламінат» 

 

При цьому, у даний термін сумарна оцінка міграції хімічних речовин 

для даного матеріалу за найбільш гігієнічно значущими компонентами 

перевищувала одиницю у 3,5 раза, а при оцінці даного матеріалу на 3-тю 

добу – показник сумації склав 1,75. Тобто, традиційний підхід до санітарно-

хімічної оцінки матеріалів транспортного призначення не коректно 

відображає реальну ситуацію, що може складатися при експлуатації 

матеріалів в умовах підвищених температур. 

Також, значний інтерес з позицій хімічної безпеки представляють 

пластифіковані ПВХ матеріали, до яких відносяться лінолеуми, вінілісшкіри, 

пластикати для виробництва кабельної продукції. На прикладі дослідження 

вінілісшкіри «Sky Uruguay» (Польша) представлено міграцію хімічних 

речовин із виробу (рис. 3.14). Проведені хіміко-аналітичні дослідження 

показали, що провідними (гігієнічно значимими) компонентами являються 

дибутилфталат, вінілхлорид та ацетон. Вивчення динаміки їх міграції 
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дозволило встановити, що дані хімічні речовини суттєво відрізняються 

динамікою міграції: на початкових термінах експозиції спочатку починається 

виділення ацетону з матеріалу, максимальні концентрації дибутилфталату 

виявлені на 6-ту добу експерименту, а вінілхлориду – на 8-10 добу. 
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Рис. 3.14. Динаміка міграції хімічних речовин з вінілісшкіри «Sky Uruguay» 

(Польша) 

 

І хоча для даного матеріалу сумарний коефіцієнт оцінки токсичності не 

перевищував 1, оцінку пластифікованих ПВХ матеріалів потрібно проводити 

у більш подовжені терміни спостереження, тому що вінілхлорид належить до 

першого класу небезпеки і його міграція у контактуюче середовище може 

представляти суттєву небезпеку для людини. 

3.3 Гігієнічна оцінка хімічної безпеки ПМТП в умовах 

термодеструкції та утилізації полімерних відходів 

3.3.1 Дослідження термодеструкції полімерних матеріалів транспортного 

призначення 

Особливого спеціального значення питання комплексної токсиколого-

гігієнічноі оцінки ПМТП набувань в зв’язку з проблемою хімічної безпеки 

надзвичайних ситуацій та поводження з полімерними відходами, які досягли 

у останні роки глобального значення і критичного рівня [340, 341]. 

Специфіка гігієнічної характеристики цих стадій «життєдіяльності» 

полімерів, перш за все, визначається  їх масштабами: в першій складовій – 

високими концентраціями компонентів забруднення, які досягають 
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небезпечних для життя людини рівнів, у другому – атмосферним 

перенесенням хімічних забруднювачів повітря та величиною зольного 

залишку, в якому відбувається концентрування ряду типових небезпечних 

речовин, зокрема, важких металів. Це пов’язано, насамперед, з високою 

займистістю, горючистю полімерів багатьох полімерних матеріалів та 

виробів з них, а також  зі значною насиченістю полімерів на транспортних 

об’єктах, великою скупченістю людей та утрудненими шляхами евакуації. 

При виникненні пожеж вже на ініціальному етапі (безпламеневе 

горіння) в повітря виділяються численні продути термоокислювальної 

деструкції (леткі хімічні речовини) в концентраціях, які досягають 

небезпечного для життя рівнів. Навіть при виключенні з розгляду 

небезпечних ситуацій (пожежі), температурний чинник залишається одним з 

провідних супутніх факторів виробничого середовища та насичених 

полімерами приміщень з подовженим перебуванням людей на транспортних 

об’єктах. Як було показано в огляді літератури, практично на всіх етапах 

життєвого циклу полімерів діапазон зовнішніх температур повітря сягає 40 

о
С, поверхонь – до 60

о
С, а при переробці полімерної сировини у вироби 

різними методами – 400 
о
С і більше [47]. Крім того, практично на всіх 

транспортних засобах існують відсіки, які є джерелами теплового 

навантаження на примішення з постійним находженням людей 

(працюючих) [191]. 

Прикладом можуть служити дані, підсумовані наведені в табл. 3.9, які 

у порівняльному плані характеризують міграцію летких продуктів 

термодеструкції на стадіях безпламеневого і пламеневого горіння для 

одного з найбільш поширених у транспортній галузі теплоізоляційного 

матеріалу – спіненого полістиролу. При цьому якісний склад залежить від 

рецептури матеріалу, а кількісний вихід токсичних речовин – корелює з 

температурою. Така ж закономірність чітко простежена нами у модельних 

дослідженнях полімерів різних класів та призначення.  
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Як видно з наведених в таблиці даних, найбільш високі значення 

міграції хімічних компонентів, небезпечних для життя, виявлені при 

температурі безполумевого горіння матеріалів. Так, в першому випадку 

(безпламеневе горіння) для досягнення смертельного ефекту достатньо 

згоряння 60 г полімеру по оксиду вуглецю (ІІ). В цьому сенсі слід нагадати, 

що в умовах традиційної гігієнічної регламентації жодний документ про 

допущення матеріалу до застосування не містить інформації про допустиму 

насиченість. 

Таблиця 3.9 

Міграція компонентів з ППС в умовах моделювання процесів 

термодеструкції 

Компоненти Температурні режими; діапазони виділення 

компонентів з матеріалів, мг/г 

Безпламеневе 

горіння 

Пламеневе 

горіння 
CL50, 

мг/м
3
 

Оксид вуглецю (ІІ, СО) 62-128 34-86 7800 

Диоксид вуглецю (ІV, СО2) 600-1300  1800-3100  26х10
3
 

Бензол 1,3-2,8 0,4-2,0 4800 

Стирол 10-40 7-20 9500 

Фенол 0,6-1,3 0,2-1,0 3700 

Формальдегід 0,4-1,2 0,2-0,9 920 

 

За результатами наших досліджень такі показники можуть бути легко 

розраховані на основі нормативного показнику HCL50  і даних санітарно-

хімічних досліджень за лімітуючими компонентами продуктів 

термоокислювальної деструкції полімерів. Одержана інформація на 

попередніх етапах створення нового матеріалу (співпраця з технологами 

полімерного виробництва) може бути використана також для вирішення 

питання необхідності і кількісних параметрів антипіренів. Останні додають 

для зниження горючості беспосередньо в рецептуру матеріалів (до 

склопластиків, паперово-шаруватих пластиків, вінілісшкіри), або проводять 

поверхневу обробку (просочення) дерев’яних елементів, оббивної тканини 

тощо. 
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Серед небезпечних продуктів термодеструкції полімерів важливе місце 

займають пластифікатори, які, наприклад, вводять у ПВХ композиції у 

кількості до 10% по масі матеріалу. Прикладом міграції фталатних 

пластифікаторів при різних умова термодеструкції можуть бути одержані 

нами дані, представлені в таблиці 3.10. В продуктах термоокислювальної 

деструкції трьох досліджених матеріалів різного призначення виявлено 

наявність ДОФ та ДБФ у кількостях, що відрізняються між собою у 1х10
4
 

разів. 

Одержані результати свідчать про застосування у всіх випадках 

пластифікатора ДОФ, що співпадає з загальною світовою тенденцією до 

переходу саме на цей пластифікатор. ДБФ присутній лише у практично 

слідових кількостях (вірогідно, за рахунок недостатньої очистки сировини). 

Щодо інших фталатів (ДЕФ, ДНФ), то вони у досліджених матеріалах були 

практично відсутні. Кількість визначеного вмісту пластифікатору у 

конкретних композиціях залежить від їх призначення і, відповідно, ступеню 

пластифікації. 

Таблиця 3.10 

Міграція фталатів з продуктами термоокислювальної деструкції 

сучасних типових ПВХ матеріалів при різних температурах 

випробування 

Найменування 

матеріалів 

Вміст фталатів, мкг з 1 г наважки зразка 

ДЕФ ДБФ ДОФ ДНФ 

Пластикат марки ІО 45-12 

300 С <0,1 4,7±0,52 53181,9±140,8 <0,1 

450 С <0,1 7,4±0,85 6082,8±39,5 <0,1 

700 С <0,1 6,6±0,71 120,5±9,5 <0,1 

Зразки ПВХ пластикату пониженої пожежонебезпеки DanvilnCIA-LS 

300 С <0,1 6,4±0,59 20480,2±180,7 <0,1 

450 С <0,1 7,2±0,71 2469,5±10,3 <0,1 

700 С <0,1 5,8±0,54 720,8±5,6 <0,1 

Кабельний короб ПВХ 

300 С <0,1 5,1±0,49 0,7±0,06 <0,1 

450 С <0,1 9,0±0,84 6,1±0,58 <0,1 

700 С <0,1 23,5±2,11 48,8±2,9 <0,1 
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Наявність елементів протиріччя між технологічними і гігієнічними 

критеріями у питаннях вибору, безпечного застосування і запобіганні 

надзвичайних ситуацій потребує подальших досліджень щодо розробки і 

впровадження комплексу заходів для підвищення термостійкості ПМТП, 

зниження токсичності продуктів термодеструкції у специфічних умовах 

транспортного процесу з урахуванням безпеки людей в надзвичайних 

ситуаціях. 

3.3.2 Оцінка токсичності летких компонентів кабельної продукції 

Кабельна та електротехнічна продукція найчастіше є чинником ініціації 

пожежі (за статистикою у 18–22% випадків) [342] і представляє небезпеку 

для життя і здоров’я людини за якісними і кількісними особливостями 

токсикогенезу. Тому 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 [287]. Для 

комплексної гігієнічної оцінки і регламентації даного виду полімерної 

продукції нами було застосовано принципово інший методичний підхід, що 

враховує, поряд з традиційним визначенням пожежонебезпеки, також фізико-

хімічні властивості та токсичність.  

На основі проведених комплексних досліджень широкого кола 

найменувань кабельної продукції (43 вида) розроблено спосіб визначення 

токсичності продуктів термодеструкції кабельних виробів, який може бути 

використаним для оцінки впливу необхідного  діапазону зовнішніх 

температур на міграцію та ступінь токсичності комплексу ефлюентів в 

умовах експлуатації ПМ. У зв’язку з цим були введені у сценарій 

випробувань  нові операції та поетапна стратегія досліджень (три етапи).  

На відміну від традиційного підходу, на першому етапі проводяться 

санітарно-хімічні дослідження якісного та кількісного складу летких 

продуктів термодеструкції окремих складових кабелю (оболонки, ізоляції, 
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наповнювача), або сировини для  встановлення критичної температури та 

рівнів їх міграції. Введення даного етапу дозволяє відбраковувати матеріали, 

що за хімічним критерієм не відповідають вимогам гігієнічної безпеки. 

Проведені випробування показали, що новий метод дозволив відбракувати 

понад 25,4 % досліджених зразків. Одночасно скорочується час досліджень 

та підвищується надійність результатів, особливо на стадії розробки нових 

матеріалів. В подальшому для широкої номенклатури продукції 

використовують тільки компоненти з оптимізованими гігієнічними 

параметрами. 

На другому етапі проводяться токсикологічні дослідження з 

встановлення інтегрального показника токсичності (HCL50) в режимі 

критичної температури тільки для комбінації (суми) компонентів кабельної 

продукції, що отримали позитивну попередню оцінку. На відміну від 

традиційного підходу до оцінки хімічної безпеки кабельної продукції (згідно 

з ГОСТ 12.1.044-89 та ДСТУ 4809:2007), де висновок базується суто на 

розрахункових  даних, отриманих на другому етапі, нами запропоновано 

введення додаткового третього етапу досліджень. Він включає об'єктивне 

визначення показника токсичності (і відповідно класу небезпеки) кабельного 

виробу в цілому (конструкції) в експерименті на лабораторних тваринах з 

використанням спеціальної установки (трубчастої печі), що підвищує 

точність і достовірність встановленого класу небезпеки кабельного виробу в 

цілому (табл. 3.11). 

Як показують отриманні результати випробувань, класи небезпеки 

кабельного виробу (конструкції) при розрахункових методах та із 

застосуванням викладеного у Патенті в ряді випадків суттєво відрізняються. 

Це можна пояснити великим ступенем невизначеності  результатів 

розрахункових методів дослідження, які не враховують особливості зміни 

температури кабелю в умовах термодеструкції (нагрівання не в масі 

матеріалу, а по довжині виробу), а також прояв ефектів інтумісценції 

(самозатухання) тощо. При проведенні досліджень та порівнянні результатів 
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з даними традиційної оцінки показано, що більш ніж для 30% кабельної 

продукції класи небезпеки не співпадали, що суттєво обмежує її 

використання за заявленою галуззю. 

Таблиця 3.11 

Класи небезпеки кабельної продукції, що отримані за традиційною 

схемою та згідно Патенту № 111660 на спеціальній установці 
Наймену- 

вання 

кабелю 

Показник 

HCL50, г/м
3 

розрахований 

за  традиційною 

схемою 

Клас  

небезпеки 

 

Показник 

HCL50, г/м
3 

отриманий на 

спеціальній 

установці 

Клас 

небезпеки 

 

КВВГнг-LS (галог., 

2-х компонент.) 

HCL50=66,0 ±7,9
 

 

помірно- 

небезпечний 

HCL50=82,5 ±7,1
 

 

помірно- 

небезпечний 

JЕ-H(ST)H 

(безгалог.,  

2-х компонент.) 

HCL50=103,3 

±12,4
 

помірно- 

небезпечний 

HCL50=134,9 

±11,1
 

 

мало- 

небезпечний 

JE-H(ST)H FE180, 

(безгалог.  

3-х компонент.) 

HCL50=88,8± 9,2
 

помірно- 

небезпечний 

HCL50=105,0 

±9,4
 

 

помірно- 

небезпечний 

N2XCH (галог., 3-х 

компонент.) 

HCL50=54,6 ±6,3 помірно- 

небезпечний 

HCL50=32,9 ±3,1
 

 

високо 

небезпечний 

Таким чином, 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). Дана методика досліджень отримала 

позитивний відгук спеціалістів, впроваджена в практику та може стати 

основою безпечного застосування кабельної продукції і використовуватися 

для цілей гігієнічної регламентації. 

3.3.3 Полімерні відходи як джерело забруднення оточуючого 

середовища важкими металами 

Як було показано в огляді літератури, транспортна галузь  є одним з 

провідних джерел забруднення пластиками світового океану, рівні якого у 

багатьох регіонів наближаються до критичних. Втім, розповсюдженість, 

ступінь деталізації  моніторингових екотоксикологічних досліджень 

вважається вкрай недостатнім [341]. 
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Не менш гігієнічно значущою є проблема поводження з твердими 

полімерними відходами (ТПВ) на транспорті, навіть при організованому їх 

сборі та утилізації. Вона є актуальною на найближчу перспективу і для 

транспортних підприємств України, в першу чергу, морських портів, 

залізничних вузлів тощо. Як показали результати спостережень нашої 

лабораторії, основна маса ТПВ захороняється на полігонах та звалищах, і 

лише менша їх частина піддається вторинній переробці або спалюється у 

сміттєспалювальних установках. Розкладання органічних речовин проводять 

без доступу кисню при відносно низьких температурах 450 – 800 °С (піроліз), 

або шляхом газифікування при температурі 800 – 1300 °С і за наявності 

невеликої кількості повітря. При цьому у навколишнє середовище 

потрапляють оксиди вуглецю, азоту, сірчаний ангідрид, формальдегід, 

аліфатичні і ароматичні вуглеводні, діоксини і навіть важкі метали. Більша 

частина органічних та неорганічних речовин і сполук виділяються у повітря, 

тоді як важкі метали більшою частиною залишаються переважно у золі 

сміттєспалювальних підприємств (інсенераторів) і в подальшому можуть 

стати джерелами хімічного забруднення території, повітря і природних вод.     

Кількісні значення цього чинника можуть бути проілюстровані результатами 

наших досліджень (виконані разом з провідним науковим співробітником 

УкрНДІМТ, канд. біол. наук  Д.В. Большим) на сміттєспалювальних 

установках СМУ-150 та ТКПО-300, що розташовані в Южненській філії ДП 

«Морського торговельного порту Южний» (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Вміст важких металів у золі після спалювання полімерних відходів у 

сміттєспалювальних установках 

№ 

п/п 

Елемент Установка СМУ-150/ 

визначено, мг/кг 

Установка ТКПО-300 / 

визначено, мг/кг 
1 Цинк 888,1± 34,3 2739 ±49 

2 Мідь 826,3 ±28,1 1023 ±19 

3 Залізо 24 388 ±721 39132 ±811 

4 Свинець 0,104 ±0,05 280,4 ±6,2 

5 Хром 1891 ±56,8 1170 ±22,7 

6 Кадмій 5,51 ±0,322 9,70 ±0,25 
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І хоча  величина інтегрального коефіціенту емісії (Кі) становить 49,84 і 26,1 

г/кг, відповідно (4-й клас небезпеки), враховуючи потужності завантаження 

установок (тони), потенційний ризик забруднення довкілля в зоні розміщення 

сміттєспалювальних установок може вважатися реальним і досягати 

небезпечного рівня.  

3.4  Результати моніторингових гігієнічних досліджень на транспортних 

об’єктах 

Результати модельних лабораторних досліджень щодо гігієнічної 

регламентації ПМТП були доповнені інформацією, одержаною нами при 

проведенні натурних моніторингових досліджень на 12 об’єктах 

залізничного, автомобільного і громадського транспорту: пасажирські вагони 

Одеської залізниці, легкові та вантажні автомобілі, автобуси та тролейбуси. 

Роботи виконувалися в рамках планової атестації робочих місць працівників 

транспорту, що суттєво доповнює інтегральну гігієнічну характеристику 

«полімерного середовища» транспортних об’єктів з подовженим 

знаходженням працюючих та населення. Проведені натурні хіміко-аналітичні 

та гігієнічні дослідження дозволили визначити якісний і кількісний склад 

мігруючих компонентів, пріоритетні хімічні речовини, що забруднюють 

повітряне середовище вагонів, а також співставити отримані данні з 

результатами хіміко-аналітичних досліджень ПМТП в модельних умовах. 

         Натурні санітарно-хімічні дослідження повітря нових пасажирських 

вагонів проведені на наступних об'єктах Одеської залізниці: вагон № 186 

модель 61-779 виробництв ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», вагон 

№ 24886 модель 61-4174 виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод», вагон № 14155 «Тверський вагонобудівний завод». Згідно 

конструкторської документації, що надана фахівцями Крюківського 

вагонобудівного заводу, в устаткуванні пасажирського вагона моделі 61-779, 

який має загальний об’єм  180 м
3
, використовується 18 найменувань 
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матеріалів, загальна площа яких складає 3600 м
2
 і відповідає загальній 

насиченості даного об’єкту полімерами на рівні 20 м
2
/м

3
. 

         Відбір проб повітря проводили відповідно до загально прийнятих в 

гігієні методів, а також з урахуванням вимог тимчасових методичних 

вказівок [187, 188]. Результати моніторингових досліджень пасажирських 

вагонів показали (табл. 3.13), що основними забруднювачами повітряного 

середовища нових та відремонтованих пасажирських вагонів є компоненти 

розчинників (ацетон та ксилоли), з мономерів виявлені стирол, бензол, фенол 

і формальдегід.  

Міграція ацетону перевищувала рівень ГДК с.д. в 1,2 – 1,5 раза в 2-х 

точках, ксилолів – у 1,4 – 1,8 раза в 5-ти точках різних вагонів. У двох точках 

виявлено перевищення вмісту бутилакрилату – у 1,3 – 1,7 раза, етилацетату – 

у 1,3 – 1,4 раза. Перевищення ГДКсд фенолу в 1,2 – 2,2 раза виявлено в 7  

точках, формальдегіду (в 1,2 – 1,5 раза) – в 4-х приміщеннях досліджених 

вагонів. Стирол перевищував ГДК в 2,0 – 3,5 раза тільки у одному вагоні. 

Вірогідно, міграція цих компонентів пов’язана з високою насиченістю об’єму 

купейних вагонів відповідними матеріалами. Серед визначених речовин 

шість відносяться до другого класу небезпеки, п’ять – до третього і чотири – 

до четвертого класу. У трьох випадках клас небезпечності за результатами 

досліджень (у порівнянні з традиційними) було уточнено. Сумарне 

забруднення повітря пасажирських вагонів леткими сполуками за формулою 

Аверьянова (сума відношень знайдених концентрацій всіх речовин до їх 

ГДКсд.) складало  від 4,2 до 11,8 бала. Таким чином, за результатами натурних 

досліджень у повітрі різних видів транспортних засобів було визначено 

провідні леткі компоненти, які є пріоритетними для хімічного складу повітря 

залізничних вагонів з високою насиченістю полімерними матеріалами та 

виробами, що потребує постійного моніторингу за динамікою накопичення 

даних речових у салонах пасажирських вагонів з метою розробки за 

впровадження певних профілактичних заходів.  
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Таблиця 3.13 

Усереднені концентрації хімічних речовин у повітрі пасажирських вагонів з різним терміном експлуатації, мг/м
3
 

Класи 

хімічних 

компонентів 

Вагон № 186 (2 роки) Вагон № 24886 (5 років) Вагон № 14155 (10 років) 

ГДК сд купе 

провідника 
купе № 5 купе № 9 

купе 

провідника 
купе № 5 купе № 9 

купе 

провідника 
купе № 5 купе № 9 

Бутілакрілат 0,01 ± 0,005 Не визн. Не визн. Не визн. 0,013±0,007 Не визн. Не визн. Не визн. Не визн. 0,0075 

Ацетон 0,54 ± 0,01  0,32 ± 0,03 0,35 ± 0,04 0,42 ± 0,007 0,22 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,02 0,35 

Бензол 0,24 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,08 ± 0,008 0,32 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,08 ± 0,008 0,15 ± 0,02 0,1 

Бутілацетат 0,05 ± 0,006 0,06 ± 0,01 Не визн. Не визн. 0,04 ± 0,006 0,06 ± 0,01 Не визн. Не визн. 0,05 ± 0,006 0,1 

Гексан 2,4 ± 0,2 2,7 ± 0,3 2,1 ± 0,3 1,1 ± 0,1 3,4 ± 0,2 2,7 ± 0,3 2,2 ± 0,3 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,1 60,0 

Ксилол 0,12 ± 0,01 0,28± 0,03 0,30 ± 0,028 0,29 ± 0,02  0,27 ± 0,01 0,36 ± 0,03  0,1 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,2 

Метанол 0,31 ± 0,04 0,52 ± 0,02 0,55 ± 0,02 0,15 ± 0,01 Не визн. Не визн. 0,15 ± 0,01 Не визн. Не визн. 0,5 

Стирол 
0,002 ± 

0,0003 
Не визн. Не визн. Не визн. 

0,002 ± 

0,0003 
0,001 ± 0,0001 

0,004 ± 

0,0003 

0,007 ± 

0,0006 

0,005± 

0,0003 
0,002 

Толуол 0,29 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,12 ± 0,02 Не визн. Не визн. Не визн. 0,25 ± 0,02 0,17 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,6 

Фенол 0,01 ± 0,001 0,01 ± 0,001 0,02 ± 0,002 Не визн. 
0,012 ± 

0,002 
0,022 ± 0,001 

0,018 ± 

0,001 

0,016 ± 

0,001 

0,015 ± 

0,001 
0,01* 

Формальдегід 0,01 ± 0,002 0,01 ± 0,002 
0,012 ± 

0,001 

0,014± 

0,001 

0,003 ± 

0,001 
0,01 ± 0,001 

0,010 ± 

0,001 
0,015 ± 

0,001 

0,014 ± 

0,001 
0,01* 

Етилацетат 0,05 ± 0,006 0,14 ± 0,015 0,13 ± 0,01 Не визн. 0,02 ± 0,006 0,06 ± 0,005 0,05 ± 0,003 
0,06 ± 

0,005. 

0,02 ± 

0,006. 
0,1 

Етилбензол 0,01 ± 0,001 0,01 ± 0,001 Не визн. Не визн. 0,01 ± 0,001 0,01 ± 0,001 Не визн. Не визн. Не визн. 0,02 

Циклогексан 0,5 ± 0,06 0,2 ± 0,02 Не визн. Не визн. 0,4 ± 0,05 0,2 ± 0,02 0,5 ± 0,06 Не визн. Не визн. 1,4 

Коеф.сум. 

забруднення 
11,8 10,0 9,6 5,2 11,5 10,6 4,2 9,4 8,7 - 

Примітка: *) – значення ГДК а.п. для формальдегіду і фенолу для повітря вагонів прийняті згідно «Тимчасових методичних вказівок..» [203]. Жирним шрифтом 

виділені випадки перевищення ГДК с.д. 
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Оскільки значна частина допоміжних речовин практично не зв’язується 

з основою полімерів і мігрує на поверхню матеріалу [47] проведено 

дослідження зразків пилу з салонів обстежених транспортних засобів на 

вміст броморганічних антипіренів і фталевих пластифікаторів, як найбільш 

небезпечних з допоміжних компонентів ПМТП.  

Одержані результати свідчать, що запиленість повітря приміщень 

транспортних засобів достатньо велика – практично 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 маса досягає 430 – 590 мг/м
2
 площі 

відповідного приміщення. 

Практично у всіх пробах седиментів, відібраних в транспортних 

засобах (біля 90%), як свідчать представлені у табл. 3.14 дані, визначені 

полібромдифенілефіри (антипірени) та ефіри фталевої кислоти 

(пластифікатори). Їх поява у седиментах не випадкова, а пояснюється тим, 

що обидві групи допоміжних речовин додаються у провідні ПМТП у значних 

кількостях (до 30 і 10% по масі матеріалу, відповідно). Причому, оскільки 

вони слабко зв’язуються з складовими полімерів, то поступово мігрують до 

границі розподілу фаз (поверхні виробу) і випаровуються або переходять до 

аерозольних часток і сорбуються останніми.  

Таблиця 3.14 

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 

ПБДФЕ
1
 28,3 42,8 54,6 71,2 

ЕФК
2
 52,9 36,4 75,0 91,7 

Примітка: 
1
 – полібромдифенілефіри; 

2 
– ефіри фталевої кислоти.  

 

З представлених в табл. 3.14 даних видно, що у відібраних зразках 

седиментів пилу зустрічаються бромвмісні антипірени (від 1/4 до 2/3 

досліджених зразків), а також фталати. У кількісному відношенні вміст 
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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. Забруднення 

електротранспорту ПБДФЕ обумовлено великою насиченістю трамваїв і 

тролейбусів електрообладнанням та кабельними виробами, в яких вміст 

антипіренів даного типу є максимальним. В легкових автомобілях та 

пасажирських вагонах джерелами міграції антипіренів є переважно 

конструкційні та декоративно-оздоблювальні матеріали з найбільш високою 

питомою вагою у поверхневій насиченості полімерів. Слід зазначити, що 

визначені при проведенні натурних досліджень кількісні показники хімічного 

забруднення повітря салонів транспортних засобів виявилися одного порядку 

з результатами проведених в нашій лабораторії моніторингових досліджень 

інших років [95]. Це дозволяє висловити гіпотезу щодо закономірного 

характеру процесів міграції хімічних речовин з ПМТП і поставити питання 

про необхідність гігієнічної регламентації таких матеріалів з обов´язковим 

урахуванням застосованих антипіренів (пластифікатори досліджуються). 

У приміщеннях транспортних засобів з тривалим перебуванням в них 

працюючих та пасажирів (зокрема, в залізничних вагонах) за об'єктивних 

обставин (підвищена температура (до 40 °С і вище), висока вологість повітря 

(до 70 – 90%), велика насиченість полімерними матеріалами, обмежений 

об'єм приміщень, примусовий повітряобмін) створюються умови для 

підвищеної міграції летючих хімічних компонентів полімерів, концентрації 

яких нерідко перевищують гранично допустимі. Тому при проектуванні і 

будівництві транспортних об'єктів необхідно посилити вимоги до якості ПМ 

в плані безпеки, обов'язково передбачати наявність ефективної системи 

вентиляції і кондиціювання повітря, а також обгрунтувати спеціальні 

гігієнічні регламенти для хімічних речовин в повітрі жилих приміщень, 

кратності повітряобміну і інших методів оптимізації умов знаходження в них 

працюючих і пасажирів. Всі ці комплексні заходи з хімічної безпеки повинні 

кореспондуватися з результатами гігієнічної регламентації полімерних 

матеріалів та виробів. Зокрема, при виявленні підвищених (по відношенню 
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до відповідних ГДК) рівнів забруднення повинен застосовуватися комплекс 

превентивних та коригуючих заходів щодо збереження здоров'я робітників і 

пасажирів. 

3.5 Обґрунтування інтегрального показника гігієнічної безпеки 

полімерних матеріалів транспортного призначення 

В умовах експлуатації ПМТП, поряд з концентраціями летких 

компонентів, класом небезпеки конкретного забруднювача повітря, 

лімітуючим  міждисциплінарним показником хімічної небезпеки  (одночасно 

технологічним і гігієнічним) виступає насиченість ПМ у приміщеннях з 

подовженим перебуванням людей (у м
2 
поверхні матеріалу на м

3
 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 м
2
/м

3
.  

Як правило, зафіксовані у модельних дослідженнях індивідуальні  

концентрації летких, шкідливих для здоров’я людини компонентів, мають 

обмежену значущість у вирішенні питань гігієнічної регламентації 

полімерних матеріалів (як правило, лише для негативних висновків). Тому, 

як було показано в огляді літератури [217, 221, 225], на протязі десятиріч 

токсикологи пропонують численні моделі для інтегральної оцінки токсичної 

дії комбінацій хімічних забруднювачів повітря робочої зони і комунальних 

об’єктів.  

На наступному етапі роботи при дослідженні конструкційних та 

декоративно-оздоблювальних матеріалів, що застосовуються для 

внутрішнього обладнання салонів пасажирських вагонів, громадського 

автотранспорту, за результатами хіміко-аналітичних досліджень була 

проведена інтегральна оцінка гігієнічної безпеки типових зразків, що є 

елементами інтер´єру сучасних салонів. З метою зменшення невизначеності 

інтерпретації отриманих результатів нами було розроблено інтегральний 

показник гігієнічної безпеки (ІП ГБПМ). 

ІПГБ ПМ розраховували за формулою 3.1: 
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        ІПГБ ПМ (бали)=  (Среч/ГДКс.д  Кн)  Кнас.пм             (3.1) 

де: Среч – концентрація хімічної речовини при насиченості матеріалом 1м
2
/м

3
; 

ГДКс.д. – 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 бала, 2-й клас – 1,4 бала, 1-й клас – 1,6 бала); 

Кнас.пм – коефіциент, що враховує насиченість ПМ на об’єкті (> 0,5 м
2
/м

3 
– 0,5 

бали, 0,5 – 1 м
2
/м

3 
– 1 бал, 1 – 5 м

2
/м

3
– 2 бали, 5 – 10 м

2
/м

3
 – 3 бали, більше 10 

м
2
/м

3
 – 4 бали). 

В табл. 3.15 для іллюстрації надано розрахований інтегральний 

показник гігієнічної безпеки полімерних матеріалів із урахуванням гігієнічно 

значущих співвідношень та насиченості матеріалу у приміщенні 

транспортного об’єкту з постійним або перманентним перебуванням людей.  

Таблиця 3.15 

Формування ІПГБПМ за критерієм міграції хімічних речовин у 

повітря камер (насиченість 1м
2/
м

3
, t

o
 = 40 

о
С, експозиція – 3 доби; 

розрахована для купе залізничного пасажирського вагону) 

Мате-

ріал* 

Величини міграції хімічних речовин (мг/м
3
) ІП 

ГБ 

ПМ 
фенол фор-

маль-

дегід 

сти- 

рол 

аце- 

тон 

вініл- 

хло- 

рид 

бен-

зол 

бута-

нол 

етил-

аце-

тат 

етил-

бен-

зол 

1 0,002± 

0,0002 

0,31± 

0,038 

0,66± 

0,07 

4,2± 

0,56 

- 1,9± 

0,21 

- 1,4± 

0,15 

2,4± 

0,27 

530 

2 0,011± 

0,002 

0,22± 

0,024 

- 0,66± 

0,07 

- - 0,30± 

0,02 

0,8± 

0,07 

- 480 

3 0,001± 

0,0001 

0,10± 

0,01 

- - 0,06± 

0,007 

- 0,18± 

0,02 

0,30± 

0,04 

1,4± 

0,16 

393 

4 0,0015± 

0,0002 

0,02± 

0,003 

0,06± 

0,005 

0,59± 

0,06 

0,02± 

0,003 

- 0,22± 

0,03 

0,18± 

0,02 

- 61 

5 0,002± 

0,0003 

0,05± 

0,006 

0,003± 

0,0002 

- 0,05± 

0,004 

- 0,14± 

0,02 

- - 36 

6 0,001± 

0,0001 

0,03± 

0,002 

- 0,04± 

0,005 

0,01± 

0,001 

- 0,07± 

0,008 

0,6± 

0,07 

- 12 

7 0,003± 

0,0004 

0,208± 

0,022 

- - 0,02± 

0,002 

- 0,07± 

0,01 

0,11± 

0,014 

- 71 

Примітка: */ - 1. Склопластик; 2. Паперово-шаруватий пластик; 3. Пластик вспінений 

PVC-UL; 4. Оббивна тканини ПА; 5. Вінілісшкіра; 6. Матеріал для ролетних штор; 7. 

Матеріал для ролетних штор. 
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Як видно з наведених в таблиці даних, оцінка  матеріалів за  ІПГБ ПМ 

показала, що найбільш несприятливими за хімічними критеріями є 

склопластик, на другому місці – паперово-шаруватий пластик, на третьому – 

пластик спінений PVC-UL. Далі йдуть покриття для підлоги ПВХ, оббивна 

тканина ПА, вінілісшкіра та матеріал для ролетних штор. В першу чергу, це 

пов’язано з міграцією високо небезпечних хімічних речовин, а також 

високою насиченістю матеріалів у салоні транспортного засобу. При 

традиційному підході, із використанням тільки коефіцієнту сумації за 

формулою Аверьянова (Ks) для чотирьох матеріалів не співпадають ранги 

небезпеки: на друге місце виходить оббивна тканина ПА (Ks=312,7), на третє 

– пластик паперово-шаруватий (Ks=208,5), на четверте – пластик вспінений 

PVC-UL (Ks=149,6), на п’яте – лінолеум ПВХ  (Ks=74,1), перше, шосте і 

сьоме місця співпадають із рангом, що розрахований за ІПГБ ПМТП. 

Слід відмітити, що концентрація токсичних речовин в умовах 

експлуатації транспортних засобів відрізняється від лабораторних у 10 – 20 

разів. Однак, до погіршення гігієнічних властивостей ПМТП можуть 

призвести такі чинники, як підвищення температури в салонах у літній 

період, нераціональна робота системи опалювання у зимовий період, 

відсутність належного повітряобміну тощо. Застосування показника ІПГБ 

ПМТП сприяло об’єктивізації результатів комплексної оцінки матеріалів і є 

придатним для застосування у інформаційних системах для проектування та 

будування транспортних об’єктів та систем. 

Даний показник може суттєво змінюватися в залежності від 

насиченості матеріалів в салонах і видів транспорту. Він різниться навіть для 

одного конкретного матеріалу, що виготовлений різними виробниками 

(залежно від сировини, технології, виробничого обладнання). В наступній 

таблиці 3.16 приведені порівняльні данні щодо зміни показника ІПГБ ПМТП 

для окремих матеріалів, які найчастіше застосовуються в оздобленні салонів 

та купе. 
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Як показали результати досліджень, ІПГБ ПМТП може змінюватися в 

залежності від виробника матеріалу (в 1,4 – 1,5 раза), та виду транспорту (2 – 

4 раза). Застосування даного показника суттєво знижує невизначеність 

результатів модельних досліджень і підвищує їх надійність. Роботу в плані 

веріфікації показника і накопичення результатів натурних досліджень слід 

подовжити. 

Таблиця 3.16 

Зміна показника гігієнічної безпеки ПМТП в залежності від 

виробника матеріалу та виду транспортного засобу 
№ 

п/

п 

Найменування 

матеріалу, виробник 

 

Значення ІПГБ ПМ / транспортний засоб 

Купе 

пасажирсь-

кого вагону 

Вагон 

електропоїзда 

пасажирського 

Каюта 

судна 

Салон 

автобуса 

1 Вінілштучна шкіра оббивна 

для крісел ВО-ТР-Н (ВАТ 

“Тернопільський завод 

штучних шкір “ВІНІТЕКС”, 

Україна) 

36 

 

36 

 

18 

 

36 

 

2 Вінілштучна шкіра – ТР 

оббивна (ВАТ 

«Нефтекамское 

производственное 

объединение искусственных 

кож»,  Росія) 

49 98 49 98 

3 Вінілісшкіра «SkyUruguay» 

(Польша) 

39,5 79 39,5 79 

4 Зразкиоббивної тканини 

"LAROS-6/155 85% WV 15% 

PA" ("HERBERT KNEITZ® 

GMBH", Австрія) 

39 

 

78 

 

- 78 

 

5 Оббивний матеріал, що 

оброблений просочувальною 

композицією («GROWAG», 

Польща) 

47 94 - 94 

6 Тканина Velour 7348 

RailVigor («Grammer Railway 

nterior CmbH», Німеччина) 

32,5 65 - 65 

7 Пластик декоративного 

паперово-шаруватого "High 

Press Laminate" ("Gentas 

Genera Metal Sanayive 

Ticaret", Туреччина) 

184 

 

 

46 

 

184 

 

46 

8 Пластик декоративний 

паперово-шаруватий HPL 

("Plastics GroupSp. z o.o.", 

Польща) 

130 32,5 

 

130 32,5 
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№ 

п/

п 

Найменування 

матеріалу, виробник 

 

Значення ІПГБ ПМ / транспортний засоб 

Купе 

пасажирсь-

кого вагону 

Вагон 

електропоїзда 

пасажирського 

Каюта 

судна 

Салон 

автобуса 

9 Пластик декоративний 

паперово-шаруватий 

"СЛОПЛАСТ ТГ" (ООО 

"Завод слоистых пластиков" 

(Росія) 

146 

 

36,5 146 

 

36,5 

10 Гомогенне покриття для 

підлоги полівінілхлоридне 

«Eminent» (“Tarkett AB” 

Sweden, Швеція) 

79 79 79 79 

11 Покриття для підлоги 

полівілхлоридне «Acczent 

Universal T» (ТзОВ 

«ТАРКЕТТ ВІНІСІН», 

Україна) 

122 122 122 122 

12 Транспортне ПВХ покриття 

для підлоги Altro Trans flor 

Meta («AltroLimited», Англія) 

106 106 106 106 

 

За показником ІПГБ ПМТП можна також розраховувати найбільш 

небезпечні за хімічним критерієм комплекси матеріалів. Ілюстрацією такого 

розрахунку є дані, представлені в табл. 3.17.  

Таблиця 3.17 

Величини сумарного ІПГБ ПМТП для типових комплексів 

оздоблювальних матеріалів, що застосовуються на різних видах 

транспортних засобів 
№ 

п/п 

Типокомплекс, 

складові* 

 

Сумарне значення ІПГБ ПМ 

/ транспортний засіб 

Купе 

пасажирсь-

кого 

вагону 

Вагон 

електропоїзда 

пасажирсь-

кого 

Каюта 

судна 

Салон 

автобуса 

1 Вінілштучна шкіра №2 

Пластик декоративний 

паперово-шаруватий № 7 

Покриття для підлоги №11 

355 266 355 266 

2 Тканина оббивна №5 

Пластик декоративний 

паперово-шаруватий № 9 

Покриття для підлоги №12 

299 236,5 299 236,5 

3 Вінілштучна шкіра №1 

Пластик декоративний 

паперово-шаруватий № 8 

Покриття для підлоги №10 

245 147,5 227 147,5 

Примітка: * - найменування матеріалів наведено у табл. 3.16. 
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Результати розрахунків показали, що з трьох наведених типових комплексів 

матеріалів різних виробників, найменш небезпечним з гігієнічної позиції є 3-

й, сумарне значення усіх інтегральних показників матеріалів якого є 

мінімальним для усіх видів транспорту. При цьому, в залежності від 

транспортного засобу (безпосередньо пов’язано з насиченістю), величина 

інтегрального показнику  відрізняється в 1,3 – 1,7 раза, що забезпечує 

пріоритетний вибір найбільш безпечного комплексу. 

За результатами хіміко-аналітичних досліджень розраховано 

диференційовані допустимі величини ІПГБ для декоративно-

оздоблювальних, конструкційних, теплоізоляційних матеріалів та 

ЛФМ.Оцінка  матеріалів за  ІПГБ ПМТП показала (табл. 3.18), що найбільш 

небезпечними за хімічним критерієм є конструкційні (переважно 

склопластики та ПВХ пластики) та теплоізоляційні матеріали (ТІМ).  

Таблиця 3.18 

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. 

 

Таким чином, хіміко-аналітичні (санітарно-гігієнічні) дослідження 

представляють собою перший і один з найбільш важливих етапів у 

комплексній токсиколого-гігієнічній системі регламентації полімерних 

матеріалів транспортного призначення та їх типових комплексів. 

Використання показника ІПГБ дало можливість об’єктивізувати результати 

інтегральної оцінки матеріалів, рекомендувати типові комплекси ПМ для 
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різних видів транспортних засобів що сприяло підвищенню надійності 

гігієнічних висновків.   

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. Все це потребує розробки нових 

наукових підходів і критеріально-методичної бази реформування системи 

гігієнічної регламентації ПМТП, підвищення її надійності, комплексного 

характеру, економічної привабливості для виробників і користувачів 

(експлуатаційників) полімерної продукції. Одержані результати є важливою 

передумовою переведення на новий рівень існуючої системи гігієнічної 

регламентації ПМТП. 

Висновки 

1. Проведена токсиколого-гігієнічна оцінка ПМ транспортного 

призначення показала, що у транспортній галузі широко застосовуються 

композитні матеріали. Їх номенклатура та співвідношення за остінні 

десятиріччя суттєво змінилися, що віддзеркалює динамізм і науково-

технічний прогрес в цьому перспективному напрямку.  

2. Хімічні компоненти, що мігрують з полімерів на протязі усього їх 

життєвого циклу - у виробничих умовах, на етапі експлуатації, при 

виникненні надзвичайних ситуацій та утилізації полімерних відходів – 

формують складні системи, що можуть впливати на організм людини на 

різних діючих рівнях – від порогів гострої дії (і навіть смертельних 

концентрацій) до рівнів нижчих за ГДК. Міграція компонентів із полімерних 

матеріалів різниться у часі: якщо у виробничих умовах та на початкових 

термінах експлуатації забруднення середовища обумовлене полімерною 

основою та розчинниками, то у більш віддалені терміни – допоміжними 

речовинами (пластифікаторами, антипіренами, стабілізаторами, пігментами, 
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наповнювачами тощо),  фізичними чинниками (наприклад, мінеральними 

волокнами для теплоізоляційних матеріалів). 

3. У поглиблених дослідженнях зразків ПВХ матеріалів та кабельних 

виробів, що найбільш широко використовуються у транспортній галузі,  

сумарний вміст фталатів,  які широко застосовуються в якості 

пластифікаторів, склав 119 – 368 мг/г пластикату, а у складі продуктів 

термодеструкції їх термодеструкції – до 50 мг/г наважки. При цьому, в 

залежності від температурного режиму, змінюється величина міграції цієї 

речовин, що необхідно враховувати при проведенні випробувань кабельної 

продукції та інших пластифікованих матеріалів.  

4. Поглиблені дослідження полістирольних матеріалів виявило значну 

міграцію стиролу, а також хімічних речовин (гексан, бензол, толуол, 

этилбензол, ксилол-О, ксилол-М, кумол, стирол, мезитилен), що 

утворюються при деструкції полістиролу в результаті 

внутрішньомолекулярного заміщення з подальшим розпадом 

макрорадикалів, а також протіканням процесів окиснення матеріалу при 

контакті з повітрям (формальдегід). Але лімітуючим критерієм безпечного 

застосування даного виду матеріалів залишається пожежонебезпека, що 

необхідно враховувати при проведенні гігієнічної регламентації даного виду 

продукції. 

5. Розроблені та захищені патентами методи до оцінки летких 

продуктів термодеструкції кабельної продукції дозволили розробити нові 

підходити до  їх сучасної гігієнічної регламентації за хімічним критерієм 

безпеки з урахуванням специфіки та умов їх застосування. 

6. Лімітуючим критерієм безпечного застосування композитних 

матеріалів є хімічний фактор, а волокнистих ТІМів – поєднана дія хімічного 

фактора із фізичним (пиловий фактор) на протязі усього терміну експлуатації 

у зв’язку із дією на матеріал постійної вібрації. Дані властивості волокнистих 

ТІМів повинні обов’язково досліджуватися  при проведенні гігієнічної 

експертизи та гігієнічній регламентації із урахуванням сфери застосування.  
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7. Серед досліджених матеріалів найбільш небезпечними у 

токсиколого-гігієнічному сенсі є склопластики, полівінілхлоридні та 

паперово-шаруваті пластики, що обумовлено як високою міграцією із зразків 

хімічних сполук, так і високою їх насиченістю на транспортних об’єктах. 

8. В натурних хіміко-аналітичних та гігієнічних дослідженнях на 

об’єктах залізничного, автомобільного і громадського транспорту визначені 

склад та рівні хімічного забруднення повітря службових, пасажирських і 

громадських приміщень. Виявлено, що сумарне забруднення леткими 

сполуками перевищувало гігієнічний норматив більш ніж в 4 раза. До складу 

пилу, що був відібраний в салонах транспортних засобів, входили 

полібромдифенілефіри (використовуються в якості антипіренов) та ефіри 

фталевої кислоти (використовуються в якості пластифікаторів). Отримані 

результати моніторингу транспортних засобів підтверджують гігієнічно 

значущу роль полімерів у формуванні умов хімічного навантаження на 

організм працюючих і пасажирів.  

9. Широкий асортимент матеріалів і різноманітність фізико-хімічних, 

технологічних, захисних та небезпечних властивостей вимагають розробки та 

здійснення заходів щодо стандартизації методичних підходів, контролю та 

диференціюванням сфери застосування, що потребує розробки нових 

критеріїв гігієнічної регламентації ПМТП. 

          

Результати досліджень, що наведені в розділі 3 «Закономірності 

міграції летких речовин з ПМТП і їх значення у гігієнічній регламентації 

полімерних матеріалів» опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік 

яких затверджений МОН України, інших наукових фахових виданнях та 

матеріалах конференцій, які наведено у Додатку 5 [2, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 28, 

29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 43]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕХІНІЗМІВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ 

КОМПОНЕНТІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ 

УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ 

ОСНОВИ ЇХ ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

 

 

Полімерні матеріали представляють специфічний об’єкт дослідження в 

плані хімічної небезпеки, обумовлюючи ризик функціональних зрушень, 

отруєнь та захворювань хімічної етиології залежно від виду матеріалу (їх 

комплексу), а також умов і строків контакту. Якщо у розділі 3 ці позиції було 

розглянуто в межах забруднення повітря компонентами ПМ, то у данному 

розділі зроблено акцент на їх токсичних властивостях. Останні 

віддзеркалюють конкретний етап «життєдіяльності» матеріалів та виробів з 

них. Таких етапів є чотири: 1-й – синтез полімеру, виробництво 

полімервмісної продукції, нанесення лакофарбових покриттів, монтаж на 

обєктах (виробничі умови); 2-й – експлуатація матеріалів та виробів у 

відповідних умовах (штатні умови експлуатації); 3-й – поведінка полімерів і 

виробів у надзвичайних (аварійних) ситуаціях, перш за все, при пожежах; 4-й 

– поводження з полімерними відходами (екологічна складова) .  

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 на першому етапі контакту з ПМТП. 

Субхронічна експозиція разом з температурним фактором (процесами 

термолабілізації та термодеструкції) реалізується як в умовах виробництва 

отверджених ПМ, так і при експлуатації транспортних засобів (особливо 

морського в різних кліматичних зонах) [47, 191]. Таким чином, полімери та їх 

складові (компоненти) можуть створювати реальну небезпеку комбінованої, 

комплексної та сполучної дії на всіх етапах «життєвого циклу» матеріалів.  

Тому при побудові програми експериментальних і натурних 

досліджень, виборі інформативних моделей, чутливих хімічних і біологічних 
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маркерів, здійсненні гігієнічної регламентації слід керуватися 

диференційованими критеріями і відповідною методологією. Остання 

логічно витікає з визнання домінуючої ролі комбінованої дії небезпечних 

компонентів як провідного принципу гігієни і токсикології полімерів. 

Застосування значної кількості полімерних матеріалів, що належать до 

різних класів, і відповідно, різноманітних компонентів хімічного 

забруднення приміщень транспортних засобів, затруднює виділення ведучих 

компонентів. Різна кінетика міграції хімічних речовин із матеріалів (як було 

показано у розділі 3), різноманітний характер їх токсичної дії викликають не 

однотипові, за рівнем прояву, біологічні зрушення в організмі при контакті з 

даними ксенобіотиками.  

При виборі хімічних речовин та їх комбінацій для подальшого 

вивчення нами враховувалися клас небезпеки кожного з них; наявність 

клінічних даних, що свідчать про можливість розвитку професійної патології 

змішаної хімічної етіології; відомості про токсикокинетику і 

токсикодинамику речовин, які входять в комбінацію, що дозволяє 

припустити можливість тієї або іншої комбінованої дії. Дані позиції було 

враховано також і при обґрунтуванні вибору біохімічних маркерів при 

дослідженні механізмів токсичної дії компонентів полімерних матеріалів.  

Однією з основних задач даного розділу було розв’язання даного 

питання на експериментальних моделях у підгострих та субхронічних 

дослідах на білих мишах та щурах. Це дало змогу більш детально дослідити 

зрушення метаболізму та фізіологічних функцій організму і встановити 

провідні біохімічні механізми інтоксикації на рівні порогових та 

підпорогових доз та концентрацій. Вибір такого підходу обумовлений 

необхідністю відпрацювання методів дослідження, пошуку чутливих і 

інформативних біомаркерів, урахування механізмів дії як окремих 

компонентів, так і їх комбінацій. 
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4.1 Вивчення механізмів комбінованої дії металвмісних ЛФМ 

Однією з критичних позицій у гігієнічній регламентації ЛФМ 

транспортного призначення, особливо суднобудуванні та судноремонті, є 

використання металовмісних композицій, особливо необрастаючих, до 

рецептури яких в якості пігментів, наповнювачів, стабілізаторів, біоцидів 

(антифоулінгів) входять важкі та перехідні метали – майже 18 найменувань, у 

тому числі кадмій (Cd) та свинець (Pb) [26]. Специфічні особливості 

нанесення неотверджених ЛФМ та експлуатації отверджених лакофарбових 

покриттів  створює реальну небезпеку токсичного впливу при інгаляційному 

та перкутанному шляхах надходження в організм працюючих.  Застосування 

металовмісних ЛФМ висуває перед гігієністами ряд важливих завдань щодо 

зниженення ризиків хімічної небезпеки робітників транспортної галузі та 

розробки профілактичних заходів. Важливим елементом їх виконання є 

проведення комплексних токсиколого-гігієнічних досліджень. 

4.1.1 Токсиколого-гігієнічні дослідження металвмісних ЛФМ при 

перкутанному нанесенні 

Згідно з прийнятою концепцією, дослідження 70  неотверджених 

полімерних матеріалів (66 з яких було допущено до застосування), 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. Випробування  проводили згідно МР [168, 172] та включали 

виявлення місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої 

дії. Однією із специфічних особливостей виробничих умов для даного виду 

неотверджених ЛФМ є високий ступінь ризику їх потрапляння на шкіру та 

слизові оболонки при відкритому способі нанесені (пензлики, валіки, 

розпилювання). Результати проведених досліджень показали (рис. 4.1), що 

практично усім дослідженим матеріалам притаманні токсичні властивості, 

але ступінь їх впливу був достатньо широким – від 1 до 3 бала.  
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Результати показали, що 48,0% досліджених ЛФМ проявляли помірно 

та сильно виражену місцево-подразнюючу, 31,0% – шкірно-резорбтивну і  

24,0 % – алергенну дію.  
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Рис. 4.1. Результати токсикологічних досліджень ЛФМ (0 балів - 

відсутність дії, 1 бал – слабка дія, 2 бали – помірно виражена дія, 3 бали – 

сильно виражена дія) 

 

З метою поглибленного вивчення біохімічних механізмів токсичної дії 

металовмісних ЛФМ були проведені додаткові дослідження. При 

субхронічному нашкірному нанесенні свинецьвмісного ЛФМ (на прикладі 

ЛФМ «HEMPALIN RED LEAD 12370», який, згідно наданої виробником 

рецептури, містить у своєму складі до 20,0% оксиду свинцю, рис. 4.2) 

спостерігалася активація процесу пероксидації ліпідів, найбільш виражена в 

тканинах головного мозку (39,2%, р<0,01). Результати проведених 

досліджень показали, що практично в 100% випадків при єкспозиції ЛФМ у 

тварин виявлені ознаки оксидативного стресу, який можуть ініціювати ВМ, 

що входять до рецептури досліджених матеріалів. 

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 в нирках, 

особливо по відношенню до ГП (зниження на 25,1%, р<0,01). Останнє 
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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. 
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Рис. 4.2. Показники оксидативного стресу при перкутанному нанесенні 

свинецьвмісного ЛФМ 

 

Тому, для уточнення вкладу даних ксенобіотиків у розвиток 

патологічних процесів при вірогідній експозиції ЛФМ в умовах виробництва 

були проведені додаткові експериментальні дослідження їх ізольованої дії в 

дослідах in vivo та in vitro на сегментах тонкого кишківника щурів. 

4.1.2 Дослідження нефротоксичної дії важких металів в дослідах in vivo 

Враховуючі, що сполуки металів, які входять до складу полімерних 

композицій, за механізмами токсичної дії відносяться до нефротоксикантів, в 

субхронічному експерименті було більш детально досліджено їх вплив на 

ренальну систему. 20-ти кратне в/ш введення ацетату свинцю в дозі 5 мг/кг 

(1/100 від DL50 по металу) та хлориду кадмію в дозі 0,1 мг/кг (1/500 від DL50 

по металу) викликало ознаки розвитку оксидативного стресу. Доза ацетату 

свинцю 1 мг/кг (1/500 від DL50 по металу) виявилася недіючою.  

Як свідчать дані, що наведені на рис. 4.3 рівень МДА в тканинах нирок 

при експозиції Pb
2+

  наприкінці експерименту підвищівся в 1,8 раза, при 

введені Cd
2+

 – в 1,5 раза, відповідно (р<0,05). Одночасно, в обох групах 
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знижувалася активність ферментів ГАОС – ГП, ГР та Г-6-ФДГ на 13,1 – 42,4 

% (р<0,05), а активність СОД (на 21,0 %, р<0,05) – тількі в группі, що була 

експонована хлоридом кадмію. Важливість одержаних даних обумовлена їх 

взаємозв’язком з принципово різними механізмами токсичної дії. 
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Рис. 4.3. Зміна біохімічних показників в нирках тварин при 

субхронічному в/ш введені сполук металів, що входять до складу ПМ 

 

В першому – йдеться про блокування сульфгідрільних груп і зниження 

інтенсивності аеробної ланки енергетичного  обміну (оксидативный стрес), 

тоді як у другому – виявлені зміни є наслідком конкурентних співвідношень 

Cd
2+

 з Zn
2+

  в активному центрі СОД. Це узгоджується з результатами оцінки  

впливу сполук металів на біоенергетику клітин в тканинах нирок (рис 4.4). 

Pb
2+ 

та Cd
2+

 викликали активацію ЛДГ (анаеробна ланка енергетичного 

обміну) в цитоплазматично-лізосомальній фракції (Ц-ЛФ), при цьому 

найбільш вираженими зміни були в групі, експонованій кадмієм (зростання 

на більш ніж на 70,2% по відношенню до контролю, р<0,01).  

Активність ключових мітохондріальних ферментів – СДГ та ЦХО – у 

всіх досліджених групах знизилась в мітохондріальній фракції (МФ) на 11,2 –

26,4 % (р<0,05), а в Ц-ЛФ – зростала на 52,6 % (р<0,05). Вихід 

мітохондріальних ферментів в цитоплазму свідчить про порушення їх 

компартменталізації, яка може бути викликана порушенням цілісності 

мембран субклітинних структур за рахунок активації ПОЛ. 
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Таким чином, посилення пероксидації ліпідів в тканинах нирок відіграє 

важливу роль в механізмах пошкоджуючої дії. Порушення окислювально-

відновлювальних процесів і зростання ПОЛ є різновидом розвитку 

гіпоксичних станів, а також ранньою універсальною неспецифічною ланкою 

патогенезу багатьох захворювань. При цьому, в першу чергу, страждають 

епітеліальні клітини проксимальних та дистальних канальців [254]. 

**

*

*

**

***

*

**

**

*

*

***

*

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

МФ

Ц-ЛФ

МФ

Ц-ЛФ

МФ

Ц-ЛФ

Л
Д

Г
С

Д
Г

Ц
Х

О

%, по відношенню до контролю

Cd

Pb

 

Рис. 4.4. Активності ферментів енергетичного обміну в тканинах нирок 

при впливі на організм важких металів (*/ – р<0,05; **/ – р<0,01; ***/ –

р<0,001)  

 

Тому, наступним етапом наших досліджень було вивчення клітинних 

механізмів розвитку патологічних процесів в дослідах in vitro. 

4.1.3 Дослідження токсичної дії важких металів в дослідах in vitro 

Епітеліальні клітини, що утворюють покривний епітелій шкіри, 

дихальної, травної, ренальної системи характеризуються рядом спільних 

морфологічних, функціональних та метаболічних особливостей [343]. 

Патологічні процеси в клітинах і тканинах представляють складну систему, а 

ряд її складових залишаються невивченими. Оскільки окремі компоненти 

нефрону, в тому числі і епітелій проксимальних канальців, достатньо 

утрудненні для токсикологічного дослідження, нами для вивчення 

особливостей клітинних механізмів токсичної дії важких металів було 
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запропоновано в якості моделі для дослідів in vitro використовувати 

переживаючі сегменти тонкого кишківника білих щурів в поживному 

середовищу Хенкса. Така модель достатньо широко застосовується також 

іншими дослідниками [344]. Наведені в табл. 4.1 результати на прикладі 

дозозалежних ефектів ілюструють та підтверджують наявність нелінійної 

залежності активності ферментів, вмісту ПОЛ, а також кількості апоптозних 

клітин та лейкоцитів в сегменті кішкивника від концентрації введеного 

хлориду кадмію.  

Таблиця 4.1 

Дослідження впливу хлориду кадмію в різних концентраціях на 

епітелій слизової оболонки тонкого кішкивника, в % по відношенню до 

контролю 
Біомаркер Концентрації токсичного агенту, мг/л 

0,1 0,5 5,0 

Кількість апоптозних клітин 

(епітеліоцитів), кл./мм
3
 (в контролі - 0) 

0 40,4 495,1 

Кількість лейкоцитів, кл/ мм
3 

(в контролі 19-21) 
1127,4 18519,0 20112,8 

Активність КФ, в.о. 160,308,3 71,623,6 47,392,6 

Активність ЛФ, в.о. 97,035,9 216,8611,9 82,934,9 

Активність ГР, в.о. 91,575,2 75,94,8 75,863,8 

Активність ГП, в.о. 84,794,6 60,113,9 56,762,8 

Активність Г-6-ФДГ, в.о. 149,057,9 90,154,6 76,253,9 

Активність СОД, в.о. 96,554,8 65,853,3 58,832,9 

Активність КА, в.о. 109,725,6 77,234,2 65,913,8 

Вміст МДА, (неферм.), в.о. 134,767,2 145,647,5 223,2512,6 

 

Дослідження показали, що має місце дозо-залежна послідовність у 

змінах цитологічних та біохімічних маркерів токсикогенезу. Мінімальна доза 

(0,1 мг/л) викликала зростання кількості лейкоцитів у 5,6 раза відносно 

контролю (р<0,001). В гомогенатах кишківника підвищувалась активність Г-

6-ФДГ, КФ та рівень ПОЛ на  60,3, 49,05 та 34,76%, відповідно (р<0,05). Доза 

0,5 мг/л викликала більш виражене підвищення кількості лейкоцитів - у 8,8 

раза (р<0,001), появу апоптозних ентероцитів, зниження активності 

ферментів ГАОЗ, СОД та КА (на 10 – 40%, р<0,05) при одночасному 

зростанні МДА (в 1,45 разів, р<0,05). Доза 5,0 мг/л призводила до 

подальшого зростання кількості апоптозних клітин, кількості лейкоцитів та 
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вмісту МДА (більш ніж вдвічі по відношенню до контролю). Суттєвою 

відмінністю у проявах токсичності високих доз кадмію є різноспрямованість 

більшості цитологічних та біохімічних показників, що, зокрема, 

просліджується у інгибування активності усіх досліджених ферментів. 

Індукція апоптозу ентероцитів є елементом пускового механізму 

токсичного запалення, як в кішківнику, так і  в проксимальних канальцях 

нирок та інших органах-мішенях. Вираженість процесу відбивають біохімічні 

маркери патологізації метаболічних процесів. Саме епітеліальні клітини, за 

рахунок особливостей своєї структури та метаболізму, першими 

включаються в процес накопичення, елімінації ВМ, й по суті, являються 

рецепторами для даного класу ксенобіотиків [345]. 

4.2 Вивчення механізмів комбінованої дії сполук металів та летких 

продуктів термодеструкції полімерних матеріалів у субхронічному 

експерименті 

Вивчення комбінованої дії ксенобіотиків в субхронічному 

експерименті проводили шляхом внутрішньо шлункового (в/ш) введення 

солей важких металів  (ацетат свинцю та хлорид кадмію) в дозі 1/200 від DL50 

(20 разів протягом 4 тижнів), що виключало прояви загальної токсичності  за 

час експозиції, та інгаляційного затруєння тварин ЛПТ пінополіуретану 

(ППУ виробництва «Polymer Insulation Products NV», Belgium, який широко 

використовується в якості утеплювача на транспортних засобах) в дозі 1/10 

від НCL50 (раз на тиждень на протязі 4 тижнів). При проведенні 

експерименту лабораторні тварини буди розділені на 5 груп: 1-а група – 

введення ацетату свинцю та експозиція ЛПТ ППУ, 2-га група – введення 

хлориду кадмію та експозиція ЛПТ ППУ, 3-тя група – експозиція ЛПТ ППУ і 

4-та група була контрольною. 

Для поглибленого вивчення патогенетичних механізмів комбінованої 

дії ксенобіотиків на клітинному рівні визначали активність ферментів не 

тільки у цільному гомогенаті, а і в субклітинних фракціях – лізосомально-

цитоплазматичній та мітохондріальній. Дослідження гліколізу в тканинах 
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головного мозку виявило значну активацію анаєробної ланки – зростання 

ЛДГ в лізосомально-цитоплазматичній фракції більш ніж на 27,1 – 31,2% 

(р<0,05) в группах, що піддавалися комбінованій дії сполук свинцю і ЛПТ, а 

також в группі, що піддавалася експозиції ЛПТ ППУ (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Змінення активності ЛДГ в субклітиннах фракціях тканин 

головного мозку щурів в субхронічному експерименті 

 

Значні зміни також спостерігалися з боку ферментів аеробного обміну 

(рис. 4.6). Дослідження вузлового ферменту пентозофосфатного шляху 

(аєробної ланки гліколізу) показало найбільш виражене зниження активності 

Г-6-ФДГ (на 24,0%, р<0,05 ) в лізосомально-цитоплазматичній фракціїї в 

группі тварин, що піддавалася комбінованій дії сполук кадмію і ЛПТ, в 

інших группах зміни були достовірно менш вираженими.  
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Рис. 4.6. Змінення активності Г-6-ФДГ в субклітиннах фракціях тканин 

головного мозку щурів в субхронічному експерименті 
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Оцінка співвідношення ЛДГ/Г-6-ФДГ, що характеризує інтенсивність 

протікання анаеробних та аеробних окислювальних процесів в тканинах 

показала, що прояв гіпоксичних станів найбільш виражений був при дії ЛПТ 

та комбінованій дій свинцю та ЛПТ. 

Дослідження низки мітохондріальних ферментів також виявило 

різноспрямовані зміни в активності ключового ФАД-залежного ферменту 

дихального мітохондріального ланцюга – СДГ (рис. 4.7). При дії ЛПТ ППУ в 

в гомогенаті спостерігалося зниження активності ензиму на 29,2%, р<0,05, а 

в мітохондріальній фракції (МХФ) – на 46,9%, р<0,01, що віддзеркалює 

картину токсигенної гіпоксії головного мозку. Комбінація експозиції ЛТП 

ППУ з одним із ВМ (Pb
2+

 або Cd
2+
) призводила до компенсаторного 

підвищення активності СДГ (на 29,2 та 15,1%, відповідно, р<0,05), і було 

найбільш виражене в групі тварин, що піддавалась впливу Pb
2+

 з ЛПТ ППУ 

(нейротоксичність Pb, що кореспондується з даними С.П. Луговського, 2012).  
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Рис. 4.7. Змінення активності СДГ в субклітиннах фракціях тканин головного 

мозку щурів в субхронічному експерименті 

 

Дослідження наприкінцевої цитохромної ділянки дихального ланцюга 

(рис. 4.8) виявило різноспрямовану реакцію організму – зниження активності 

при дії ЛПТ (на 16,1 – 28,0 %, р<0,05), та більш виражене підвищення в 

группі, що піддавалася комбінованій дії Pb+ЛПТ і значною мірою в 

мітохондріальній фракції. Такі зміни ілюструють переважно адаптивний 
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характер метаболічних змін у енергетиці клітини, диференційований на 

основних послідовних етапах транспорту електронів.  
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Рис. 4.8. Змінення активності ЦХО в субклітиннах фракціях тканин 

головного мозку щурів в субхронічному експерименті 

 

Оскільки токсичні метали знаходяться в біосистемах переважно у 

складі металобілкових комплексів, у процесі біотрансформації та виведення 

йонів металів активну участь приймає лізосомальний апарат клітини. Саме з 

такими змінами може бути пов´язана активація лізосомального апарату, яка 

відбувається симфазно за часом із надходженням мітохондріальних 

ферментів до цитоплазматичної фракції внаслідок змінення проникливості 

цитоплазматичних мембран (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Змінення активності КФ в субклітиннах фракціях тканин головного 

мозку щурів в субхронічному експерименті 
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Найбільш виражена активація маркерного лізосомального ферменту 

КФ спостерігалася в цитоплазматично-лізосомальній фракціі в групі, що 

піддалася комбінованій дії Pb+ТПГ (в 2,35 раза, р<0,01), менш виражені, але 

також функціонально значима – в інших групі при комбінованій дії кадмію та 

продуктів термодеструкції ППУ (на 47,4%, р<0,05). В групі, що піддавалася 

впливу тільки ЛПТ активації КФ була недостовірною. Отримані данні 

свідчать про посилення мембранотоксичної дії ксенобіотиків при 

комбінованому впливі. Менш виражені, але також функціонально значимі 

відмічені в інших групах при комбінованій дії металів і ЛПТ ППУ. В групі, 

що знаходилась  під впливом ЛПТ спостерігалася тільки тенденція до 

активації КФ. 

Отримані результати досліджень 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. 

4.3 Дослідження патогенетичних механізмів комбінованої дії 

сумішей важких металів, дибутилфталату та летких продуктів 

термодеструкції полімерних матеріалів у субхронічному експерименті 

Подальші дослідження були проведені на більш складній 

експериментальній моделі при використанні таких допоміжних компонентів, 

як пластифікаторів, пігментів, стабілізаторів, антипіренів, 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 на етапі вивчення інтегральних механізмів 

токсичності, які домінують при експозиції компонентами ПМ. Типовим 

прикладом можуть бути кабельні полівінілхлоридні (ПВХ) пластикати 

виробництва ЗАТ «Падана Кемікал Компаундс», Україна), в яких допоміжні 
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компоненти складають від 5 до 20% кожний. Субхронічний експеримент 

проведено на білих мишах та щурах, які були розподілені на 5 груп: 1гр. – 

контрольна, 2 гр. – отримувала ацетат свинцю (Pb
2+
) із питною водою 

щоденно (1/50 від DL50), 3 гр. –  внутрішньочеревинно  (в/ч) вводили 

дибутілфталат (ДБФ) раз на тиждень (1/10 DL50), 4 гр. – піддавалася 

інгаляційному отруєнню ЛПТ ПВХ пластикату, до складу якого, окрім 

летких компонентів ПВХ-основи, фталатних пластифікаторів в якості 

антипіренів входять органічні сполуки брому (експозиція раз на тиждень на 

протязі 30 хв при концентрації ЛПТ на рівні 1/10 от СL50), 5 гр. –  піддавалася 

комбінованій дії Pb
2+

+ДБФ+ЛПТ за тими ж умовами введення. Частину 

тварин виводили з експерименту наприкінці кожного тижня, а також через 2 

тижня після закінчення експозиції (відновлювальний період – ВП).  

Практично всі досліджені компоненти ПМ характеризуються в тій чи 

іншій мірі гепатотоксичною дією, що підтверджено даними змін активності 

досліджених ферментів в печінці експонованих тварин. Пусковим 

механізмом порушення гомеостазу при дії ксенобіотиків може бути каскад 

біохімічних зрушень. Не випадково вже на перших тижнях експерименту в 

усіх групах підвищувалась активність цитоплазматичного  ензиму ЛДГ (рис. 

4.10).  
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Рис. 4.10. Змінення активності ЛДГ в печінці тварин у субхронічному 

експерименті  
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Найбільш виражене зростання активності ферменту (в 2,3 – 2,4 раза, 

р<0,01) спостерігалося на 2-му тижні в групах, які піддавалися дії ЛПТ та 

комбінованій дії ксенобіотиків, що може розцінюватися як прояв термінової 

адаптивної реакції організму. Тенденція зберігалася у наступні терміни (3 – 4 

тиждень)  та через 2 тижні після закінчення експозиції (вище контролю на 50 

– 70%,  р<0,05).  

Довготривала активація анаеробної ланки гліколізу в умовах тканинної 

гіпоксії може викликати нестачу макроергів, і як наслідок, змінення 

проникливості клітинних мембран та порушення процесів активного 

транспорту йонів. Тому маркерним показником пошкодження 

цитоплазматичних мембран є змінення активності Na
+
, K

+
-АТФази, який 

віддзеркалює одночасно процес зниження продукції макроергів в 

мітохондріях, а також є проявом ферменто- та мембранотоксичної дії 

комбінації досліджених речовин.  

За результатами досліджень встановлено, що вагомі зміни в активності 

Na
+
, K

+
-АТФази, на фоні активації процесів анаеробного гліколізу, 

спостерігалися після другого тижня експозиції: зниження активність Na
+
, K

+
-

АТФази в більшості груп на 18,6 – 42,0% (р<0,05) (рис. 4.11).    
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Рис. 4.11. Динаміка змінення активності Na
+
, K

+
-АТФази в печінці тварин у 

субхронічному експерименті 
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На протязі останніх термінів експозиції активність даного ферменту мала 

стійку спрямованість до активації, яка компенсаторно подовжувалась 

протягом відновлювального періоду. 

Одночасно підсилювалися процеси трансамінування трикарбонових 

кислот, що може бути пов’язано з включенням елементів білкового обміну в 

енергозабезпечення та  детоксикаційні механізми. Так, активність 

цитоплазматичного ферменту АЛТ в печинці під впливом досліджених 

компонентів в 1 – 3 групах тварин підвищувалась вже на початкових 

термінах експозиції на 39,3 – 64,6% (рис. 4.12), але найбільш виражені зміни 

спостерігалися в групі, що піддавалася комбінованій дії досліджених сполук - 

на 81,2% (р<0,05) із подальшим зростанням на 4-му тижні експерименту до 

94,3% (р<0,01) відносно контролю.  
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Рис. 4.12. Змінення активності АЛТ в печінці тварин у субхронічному 

експерименті. 

 

Інформативним біомаркером розвитку патологічних зрушень є також 

змінення активності АСТ в печинці (рис. 4.13) та співвідношення АЛТ/АСТ 

(кефіцієнт де Рітіса). 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. 4.13. Змінення активності АСТ в печінці тварин у субхронічному 

експерименті 

 

На системний характер спостерігаємих зрушень вказує також розвиток 

тотального енергетичного дисбалансу що проявляється, зокрема, 

ліполітичною компонентою.  Важливим у діагностичному плані при 

пошкодженні печінки є активність неспецифічної холінестерази, яка відбиває 

значною мірою стан ліпідного обміну і його регуляції. Як показали проведені 

дослідження, активність цього маркерного ферменту на протязі 

експерименту в піддослідних групах змінювалась у широкому діапазоні 

значень (рис. 4.14). Відмічено падіння активності ПХЕ 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 раза, (р<0,001). 
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Рис. 4.14. Динаміка змінення активності псевдохолінестерази в печінці 

тварин у субхронічному експерименті 
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Маркерним показником мембраноушкоджуючої дії є також стан 

активності лізосомальних ферментів. 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 (рис. 4.15), зростала більш ніж у 5 разів 

(р<0,001). Відновлювальний період також характеризувався вираженими 

змінами даного показника в цієї ж групі: активність КФ залишалася у 2 раза 

більш високою за контрольні значення (р<0,01). 
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Рис. 4.15. Динаміка змінення активності КФ в печінці тварин у 

субхронічному експерименті 

 

Виявлена стійкість змін досліджених показників і після припинення дії 

токсикантів (ВП) вказує на фізіолого-гігієнічну значущість зрушень, і може 

свідчити про подальший розвиток патологічних процесів, які обумовлені як 

кумулятивними властивостями досліджених компонентів ПМ, так і 

механізмами саморозвитку інтоксикації [346].  

Вивчення механізмів комбінованої дії при проведенні такого роду 

досліджень сприяло побудові розкриттю закономірностей патогенезу і 

подальшій розробці адекватної математичної моделї комбінованої дії 

хімічних речовин.  

 



165 
 

4.4 Розробка математичної моделі для оцінки комбінованої дії 

компонентів полімерних матеріалів в умовах експлуатації 

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 [347, 348].  

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 відбуваються лише функціонально-метаболічні 

зрушення (діючі концентрації суттєво нижчі за пороги гострої дії), нами була 

застосована модель наступного вигляду (формула 4.1): 

           txtxtxtbtxtbtxtbtxtbtbty 32143322110 )()()()()()(                   (4.1) 

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

(концентрації) токсичних речовин; )(tb j  – невідомі коефіцієнти моделі. 

Показник y  визначався декілька разів під час всього експерименту і кожен 

раз на підставі вимірювань в п’яти групах (групи і дизайн експерименту 

наведено вище). 

Для спрощення інтерпретації коефіцієнтів моделі дози токсичних 

речовин кодувалися за бінарною шкалою, тобто 0ix  (вплив i -ої речовини 

відсутній) або 1ix  (введено деяку дозу речовини, що прийнята за одиницю 

виміру).  

На основі аналізу отриманої інформації про динаміку коефіцієнтів цієї 

регресії з урахуванням часу експозиції, було отримано можливість оцінки 

впливу окремих факторів на динаміку показника у. Таким чином, на основі 

отриманих даних було побудовано наближену динамічну модель для 

кожного з досліджуваних показників. Необхідно відзначити, що в процесі 

обчислення одержані експериментальні дані виражалися в долях від 

відповідних значень в контрольній групі, тому в усіх моделях вільний член 
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0b  дорівнює одиниці.  

Комбінований ефект можна оцінити за коефіцієнтом К, який відбиває 

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 4.2): 

4

321

b

bbb
K


  .                                             (4.2) 

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. Наприклад для АСТ 

(рис. 4.16)  і ЛДГ (рис. 4.17) характерна однотипна двофазова динаміка 

величини коефіцієнту К, що свідчить про домінування змін адаптивного 

ґенезу на 1 – 2 тижнях і компенсаційних - на 3 – 4-му.  
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Рис. 4.16. Динаміка змінювання коефіцієнта К для АЛТ і АСТ при 

комбінованій дії 

 

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 печинці, компенсаторне напруження (відносно стабільний 

коефіцієнт К) спостерігається на протязі всієї комбінованої експозиції і ВП.  



167 
 

2,52

2,034 1,532 1,581 1,546
2,183

2,165

1,387 1,454

1,022

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 ВП (6)

доба

з
н

а
ч

е
н

н
я

 к
о

е
ф

іц
іе

н
т
а

 К

ЛДГ

КФ

  

Рис. 4.17. Динаміка змінювання коефіцієнта К для ЛДГ і КФ при 

комбінованій дії  

 

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. 

Немонотонний характер зміни коефіцієнтів регресії та співвідношення 

між нелінійним та лінійним ефектами дозволяє припустити, що статична 

лінійна регресійна модель, запропонована, наприклад, у МВ № 4050-85 [201], 

є малопридатною для дослідження комбінованого впливу складного і 

динамічного комплексу токсичних речовин, що мігрують з полімерних 

матеріалів.  

Звернемося тепер до питання про оцінку точності запропонованої 

методики моделювання. Кожна із моделей нелінійної регресії, що будується в 

момент часу t , містить п’ять невідомих коефіцієнтів  tb j , 4,0j . За рахунок 

нормування всіх показників відносно контролю, перший коефіцієнт в усіх 

моделях можна вважати рівним одиниці. Чотири коефіцієнти, що 

залишилися, визначаються із чотирьох рівнянь, кожне з котрих відповідає 

одній з груп досліджених тварин. Згідно обраної системи кодування значень 
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доз токсичних речовин ці рівняння є лінійними відносно коефіцієнтів jb  і 

мають наступний вигляд (формула 4.3): 





















44321

34321

24321

14321

1111111

1001001

0100101

0010011

ybbbb

ybbbb

ybbbb

ybbbb

                         (4.3) 

В правій частині рівнянь стоять значення показника, що моделюється, 

отримані у відповідний момент часу в різних групах тварин, тобто – при 

різних умовах токсичного впливу. Нелінійна регресія в умовах описаного 

хронічного експерименту в кожний момент часу має таку саму точність, як і 

власне вимірювання значень iy . Тому в кожний окремий термін часу має сенс 

говорити не про модельну похибку рівнянь нелінійної регресії, а про похибку 

загальної специфікації моделі (тобто вибір її функціональної форми). 

Щоб оцінити точність моделі в цілому, можна було б використати 

додаткові вимірювання для порівняння прогнозу за моделлю та 

результатами, що будуть спостерігатися в реальності. Але умови навіть 

субхронічного експерименту значно ускладнюють проведення такого 

додаткового дослідження. Як альтернативу, можна використати прогноз на 

вже отриманих значеннях. Повернімося, в якості прикладу, до аналізу моделі 

для динаміки активності АСТ. Якщо обмежитись даними про коефіцієнти 

нелінійної регресії за перші три тижні та побудувати лінійну екстраполяцію 

на четвертий тиждень, ми отримаємо результати, представлені в табл. 4.2. 

Як видно з наведених даних, середня похибка дорівнює 159.0b , 

причому основний вклад в похибку вносять коефіцієнти, що відповідають 

комбінованій дії та ізольованій дії дібутілфталату (очевидно, динаміка цих 

коефіцієнтів недостатньо апроксимується лінійною функцією). Оскільки всі 

вхідні дані були пронормовано відносно результатів в контрольній групі, 

можна сказати, що похибка прогнозу динаміки моделі на четвертий тиждень 

складає %6.15  від контролю. 
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Таблиця 4.2 

Прогнозування динаміки кобінованої дії за розробленою моделлю (на 

прикладі активності АСТ) 

 1 тиждень 
2 

тиждень 

3 

тиждень 

4 

тиждень 

Прогноз 

на 4 

тиждень 

Абсолют. 

похибка 

Pb 0,130 0,177 0,472 0,661 0,602 0,059 

ДБФ 0,291 0,241 0,550 0,828 0,620 0,208 

ЛПТ 0,321 0,219 0,628 0,638 0,697 0,059 

Pb+ДБФ+ЛПТ 0,112 0,174 1,083 1,132 1,428 0,296 

 

Основна складність застосування такого способу оцінки точності 

отриманих результатів полягає в тому, що залежність коефіцієнтів регресій 

від часу (тобто від стадії хронічного експерименту) може бути, як було 

показано вище, суттєво нелінійною (наприклад, мати коливальний характер). 

Це узгоджується з даними літератури, де детально розглядаються позитивні 

моменти та недоліки такого типу моделей [349]. Тому, щоб зробити більш 

точний прогноз, треба провести додаткову роботу щодо вибору функцій 

екстраполяції кожного з коефіцієнтів. Доречно також у наступних 

дослідженнях застосувати еволюцінуючі моделі, які все більше 

впроваджуються в біологію і медицину [350, 351]. 

Складність проблеми комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів потребує подальшої розробки і більш широкого впровадженняч 

результатів в практику токсиколого-гігієнічних досліджень з регламентації 

полімерів на транспорті. Для встановлення вираженості і виду комбінованої 

дії рекомендується використовувати математичні моделі, які розроблені на 

основі експериментальних напрацювань та їх оптимізації і задовольняють 

сучасним вимогам щодо оцінки комбінованої дії багатокомпонентних 

сумішей хімічних речовин [218, 219].  

В цілому проведені дослідження суттєво доповнюють ґрунтовні 

положення теоретичної і експериментальної токсикології щодо 

взаємозалежності «доза-час-ефект» в патогенезі індивідуально зумовленої та 

комбінованої, комплексної і сполученої експозиції біосистем хімічними 
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чинниками, в тому числі компонентами ПМ [204, 223, 353–355].  Вони 

розкривають переважно інтегральний характер клітинних механізмів 

пошкодження. За умови зниження адаптаційних резервів при відносно 

високих дозах і концентраціях вони розвиваються за сценарієм 

оксидативного стресу, гіпоксії, ферменто- та мембранотоксичної дії. 

Вивчення механізмів комбінованої дії ПМТП сприяло побудові математичної 

моделі з системою ранжування спостерігаємих зрушень, розкриттю 

закономірностей токсикогенезу і патогенетичних зрушень в організмі, що є 

важливою ланкою токсиколого-гігієнічної оцінки та регламентації нових 

полімерних матеріалів  

 

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

1. Наповнювачі, пігменти та стабілізатори ЛФМ та інших полімерних 

композицій, до складу яких входять важкі метали, впливають на клітинні 

біоенергетичні механізми, викликають оксидативний стрес та порушують 

цілісність клітинних мембран. Органами – мішенями, за данними проведених 

досліджень, є переважно нирки та головний мозок. Найбільш вразливими у 

застосованих експериментальних моделях in virto виявилися епітеліальні 

клітини, що відіграють провідну роль в транспорті металів. 

2. В експериментальних дослідженнях підтверджено, що сумарна 

біологічна дія компонентів полімерних матеріалів обумовлена не одним 

ведучим компонентом, а їх складною комбінацією. У підгострому 

експерименті виявлено розбалансування процесів пероксидації ліпідів в 

тканинах головного мозку тварин при одночасній дії ЛПТ та важких металів, 

що супроводжується значним коливанням активності ферментів ГАОЗ. 

Спрямованість процесів залежала від складу продуктів термодеструкції, що 

утворювалися при різних температурних режимах. 

3. У складних біологічних системах комбінована дія компонентів 

полімерних матеріалів призводить до функціонально-метаболічних і 
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структурних змін із стадіями первинних зрушень, адаптації та дезатаптації, 

ознаки якого проявляються вже у субхронічному експерименті. Найбільш 

ранні зрушення при мали місце у клітинному метаболізмі, і протікали за 

інтегральними механізмами у вигляді гіпоксії, мембранотоксичної та 

ферментотоксичної дії.  

4. Досліджена взаємозалежность «доза – час – ефект» в патогенезі 

комбінованого навантаження на організм токсичними компонентами 

полімерних матеріалів показала фазність змін, що характеризують часову 

залежність токсикодинаміки різних ланок обміну, що відкриває можливість 

застосування високо чутливих та інформативних біомаркерів при гігієнічній 

регламентації ПМТП. 

5. Розроблена динамічна математична модель дозволяє проводити 

оцінку типу комбінованої дії компонентів полімерних матеріалів, одного з 

облігатних параметрів токсикометрії складних сумішей хімічних речовин, а 

також дає можливість враховувати співвідношення їх пошкоджуючої дії зі 

станом системи захисту організму.  

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 4 «Вивчення 

інтегральних механізмів комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів  при моделюванні умов експлуатації на транспорті як 

токсикологічної основи їх гігієнічної регламентації» опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН України, 

інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які наведено у 

Додатку 5  [1, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 26, 27, 36, 38, 40, 42, 43, 44]. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 

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. З 

урахуванням регресного характеру динаміки концентрацій летких 

компонентів полімерів слід вважати закономірною трансформацію кінетики, 

динаміки процесу інтоксикації. На зміну інтегральній токсичності приходять 

переважно специфічні ефекти. Оскільки, кількість і токсичні властивості 

летких компонентів, що потрапляють в організм,  досить великі, було 

визнано доцільним змінити склад досліджених компонентів, суттєво 

розширити при цьому спектр досліджених механізмів та їх маркерів. В 

основу запронованої концепції було покладено інтенсивно вивчаємий та 

активно обговорюваний  феномен щодо розвитоку дизрегуляторної патології 

при дії факторів малої інтенсивності [252]. 

Оскільки, підтримка гомеостазу та адаптаційних резервів організму при 

експозиції малими дозами і концентраціями хімічних речовин забезпечується 

узгодженою взаємодією центральної та вегетативної нервових систем, 

ендокринною та імунною системами, це й визначило методичні підходи до 

оцінки токсичності і механізмів комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів в хронічному експерименті. Тим більше, що в літературі в останні 

роки все більше уваги приділяють компонентам полімерів, які проявляють 

специфічні властивості нейротоксикантів [356],  ендокринних дизрапторів 

[357], імуносупресорів [358] тощо. Проте, як підкреслюють L.N. Vandenberg 

et al. (2012), J. Duan et al. (2018) [359, 360], 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.  
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5.1 Вивчення механізмів токсичної дії фталевих пластифікаторів та 

бромвмісних антипіренів в хронічному експерименті  

5.1.1 Поведінкові реакції як біомаркери нейротоксичності в гігієнічній 

регламентації полімерних матеріалів  

На етапі підготовки експерименту з оцінки впливу хімічних речовин на 

ЦНС були враховані індивідуально-типологічні особливості поведінки 

тварин і сформовані групи не тільки за показником маси тіла, але і за типами 

вищої нервової діяльності (ВНД) [174, 301]. Тварини (самиці) були розділені 

на 4 групи (по 8 особин в кожній): 1-й групі вводили внутрішньочеревно 

(в/чр) ДБФ (добова доза 1/100 від DL50) протягом 12 тижнів; 2-й групі – в/чр 

вводили ГБЦД (добова доза 1/100 від DL50) протягом 12 тижнів; 3-й – суміш 

ДБФ і ГБЦД в аналогічних дозах, 4-а група – контроль. Обстеження тварин 

проводили до початку експерименту («фонові показники»), в динаміці 

експерименту (через 4, 8, 12 тижнів) і після закінчення відновлювального 

періоду (ВП, через 16 тижнів).  

Дослідження показали, що під впливом токсикантів і їх комбінації в 

динаміці експерименту істотно змінювалися практично всі патерни 

поведінкових реакцій у обстежених тварин, що характеризують моторику, 

орієнтовно-дослідницьку активність, показники емоційних реакцій і 

когнітивної сфери. Найбільш ранні зміни виявлені в моториці тварин за 

показником «загальна кількість візитів в тупики» та «кількість патрулювань». 

При ізольованому дії ДБФ вже з 2-го тижня простежувалося зниження числа 

візитів в тупики (рис. 5.1), хоча тільки  у вигляді тенденції (на 9,9%). Цей 

показник монотонно прогресував до кінця експерименту (зниження на 70,2% 

по відношенню до фонових показників, р<0,01) і повністю не відновлювався 

навіть після 4-х тижнів ВП (зниження на 56,7%, р<0,05). В групах, 

експонованих ГБЦД і ДБФ+ГБЦД, а також в контролі на 2-му тижні 

експерименту простежувалася достовірна активація показників загальної 

моторики – на 40,8 і 65,5%, в контролі – на 25,2% (р<0,05). Дана 

спрямованість може бути пов'язана з підвищенням дослідницької активності 
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(превалювання процесів збудження над процесами гальмування), і 

розцінюється як адаптивна реакція організму у відповідь на нове середовище.  
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Рис. 5.1. Загальна кількість візитів в тупики у лабораторних тварин 

 

Зниження показників моторики в групі, експонованій ГБЦД, на відміну 

від тварин 1-ї групи, були виявлені в більш пізніші терміни експозиції – на 4-

12 тижні та мали менш виражений характер (36,1 – 42,1%, р<0,05) і повністю 

відновлювалися на 16-тий тиждень. Зниження рухливої активності у тварин 

при комбінованому впливі за показником «загальна кількість візитів в 

тупики» спостерігалася починаючи з 4-го тижня досліду і зберігалося 

протягом усього експерименту. Зміна моторики за показником «кількість 

патрулювань» в 1-й групі тварин мала таку ж спрямованість і вираженість, як 

і за критерієм «загальна кількість визитів в тупики». Однак, у 2-й і 3-й групах 

достовірне зниження простежувалося в більш пізні терміни – на 8-12 тижнів. 

Динаміка змін в емоційній сфері може бути простежена за показником 

«латентний період» (рис. 5.2), який відзеркалює ступінь тривожності тварини 

в новій обстановці, з одного боку, і швидкості прийняття рішення, з іншого 

боку. У групах тварин, експонованих ДБФ і ДБФ+ГБЦД на 2-4 тижні мало 

місце зниження показника на 44,4 і 48,5%, р<0,05), тоді як при дії ГБЦД 

(тварини 2-ї групи) і контролі спостерігалося недостовірне збільшення 

даного показника. У більш пізніші терміни (8 – 12 тижнів) розвиток процесів 

гальмування (збільшення показника на 44,5 і 66,6%, р<0,05) спостерігалося 
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при ізольованій дії ксенобіотиків, тоді як при спільному – ефект був менш 

виражений (прояв антагонізму). 
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Рис. 5.2. Зміни латентного періода у лабораторних тварин в хронічному 

експерименті 

 

Зміни в когнітивної сфері стосувалися, перш за все, формування 

оперативної системи цілеспрямованих переміщень у обстежуваних тварин. 

Слід підкреслити, що порушення цього процесу відбувалося на тлі зниження 

рухливої активності. На відміну від експозиції індивідуальними 

компонентами при комбінованій дії вже з 2-го тижня експерименту 

постерігається зниження кількості, як лівих, так і правих поворотів (в 2 – 20 

разів). Особливо інформативним є підвищення індексу асиметрії – з 0,37 до 

0,63. У 1-й і 2-й групах дані зміни виявлялися в більш пізніші терміни (8 – 12 

тижнів) і були менш вираженими. Зміни цього показника, ймовірно, пов'язані 

зі зміною сили нервових процесів в корі головного мозку, які по-різному 

проявляються в правій та лівій півкулях. В кінці відновлювального періоду, 

після 16 тижнів досліду, найбільш стійкі зміни зберігалися в 3-й групі. Зміна 

поведінкової асиметрії може бути пов'язана як з прямою нейротоксичністью 

досліджених ксенобіотиків, так і опосередкованою дією, за рахунок 

порушення гормонального статусу, що також характерно для комбінованої 

дії ДБФ і ГБЦД.  

Просторова орієнтація експонованих тварин характеризувалася 

більшою стійкістю до хімічного навантаження. Зокрема, за показником «час 
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1-го патрулювання» виявлена фазова динаміка змін. На перших етапах 

експерименту (2 – 4 тижні) у всіх групах відзначено достовірне зниження 

часу, витраченого на перший обхід «хрестоподібного лабіринту», що 

свідчить про високу ефективність просторової орієнтації тварин (рис. 5.3). 

Однак, на 8 – 12 тижні в групі, експонованій ДБФ+ГБЦД, чітко 

простежувалося збільшення даного показника (на 55,9%, р<0,05), стабілізації 

якого не спостерігалося до закінчення відновного періоду. В інших групах і 

контролі на 12 – 16 тижні показники достовірно не відрізнялися від фонових і 

контрольних. 
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Рис. 5.3. Зміна часу першого повного обходу лабіринту у лабораторних 

тварин в хронічному експерименті 

 

Виявлений ефект може пояснюватися також результатом сумації (8 

тиждень), а далі (12 тиждень) і потенціюювання ефектів досліджених 

компонентів по відношенню до різних структур центральної нервової 

системи (зокрема, нейронів великих півкуль головного мозку). 

Отримані дані були доповнені при тестуванні тварин в установці 

«Відкрите поле», яка дозволяє оцінювати зміни поведінкових реакцій і 

моделює стресові ситуації, що моделювали шляхом переміщення тварин з 

темної кімнати в центр майданчика, освітлений лампою (табл. 5.1). 

Дослідження дозволило виявити ряд важливих особливостей в реагуванні 

експонованих тварин на токсигенне навантаження. По-перше, мали місце 

протилежні тенденції щодо показника ГА при комбінованій та ізольованій дії 
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досліджених речовин. Так на 4-му тижні при комбінованій дії спостерігалося 

достовірне його зростання в 1,22 раза (р<0,05), а при ізольованій дії ДБФ – 

зниження на  16,1% (р<0,05). На останніх термінах експозиції – горизонтальна 

активність знижувалась у всіх групах в 1,32 – 1,59 раза (р<0,05), що свідчить 

про часозалежне посилення токсичної дії усіх компонентів. 

Таблиця 5.1 

Результати дослідження поведінкових реакцій білих щурів в тесті «Відкрите 

поле» (М±м, n=8) 
Показники Строки 

експозиції, тижні 

Групи тварин, результати за 3 хв. 

ДБФ ГБЦД ДБФ+ГБЦД Контроль 

Горизон-

тальна  

активність 

До експозиції 33,6 ± 3,7 29,3 ± 2,4 27,3 ± 2,3 31,4 ± 2,8 

2  30,6 ± 3,5 34,0 ± 2,7 30,3 ± 2,5 36,3 ± 3,6 

4  28,2 ± 3,3
*
 33,2 ± 2,9 33,2 ± 2,4

*
 38,4 ± 3,8 

8  22,9 ± 2,2
*
 26,5 ± 2,5 22,5 ± 2,3 32,5 ± 3,3 

12  21,1 ± 2,0
**

 22,1 ± 1,1
*
 20,1 ± 2,1

*
 30,1 ± 3,2 

16 (ВП) 23,8 ± 2,1
*
 26,5 ± 2,3 24,8 ± 2,2 29,6 ± 2,8 

Вертикальна 

активність 

До експозиції 18,2 ± 1,9 16,9 ± 1,5 17,0 ± 1,6 17,6 ± 1,5 

2  17,3 ± 1,8 19,4 ± 1,9 18,4 ± 1,9 16,0 ± 1,4 

4  16,1 ± 1,6 18,9 ± 1,7 17,9 ± 1,8 18,7 ± 1,9 

8  14,5 ± 1,3 14,5 ± 1,5 16,5 ± 1,5 15,6 ± 1,6 

12  9,4 ± 0,8
**

 12,4 ± 1,1
*
 12,9 ± 0,9

*
 16,9 ± 1,5 

16 (ВП) 13,6 ± 1,6
*
 14,9 ± 1,2 15,9 ± 1,4 15,9± 1,4 

Норковий  

рефлекс 

До експозиції 3,5 ± 0,29 3,0 ± 0,24 3,4 ± 0,27 3,8 ± 0,29 

2  3,0 ± 0,28 3,2 ± 0,26 3,2 ± 0,25 3,2 ± 0,27 

4  2,4 ± 0,22
**

 3,8 ± 0,27 3,8 ± 0,34 3,4 ± 0,31 

8  2,0 ± 0,19
***

 3,0 ± 0,25 2,0 ± 0,22
**

 3,7 ± 0,32 

12  1,7 ± 0,14
***

 2,2 ± 0,22
*
 1,3 ± 0,11

***
 3,5 ± 0,30 

16 (ВП) 2,6 ± 0,22
*
 2,8 ± 0,24 2,9 ±0,25 3,1 ± 0,26 

Грумінг До експозиції 3,8 ± 0,39 4,4 ± 0,42 4,0 ± 0,37 3,6 ± 0,25 

2  5,2 ± 0,46
*
 5,0 ± 0,46 4,6 ± 0,40 3,8 ± 0,27 

4  5,6 ± 0,55
*
 5,3 ± 0,48

*
 6,3 ± 0,59

**
 4,3 ± 0,42 

8  3,0 ± 0,24 6,5 ± 0,61
**

 7,5 ± 0,76
***

 3,6 ± 0,34 

12  2,5 ± 0,22
*
 5,1 ± 0,44

*
 8,1 ± 0,82

***
 3,2 ± 0,26 

16 (ВП) 3,0 ± 0,24 4,9 ± 0,41 7,1 ±0,73
**

 3,0±0,24 

Дефекація До експозиції 3,4 ± 0,28 3,8 ± 0,28 3,5 ± 0,28 3,6 ± 0,26 

2  5,4 ± 0,52
**

 5,2 ± 0,44
*
 4,2 ± 0,44 4,2 ± 0,42 

4  8,9 ± 0,91
***

 6,9 ±0,59
***

 5,5 ± 0,59
**

 3,8 ± 0,29 

8  5,6 ± 0,50
**

 5,7 ± 0,46
**

 7,7 ± 0,74
***

 3,6 ± 0,33 

12  6,3 ± 0,66
**

 4,1 ± 0,40 8,1 ± 0,80
***

 3,8 ± 0,35 

16 (ВП) 5,1 ± 0,46
**

 3,9 ± 0,38 5,8 ± 0,55
**

 3,4 ± 0,27 

Примітка: достоверність відмінностей * – р< 0,05; ** – р<0,01; *** – р< 0,001 
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По-друге, вертикальна активність виявилася менш показовою і 

достовірно знижувалась тільки наприкінці експерименту (12 тиждень). Вона 

була найбільш вираженою при дії ДБФ та ДБФ+ГБЦД. При цьому 

співвідношення ГА/ВА зростало, що є маркером посилення стану тривожності 

у тварин.  

Найбільш ранні зміни орієнтовної активності (норковий рефлекс (НР)) 

відзначені при дії ДБФ (на 4-му тижні) і прогресували до кінця експерименту 

(до 51,4% на 12-ому тижні), що підкреслює більш виражену нейротоксичні дію 

цього пластифікатору. В інших групах зміни носили відтермінований у часі 

характер, а при комбінованому впливі були значно вираженими – зниження на 

61,8% (р<0,01). Тривожно-емоційні прояви неспокою на ранніх стадіях 

експерименту виявлені в 1-й групі тварин (експозиція ДБФ), а наприкінці 

експерименту – в групі, експонованої ДБФ + ГБЦД і проявлялися в збільшенні 

числа актів грумінгу та дефекації – більш ніж в 2 раза (р<0,01).   

Отримані дані свідчать про прогресивно зростаючі прояви 

поведінкових нейрофізіологічних реакцій у всіх експонованих тварин. 

Складність інтерпретації одержаних результатів пов’язана з полівалентністю, 

яка включає моторні, емоційні, когнітивні та соціальні компоненти. Крім 

того, вони характеризуються комплексністю та етапністю. Вказані 

особливості слід враховувати наприкінцевому етапі токсикологічної оцінки 

одержаних результатів. Якщо на першому етапі досліду домінували моторні 

реакції, то на послідуючих – включалися додаткові механізми, які у 

сукупності формували компенсаторну функціональну систему. Останнє 

поєднувалося у цілеспрямований поведінковий акт для протистоянню 

пошкоджуючої дії досліджених токсикантів. Більш виражені зміни провідних 

патернів психофізіологічного стану тварин при комбінованій дії є проявом 

дезінтеграції і кумулятивного характеру спостерігаємих змін. 

Зміни різних патернів були неоднаково вираженими у часі при 

комбінованій дії досліджених компонентів полімерних матеріалів. На 

початкових етапах експерименту простежувалася незалежна дія з 
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домінуванням ефектів ДБФ (особливо за показниками моторних реакцій, 

центри іннервації яких знаходяться у всіх відділах головного і спинного 

мозку). На більш пізніших термінах експерименту для комбінації 

ДБФ+ГБЦД виявивлено ефекти сумації (за показниками емоційної сфері), і 

потенціювання (за показниками, які характеризують когнітивну сферу). Це, 

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

не загальнотоксичних, а специфічних зрушень, в реалізації яких домінуюча 

роль належить антипірену (ГБЦД). Зазначена позиція щодо бромвмісних 

антипиренів нами була досліджена і викладена при обґрунтуванні ГДК і 

ОБРВ хімічних речовин даної групи [361]. 

5.1.2  Експериментальне дослідження реакцій симпато-адреналової системи 

на дію компонентів полімерних матеріалів  

Особливості поведінкових реакцій кореспондувалися з ознаками 

нейро-вегетативної дисфункції, які було досліджено за токсикодинамікою 

показників симпатоадреналової системи (САС). Проведені дослідження 

показали (таблиця 5.2), що вже на 4-му тижні у тварин усіх піддослідних 

груп екскреція з сечею А достовірно зростала на 29,4 – 35,0% по відношенню 

до початку експерименту (р<0,05). При цьому зменшилося співвідношення 

НА/А по відношенню до фонових показників даної групи і контролю, що 

свідчить про активацію САС за гормональним (адреналовим) типом, як прояв 

орієнтовної реакції у відповідь на хімічне навантаження організму.  

На наступних строках експозиції (8 тижнів) спрямованість змін рівню 

КА в сечі зберігалася. Однак, екскреція А була достовірно вище показників 

контролю тільки при експозиції ДБФ (на 24,1%, р<0,05), а при дії ГБЦД і 

ДБФ+ГБЦД відзначалася лише у вигляді тенденції. Екскреція НА з сечею 

при комбінованій дії ДБФ + ГБЦД знижувалася на 12,6%. Співвідношення 

НА/А в 1-й -3-й групах знизилося до 2,2, 2,6 і 2,3 у порівнянні з контролем 

(р<0,05), що може розцінюватися як перша ознака прояву гормонально-

медіаторної дисоціації. ДА і ДОФА у експериментальних тварин коливався в 

межах контрольних показників, що є свідченням про збереження достатніх 
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резервних можливостей САС. Функціональну активність даної регуляторної 

системи в цей період експерименту можна оцінювати як стан вираженої 

адаптації.  

Таблиця 5.2  

Динаміка екскреції з сечею маркерних показників  

функціонального стану САС при експозиції ДБФ, ГБЦД,  

ДБФ + ГБЦД в хронічному експерименті (М±м, n=8) 
Показ

ники, 

нг/мл 

Строки 

дослідж., 

тижд. 

Групи тварин 

ДБФ 

 

ГБЦД 

 

ДБФ+ГБЦД 

 

Контроль 

 

А 

До експер. 0,53 ± 0,030 0,51 ± 0,028 0,54 ± 0,031 0,50 ± 0,026 

4 0,70 ± 0,047
/***

 0,66 ± 0,045
/*

 0,73 ± 0,059
/***

 0,53 ± 0,028 

8 0,67 ± 0,039
/*

 0,61 ± 0,037 0,59 ± 0,034 0,54 ± 0,030 

12 0,45 ± 0,031 0,42 ± 0,024
/*

 0,49 ± 0,027 0,52 ± 0,029 

16
х 

0,52 ± 0,029 0,48 ± 0,027 0,46 ± 0,0,025 0,49 ± 0,025 

НА 

До експер. 1,58 ± 0,11 1,61 ± 0,12 1,51 ± 0,11 1,53 ± 0,10 

4 1,79 ± 0,13 1,74 ± 0,14 1,81 ± 0,16 1,57 ± 0,12 

8 1,47 ± 0,10 1,59 ± 0,13 1,33 ± 0,10 1,52 ± 0,09 

12 1,20 ± 0,08
/*

 1,15 ± 0,08
/*

 1,06 ± 0,07
/**

 1,50 ± 0,09 

16
х 

1,50 ± 0,11 1,43 ± 0,09 1,36 ± 0,09 1,57 ± 0,10 

ДА 

До експер. 10,79 ± 0,90 10,57 ± 0,81 10,84 ± 0,81 10,13 ± 0,81 

4 11,90 ± 0,93 11,64 ± 0,83 12,05 ± 0,94 10,19 ± 0,87 

8 9,22 ± 0,85
/*

 10,59 ± 0,80 10,28 ± 0,74 9,57 ± 0,78 

12 7,12 ± 0,50
/**

 6,66 ± 0,53
/**

 5,86 ± 0,41
/**

 9,72 ± 0,80 

16
х 

10,09 ± 0,71 9,54 ± 0,66 8,01 ± 0,66
/*

 10,38 ± 0,86 

ДОФА 

До експер. 3,36±0,24 3,18 ± 0,20 3,22 ± 0,21 3,15 ± 0,18 

4 3,54±0,26 3,52 ± 0,24 3,58 ± 0,25 3,12 ± 0,22 

8 3,32±0,22 3,42 ± 0,22 3,20 ± 0,20 3,25 ± 0,26 

12 2,15±0,16
/**

 2,01 ± 0,14
/**

 1,37 ± 0,12
/***

 3,08 ± 0,23 

16
х 

3,09±0,22 3,01 ± 0,21 2,54 ± 0,20
/*

 3,17 ± 0,28 

Примітка: 16
Х
/ - відновлювальний період; /* - р < 0,05; /** - р < 0,01; /*** - р < 0,001. 

 

Положення суттєво змінювалося на 12-му тижні експерименту, коли 

рівні виведення з сечею тільки для НА і ДА були достовірно знижені 

(пригнічення медіаторного компонента), а екскреція А коливалася в межах 

вихідних значень. При загальному зниженні рівнів нейротрансмітерів (НА і 

ДА) в сечі, особливо в групі ДБФ+ГБЦД (в 1,42 раза, р<0,05 та в 1,85 раза, 

р<0,01), на цьому етапі експозиції у всіх експериментальних групах, 

найбільш вираженим було пригнічення синтезу і виведення з сечею 

попередника КА – ДОФА. Це відображає процес стійкого зниження 

резервних можливостей САС при довгостроковій дії ксенобіотиків. 
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Відповідно збільшилися величини відносин А, НА, ДА до ДОФА на тлі 

зниження базового рівня КА. Слід підкреслити, що при комбінованому 

впливі ДБФ+ГБЦД ці співвідношення досягали максимальних значень 

(зростання майже в 1,4 раза, р<0,05). 

В основі такого положення може лежати включення дізрегуляторного 

механізму, коли пригнічення синаптичної передачі нервових імпульсів 

збігається з дефіцитом припливу субстрату для синтезу КА, що викликане, 

вірогідно, порушеннями амінокислотного обміну в нервовій тканині [362]. На 

наступному етапі експерименту, після чотирьох тижнів відновлювального 

періоду (16 тижнів), показники функціонування САС проявляли виражену 

тенденцію до стабілізації, проте, в групі тварин, експонованих сумішшю ДБФ 

+ГБЦД, за рівнями ДА і ДОФА не досягали вихідних значень (р<0,05). 

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. 

Оскількі рівень КА в сечі значною мірою інтегрально віддзеркалює  

дизрегуляторні зрушення, що відбуваються у САС на протязі експерименту, 

представляло певний інтерес дослідити також стійкість вірогідної 

гормонально-медіаторної дисоціації в надниркових залозах після виведення 

тварин із експерименту. З представлених на рис. 5.4 даних видно, що 

незважаючі на різні за механізмом токсичні властивості у ДБФ и ГБЦД, 

характер змін вмісту досліджених нейротрансмітерів та їх попередника 

(ДОФА) був принципово одноманітній: мало місце достовірне зниженя 

вмісту в тканинах надниркових залоз НА та ДА з ознаками зниження 

функціональних резервів системи: падіння рівню ДОФА майже вдвічі 

(р<0,05). 

В групі тварин, що зазнала комбінованого впливу ДБФ+ГБЦД, 

виявлені більш виражені зміни вивчених патернів САС, як по відношенню до 

контролю, так і до результатів ізольованої дії вивчених хімічних речовин. 
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Достовірне зниження вмісту А на 57,7% і НА на 72,4% (р<0,01) по 

відношенню до контролю свідчить про посилення гормонально-медіаторної 

дисоціації як елемента комплексних дізрегуляторних порушень в організмі. 
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Рис. 5.4. Вміст КА в тканинах надниркових залоз експериментальних 

тварин після 12-тижневої експозиції компонентами полімерів: * / ** / *** – 

зміни достовірні по відношенню до контролю (р<0,05, р<0,01, р<0,001) 

 

МАО локалізується на зовнішній мембрані мітохондрій, є ФАД-

залежним ензимом, який відіграє центральну роль в регуляції метаболізму 

біогенних амінів в  тканинах і домінує в системі управляння, зокрема, у 

нейрохімічному контролі поведінки. В печінці МАО активно берє активну 

участь в окислювальному метаболізмі ендо- та екзогенних моноамінів, що 

дає підстави відносити її до ферментів першої фази біотрансформації 

ксенобіотиків. Зміна каталітичної активності може привести до розвитку 

окисного стресу в печінці та гальмуванню процесів біотрансформації 

компонентів ПМ. 

Такий варіант реалізувався, зокрема, при експозиції щурів ДБФ, 

оскільки у даного пластифікатора загальнотоксичні властивості 

(ферментотоксічность) переважають (рис. 5.5.). Активність МАО в 

найбільшій мірі знижувалася в печінці – в 1,7 раза, а в мозку – в 1,2 раза 

(р<0,05), що вказує на прояви у ДБФ як гепато-, так і нейротоксичності.  
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Інший механізм просліджується при експозиції тварин антипиреном 

ГБЦД, типовим гормональним деструктором. Інгібування МАО в печінці 

було на рівні - в 1,3 раза, а в мозку - в 1,5 раза (р<0,05) відносно контролю. 

При комбінованій дії ДБФ + ГБЦД включалися обидва механізми, що 

призводило до пригнічення МАО як в печінці, так і в мозку (зниження 

практично в 2 рази в обох субстратах, р<0,01). 
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Рис. 5.5. Результати дослідження активності МАО в тканинах печінки і 

головного мозку у експериментальних тварин 

 

Таким чином, проведені дослідження показали, що вміст КА в 

биосубстратах експериментальних тварин досить чітко відображає стан 

нейротоксикогенезу, як при індивідуальній, так і комбінованої експозиції 

компонентами полімерних матеріалов. Прі цьому комбінований вплив 

характеризується великою напругою механізмів адаптації в порівнянні з 

ізольованою  дією за показниками і співвідношенням компонентів САС. 

Збільшення синтезу катехоламінов, в першу чергу, адреналіну, на початкових 

етапах експерименту (реакція адреналінового типу), є одним з важливих 

пускових механізмів.  

На більш пізніших стадіях експозиції (8-й тиждень) під впливом 

ксенобіотиків істотно змінюються не тільки рівні екскреції КА, а й їх 

співвідношення, що проявляється в непропорційних змінах і 

різноспрямованості експресії окремих компонентів САС. Це свідчить про 
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розвиток гормонально-медіаторної дисоціації і дізрегуляторних зрушень в 

організмі піддослідних тварин при хронічному впливі компонентів ПМ. 

Максимальне зниження адаптаційно-компенсаторних резервів організму 

спостерігається при 12-тижневої експозиції в групі тварин, що піддавалася 

комбінованій дії ДБФ+ГБЦД.    

5.1.3 Дослідження впливу комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів на функцію щитоподібної залози та показники фертильності 

щурів 

Зміни показників САС також корелюють з проведеними наприкінці 

експерименту дослідженнями стану щитоподібної залози - однієї з провідних 

мішеней ендокринних деструкторів [363]. Встановлено статистично 

достовірні зміни функції щитоподібної залози, що проявляється зниженням 

концентрації як вільних, так і зв'язаних форм тироксину (Т4) та 

трийодтироніну (Т3), особливо при комбінації ДБФ+ГБЦД (зниження більш 

ніж у 1,3-1,6 раза у порівнянні із ізольованин впливом ГБЦД (р<0,01) (табл. 

5.3). Достовірно знижувалося також значення співвідношення Т3/Т4 – у 1,3 

раза. 

Таблиця 5.3 

Результати дослідження функції щитоподібної залози у 

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

тварин 
Трийод- 

тиронін 

(Т3 заг.), 

нмоль/л 

Тироксин 

(Т4 заг.), 

нмоль/л 

Трийод- 

тиронін 

(Т3 вільн.), 

пмоль/л 

Тироксин 

(Т4 вільн.), 

пмоль/л 

Тирео- 

глобулін, 

нг/мл 

Тиреотроп-

ний 

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). 

 

На системний характер зазначених змін вказує зниження майже вдвічі 

(р<0,01) концентрації тиреоглобуліну при комбінованій дії. На фоні 

зазначених змін визначалося достовірно значиме змінення концентрації 
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тиреотропного гормону – підвищення більш ніж у 3,2 раза, а при дії ГБЦД – 

у 2,2 раза (р<0,01). При цьому співвідношення ТТГ/Т4заг зростало в 4,6 раза 

(р<0,05), що є критичною ознакою розвитку гіпотиреозу, який може 

протікати безсимптомно.  

Встановлений дисбаланс в тиреоїдному статусі організму є проявом 

порушення гормональної регуляції процесів адаптації при довгостроковій дії 

дослідженого дизраптора ГБЦД, а особливо у його комбінації із ДБФ (що 

проявляє моделюючі властивості). В цьому сенсі слід зазначити, що 

дизадаптаційний гіпотиреоз токсичного ґенезу, як правило, пов’язаний з 

іншими системними дизрегуляційними змінами, особливо проявами 

репродуктивної токсичності [364].  

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 [320, 321]. У самок до 

запліднення вивчалася тривалість естрального циклу і його фазова структура. 

В яєчниках запліднених самок досліджували кількість жовтих тіл, в матці - 

місць імплантації, підраховували також імплантаційну загибель ембріонів. 

Результати проведених досліджень дозволили встановити, що 

експозиція тварин ГБЦД та комбінацією  ДБФ+ГБЦД призводила до 

збільшення тривалості естрального циклу за рахунок стадії діеструса від 

2,10,1 діб у інтактних самиць до 2,50,1 і 2,80,1 діб (р<0,05). Йдеться не 

тільки про інформативні біомаркери дисбалансу статевих гормонів, а й 

розвиток системних дизрегуляційних зрушень репродуктивної функції у 

експонованих тварин. В подальшому ознаками ризику патологічних наслідків 

у організмі матері, розвитку плода і життєздатності потомства [365] були 

зменшення кількості жовтих тіл, міст імплантації та кількості живих 

ембріонів на 15 – 20% по відношенню до контролю (р<0,05), зростання 



186 
 

доімплантаційної загибелі ембріонів – найбільш виражене при комбінованій 

дії – в 2,8 раза (р<0,01) (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

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. 

 

Таким чином, довгостроковий вплив антипірену ГБЦД порушував 

репродуктивну функцію самиць, а одночасна експозиція  ДБФ+ГБЦД 

призводила до посилення даного ефекту за рахунок включення, поряд з 

гормональним, системного  дизрегуляційного механізму.   

5.2 Вплив компонентів полімерних матеріалів на імунну та 

ендотеліальну регуляторні системи  

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 [40, 270, 366]. 

Такі властивості притаманні пестицидам, полімерам, важким металам 

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 

Групи 

тварин 

Кількість на самку, абс. Загибель ембріонів, % 

жовтих 

тіл 

місць 

імплантації 

живих 

ембріонів 

Доімплантацій- 

на загибель 

Постімплан-

таційна 

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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застосовуються у рецептурах ЛФМ, ПВХ та інших ПМТП, суттєво 

відрізняються за механізмами токсичної дії і потребують сумісної оцінки в 

ході гігієнічної регламентації; 2. комплексної оцінки сполученої дії 

компонентів ТІМ (мінеральних волокон і формальдегіду)  з імунно-

алергенним компонентом.  

При проведенні експерименту тварини були поділені на 4 групи по 16 

особин у кожній. За стандартною схемою алергізації [284, 302, 303]  

тваринам 1-ої групи підшкірно вводили повний адъювант Фрейнда (ПАФ) в 

дозі 0,2 мл в 0,2 мл фізіологічного розчину (контроль); 2-й –ДБФ в дозі 1/100 

DL50 в/ч (5,0 мг/кг в  ПАФ),  3-й – CdCl2  в дозі 1/100 DL50 в/ч (0,3 мг/кг в 

ПАФ) и 4-й – комбінацію ДБФ та CdCl2  за тією ж схемою. Провокацію 

проводили дозами 1/200 DL50 через 7 днів. Экспозиція після початку 

сенсибілізації становила 33 та 72 дні. 

Проведені дослідження показали, що протягом експерименту не 

відзначено достовірних відмінностей (р>0,5) між дослідною і контрольною 

групами тварин в прирості маси тіла. При вивченні морфометричних 

показників в 3-й 4-й групі виявлено зниження вагових коефіцієнтів нирок в 

1,1 – 1,2 раза (р<0,05), і збільшення  – в селезінці тварин 2-ї і 4-ї груп в 1,15 – 

1,2 раза (р<0,05).  

Введення ДБФ в ПАФ і комбінації ДБФ+CdCl2+ПАФ на 33-й день 

експерименту викликало розвиток алергічної реакції, яка оцінювалася за 

показником РСАЛ. При дії ДБФ цей показник склав 1,93±0,12 бала (р<0,01), 

а при комбінованій дії – 2,06±0,15 бала (р<0,001), тоді як в контролі і при 

експозиції ГБЦД – не перевищував 1,27 бала. До кінця експерименту 

показник РСАЛ у 2-й і 4-й групах залишався достовірно вище показників 

контрольної групи в 1,5 – 1,7 раза (р<0,01).  

Результати аналізів периферичної крові тварин показали, що протягом 

експерименту при дії ДБФ та комбінації з ГБЦД мав місце лейкоцитоз 

(перевищення в 1,29 – 1,45 раза відносно контролю, р<0,01) і еозинофілія. 

Вміст гемоглобіну та еритроцитів у тварин всіх груп (140,0±16,0 г/л і 
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7,84±0,18 Т/л, відповідно) протягом експерименту практично не відрізнявся 

від контролю (156,3±9, 9 г/л і 7,65±0,24 Т/л, відповідно). 

Оцінка динаміки зміни індексів (співвідношень) окремих популяцій 

лейкоцитів у лейкоцитарній формулі виявило (табл. 5.5), що на 33-й день 

експерименту в крові тварин 2-ї і 4-ї груп достовірно знизився ІСНЛф (індекс 

співвідношення нейтрофілів/лімфоцити) в 1,7 – 2,7 раза, р<0,01), в 4-й – 

ІСНМ (індекс співвідношення нейтрофілів/моноцити) і ІСЛфМ (індекс 

співвідношення лімфоцити/моноцити) більш ніж в 8 і 3 раза, відповідно 

(р<0,05).  

Таблиця 5.5 

Динаміка зміни індексів співвідношення окремих популяцій лейкоцитів 

в крові протягом експерименту (М±м, n=8) 

№  

групи 

33-й день експерименту 72-й день експерименту 

ИСНЛф ИСНМ ИСЛфМ ИСНЛф ИСНМ ИСЛфМ 

1. К – ПАФ 0,43±0,03 14,5±5,3 34,1±9,0 0,47±0,05 15,5±5,8 33,4±6,9 

2. –  

ДБФ+ПАФ 

0,25±0,04 

/** 

3,8±1,1 

 

15,2±1,7 

 

0,32±0,02 2,8±0,6 

/* 

8,6±1,2 

/** 

3. –

CdCl2+ПАФ 

0,51±0,04 10,7±3,3 21,3±6,2 0,52±0,06 3,4±0,7 

 

9,6±1,9 

/** 

4. – ДБФ+ 

CdCl2+ПАФ 

0,15±0,02 

/*** 

1,7±0,2 

/* 

11,4±1,3 

/* 

0,53±0,07 4,8±0,9 

 

8,9±1,7 

/** 
Примітка: */ – р0,05 по відношенню до контролю. 

 

У більш віддалені терміни спостереження активація моноцитарної 

ланки зберігалася, проте показник ІСНЛф вже мав тенденцію в бік збіль-

шення по відношенню до контролю (р>0,5) і при комбінації був достовірно 

вище по відношенню до 33-го дня спостереження в 3,5 раза (р0,001). 

Динаміка розрахованих співвідношень підтверджує ознаки розвитку 

алергічної реакції з активацією клітинної, переважно лімфоцитарної та 

моноцитарної (макрофагальної) ланок імунної системи. Остання бере 

активну участь в активації ендотеліальної регуляторно-захисної системи 

організму людини і ссавців, виконанні нею гормонально-регуляторної, 

гемодинамічної, трофічної, гемостатичної функцій та ангіогенезу [367].  
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Клітинний комплекс моноцит-макрофаг-ендотеліоцит є оперативною 

ланкою ендотеліальної системи і бере участь в адаптивних та 

патогенетичних механізмах вродженого і набутого імунітету. 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 регуляторного 

дизгомеостазу [306, 368]. Тому нами в ході експерименту було вивчено 

динаміку розвитку ЕД за цитологічними і біохімічними маркерами.  

Як показали проведені дослідження (табл. 5.6), на 33-й день екс-

періменту загальна кількість ендотеліальних клітин в кров'яному руслі 

суттєво зросла тільки у тварин, що піддавалися комбінованій дії компонентів 

ПМ – в 1,6 раза (р0,01).  

Таблиця 5.6 

Вміст ендотеліальних клітин в плазмі крові щурів після закінчення 

експерименту (М±м, n=8) 
№  

групи 

Строки 

дослідж. 

(доба) 

 

Кількість ендотеліальних клітин на різних стадіях апоптозу / 

загальна кількість (кл/мл плазми) / співвідношення у % - в 

дужках 

початкова виражена кінцева Загальна кількість 

1. К, 

ПАФ 

33 433±72 

(20,9) 

1107±153 

(53,8) 

526±58 

(25,3) 

2066±149 

(100) 

72 438±96 

(20,3) 

1083±201 

(50,4) 

633±79 

(29,3) 

2154±166 

(100) 

2.  

ДБФ+ 

ПАФ 

33 593±104 

(22,2) 

1381±195 

(51,8) 

693±112 

(26,0) 

2667±208 

(100) 

72 721±83* 

(15,4) 

2767±253*** 

(58,9) 

1206±122** 

(25,7) 

4694±299*** 

(100) 

3. 

CdCl2

+ 

ПАФ 

33 458±64 

(21,9) 

1078±164 

(51,5) 

557±61 

(26,6) 

2094±159 

(100) 

72 519±73 

(23,6) 

1162±186 

(52,7) 

522±48 

(23,7) 

2203±206 

(100) 

4. 

ДБФ+ 

CdCl2

+ПАФ 

33 625±75 

(18,6 %) 

1861±218 

(55,4 %) 

874±93 

(26,0 %) 

3360±380** 

(100 %) 

72 634±96* 

(10,4) 

4429±498*** 

(72,6) 

1037±210 

(17,0) 

6102±419*** 

(100) 

Примітка: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001. 
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На 72-й день зростання кількості ендотелірциців відмічено і при дії ДБФ та 

ДБФ+ CdCl2 – більш ніж в 2,1 і 2,9 раза, відповідно (р0,01). При цьому 

співвідношення мертві/живі ЦЕК  прогресивно знижувалося за рахунок 

збільшення кількості живих циркулюючих ендотеліоцитів.  

Вивчення стадій апоптозу десквамованих із стінок судин і мігруючих в 

кров ендотеліоцитів виявило (табл. 5.6), що при впливі комбінації речовин 

ДБФ+CdCl2 до кінця експерименту (72 день) на тлі збільшення абсолютної 

кількості ЦЕК, зросла і відносна кількість клітин у вираженій стадії апоптозу 

– майже на 22,2% (р0,01). При цьому Cd
2+

 міг відігравати роль модулятора 

процесу  [368, 369]. 

Для більш детальної оцінки стану моноцитарного ланки була вивчена 

моноцітограмма. Як видно на рис. 5.6, при впливі на організм ДБФ і 

комбінації ДБФ+CdCl2 істотно змінювалося співвідношення моноцитів на 

різних стадіях диференціації. 
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Рис. 5.6. Зміна співвідношення різних стадій диференціації моноцитів в 

динаміці експерименту (ПрМ – промоноціти, М – моноцити, ПоМ – 

поліморфомоноцити) 

 

На 33-й день експерименту відзначено збільшення більш ніж у 1,6 – 1,9 раза 

(р0,01) числа промоноцітов і зниження в 1,3 – 1,5 раза (р0,05) зрілих 

моноцитів. Вказана тенденція, яка відбиває процес активації мієлогенезу, 

зберігалася до кінця експерименту: підвищення числа промоноцитів у 2,27 

(р<0,01), зниження зрілих та поліморфомоноцитів у  1,4 – 1,6 раза (р<0,05). 
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Поряд з цитотоксичними реакціями у досліджених тварин  суттєво 

змінювалися в сироватці крові рівні біохімічних маркерів ЕД: ендотеліну-1, 

оксидів азоту та церулоплазміну. Визначення в сироватці крові критичного 

показника стану ендотеліальної системи - ендотеліну (табл. 5.7) показало, що 

найбільш значимі зміни відзначені у віддалені терміни експерименту (на 72-й 

день) у 2-й і 4-й групах тварин. Концентрація ендотеліну в даних групах 

збільшилася в 1,5 і 2,0 раза відносно контролю (р0,01), а вміст оксидів азоту 

знизився на 31,1 і 36,8% (р0,01).  

Вміст церулоплазміну (ЦП) в сироватці крові в динаміці експерименту 

змінювався тільки на 72-й день у 2-й і 4-й групах тварин (збільщення у 1,7 – 

1,9 раза, р0,01), що може свідчити про розвиток супутньої запальної реакції 

та оксидативного стресу у більш віддалені терміни експозиції. 

Таблиця 5.7 

Вміст ендотеліну (ЕТ 1-21), оксидів азоту і церулоплазміну в сироватці  

щурів після закінчення експерименту (М±м, n=8) 
№  

групи 

Строки 

дослідж. 

(доба) 

 

Концентрація 

ендотеліну-1 в 

сироватці, 

фмоль/мл 

Вміст оксидів 

азоту, мкг/мл 

Концентрація 

церулоплазміну,  

мг/мл 

1. К, ПАФ 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 

2. 

ДБФ+ПАФ 

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** 

3. 

CdCl2+ПАФ 

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 

4.ДБФ+ 

CdCl2+ПАФ 

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: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001. 

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. Активну участь у розвитку даного процесу приймають 

моноцити та макрофаги, що свідчить про збільшення ролі макрофагальної 

ланки в захисті організму при впливі хімічних факторів. Активація імуно-



192 
 

компетентних клітин (ІКК) супроводжується викидом в кров цитокінів, 

здатних істотно впливати на функцію ендотелію кровоносних судин [370]. У 

більш віддалені терміни експерименту виявлено достовірне підвищення 

кількості десквамуємих зі стінок судин ендотеліальних клітин, і збільшення 

кількості клітин у вираженій стадії апоптозу при введенні ДБФ. При введенні 

комбінації речовин спостерігалося посилення ефекту. 

У забезпеченні ефективного функціонування ендотеліальної системи, 

судинного і мікроциркуляторного гомеостазу, а також запобігання 

ендотеліальної дисфункції провідна регуляторна роль належить 

вазодилятатору NOх, інтерлейкінам IL1, IL6, TNF, з одного боку, і 

вазоконстриктору ендотеліну (переважно ЕТ-1), з іншого [371]. Проведені 

дослідження показали, що при впливі досліджених ксенобіотиків і їх 

комбінації в більш віддалені терміни спостереження (72 дня) виникає 

дисбаланс у співвідношенні вазоконстрикторов і вазодилятаторов: активність 

ЕТ-1 у тварин експериментальних груп збільшувалася більш ніж в 1,5 – 2,0 

рази при одночасному зниженні сумарної концентрації оксидів азоту в крові 

– більш ніж в 1,5 раза (р0,05).   

Складність інтерпретації отриманих результатів пов'язана, з одного 

боку, з різницею механізмів дії ДБФ і CdCl2, що кореспондується з даними 

інших авторів, які вивчали дію важких металів, ендокринних дізрапторов, 

цитологічні та імунотоксичні ефекти ДБФ, інших фталатів, бісфенолу А в 

дослідах на експериментальних моделях in vitro et in vivo [368, 369, 372, 373]. 

Особливо чітко такі відмінності простежувалися на низьких рівнях впливу, 

хоча механізми, що лежать в основі спостережуваних проявів сінергізм або 

антагонізм залишаються вивчними недостатньо і вимагають проведення 

подальших досліджень. 

Залучення у імунно-запальний патологічний процес токсико-алергенної 

компоненти судинної системи, зокрема, її ендотеліальної складової, 

підтверджують результати морфологічного дослідження препаратів аорти 

щурів. Через 5 днів після маніфестації ГСД (38-а доба дослідження) на 
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препаратах аорти виявлено, що ендотеліальна вистилка внутрішньої поверхні 

аорти має невеликі прогалини, на яких відсутні ендотеліальні клітини (5.7). 

 

Рис. 5.7. Стінка аорти білого щура на тлі розвиненої гіперчутливості 

уповільненої типу. Забарвлення гематоксилін-еозин. х 400 

 

Також спостерігалися невеликі ділянки із «наповзанням» 

ендотеліоцитів із овальними темними ядрами та слабо базофільною 

цитоплазмою, невеликі зон потовщення стінки судин за рахунок 

макрофагальної інфільтрації, ЕД та оксидативного стресу, що 

кореспондується з даними літератури [374, 375]. Середня оболонка мала 

еластичні мембрани помірної хвилястості, візуально середньої довжини, 

фібропласти з соковитими овальними ядрами, міоцити звичайного вигляду. У 

зовнішній оболонці судини помірне кровонаповнення, фіброзні волокна 

розташовуються досить щільно. 

Через 29 діб після маніфестації ГСД (72-га доба дослідження) 

гістологічні дослідження стінки аорти показали (рис. 5.8), що в 

ендотеліальній вистілці спостерігалися більш виражені дефекти. Частина 

ендотеліоцитів мала сплощений вид з плоскими овальними, а частково - з 

округлими темними ядрами,  ініціальна інфільтрація макрофагами. 

У середній оболонці спостерігалася виражена хвилястість еластичних 

мембран, де поряд з довгими слабо хвилястими еластичними мембранами, 

присутні укорочені деформовані мембрани. Останні не співпадають з 
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основною масою мембран. Між мембранами зустрічаються невеликі 

еозинофільно пофарбовані включення. Зовнішня оболонка має таке ж 

просочування. 

 

Рис. 5.8. Стінка аорти білого щура через 72 доби після початку 

експериментау. Забарвлення гематоксилін-еозин. х 400 

 

Суттєві зміни виявлені також при гістохімічному дослідженні стінки 

аорти на вміст ліпідів і активності NO-синтази. На 38-ю добу спостерігається 

помірне навантаження клітин ліпідами:  частина з них мала інтенсивно-чорне 

забарвлення контурів з дрібними гранулами, а інша – сіро-чорне. На 72-й 

день контури клітин ендотелію мали темне, сіро-синє забарвлення, що 

свідчить про збільшення вмісту ліпопротеїдів в мембранах в динаміці 

розвитку ГСТ. У середній оболонці в еластичних мембранах також виявлено 

сіро-чорне забарвлення із невеликими чорними краплями. Таким чином, 

виявлено прогресивне накопичення ліпідів в стінці аорти на протязі 

хронічного експерименту, що корелює з результатами біохімічних 

досліджень.  

Гістохімічене визначення активності NO-синтази на 38-й день 

експерименту показало, що в ендотеліоцитах визначаються дрібні сірувато-

жовтуваті гранули, розташовані по периферії клітин, що свідчить про 

помірну активність даного ферменту. На 72-й день виявлено сірувато-
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червоне забарвлення контурів ендотеліальних клітин, а в медіальній оболонці 

– більш бліде, бузкового кольору. Отримані результати вказують на 

подальше зменшення активність NO-синтази.  

Аналізіруя отримані результати морфологічних досліджень, можна 

стверджувати, що розвиток ГСД супроводжується значними структурно-

функціональними змінами з боку ендотелію судин. Це, перш за все, 

проявляється в порушенні цілісності ендотеліального покриву і, відповідно, 

проникливості судинної стінки. Крім того, знижується активність NO-

синтази, а, отже, ефект вазоділятації за рахунок утворюєння NO також 

послаблений. Зміни проникливості судинної стінки обумовлює накопичення 

ліпідів в середній оболонці аорти в динаміці розвитку ГСД, що може 

створювати умови для подальшого розвитку аутоімунного ушкодження 

судинної стінки.  

Таким чином, комплексне вивчення змін реактивності організму білих 

щурів при моделюванні ГСД показало, що виявленні порушення носять 

системний характер. Вони включають складний комплекс біохімічних і 

морфофункціональних зрушень, які свідчать про розвиток дизрегуляційних 

процесів, і участь клітинних систем (лейкоцитарної, епітеліальної, 

ендотеліальної, макрофагальної) у адаптогенезі, відповідальних за розвиток 

патологічного процесу з імуно- та токсико-алергенними патогенетичними 

механізмами. Проведені дослідження дозволяють глибше розкрити 

дізрегуляційні зрушення, що лежать в основі таких видів патології і є 

основою розробки ефективних схем профілактики та корекції системної 

патології хімічного ґенезу. 

5.3 Структурно-метаболічні зміни в стінці тонкої кишки щурів при 

моделюванні гіперчутливості сповільненої дії 

Слизова оболонка тонкої кишки має велику поверхню, елементи якої 

знаходяться в постійному контакті з різноманітними антигенами 

аліментарної, мікробної та вірусної природи, ксенобіотиками та лікарськими 

засобами. Її особливою рисою є наявність потужної імунокомпетентної 
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лімфоїдної системи. Саме тому перспективною біомоделлю для вивчення 

імунно-алергенних процессів є використання препаратів тонкої кишки. 

Остання є відповідальною за реакції сенсибілізації лімфоцитів, розвиток 

плазматичних клітин, які синтезують імуноглобуліни [377]. 

Тому, одночасно з дослідженням аорти вивчали гістологічні препарати 

стінки тонкої кишки піддослідних тварин. У здорових щурів (контрольна 

група) не виявлено змін в її пошаровій організації (рис. 5.9). Волокна були 

тонкі, організовані в пучки, із невеликим скупченням ліпоцитів середніх 

розмірів з дрібними темними ядрами, відтиснутніми на периферії. М'язовий 

шар середньої оболонки представлений щільно упакованими в пучки 

гладкими міоцититами з овальними ядрами невеликих розмірів. Міжм'язові 

перегородки мали тонкі, щільні волокна, а судини були помірного 

кровонаповнення. В підслизовій виявлені лімфоїдні фолікули які розподілені 

з помірною щільністю, у гермінативному центрі лімфоїдні елементи щільно 

упаковані. Слизова формує рівномірно і густо розподілені ворсинки 

середньої висоти, гістіоцітарні елементи розподілені з помірною щільністю. 

Середній сосуд звичайного вигляду і кровонаповнення. Епітелій слизової 

одношаровий неороговівший.  

При експозиції ДБФ на 38 добу експерименту виявлено зміни у 

зовнішній оболонці кишки, які проявляються у формуванні пучків фіброзних 

волокон, між якими визначаються поодинокі вакуолі, самі волокна слабо 

набряклі. Липоцити звичайного розміру і без видимих змін; розширення 

просвіту лімфатичного капіляру власної пластинки, вогнищевий 

підендотеліальний набряк з розташованими під ендотелієм нейтрофільними 

лейкоцитами, інфільтрація власної пластинки слизової оболонки (СО) 

нейтрофилами, апоптоз епітелію крипт (◄) на тлі великої кількості 

нейтрофільних лейкоцитів у власній пластинці СО кишки (рис. 5.9 б-г).  

Ворсинки слизової помірної частоти, клітинні елементи щільно 

упаковані. Серединні судини частково спазмовані. Завнішня оболонка 
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представлена фіброзною сполучною тканиною. Келихоподібні клітини 

збільшені в розмірах із великою кількістю слизу. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У базальній частини епітелію відзначається дворядне розташування 

дрібних темних ядер. Поверхнева частина з щільним розподілом клітин зі  

 

Рис.5.9. Гістологічна характеристика слизової оболонки (СО) тонкої кишки 

контрольних (а) і піддослідних щурів (б, в, г) на 38 добу експерименту: 

Збільшення х400 (а), х1000 (б, в, г). Гематоксилін і еозин  
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Через 72 дня після початку експерименту на фоні подальшого 

прогрессування імунно-запального процесу по типу ГСД зміни структурних 

характеристик кишкової стінки зберігаються. Зовнішня оболонка сформована 

пучками набряклих фіброзних волокон. Самі ліпоціти візуально збільшені із 

піністою цитоплазмою. Між пучками волокон визначаються невеликі, рідко 

розташовані вакуолі. Міжпучкові прошарки розширені за рахунок 

однорідних еозинофільних мас, виявляються розсіяні лімфоїдні елементи. 

У підслизовому шарі різко виражена лімфоїдна інфільтрація власної 

пластинки СО, гіпертрофія лімфоїдних фолікулів з вираженою гіперплазією 

«В-клітинних» зон (рис. 5.10, а, б).  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустрічаються фолікули, у яких гермінативний центр з нещільним 

(розрідженим) розташуванням лімфоїдних елементів. Периферична зона 

фолікулів неширока, складається з лімфоїдних і гістіоцитарних елементів. 

Визначаються еозинофільні дрібні включення. Ворсинки високі, але 

Рис. 5.10. Гістологічні зміни в СО тонкої кишки щурів через 72 доби 

експерименту. Збільшення 1: 200. Гематоксилін і еозин 
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щільність їх розподілу знижена. Основна речовина густо інфільтрована 

лімфоїдними елементами, серединний сосуд спазмований. Поверхневий шар 

слизу базофільний, неширокий, келихоподібні клітини великі, багаті слизом. 

Гістохімічене визначення активності ΝΟ-синтази в слизовій оболонці 

кишки контрольних тварин показало слабку активність ферменту. На 38 день 

експерименту активність даного ферменту суттєво не змінювалася. На 72-й 

день експерименту в епітеліоцитах спотерігалася дифузна блідо-коричневе 

зафарблення цитоплазми. В судинах по контуру дрібні, рідкісні чорні 

гранули  – тобто активність ферменту підвищилась і була близькою до 

помірної.  

Гістохімічне визначення вмісту ліпідів в контрольній групі тварин 

показало, що контури клітин епітелію сіро-чорні, цитоплазма прозоро-

сірувата. У середній оболонці цитоплазма міоцитів сіра або темно-сіра, 

фіброзні пучки сірі, що свідчить про помірний вміст ліпідів. 

На 38-а добу експерименту контури епітеліоцитів були чорного 

кольору, цитоплазма прозора. Основна речовина ворсинок сіро-чорна. У 

середній оболонці м'язові волокна темно-сірого забарвлення. В цілому, вміст 

ліпідів на даному терміні експозиції можна оцінити як помірно підвищений. 

На 72-й день в епітелії контури клітин мали сіре забарвлення, а цитоплазма – 

блідо-сірого кольору. Цитоплазма міоцитів також сіра, прошарок – темно-

сірий, що свідчить про зниження вмісту ліпідів у порівнянні з нормою і 

попереднім терміном спостережень. 

Проведені дослідження показали, що розвиток в організмі ГСД 

пов'язаний з вираженими морфофункціональними змінами слизової оболонки 

тонкої кишки. Виявлена імунна дізрегуляція може привести до розвитку 

імунно-запального процесу токсико-алергенної природи, який носить 

системний характер.  
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5.4 Дослідження комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів на склад і співвідношення жирних кислот в тканинах нирок 

при моделюванні гіперчутливості сповільненої дії 

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 [377], а також інформативні 

показники реакції організму на хімічну агресію [378]. З урахуванням 

вираженої нейротоксичності фталатів [379] та імуномоделюючої дії кадмію 

[380] його переважного накопичення в епітеліальних клітинах 

проксимальних канальців з ризиком розвитку хронічної хвороби нирок [381], 

проведено дослідження  складу і співвідношення функціонально значущих 

жирних кислот (ЖК) в тканинах мозку і нирок білих щурів на 72-гу добу 

хронічного експерименту. В тканинах нирок були виявлені зміни в 

жирнокислотному складі ліпідів по 23 найбільш біологічно значимим ЖК, 

що входять переважно до складу фосфоліпідів мембран (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Вміст ЖК в тканинах нирок експериментальних тварин після 

закінчення експерименту (М±м, n=8) 
№ 

п/п Найменування ЖК  

Групи піддослідних тварин 

Контроль ДБФ+ПАФ CdCl2+ 

ПАФ 

ДБФ+CdCl2+ 

ПАФ 

1 Мірістінова С 14:0 0,660,04 0,960,11* 1,040,14* 2,100,2*** 

2 Мірістолеінова С 14:1 0,040,005 0,030,004 0,030,002 0,040,003 

3 Метилпентадеканова 

 С 15:0 
0,760,09 0,260,03*** 0,520,06* 0,40,0** 

4 Цис-10-пентадеканова 

С 15:1                           
0,740,08 0,280,03*** 0,160,02*** 0,10,01*** 

5 Пальмітінова С 16:0 19,92,2 29,63,1* 26,32,8 37,84,2** 

6 Пальмітолеінова  

С 16:1 
2,450,26 2,930,33 3,060,39 5,30,62*** 

7 Маргаринова  С 17:0 1,500,17 0,410,05*** 0,580,07*** 0,430,05*** 

8 Цис-10-гептатадек.  

С 17:1                          

0,700,09 0,230,03*** 0,310,04** 0,590,06 

9 Стеаринова  С 18:0 17,71,9 22,32,24 18,62,1 15,11,8 

10 Олеинова  С 18:1 ω 9 15,61,5 17,31,8 19,62,4 24,62,9* 

11 Линолева  С 18:2 ω 6 15,11,2 10,61,1* 11,81,4 8,60,9*** 
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№ 

п/п Найменування ЖК  

Групи піддослідних тварин 

Контроль ДБФ+ПАФ CdCl2+ 

ПАФ 

ДБФ+CdCl2+ 

ПАФ 

12 γ-Ліноленова   

С 18:3  ω 6 
0,150,02 0,060,005*** 0,090,01* 0,080,01** 

13 α-Линоленова    

С 18:3  ω 3 
0,270,03 0,110,02*** 0,090,01*** 0,070,008*** 

14 Арахінова С 20:0 0,170,02 0,220,03 0,310,04** 0,350,04** 

15 Гондоінова   

С 20:1 ω 9 
0,170,01 0,100,01 0,130,02** 0,080,009** 

16 Эйкозадієнова  

С 20:2 ω 6 
0,370,04 0,070,01*** 0,110,01*** 0,060,007*** 

17 Дигомо- γ-ліноленова      

С 20:3 ω 6 
0,240,03 0,530,06*** 0,320,04 0,390,05* 

18 Эйкозатрієнова С 20:3 

ω 3 
0,750,08 0,370,04*** 0,300,03*** 0,270,03*** 

19 Арахідонова   

С 20:4 ω 6 
20,452,10 13,101,45* 16,201,8 3,500,42*** 

20 Докозатетраєнова  

С 22:4 ω 6 
0,570,07 0,530,06 0,350,04* - 

21 Докозапентаєнова  

С 22:5 ω 3 
0,300,04 - - - 

22 Докозагексаєнова 

С22:6 ω 3 
0,850,11 - - - 

Сума жирних кислот 99,34 99,99 99,90 99,88 

Примітка: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001 

 

Визначені також достовірні (р0,05) зміни в співвідношенні основних 

довголанцюжкових ЖК: пальмітінової (зростання у 2-й і 4-й групах на 48,7 і 

89,9%, відповідно), олеїнової (зростання в 4 й групі на 57,6%), лінолевої 

(зниження в 2-й, 3-й і 4-й групах на 29,8, 21,9 і 43,1%, відповідно). Ряд 

довголанцюжкових ЖК в тканинах нирок піддослідних тварин 

(докозапентаенової (С 22:5), докозагексаєнової (С22:6) і нервонової (С 24:1), 

а також докозатетраєнової (С 22:4) ЖК при комбінованому впливі 

досліджених речовин не визначались. Відзначено також достовірне зниження 

інших важливих представників ЖК даної групи - ейкозатриєнової (на 50,7 – 

60,0%) і арахідонової (на 20,8 – 82,9%), найбільш виражене при комбінації. 

Дані ЖК беруть участь в синтезі простагландинів – медіаторів клітинного 

метаболізму в нирках і інгібіторів вазоконстрикторного пептиду ангіотензину 

II [382]. 
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Для забезпечення функціонально-активного стану клітинних мембран 

істотне значення має співвідношення насичених/ненасичених ЖК. Як видно з 

даних, представлених на рис. 5.11, в всіх експериментальних групах тварин 

дане співвідношення збільшилося відносно контролю більш ніж в 1,3 – 1,8 

раза (р0,05), особливо в 4-й групі при комбінованому впливі вивчених 

ксенобіотиків за рахунок підвищення кількість мононенасичених ЖК в 1,6 – 

4,6 раза (р0,05). 

Саме поліненасичені ЖК (ПНЖК) беруть участь в регуляції про-

никливості, підтримання функціональної активності клітинних мембран і 

мають протизапальні властивості. Зниження ПНЖК в іммунокомпетентних 

клітинах є інформативним биомаркером розвитку токсико-алергенного 

процесу і системного запалення при гіперчутливості уповільненого типу. Цей 

стан кореспондується з розвитком оксидативного стресу. 
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Рис. 5.11. Зміна співвідношення в жирнокислотному спектрі ліпідів в 

тканинах нирок експеріментальних тварин після закінчення експерименту 

 

В цей процес активно залучаються ω6 (лінолева і арахідонова) і, 

особливо, ω3 (α-ліноленова, ейкозатрієнова, докозапентаєнова, 

докозагексаєнова) ЖК,  зміні в співвідношенні яких представлені на рис. 

5.12. З представлених даних видно, що кількість ω3 ЖК в тканинах нирок 

тварин 2 – 4-й групах знизилася в 4,5 – 6,4 раза (р0,001), ω 6 - в 1,3 – 2,9 

(р0,05), тоді як ω 9 – зросло в 1,5 раза (р0,05). 
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Рис. 5.12. Зміна співвідношення різних класів НЖК в тканинах нирок 

експериментальних тварин після закінчення експерименту 

 

Перерозподіл співвідношення ω3 і ω6 ПНЖК в разі хронізації процесу 

може бути одним з механізмів, що лежать в основі розвитку системного 

запалення в тканинах організму. Швидкість окислення ненасичених ЖК 

набагато вище, ніж насичених, тому ПНЖК є основними субстратами 

(мішенями) процесів пероксидації ліпідів, які ведуть до підвищення 

проникливості біомембран. Модулятором даного процесу є перекисне 

окислення ліпідів, а його маркером – рівень МДА в тканинах [383]. 

Як показують результати дослідження, представлені на рис. 5.13, 

достовірне зростання МДА простежується в тканинах нирок тільки у тварин 

4-ї групи при комбінованому впливі хімічних речовин (збільшення більш ніж 

в 1,3 раза в порівнянні з контролем, р0,05). При цьому компенсаторне 

підвищення активності системи ГАОС (ГП, ГР та Г-6-ФДГ) спостерігалося в 

3-й і 4-й групах, але найбільш виражено було в 3-й групі при впливі кадмію. 

Ймовірно, в механізмі цих порушень включаються кумулятивні властивості і 

ферментотоксна дія даного токсиканту [379]. Найбільші зміни в 

співвідношенні ненасичених жирних кислот і зміна рівня МДА 

спостерігалося при комбінованій дії, що свідчить про порушення балансу 

про- і антиоксидантних систем та активації процесів пероксидації ліпідів. 
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Рис. 5.13. Зміна співвідношення показників про- та антиоксидантної системи 

в тканинах нирок експериментальних тварин після закінчення експерименту 
 

Таким чином, отримані результати показали, що при комбінованій дії 

компонентів полімерних матеріалів і важких металів (зокрема, кадмію) 

мають місце ознаки вираженої мембранотоксичної дії, що приводить до 

розвитку оксидативного стресу, мобілізації ліпідних компонентів біологічних 

мембран, які супроводжуються істотними змінами в жирнокислотному складі 

тканин нирок. Рівень оксидативного стресу за умови комбінованої дії 

зростає, що призводить до перерозподілу навантаження на енергетичну і 

регуляторну ланки інтегрованих систем захисту організму, зміни яких 

набувають компенсаторний характер [384]. При комбінованій дії компонентів 

ПМ на віддалених за часом етапах ЖК виконують роль ефекторів, які беруть 

участь на сигнальних шляхах, мембранному транспорті токсикантів, а також 

у хронізації ниркової патології. Тривала гіперактивація імунної системи на 

тлі дисбалансу про- і антиоксидантних систем виконує роль трігеру імуно-

запальних процесів і формування системної патології нирок та інших органів 

і систем [385, 386].  

5.5 Дослідження комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів на склад і співвідношення жирних кислот в головному мозку 

тварин при моделюванні гіперчутливості сповільненої дії 

Особливістю будови і метаболізму нервової тканини є високий вміст в 

ній ліпідів і велика різноманітність ліпідних компонентів, зокрема жирних 
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кислот – до 50-ти найменувань. Тому, в розвитку нейротоксичних ефектів 

важливу роль можуть відігравати порушення жирнокислотного складу 

фосфо- та гліколіпідів, що є важливими структурними та функціональними 

елементами клітинних мембран  нервової тканини [387]. 

В спектрі ЖК ліпідних екстрактів тканин головного мозку тварин було 

ідентифіковано 27 найбільш біологічно значущих ЖК. Як видно з 

представлених в табл. 5.9 даних, наприкінці експерименту відзначені різно-

спрямовані зміни у співвідношенні окремих жирнокислотних фракцій в 

різних експериментальних групах. Найбільщ суттєві зміни у співввідношенні 

насичені/ненасичені ЖК виявлені при комбінованій дії, в основному за 

рахунок збільшення відносного вмісту стеаринової ЖК (більш ніж в 1,5 раза, 

р0,05).  

Таблиця 5.9 

Вміст ЖК в тканинах головного мозку експериментальних тварин 

після закінчення хронічного експерименту (М±м, n=8) 
№ 

п/п Найменування ЖК  

Групи тварин 

Контроль ДБФ+ПАФ CdCl2+ПАФ ДБФ+CdCl2+

ПАФ 

1 Мірістінова           

С 14:0 

0,12±0,011 0,32±0,04*** 0,12±0,01 0,74±0,08*** 

2 Мірістоленова      

С 14:1 

0,06±0,05 0,6±0,07*** 0,11±0,01 0,33±0,04*** 

3 Метилпентадекан.     

С 15:0 

0,8±0,09 0,38±0,04** 2,44±0,27*** 0,26±0,03*** 

4 Цис-10-пентадекан.   

С 15:1                           

0,91±0,11 0,57±0,06* 0,74±0,08 0,88±0,09 

5 Пальмітінова          

 С 16:0 

18,2±2,08 18,4±1,9 19,42±2,2 19,5±2,2 

6 Пальмітолеінова     

С 16:1 п 7 

0,81±0,09 0,42±0,05** 3,92±0,43*** 0,54±0,06** 

7 Маргаринова            

С 17:0 

0,81±0,07 0,65±0,07 0,27±0,03*** 0,32±0,04*** 

8 Цис-10-гептатадек.   

С 17:1                          

1,68±0,19 0,75±0,09** 2,14±0,29 0,66±0,07*** 

9 Стеарінова               

С 18:0 

18,1±2,1 23,3±2,5 15,78±1,7 27,2±2,9* 

10 Олеінова                  

С 18:1 ω 9 

25,2±2,7 23,6±2,6 26,8±2,7 20,6±2,1 

11 Лінолева                  

С 18:2  ω 6 

1,99±0,22 1,87±0,20 2,05±0,21 1,79±0,18 

12 γ-Ліноленова           

С 18:3  ω 6 

0,11±0,01 0,09±0,01 0,04±0,005** - 
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№ 

п/п Найменування ЖК  

Групи тварин 

Контроль ДБФ+ПАФ CdCl2+ПАФ ДБФ+CdCl2+

ПАФ 

13 α-Ліноленова          

 С 18:3  ω 3 

0,18±0,02 0,14±0,01 0,19±0,02 0,13±0,01* 

14 Арахінова                

С 20:0 

0,36±0,04 0,38±0,04 0,29±0,03 0,26±0,03** 

15 Гондоінова              

С 20:1 ω 9 

4,5±0,49 3,13±0,36 1,96±0,22*** 1,08±0,13*** 

16 Ейкозадієнова         

С 20:2 ω 6 

0,15±0,02 0,44±0,05*** 0,07±0,009 - 

17 Дигомо- γ-

ліноленова      

С 20:3 ω 6 

0,52±0,06 1,62±0,19*** 0,68±0,073 2,12±0,26*** 

18 Эйкозатрієнова       

С 20:3 ω 3 

0,05±0,007 - 0,03±0,004 - 

19 Арахідонова            

С 20:4 ω 6 

5,2±0,06 8,13±0,92* 4,62±0,49 9,79±0,99** 

20 Эйкозапентаєнова    

С 20:5 ω 3 

0,12±0,01 - 0,05±0,006 - 

21 Бегенова                     

С 22:0 

1,01±0,11 0,08±0,01*** 0,13±0,01** - 

22 Ерукова                      

С 22:1 ω 9 

0,15±0,02 - 0,09±0,011 - 

23 Докозадієнова          

С 22:2 ω 6 

0,12±0,01 0,13±0,01 0,1±0,01 0,16±0,02 

24 Докозатетраєнова     

С 22:4 ω 6 

2,24±0,03 2,98±0,34 2,04±0,24 3,38±0,38** 

25 Докозапентаєнова    

С 22:5 ω 3 

0,81±0,09 0,53±0,06* 0,79±0,08 0,4±0,05** 

26 Докозагексаєнова     

С 22:6 ω 3 

5,35±0,62 4,05±0,49 5,39±0,55 3,6±0,38* 

27 Нервонова                 

С 24:1 ω 9 

10,5±1,12 7,4±0,83* 9,4±0,97 5,9±0,62** 

Сума усіх ЖК 99,99 99,96 99,67 99,66 

Сума насиченних ЖК 39,4 43,51 38,45 48,28 

Ненасичених ЖК 60,59 56,45 61,22 51,38 

Співввідношення нас-

/ненасичені ЖК 0,65 0,77 0,63 0,94 

Сума мононенасичених 

ЖК 43,75 36,47 47,17 29,99 

Сума поліненасичених 

ЖК 16,84 19,98 14,05 21,39 

Співввідношення моно-

/поліненасичені ЖК 2,6 1,82 3,35 1,4 

Примітка: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001. 

 

Одночасно в цій групі відбувалося достовірне зниження вмісту загальної 

кількості ненасичених ЖК в 1,2 раза (р0,05), що може свідчити про 
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порушення метаболічних процесів і приводити до зниження збудливості 

нейрональних синапсів. Виявлені також різноспрямовані зміни в 

співвідношенні моно-/ поліненасичені ЖК у всіх експериментальних групах 

– при дії ДБФ (2 гр.) та комбінованованому впливі  (4 гр.) показник знизився 

в 1,43 і 1,9 рази, а в 3-й (CdCl2) – збільшився в 1,3 раза (р0,05). Зниження 

моноєнових ЖК відбувалося в основному за рахунок ω9 НЖК, які беруть 

участь в антиоксидантному захисті организму. У співвідношенні 

поліненасичених ЖК в ліпідах головного мозку тварин 2-ї і 4-ї груп також 

виявлено ряд змін – зниження сумарного вмісту ω3 НЖК і збільшення вмісту 

ω6 НЖК з відповідною зміною коефіцієнта ω6/ω3 – збільшенням у 3,2 і 4,2 

рази (р0,001) відносно контролю. При цьому, відносна кількість незамінної 

α-ліноленової ЖК (С 18:3, ω 3) знизилася в 1,3 раза (р0,05). Незамінні 

ненасичені ЖК здатні метаболізуватися за допомогою процесів десатурації та 

елонгації в більш довголанцюгові. З ліноленової кислоти синтезуються 

ейкозапентаєнова (С 20:5) і докозагексаєнова (С 22:6, ω3). У даних групах 

ейкозапентаєнова (С 20:5) не визначалась, а вміст докозагексаєнової (С 22:6, 

ω3) знизилася на 24,3 і 32,3%, відповідно (р0,05). По відношенню до ω3 зріс 

відносний сумарний вміст ω6 НЖК за рахунок підвищення дігомо-γ-

ліноленової кислоти (С 20:3, ω6) в 3,1 і 4,1 раза (р0,001), і арахідонової (С 

20:4, ω6) – більш ніж в 1,6 і 1,9 раза, відповідно (р0,05). 

Важливим показником, який визначає ступінь накопичення ω3 або ω6 

ПНЖК в головному мозку є відношення концентрації докозагексаєнової до 

арахідонової ЖК, яка виконує важливі регуляторні функції [388]. Як 

показали результати проведених досліджень, дане співвідношення істотно 

змінилося з 1,01 в контрольній групі до 0,5 і 0,34 у 2-й і 4-й групах, що 

свідчить про часткове заміщення докозагексаєнової кислоти арахідоновою в 

фосфоліпідах головного мозку. Це сприяє підвищеному утворенню 

прозапальних медіаторів – тканинних гормонів (ейкозаноїдів): 

простагландинів, простациклінів, тромбоксанів і лейкотрієнів, що впливають 
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на агрегацію тромбоцитів і відіграють важливу роль в імунно-запальній 

відповіді організму [387]. 

Важливий вплив на функціонування ЦНС мають довголанцюгові С22-

С24 ЖК, сумарний вміст яких в ліпідах головного мозку знизився у всіх 

експериментальних групах, однак найбільш значимі зміни спостерігалися в 

2-й групі при експозиції ДБФ, і особливо в 4-й (при комбінованій дії) – 

зниження більш ніж в 1,3 і 1,4 раза (р0,05) відносно контролю. 

Аналіз численних тонких взаємопов’язаних змін у жирнокислотному 

складі тканин головного мозку дає об’єктивну інформацію щодо реагування 

процесів метаболізму ліпідів у відповідь на хімічне навантаження. При цьому 

в індивідуальному плані найбільш активним виявився ДБФ, який проявляє 

характерну для фталатів ліпотропну дію. Вона стосується не тільки вмісту 

окремих ЖК, а й, головним чином, співвідношень їх найбільш активних груп 

(ω3/ ω6/ ω9). Токсичний ефект виявлявся переважно у зниженні найбільш 

фізіологічно значущих ω3 ЖК і зростання певною мірою ω6. Комбінована дія 

характеризується як ефектами за рахунок ДБФ, так і вірогідним впливом 

кадмію на функціональну активність ліпопротеінів нервової тканини, що 

сприяє домінуванню інгібіторних процесів у ліпідному обміні головного 

мозку. 

В цілому, низкі дози досліджених токсикантів виступають в мозку 

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

переважно енергетичного забезпечення в умовах токсигенного 

оксидативного стресу. Ці зрушення можуть відігравати важливу роль у 

патогенезі когнітивних розладів і нейродегенеративних захворювань [387].  

5.6 Дослідження динаміки імунного статусу експериментальних 

тварин при гігієнічній регламентації мінераловатних теплоізоляційних 

матеріалів  

Волокнисті ТІМи становлять провідну групу сучасних ізоляційних 

матеріалів, що, зокрема, підтверджується їх положенням у нових програмах 

NASA [389]. Проте, їх токсикологічні властивості вивчені недостатньо. 
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Відомо, що вже через 7 – 9 років експлуатації, а на транспортних об'єктах 

раніше (вібрація, різкі коливання температури) вони стають джерелом 

дрібнодисперсного  пилу (PM < 2,5) і викликають інтенсивне аерозольне 

забруднення виробничого та зовнішнього середовища. Оскільки в якості 

звязуючого здебільше використовуються фенол- та сечовиноформальлегідні 

смоли, ці матеріали проявляють поєднану з формальдегідом токсичність  

[115]. Враховуючи вище викладене, при проведенні експерименту 

моделювали різні способи введення, тому що легені, очеревина і плевра є 

основними органами-мішенями при дії волокнистих матеріалів [390]. 

Аналогічний підхід використовується і при дослідженні канцерогенних 

властивостей мінеральної вати в Німеччині [124].  

Тварини були розділені на 8 груп по 8 – 16 особин в кожній: тваринам 

1-ї групи вводили інтратрахеально (і/тр) подрібнену скловату в дозах 150 

мг/кг 6 раз – 1 раз в 10 днів в суміші з порошком активованого вугілля (у 

співвідношенні 3:1) для більш тривалої затримки волокон в трахеї; 2-ї групи - 

кам´яну вату, 3-ї групи - базальтову вату за аналогічною схемою у тих же 

дозах [391],  4-а група тварин була контрольною по відношенню до 1 – 3 груп 

(контроль № 1). Оскільки експозиція волокнистими ТІМ не виключає 

перорального шляху надходження в організм, 5-й групі – 

внутрішньочеревинно (в/чр) вводили подрібнену скловату в дозі 250 мг/кг в 

суспензії фізіологічного розчину (0,9% NaCl) + ТВІН-80 1 раз в 10 днів, 

усього 4 рази; 6-й групі вводили кам´яну вату і 7-й – базальтову вату за 

аналогічною схемою у тих же дозах; 8-й групі тварин в/чр вводили фізрозчин 

(контроль № 2). Тварин тварин 1-ї – 4-ї груп виводили з експерименту через 

через 3 місяці після початку експозиції, а 5-й – 8-й - через 2 і 4 місяці. 

Досліджені матеріали відрізняються різними розмірами волокон та хімічним 

складом (див. табл.3.8).  

Пілотними дослідженнями доведено, що короткочасне надходження 

аерозолю ТІМ в організм експериментальних тварин не призводить до 
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суттєвих функціональних змін. Тому оцінку проводили у хронічному 

експерименті.  

Протягом експерименту мав місце лейкоцитоз (підвищення в 1,16 – 

1,75 раза відносно контролю, р0,05). Для інтегральної оцінки клітинних 

реакцій неспецифічної реактивності організму було проведено обчислення 

індексів співвідношення окремих популяцій лейкоцитів (Н – нейтрофіли, М – 

моноцити, Е – еозінофіли, ЛФ – лімфоцити) між собою.  

Через 3 місяці і/тр експозиції у тварин усіх груп простежувалася 

активація реакцій імунної системи. Мав місце еозинофільний лейкоцитоз, 

зниження співвідношень Н/Е, Лф/Е, М/Е, в 1,3 – 1,5 раза (р<0,01), особливо 

виражені при дії ТІМ на основі базальтових волокон у комбінації з  

формальдегідом (3 група). Сукупність змін характеризує розвиток реакцій 

гіперчутливості еозинофільного типу (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10  

Зміна співвідношення окремих популяцій лейкоцитів у крові 

піддослідних тварин при і/тр введені волокон через 3 місяці після 

початку експозиції (М±м, n=8) 
Співвід- 

ношення 

Групи тварин/строки дослідження 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. (контроль № 1) 

Н/Лф 0,36±0,02 0,42±0,04 0,33±0,03 0,36±0,03 

Н/М 7,2±0,6 9,2±1,1/ 7,3±0,8 6,3±0,5 

Н/Э 16,7±1,9 18,1±2,9 15,5±1,7 / 20,8±1,4 

М/Э 2,3±0,22 / 3,3±0,29 2,3±0,26 / 3,5±0,2 

Лф/Э 46,3±4,9 / 52,7±5,9 / 47,8±5,8 / 58,5±4,2 

Лф/М 20,1±2,4 22,7±2,9 21,8±2,6 17,0±1,9 

Примітка: */ – р0,05; **/ – р0,01***/ – р0,001.  

 

Фагоцитарна активність нейтрофілів при і/тр введенні зросла в 1,5 – 2,5 

раза відносно контролю (р0,01), особливо при експозиції тварин волокнами 

скловати, що є інформативним маркером тривалої активаціі неспецифічних 

клітинних захисних механізмів. Суттєвих змін зазнали також кількісні 

параметри імуннокомпетентних клітин. Абсолютна кількість популяції NK-

клітин до кінця експерименту у тварин 1-ї групи (при введенні скловати) 
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збільшилася в 1,3 раза (р0,05), а в 2 і 3-й (мінеральна вата) – знизилася в 1,1 

– 2 раза (р0,01), відповідно (рис. 5.14), що може вказувати на порушення 

протипухлинного захисту організму.  
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Рис. 5.14. Динаміка популяцій NK-клітин і фагоцитарної активності 

нейтрофілів при і/тр введенні волокнистих матеріалів (*/ - р0,05; **/ - 

р0,01***/ - р0,001)  

 

При цьому абсолютна кількість Т- і В-лімфоцитів знижувалась в 1,1 – 

1,3 раза (р0,05), а особливо Т-лімфоцитів/супресорів – на 16,5 – 41,9%, 

найбільш виражене в групі при експозиції також скловолокном (р0,05), що є 

ознакою розвитку імунно-запальної реакції (рис. 5.15).  
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Рис. 5.15. Динаміка популяції імуннокомпетентних клітин в динаміці 

експерименту при і/тр введенні волокнистих матеріалів (*/ - р0,05; **/ - 

р0,01***/ - р0,001)  
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Одначасно при дій волокон скловати відмічено зничення в крові В-

лімфоцитів на 18,2% (р0,05). На відміну від скловолокнистих, експозиція 

матеріалами з мінеральних і базальтових волокон викликала у тварин 

розвиток менш виражених реакцій, переважно адаптивного характеру.  

Важливим показником, що характеризує дисбаланс в імунній відповіді 

при негативному впливі різних факторів, є іммунорегуляторний індекс (ІРІ) - 

співвідношення відносної кількості Т-хелперів до Т-супресорів. Отримані 

результати показали, що зміни даного показника найбільш виражені у тварин 

1 - 2-ї груп. Але, якщо при експозиції скловолокнами підвищення ІРІ в 1,4 

раза (р0,01) спостерігалося на фоні загального зниження Т-лімфоцитів, то в 

группі, що піддавалася дії волокон кам’яної вати – підвищення ІРІ в 1,6 раза  

(р0,01) відбувалося при незмінному відносно контролю вмісту Т- 

лімфоцитів. Це може свідчити про розвиток імуннопатій дизрегуляторного 

характеру при довготривалій експозиції волокнами скловати. 

Вивчення гуморальної ланки імунної відповіді показало (табл. 5.11), що 

при і/тр введенні волокнистих матеріалів виявлено достовірне підвищення 

концентрації Ig А у тварин 1 – 2-ї груп більш ніж на 20,0% (р0,05).  

Таблиця 5.11 

Зміна вмісту різних класів імуноглобулінів в сироватці крові 

експериментальних тварин в динаміці експерименту (М±м, n=8) 
Класи 

Ig 

 

 

Групи тварин / строки досліджень / вміст Ig, г/л 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 

3  

міс. 

3 

міс. 

3  

міс. 

3 

міс. 

2  

міс. 

4  

міс. 

2  

міс. 

4  

міс. 

2  

міс. 

4  

міс. 

2  

міс. 

4  

міс. 

IgA 

1,43 

± 

0,10 

/* 

1,40 

± 

0,09 

/* 

1,22 

± 

0,11 

1,16 

± 

0,08 

0,96 

± 

0,08 

0,87 

± 

0,07 

/* 

1,12 

± 

0,10 

0,90 

± 

0,06 

/* 

0,93 

± 

0,07 

0,92 

± 

0,06 

/* 

1,18 

± 

0,10 

1,15 

± 

0,08 

IgM 

0,83 

± 

0,06 

0,82 

± 

0,05 

0,77 

± 

0,04 

0,81 

± 

0,05 

0,81 

± 

0,06 

0,85 

± 

0,06 

0,89 

± 

0,07 

0,75 

± 

0,05 

0,81 

± 

0,06 

0,87 

± 

0,07 

 

0,77 

± 

0,04 

0,79 

± 

0,05 

IgG 

2,35 

± 

0,24 

2,38 

± 

0,25 

2,17 

± 

0,22 

2,39 

± 

0,21 

2,45 

± 

0,25 

 

2,37 

± 

0,22 

2,4 

± 

0,23 

2,25 

± 

0,22 

2,48 

± 

0,25 

2,39 

± 

0,024 

2,52 

± 

0,23 

2,48 

± 

0,23 

Примітка: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.  
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Як відомо, Ig А є секреторним імуноглобуліном і стимуляція його 

синтезу в організмі обумовлена подразненням слизової оболонки у відповідь 

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

розвиток хронічних запальних процесів. Отримані результати корелюють з 

дослідженнями інших авторів, які виявили підвищення Ig А в сироватці крові 

у хворих на пневмоконіоз, зокрема силікоз [339, 371]. При дослідженні 

вмісту Ig М і Ig G достовірних відмінностей від контролю у 

експериментальних тварин не виявлено. 

Для більш детального вивчення механізмів токсигенної імунопатії  як 

дизрегуляційної патології не на традиційній ініціальній, а продуктивній фазі, 

було проведено додаткове двоетапне дослідження білих щурів при 

внутрішньочеревному (в/чр) введенні суспензії фрагментів волокнистих ТІМ 

на основі  мінеральних волокон в динаміці хронічного експерименту. Як 

свідчать одержані результати, прослідковується характерна двофазна реакція 

більшості значущих біохімічних, морфологічних та імунних маркерів та 

паттернів хімічної патології. 

Оцінка співвідношення окремих популяцій лейкоцитів в динаміці 

хронічного експерименту показало (табл. 5.12), що вже на початкових 

термінах експозиції в усіх групах мало спрямованість до зростання 

співвідношення Н/ЛФ на 12,9 – 32,2%, , Н/М –  в 1,3 – 2,2 раза (р0,05), що 

підтверджує зростаючу роль запального компонента (нейтрофілів) у реакціях 

неспецифічного захисту організму при впливі волокон досліджених 

матеріалів. Відзначена також активація ефекторної ланки імунної відповіді - 

збільшення коефіцієнта Лф/М на 27,1 – 95,6% відносно контролю (р0,01). 

На ранніх стадіях експозиції коефіцієнти Н/Е, М/Е і Лф/Е знижувалися 

на 13,3 – 57,1% (р0,05), що вказує на залучення еозинофільних лейкоцитів в 

первину неспецифічну імунну відповідь. Це кореспондується з результатами 

досліджень, отриманих при і/тр експозиції волокнистими матеріалами. 

У віддалені терміни експерименту в групі, що була експоновані 

волокнами скловати (5 гр.) зберігалася активація лімфоцитарної ланки 
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(збільшення Лф/М в 1,3 раза відносно контролю, р0,05). В групі, 

експонованій волокнами кам’яної вати (6 гр.) відмічена активація 

еозинофільної ланки (зниження Н/Э, М/Э в 1,24 – 1,43 раза, відповідно, 

р0,05). 

Таблиця 5.12 

Зміна співвідношення окремих популяцій лейкоцитів у крові 

піддослідних тварин в динаміці експерименту при в/чр введені волокон 

(М±м, n=8)  
Співвід- 

ношен-

ня 

Групи тварин/строки дослідження 

5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр.  

(контроль №1) 

2 міс. 4 міс. 2 міс. 4 міс. 2 міс. 4 міс. 2 міс. 4 міс. 

Н/Лф 0,35± 

0,04 

0,31± 

0,02 

0,36± 

0,04 

0,39± 

0,03 

0,41± 

0,05 

0,43± 

0,04 / 

0,31± 

0,03 

0,33± 

0,02 

Н/М 12,3± 

1,3 / 

6,6± 

0,8 

8,4± 

0,7 

6,6± 

0,9 

14,0± 

1,1 / 

11,9± 

1,4 / 

6,5± 

0,7 

6,1± 

0,4 

Н/Э 19,5± 

2,0 

22,5± 

1,8 

18,3± 

1,7 / 

19,3± 

1,6 / 

16,3± 

2,1 / 

20,3± 

2,1 

22,5± 

0,9 

24,1± 

1,1 

М/Э 1,5± 

0,31 / 

3,5± 

0,22 

2,3± 

0,26 / 

2,8± 

0,30 

/ 

1,5± 

0,25 

/ 

2,0± 

0,32 

/ 

3,5± 

0,14 

4,0± 

0,16 

Лф/Э 53,3± 

10,8 

73,5± 

6,4 

52,1± 

9,4 

52,0± 

6,9 

50,8± 

10,2 

57,8± 

7,4 

73,4± 

7,8 

67,8± 

4,2 

Лф/М 36,0± 

0,5 / 

21,3± 

1,4 / 

23,4± 

0,7 / 

18,5± 

1,2 

34,3± 

0,9 

/ 

28,1± 

3,2 

/ 

18,4± 

0,8 

16,8± 

0,7 

Примітка: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.  

 

При експозиції  волокнами базальтової вати (7 гр.) спостерігається 

найбіль виражена активація нейтрофільно-еозинофільної ланки  (підвищення 

Н/Лф, Н/М в 1,3 – 2,0 раза, відповідно, р0,05) із залученням лімфоцитарного 

компонента (підвищення Лф/М відносно контролю в 1,7 раза, р0,001), що 

підтверджує розвиток імунологічної реакції запально-алергенного характеру 

у більш віддалені терміни експозиції. 

На початкових термінах експерименту визначено зниження 

фагоцитарної активності нейтрофілів (в 1,5 – 2 раза відносно контролю, 

р0,01 ) в усіх групах, у більш віддалені строки експозиції (4 міс.) тільки в 

группі, експоновані волокнами скловати (5 гр) фагоцитарна активність 
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нейтрофілів залишалася нижчою за показники контролю майже на 36,0%   

(р0,01). 

Дослідження інших показників, що характеризують стан неспе-

цифічного захисту організму, дозволило виявити в динаміці експерименту 

(через 4 міс. експозиції) підвищення абсолютної кількості NK-клітин 

(природних кілерів), відповідальних за протипухлинний імунітет, в 5-й і 6-й 

групах (при дії волокон скловати та кам’яної вати) більш ніж в 1,6 раза 

відносно контролю (р0,001), що проілюстровано на рис. 5.16. В 6-й групі, 

якій вводили волокна базальтової вати, даний показник до кінця 

експерименту знизився практично в 2 рази (р0,01), що може бути маркером 

виснаження  протипухлинної ланки імунної системи. 
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Рис. 5.16. Динаміка популяції імуннокомпетентних NK-клітин і фагоцітарної 

активності нейтрофілів при в/ч введенні волокнистих матеріалів (*/ - р0,05; 

**/ - р0,01***/ - р0,001) 

 

Дослідження специфічної ланки імунної системи в динаміці 

експерименту дозволило встановити, що абсолютна кількість Т- і В-

лімфоцитів на початкових термінах експерименту при в/чр введенні 

мінеральних волокон у всіх піддослідних групах збільшилася в 1,4 – 2,2 раза 

(р0,05)  (рис. 5.17). При цьому абсолютна кількість Т-хелперів і Т-

супресорів також пропорційно зростала по відношенню до контрольних 

значень.  
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У більш пізні терміни експерименту (4 міс.) активність клітинних 

реакцій специфічного ланки імунітету зберігалася в 5-й (волокна скловати) і 

6-й (волокна кам’яної вати) групах, хоча і була менш вираженою. При 

експозиції волокнами базальтової вати (7 гр.) у віддалені терміни 

спостерігалося тільки достовірне підвищеної кількості В-лімфоцитів 

відносно контролю в 1,4 раза  (р0,05). 
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Рис. 5.17. Динаміка субпопуляцій імунокомпетентних клітин при в/чр 

введенні волокнистих матеріалів (*/ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001)  

Розрахунок ІРІ в динаміці дослідження показав, що на початкових 

термінах експерименту достовірне його зростання виявлено у тварин, що 

були експоновані мінеральними волокнами (6 і 7 групи) – вище показників 

контролю в 1,5 – 2,0 раза, (р0,01). У віддалені терміни – відзначена 

стабілізація даного показника (рис. 5.18). 

***

*

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

2 міс.

4 міс

2 міс.

4 міс

2 міс.

4 міс

5
 г

р
.

6
 г

р
.

7
 г

р
.

%, по відношенню до контролю

 

Рис. 5.18. Зміна ІРІ у експериментальних тварин в динаміці 

експерименту (*/ – р0,05; **/ – р0,01; ***/ – р0,001)  
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Дослідження гуморальної ланки специфічного імунітету показало, що в 

сироватці крові тварин при в/чр введенні частинок волокнистих матеріалів 

через 4 міс. експозиції, на відміну від і/тр введення, виявлено зниження 

концентрації Ig А до 21,2% (р0,05) в усіх групах (табл. 5.11).  

Таким чином, різні за розмірами і складом мінеральні волокна, що 

потрапляють в організм різними шляхами, викликають суттєві зміни усіх 

ланок природного і адаптивного імунітету, як клітинної так і гуморальної, що 

підтверджує участь імуно-запальних і алергічних механізмів в патогенезі 

хронічних уражень. Ці зміни можуть послужити пусковим механізмом 

розвитку дізрегуляціонной патології при поєднаній дії на організм частинок 

мінеральної вати, скловати і формальдегіду при тривалій експозиції. 

Отримані результати суттєво доповнюють уявлення про небезпеку 

застосування волокнистих матеріалів, які на теперішній час широко і 

неконтрольовано використовуються в промисловості, будівництві та на 

транспорті в якості теплоізоляції.  

5.7 Дослідження структурно-метаболічніх змін при дії 

мінераловатних теплоізоляційних матеріалів на організм 

Дизрегуляторні зміни загальної та імунологічної реактивності 

організму узгоджуються і значною мірою корелюють з структурно-

метаболічними зрушеннями в організмі піддослідних тварин. Як видно з 

представлених на рис. 5.19 даних, найбільші зміни мали місце в показниках 

білкового та енергетичного обміну. Достовірне зниження концентрації білка 

в сироватці крові на 20 – 22% (р0,05), підвищення активності ЛДГ в 1,4-1,8 

(р0,01) раза при і/тр введенні всіх видів волокнистих матеріалів 

кореспондуються з розвитком запальних процесів при навантаженні 

частками мінеральних волокон. Виявлені зміни виступають першим проявом 

системних зрушень інтермедіарного обміну, що в подальшому призводить до 

розвитку патологічних зрушень, в патогенез яких залучаються також інші 

ланки метаболізму. 
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Рис. 5.19. Зміна показників вуглеводного, білкового та енергетичного обміну 

в сироватці щурів при і/тр експозиції волокнистими матеріалами (*/ – р0,05; 

**/ – р0,01; ***/ – р0,001) 

 

При дослідженні ліпідного обміну (рис. 5.20) виявлені різноспрямовані 

зміни показників. Достовірне підвищення вмісту загальних ліпідів та 

тригліцеридів в сироватці крові виявлено у тварин 2 та 3 групах при і/тр 

введенні волокон кам’яної та базальтової вати (в 1,3 раза, р0,05) із 

одночасним зростанням тригліцеридів. При цьому у тварин усіх піддослідних 

груп відзначено зниження холестерину більш ніж в 1,2 раза (р0,05).  
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Рис. 5.20. Зміна показників ліпідного обміну в сироватці щурів при і/тр 

експозиції волокнистими матеріалами (*/ – р0,05; **/ – р0,01) 

 

При в/чр введені в динаміці експерименту (рис. 5.21), на відміну від 

і/тр введення, простежуються чіткі зміни тільки енергетичної ланки – 
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прогресивне зростання активності ЛДГ при експозиції волокнами скловати (5 

гр) і базальтової вати (7 гр) в 1,4-1,8 раза (р0,01). 
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Рис. 5.21. Зміна показників вуглеводного, білкового та енергетичного обміну 

в сироватці щурів при в/чр експозиції волокнистими матеріалами (*/ – 

р0,05; **/ – р0,01; ***/ – р0,001) 

 

Зміна показників ліпідного обміну на різних термінах дослідження при 

в/чр введенні мала ряд суттєвих відмінностей (рис. 5.22). На початкових 

термінах спостереження достовірне зниження вмісту загальних ліпідів в 

сироватці крові виявлено в 6-й группі (введення волокон кам’яної вати) 

більш ніж на 20,0%  (р0,05), а тригліцеридів - в 5-й, 6-й групах (на 40,1 і 

14,7%, відповідно, р0,001 і р0,05).  
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Рис. 5.22. Зміна показників ліпідного обміну в сироватці щурів при в/чр 

експозиції волокнистими матеріалами (*/ – р0,05; **/ – р0,01) 
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При експозиції волокнами базальтової вати (7 гр) мобілізація ліпідного 

компоненту спостерігалась вже через 2 міс. експозиції – підвищення вмісту 

тригліцеридів в 1,3 раза (р0,05). У більш віддалені терміни спостереження у 

тварин при експозиції волокнами скловати та базальтової вати зберігалася 

стійка активація показників ліпідного обміну, особливо в останній групі. 

Просліджені метаболічні зміни корелюють з результатами проведених 

морфологічних досліджень. При введенні в трахею щурів скловати виявлені 

осередки емфіземи і лімфомакрофагальна інфільтрація міжальвеолярних 

перегородок; повнокров'я артерій, розширення вен і виражена лімфоїдна 

інфільтрація стінок бронхів; гіперплазія слизової оболонки бронха та 

дистрофія епітелію слизової оболонки бронха; гіперплазія лімфоідноі 

тканини, асоційованої з бронхами. При електронній мікроскопії виявлено 

ультраструктурні зміни слизової оболонки бронхів (рис. 5.23), які 

проявлялися у гіперплазії келихоподібних клітин, і слизової оболонки в 

цілому, атрофії війок миготливого епітелію і набряку власної пластинки.  

а) б)  

Рис. 5.23. Ультраструктурні зміни СО бронхів щурів при введенні в трахею скловати (Корея): 

а) – гіперплазія СО і набряк її власної пластинки; б) – гіперплазія келихоподібних клітин (►), 

атрофія війок війчастого епітелію 
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У структурі бронхіальної слизу виявлені численні макрофаги (М), 

дістрофічно змінений епітелій та  пухкі білкові маси. 

Введення в трахею кам'яної вати «Урса ТЕРРА» викликало атрофію 

миготливого епітелію на тлі гіперплазії келихоподібних клітин з ознаками 

збільшення їх секреторної активності, появу дрібних лімфомакрофагальних 

гранульом і потовщення альвеолярних стінок, розширення просвіту дрібної 

вени, осередки гіперплазії епітелію слизової оболонки дрібного бронха, 

вогнищеву гіперплазію інтими стінки артерії і гіпертрофію стінки артерії з 

формуванням пристінкового тромбу, еритроцити. 

Введення в трахею базальтової вати «Ізолон» призводило до 

гістологічних змін в легенях щурів, які характеризувалися розширенням 

просвітів термінальних бронхіол, дрібними вогнищами лімфомакрофагальної 

інфільтрації, що формувалися навколо кровоносних капілярів, розширенням 

просвіту дрібної вени і помірнимй набряком інтерстиціальної тканини. 

Виявлено вогнища гіперплазії епітелію в слизової оболонки дрібного бронха, 

зміни слизової оболонки, появу дистрофічно змінених клітин в просвіті 

бронха, гіперплазію келихоподібних клітин на тлі атрофії миготливого 

епітелію слизової оболонки, функціонально активні альвеолоціти 2-го типу. 

При введенні в черевну порожнину щурів скловати через 2 міс. в 

печінці виявивлена зерниста дистрофія гепатоцитів і гіперплазія зернистих 

ретікулоен-дотеліоцітов (ЗРЕ; клітин Купфера); дрібні осередки 

лімфомакрофагальної інфільтрації паренхіми; повнокров'я центральної вени; 

вогнищевий некроз з організацією в склероз і запальна лімфо-

макрофагальная інфільтрація по периферії. 

В нирках щурів встановлено розширення просвіту інтратубулярніх 

капілярів і дистрофія канальцевого епітелію, на тлі повнокров'я капілярів 

ниркових клубочків відзначається поява ділянок звуження і розширення 

капсули ниркового тільця, а також дистрофія канальцевого епітелію– 

інтратубулярні вогнища лімфомакрофагальноі інфільтрації, глибока 

дистрофія канальцевого епітелію (рис. 5.24).  
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а) б) 

в) г) 
Рис. 5.24. Гістологічні зміни нирок у щурів при введенні в черевну порожнину 

скловати (Корея): а) – розширення просвіту інтратубулярних капілярів і дистрофія 

канальцевого епітелію; б) – повнокров’я капілярів ниркових клубочків; в) розширення 

капсули ниркового тільця; г) – інтратубулярні вогнища лімфомакрофагальної 

інфільтрації, глибока дистрофія канальцевого епітелію. Гематоксилин і еозин 
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При введенні в черевну порожнину кам'яної вати «Урса ТЕРРА» в 

печінці через 2 міс. виявлено розширення просвітів і повнокров'я 

синусоїдних капілярів, гіперплазія зірчастих ретикулоендотеліоцитів, 

дистрофія і апоптоз окремих гепатоцитів, вогнища некрозу гепатоцитів із 

запальною лімфо-лейкоцитарною та макрофагальною інфільтрацією по їх 

периферії. В нирках спостерігалося розширення капсул ниркових тілець і 

дистрофічні зміни епітелію проксимальних і дистальних канальців, а також 

збірних трубочок і заповнення просвітів в останніх гомогенними 

ацидофільними білковими масами. 

При введенні базальтової вати «Ізолон» спостерігалося хронічне гра-

нульоматозное запалення в очеревині щурів: а) – гранульома сторонніх тіл, 

представлена великою кількістю оптично активних (без вираженої 

анизотропної реакції в поляризованому світлі), кристалоподібних включень 

(б), розміром більше 10 мкм, оточених лімфоцитами і невеликою кількістю 

макрофагів і колагенових волокон (рис. 5.25).  

а) б) 

Рис. 5.25. Хронічне гранульоматозне запалення в очеревині щурів при 

введенні базальтової вати «Ізолон». Гематоксилин і еозин: а) – світлова 

мікроскопія; б) – поляризаційна мікроскопія 
 



224 
 

В печінці щурів відзначено повнокров'я центральної вени і 

підендотеліальне вогнище лімфолейкоцитарної інфільтрації; зернисті 

ретікулоендотеліоцити і лейкоцити в просвітах синусоїдальних капілярів; 

формування дрібних лімфоїдних і макрофагальні гранульом в місцях 

некрозу гепатоцитів. В нирках також виявлено розширення просвіту капсул 

ниркових тілець і капілярів клубочків; виражені дистрофічні зміни епітелію 

проксимальних і дистальних канальців. 

Через 4 міс. після початку експозиції в тканинах тварин при в/чр 

введені дрібних волокон зберігалися морфологічні зміни, при цьому 

спостерігалося розширення просвітів і повнокров’я центральних вен, 

дистрофічні зміни гепатоцитів у вигляді набряку цитоплазми і пікнозу ядра, 

некроз гепатоцитів із вогнищами запальної лімфо-макрофагальної 

інфільтрації де відмічається розвиток фіброзу з наявністю фібробластів, 

гістіоцитів і невеликої кількості новоутворених волокон колагену (рис. 

5.26). 

  

А) Б) 

 Рис. 5.26. Гістологічні зміни печінки щурів при введенні в черевну 

порожнину скловати (експозиція 4 міс.): а) – розширення просвітів і 

повнокров’я центральних вен; б) – некроз гепатоцитів із вогнищами 

запальної лімфо-макрофагальної інфільтрації. Гематоксилин і еозин 
 

Проведені дослідження показали, що тривалий вплив на організм 

дрібних волокон скловати і мінеральної вати викликає у піддослідних тварин 

хронічне запалення органів дихання, печінки, нирок, черевної порожнини з 

характерними імунними та структурно-метаболічними зрушеннями 
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показників вуглеводного, білкового, ліпідного та енергетичного обмінів. 

Односпрямовані морфо-функціональні зміни в органах-мішенях 

проявляються у дизрегуляції обміну речовин, регуляторних системах 

організму (зокрема імунної) і зрушеннях в структурі органів-мішеней. 

 

Викладені в даному розділі результати дослідження дозволяють 

зробити наступні висновки: 

1. Комплексними експериментальними дослідженнями встановлено, 

що хімічні речовини, які входять до складу полімерних матеріалів, мігрують 

у  довкілля, і навіть в порогових дозах можуть посилювати прояви 

нейротоксичних, нефротоксичних та гепатотоксичних ефектів, а при 

довготривалій експозиції на рівні низьких доз та концентрацій – 

обумовлювати розвиток дизрегуляторної патології хімічного ґенезу із 

залученням в процес усіх регуляторних систем – імунної, гормональної, 

нервової та ендотеліальної. 

2. Проведені комплексні дослідження показали, що досить чутливими і 

інформативними методами оцінки нейротоксичності є поведінкові реакції 

експериментальних тварин, зміни яких дозволяють виявити ранні порушення 

моторної, емоційної, когнітивної сфер ВНД у експонованих тварин. 

Комбінована дія ДБФ і ГБЦД на початкових етапах впливу 

характеризувалася сумацією ефектів, а наприкінці експерименту за 

показниками когнітивної сфери – потенціюванням. При цьому 

простежувалася фазність змін, що пов’язана із біологічними властивостями 

даних токсикантів.  

3. Дослідження показників токсикодинаміки регуляторних систем 

показало, що хронічний вплив на організм експериментальних тварин 

компонентів полімерних матеріалів викликає виражені, статистично значущі, 

зміни вмісту і співвідношення КА і їх попередника (ДОФА), що свідчить про 

порушення функції САС. Цей процес носить фазовий характер і на пізніх 

етапах хронічного впливу супроводжується виснаженням функціональних 
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резервів. Найбільш виражені зміни виявляються при комбінованому впливі 

компонентів полімерних матеріалів, що, при збільшенні часу впливу, може 

призводити до розвитку патології хімічної етіології та іншим віддаленим 

ефектам. 

4. Довготривала комбінована дія компонентів полімерних матеріалів 

суттєво впливала на функцію щитовидної залози та показники фертильності 

самок щурів.  Встановлено зниження концентрації як вільних, так і зв'язаних 

форм тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3), особливо при дії ГБЦД та 

комбінації ДБФ+ГБЦД, зниження співвідношення Т3/Т4 – у 1,3 рази у 

порівнянні із ізольованим впливом ГБЦД.  Довгостроковий вплив ГБЦД 

порушував здатність самок до запліднення, а одночасний вплив ДБФ+ГБЦД 

викликав посилення даного ефекту, а також доімплантаційну загибель 

ембріонів.  

5. Введення лабораторним тваринам ДБФ та CdCl2 викликала розвиток 

ГСД з ознаками наростаючої у часі токсико-алергенної дії. Тенденція до 

хронізації алергенної і токсичної дії досліджених компонентів полімерних 

матеріалів виявлялася в розвитку імунно-запальних реакцій, які 

супроводжувалися ознаками ендотеліальної дисфункції: зростанням кількості 

циркулюючих в крові ендотеліальних клітин та зміною співвідношення живі 

/ мертві на користь живих ендотеліоцитів і кількості клітин, що знаходяться в 

стані апоптозу. Одночасно відзначався підвищений синтез і викид в 

периферичну кров ендотеліну-1 і церулоплазміну, а також прискорене 

зростання числа промоноцітов. Це підтверджується характером 

морфологічних змін в аорті у експериментальних тварин. Комбіновані 

ефекти експозиції тварин ДБФ+CdCl2 супроводжувалися посиленням 

токсико-алергічних процесів з ознаками кумуляції і елементами 

потенціювання, особливо з урахуванням показників ендотеліальної 

дисфункції, що свідчать про системний характер спостережуваних змін.  

6. Встановлено, що токсико-алергенні процеси охоплюють лімфоїдний 

апарат слизової оболонки тонкого кішкивника (збільшення числа і розмірів 
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фолікулів, лімфоїдна інфільтрація) і супроводжуються зміною 

проліферативної активності епітелію, посиленням міграції (інфільтрацією) 

лейкоцитів гемічного походження. У динаміці розвитку ГЗТ в стінці тонкого 

кишечника відзначені різноспрямовані зміни активності NO-синтази і вмісту 

ліпідів, що створює умови для формування аутоімунних реакцій в організмі і 

може ускладнювати перебіг системних уражень токсико-алергічного ґенезу. 

7. Експозиція експериментальних тварин ДБФ і CdCl2, а також їх 

комбінацією в порогових дозах призводить до порушення ліпідного обміну із 

зміною жирнокислотного складу тканин нирок та головного мозку і розвитку 

оксидативного стресу, які відіграють важливу роль в токсико-алергічних 

ураженнях тканин нирок і можуть служити інформативними біомаркерами 

ранніх змін ниркової тканини при дії факторів малої інтенсивності. 

Встановлено, що кадмій в порогових дозах виступає модулятором токсико-

алергічних ефектів інших компонентів, що одночасно входять до складу 

полімерних матеріалів. 

8. Результати досліджень показали, що хронічна експозиція організму 

лабораторних тварин волокнистими матеріалами викликає різноспрямовані 

зміни показників всіх ланок імунної системи організму (неспецифічної і 

специфічної складових). Помірний лейкоцитоз і різноспрямована зміна 

співвідношень різних типів клітин лейкоцитів вже на ранніх термінах 

експозиції свідчить про активацію неспецифічних гомеостатических 

стресових механізмів за типом системної імуно-запальної реакції у відповідь 

на механічну травму. На більш пізніх термінах дослідження відзначаються 

ознаки дисбалансу в співвідношенні окремих субпопуляцій лімфоцитів і 

підвищення значень ІРІ. 

9. Морфологічні дослідження показали, що довготривалий вплив на 

організм мінеральних волокон викликає практично односпрямовані зміни в 

органах-мішенях (легені, печінка, нирки). Отримані дані свідчать про 

зниження захисних резервів, порушення регуляторних механізмів імунної 



228 
 

відповіді, і як наслідок, розвиток патологічних станів при тривалій експозиції 

мінеральними волокнами на фенол-формальдегідному звязуючому.  

10. Специфіка реагування організму піддослідних тварин 

волокнистими ТІМ та виявлені при хронічній експозиції системні 

дизрегуляторні зрушення є важливими аргументами щодо виділення цих 

матеріалів у відокремлену групу при гігієнічній регламентації ПМТП.  

 

Результати досліджень, що наведені в розділі 5 «Дослідження специфічних 

механізмів дизадаптаційних зрушень на експериментальних моделях 

при  хронічній експозиції типовими компонентами полімерів 

транспортного призначення як факторами малої інтенсивності» 

опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН 

України, інших наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій, які 

наведено у Додатку 5 [9, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 32, 39, 41, 42, 45–47]. 
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РОЗДІЛ 6  

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 [392], а відтак – завдання та 

вимоги щодо їх гігієнічної регламентації [330, 331]. Останні обумовлені 

процесом реформування системи охорони здоров’я населення України, а 

також переглядом міжнародної та національної нормативно-законодавчої 

бази хімічної безпеки на основі принципів сталого розвитку, примату 

новітніх еколого-гігієнічних та токсикологічних науково обгрунтованих 

рішень. Реформа, зокрема, передбачає переорієнтацію системи охорони 

здоров’я на суттєве посилення заходів щодо запобігання захворювань, 

зниження ризиків для здоров’я людини, які пов’язані з забрудненням та 

шкідливим впливом небезпечних чинників в усіх сферах життєдіяльності 

населення (виробництві, побуті та довкіллі) [393]. В цьому плані слід 

нагадати, що згідно з результатами епідеміологічних досліджень у сучасних 

житлових приміщеннях до 50% хімічного навантаження на людину 

обумовлено полімерними матеріалами та меблями [30, 44, 45]. Свідоцтвом 

особливої значущості полімерів у транспортній галузі є обсяг їх застосування 

–  біля 20% щорічного світового виробництва [331]. Тому проблема хімічної 

безпеки при застосуванні ПМ на транспорті відноситься до числа 

пріоритетних,а її вирішення значною мірою залежить від якості та 

ефективності системи гігієнічного регламентування. Саме розв’язанню цієї 

актуальної проблеми були підпорядковані мета, завдання та методологія 

проведених досліджень. 

Початок 21 століття характеризується значним прогресом у пошуках 

принципово нових шляхів та методів підвищення рівнів хімічної безпеки у 

всіх сферах життєдіяльності людини. Поряд з розробкою нових матеріалів і 

технологій, важливе місце серед інноваційних рішень займають такі заходи, 
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як Міжнародна програма «Toxicity Testing–21» («TT–21») [277], яка 

виконується поєднаними зусиллями вчених Сполучених Штатів та країн 

Європи, Програма з випробування та оцінки наноматеріалів Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) тощо [394–396]. Подібні 

рішення у глобальному масштабі необхідні і стосовно полімерів, в першу 

чергу, щодо ПМТП, що і визначило мету і завдання цього дослідження. 

Їх передумовою стали прогресивно зростаючі розбіжності між 

швидким нарощуванням обсягів виробництва, оновленням асортименту 

полімерів на світовому ринку, «полімеризацією» усіх сфер життєдіяльності 

людства, з одного боку, і системою профілактичних заходів щодо хімічної 

безпеки ПМ, з іншого, яка була розроблена і впроваджена в практику ще у 

70-х роках минулого століття. Її основою стала концепція щодо необхідності 

гігієнічного нормування у повному обсязі кожної хімічної речовини, з якою 

може контактувати людина у виробничій, побутовій і екологічній сферах. 

Такий підхід домінує у багатьох країнах світу і у міжнародній практиці, на 

що було звернено увагу в програмі «TT–21», яка поставила на порядок денній 

завдання переходу від гігієнічного нормування до гігієнічної регламентації з 

удосконаленням системи моніторингу небезпечних хімічних факторів і оцінки 

ризику. З цих позицій  у контексті вирішення завдань Європейського вибору 

нашої країни необхідно об’єднати вихідні позиції щодо виду матеріалу (об’єкт 

регламентації), призначенням (сфера застосування) з даними про токсичність та 

інші види потенційної небезпечної дії на здоров’я людини та довкілля 

(біомоніторинг) з розрахунками на основі експериментальних, математичних 

моделей, епідеміологічних досліджень величини гігієнічного ризику у 

відповідностіз міжнародною законодавчо-нормативною базою і практикою 

біомоніторингу в Європейських країнах [397, 398]. 

Тому наші дослідження носили одночасно характер моніторингових з 

розширенням спектру застосованих у лабораторному  експерименті методик, 

значну увагу було приділено адаптації існуючих та розробленню нових 

методів досліджень in vivo та in vitro з метою застосування більш 
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інформативних, чутливих та специфічних біомаркерів, з одного боку, і 

оптимізації обсягу та термінів проведення випробувань, з іншого [286, 287, 

332, 399]. Це дозволило знизити ступінь невизначеності при проведенні 

атестаційних випробувань вітчизняних та отриманих по імпорту 

конструкційних, декоративно-оздоблювальних, теплоізоляційних, кабельних 

та інших видів полімерної  і лакофарбової продукції, сприяти її 

конкурентоспроможності на національному і міжнародних ринках, а також 

розкрити ряд механізмів  токсичності і комбінованої дії компонентів ПМТП. 

Вже на першому етапі експертизних випробувань (санітарно-хімічні 

дослідження більше 400 ПМ та ЛФМ) було звернуто увагу на необхідність 

враховувати в ході комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки ПМТП 

гігієнічно значущі конструкційні, технологічні та експлуатаційні 

особливості. Перш за все йшлося про насиченість полімерами приміщень з 

подовженим і постійним перебуванням людей на транспортних засобах та 

об’єктах, яка в 5–10 разів перевищує аналогічну у житлових та громадських 

будівлях і досягає 10 м
2
 полімерних поверхонь на кожен м

3
 об’єму повітря. 

Тому на основі показника суми співвідношень (Среч/ГДКсд) – коефіцієнту 

Авер´янова, що традиційно визначається на протязі багатьох років, було 

розроблено інтегральний показник гігієнічної безпеки (ІПГБ),що враховує 

також клас небезпеки кожної хімічної речовини у повітрі (Кн) та насиченість 

ПМ на об’єкті (Кнас.пм). За результатами хіміко-аналітичних досліджень 

розраховано диференційовані допустимі величини ІПГБ для декоративно-

оздоблювальних, конструкційних, теплоізоляційних матеріалів та ЛФМ. На 

основі оцінки ПМ за  величиною ІПГБ показано, що найбільш небезпечними 

за цим критерієм є конструкційні (переважно склопластики та ПВХ 

композиції) та теплоізоляційні матеріали (ТІМ), причому біля 15% 

закладених в проектну документацію матеріалів за результатами 

випробувань було відхилено за критерієм допустимої насиченості. Показано, 

що встановлення складу,  небезпечних властивостей і ризиків для людей та 

довкілля ПМТП з урахуванням не тільки токсиколого-гігієнічних, а й  
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технологічних та експлуатаційних особливостей має і надалі бути 

обов’язковим компонентом системи гігієнічної регламентації полімерів на 

транспорті.  

Проведені дослідження також показали, що ПМТП характеризуються 

широким спектром і поетапною 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. Багатокомпонентному забрудненню повітря притаманні 

переважно комбінована і комплексна токсична дія на організм працюючих та 

населення (пасажирів і туристів), як правило, сумісно з фізичними, 

біологічними та психофізіологічними факторами [35]. Проте, в переважній 

більшості досліджень мігруючі компоненти і їх токсичність (як і дія інших 

небезпечних чинників) оцінюються здебільше індивідуально [225, 400] 

Необхідність поглибити і деталізувати основні положення щодо 

комбінованої дії ПМ обумовлена, перш за все, їх багатокомпонентною 

природою, складом летких хімічних речовин, що мігрують у атмосферне 

повітря та інші контактуючі середовища, а також утворенням нового єдиного 

небезпечного комплексу. На це ще у 1938 році звертав увагу в своїй 

фундаментальній монографії Н.В. Лазарев [224]. Разом з об’єктом – мішенню 

токсигенний комплекс формує токсичну (патологічну) функціональну 

систему  з відповідними до діючих доз, концентрацій, співвідношень 

компонентів та їх біодоступністю обумовлюють множинні патогенетичні 

механізми функціональних зрушень, отруєнь і патології хімічної етіології. В 

цьому плані перенесення акцентів і розмежування завдань гігієнічного 

нормування і регламентації вимагає диференційованого підходу до вивчення 

комбінованої дії компонентів ПМ. Нормування аргументовано базується на 

результатах токсикометрії і графічних методах аналізу з побудовою  

ізодинамічних діаграм (болограм) за W. Loewe [201, 224] і визначенням типу 

токсичної дії. При цьому органи-мішені, задіяні механізми, їх поєднання та 

часозалежна зміна, як правило, залишаються за межами завдань нормування. 
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На відміну від цього етапу, гігієнічне регламентування зосереджує увагу на 

змістовному, медико-біологічному аспекті проблеми. Продуктивність такого 

підходу може бути продемонстрована не тільки підвищенням ефективності 

лікувально-профілактичних заходів при патології хімічного ґенезу, а й 

встановленням принципово нових категорій у токсикології (гормезис, 

парадоксальна токсичність, тощо [233, 234, 401]). Саме такий підхід було 

заплановано і здійснено у виконаній нами дисертаційній роботі. 

Результати проведених модельних і натурних досліджень комбінованої 

дії найбільш типових компонентів ПМТП дозволили деталізувати і 

узагальнити дані щодо кінетики міграції, закономірної зміни складу 

забруднювачів повітря і їх співвідношень в залежності від етапу «життєвого 

циклу» полімеру, що витікає зпринципу «доза-час-ефект». Ця закономірність 

проявляється, зокрема, у відмінностях паттернів комбінованої токсичності у 

короткочасних та хронічних експериментах. В перших серіях гострих, 

підгострих і, частково, субхронічних досліджень, у яких моделювали 

нанесення неотверджених ЛФМ, а також процес формування покриття та 

перший етап експлуатації  отверджених ПМ, найбільш чіткі біохімічні та 

фізіологічні зміни відбувалися переважно за інтегральними механізмами. 

Як показано в 4-му розділі роботи, комбінована дія типових 

компонентів ПМТП в діапазоні концентрацій, близьких до Limac, 

проявляється в гіпоксичній, аеробно-анаеробній перебудові енергетичного 

обміну і пригніченні функціональних систем організму дизадаптаційного 

ґенезу, оксидативному стресі з домінантою прооксидантної компоненти, 

наростаючій мембранотоксичній дії і ферментопатіях. Це кореспондується з 

даними літератури щодо ролі токсикантів у генерації активних форм кисню 

(АФК), наприклад [259, 402–404], і суттєво зміцнює доказову базу 

перспективних досліджень у відповідності з програмою «TT–21» [277, 405, 

406]. Згідно з вимогами останньої тестування токсичності виробничих та 

екологічних хімічних чинників мають не охоплювати весь діапазон 

можливих доз і концентрацій (від LD50/LC50 до LOAEL i NOAEL), а 
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відтворювати реальні ситуації, що кореспондуються з умовами експлуатації 

матеріалу та існуючими ризиками, як це, наприклад, просліджено М.М. 

Тарских [235] та іншими авторами [407] для акрилонітрилу і акриламіду 

(провідних компонентів акрилових пластиків) та інших компонентів: від  

патології клітини до захворювань людини [408]. Подібні питання 

вирішувалися поетапно в наших дослідженнях шляхом: 1. визначення складу 

та рівнів забруднення повітря транспортних об’єктів компонентами ПМ; 2. 

співставлення рівнів міграції летких сполук у модельних та натурних умовах 

з виокремленням кількісних параметрів наступних токсикологічних 

експериментів; 3. Моніторингові токсикологічні дослідження. Вибрані 

(обгрунтовані) дози і концентрації обумовлювали підбір біомаркерів, 

адекватних очікуваним реакціям і вірогідним механізмам токсичності 

ідентифікованих компонентів. Також були враховані дозозалежні 

взаємозв’язки між інтегральними та специфічними механізмами дії, 

регресний режим міграції розчинників, мономерів при одночасному 

підвищенні токсиколого-гігієнічної значущості компонентів допоміжних 

речовин та матеріалів, які, як правило, не входять безпосередньо в структуру 

полімеру і підчас експлуатації мігрують до границі розділу фаз і далі у 

повітря та інші контактуючі середовища. Сукупно ці компоненти формують 

діючу (експозиційну) паро-газо-аерозольну суміш [409]. 

Одержані нами дані щодо вмісту в осадженому пилу на елементах 

інтер’єру транспортних засобів, наприклад, таких небезпечних токсикантів, 

як броморганічні антипірени, виявилися одного порядку з величинами, які 

наведені в публікаціях інших авторів [38]. Це стосується також фталевих 

пластифікаторів [237] та ряду інших досліджених компонентів ПМ [410, 411]. 

Вивчення показників токсичності  визначених речовин у гігієнічно 

значимих  концентраціях суттєво поширює наявну інформацію щодо 

токсичних властивостей компонентів ПМТП та їх проявів [412–414], перш за 

все, у виробничих умовах, що було враховано нами в подальшому при 

побудові диференційованих за величиною діючих доз та концентрацій 
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дискретних діапазонів системи рангів для цілей гігієнічної регламентації ПМ. 

Таке розмежування складних сумішей летких компонентів полімерних смол, 

концентрації яких суттєво зростають при підвищених температурах та 

термоокислювальній деструкції ПМ, що кореспондується з даними 

літератури [346, 415].  

Серед досліджених органів і тканин експериментальних тварин в 

дослідах in vivo найбільш виражені зрушення були виявлені у нирках та 

головному мозку. В першій мішені йдеться, головним чином, про 

органотропність та виражений кумулятивний ефект досліджених токсикантів 

(що кореспондується з позицією М.Р. Гжегоцького і Б.М. Штабського та 

інших авторів [346, 416, 417]), а у другому – з механізмом мімікрії при 

подоланні гемато-енцефалічного бар’єру, як іонами Pb
2+

, так і Cd
2+

 за R.K. 

Zalups and J. Koropatnick [418]. 

Щодо механізмів токсичної дії типових компонентів ПМ, то згідно з 

одержаними нами результатами, вони носять політропний характер. 

Практично всі допоміжні речовини (важкі метали,броморганічні антипірени і 

фталати) проявляють токсичність як сигнальні чинники на ініціальній фазі 

токсикогенезу (переважно перші), а далі (в хронічному експерименті) 

виступають модуляторами імуно-алергійних реакцій за типом 

гіперчутливості уповільненого типу, а також проявляють поведінкову, 

нейровегетативну токсичність та ознаки імуносупресії у низьких 

концентраціях (близьких до Limсhr та LOAEL) [419–421]. 

Одержані в токсикологічних дослідженнях дані стали основою для 

розробки математичної моделі комбінованої дії типових компонентів ПМТП, 

яка згідно з літературними даними, теоретичним обгрунтуванням 

багатофакторних біомедичних розрахунків [236, 422–427], складається з 

лінійної та нелінійної складових. За результатами проведених досліджень їх 

співвідношення дає величину коефіцієнта К, граничні зміни якого 

дозволяють розподілити фази розвитку адаптації, компенсації та 

пошкоджуючої дії (>2,5; >1,5; <1,5). Вони носять часо- та дозозалежний 
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характер, причому останній діапазон відображає зворотню залежність від 

величини і вираженості комбінованої токсичної дії, специфічні прояви якої, 

як правило, реєструються при близьких до Limchr, LOAЕL і навіть NOAEL 

дозах і концентраціях. Так, проведений F.S. Vom Saal і С. Hughes [148] аналіз 

134 публікацій з токсичності діфенілолпропану (бісфенол А або BPA–

мономер, який використовується для виробництва полікарбонатного 

пластику та іншої полімерної продукції) показав, що з 115 досліджень in vivo 

низьких доз BPA 94 автори повідомляють про значні ефекти. Ще в 31 

публікації на альтернативних моделях та експериментах in vitro істотні 

ефекти мали місце нижче прогнозованої «безпечної» або контрольної дози 

BPA – 50 мкг/кг/день (яка простежується навіть при концентраціях до 10
-12

 

М). Тому експозиційні дози і концентрації компонентів полімерних 

матеріалів нижчі за 0,01 від  LD50 або CL50 були віднесені нами до категорії 

«факторів малої інтенсивності» (ФМІ). 

Як передумова, що пов’язує можливість і правомірність віднесення 

фактичних концентрацій досліджених полютантів та їх комбінації до категорії 

ФМІ, нами були виділені такі характерні особливості, як: низький рівень 

абсолютних значень кількісних параметрів  (доза, концентрація) та їх 

регресивна кінетика; залежність характеру реакцій від часу експозиції та, як 

правило, наявність подовженого латентного періоду (ознаки ушкодження 

частіше проявляються у хронічному експерименті); множинні і специфічні 

механізми дії; взаємозв’язок з процесами адаптації в організмі, станом 

адаптаційних резервів і дизадаптаційний характер спостерігаємих зрушень, 

який передбачає можливість взаємодії метаболічних, імунних, гормональних, 

вегетативних і психофізіологічних функціональних змін адаптивно-

компенсаторного і пошкоджуючого (патологічного) ґенезу. Ці позиції 

узгоджуються з даними літератури [245] і можуть бути використані при 

побудові системи рангів у гігієні і токсикології ПМПТ, в тому числі для їх 

гігієнічної регламентації [428]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vom%20Saal%20FS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16079060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16079060
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Хоча поняття ФМІ, як і ряд інших категорій токсикометрії, носить 

конвенціональний характер, таким факторам притаманні деякі особливості, що 

можуть  визначатися конкретними якісними та кількісними параметрами, які 

органічно вписуються в єдину систему рангів, придатну для класифікації не 

тільки індивідуальних компонентів, а й їх комбінацій (табл. 6.1).  

Систему побудовано за принципами «доза/концентрація-час-ефект», 

пороговості, нелінійності домінуючих моделей токсикодинаміки, визнання 

категорії ефекту як вектора в системі координат «адаптація – пошкодження». 

Переформування видів функціональних зрушень (відповідей) при 

дозозалежному переході від гострої,  підгострої та, частково, субхронічної 

токсичності  (переважно інтегральні механізми) до хронічних патологічних 

процесів та відповідних ефектів при домінуванні системних дизрегуляційних 

зрушень супроводжується більш диференційованим та мультіваріантним 

складом задіяних патогенетичних механізмів і, відповідно, ризиком розвитку 

різних видів патології хімічної етіології [429]. Вони включають як 

органоспецифічні види патології, коморбідні процеси, так і функціональні зміни 

у регуляторних системах, що розвиваються не тільки у фенотипі, а й у геномі 

експонованого організму [430, 431]. Тому пошук нових шляхів вирішення 

проблеми проводиться у двох взаємопов’язаних напрямках: разом з 

поглибленим клініко-експериментальним скринінгом необхідно розробляти 

адекватні альтернативні, чутливі та інформативні методи дослідження для 

суттєвого зниження часу, зменшення числа експериментів з використанням  

лабораторних тварин, підвищення ролі експрес-методів та тестування на 

клітинному рівні  in vitro (що узгоджується з трендами, які окреслені 

програмою «TT-21») з подальшим застосуванням одержаних даних в системі 

гігієнічної регламентації ПМТП. Використання системи рангів дозволяє не 

тільки оцінювати зміни, що вже сталися, а й прогнозувати подальший хід подій, 

можливі негативні та позитивні наслідки управління процесом, успішність 

заходів фармакокорекції тощо. 
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Таблиця 6.1 

Інтегральна система рангів токсичної дії комбінації летких компонентів 

полімерних матеріалів за принципом «доза (концентрація) – час – ефект» 

РІВНІ І ВИДИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ, ПАТОЛОГІЇ ХІМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ 

/КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

I II III IV V 

Д О З А / К О Н Ц Е Н Т Р А Ц І Я 

Dl50 (Cl50; HCl50) 

– Limac 

(г-мг/кг, г-мг/м3) 

Lim ac –  

Lim chr. occup. 

(мг/кг, мг/м
3
) 

Lim chr.occup - 

Lim chr.atm 

(мг/кг, мг/м
3
) 

ГДКсд,NOAEL 

(мг-мкг/кг, мг-

мкг/м
3
) 

Не визначено 

(мікро, нано; 

(нг-фг/кг, нг-

фг/м
3
) 

Ч А С 

Сек. – 

хвилини – 

години-доби 

Доби –тижні- 

місяці 

Тижні - місяці Тижні-місяці - 

роки 

Роки -  

десятиріччя - 

покоління 

Е Ф Е К Т 

Гостра, 

підгостра 

токсичність 

Хронічна 

Токсичність 

Функціональні 

зрушення, 

зниження 

працездатності 

Дизадаптацій-

ні, дизрегуля-

ційні стани та 

захворювання 

Системна 

патологія 

Кумулятивні ефекти 

Патологія хімічної етиології 

Віддалені наслідки 

ВИДИ ДІЇ 

Подразнююча, 

рефлекторна, 

загально-

токсична 

 

Загально-

токсична, 

органотропна 

Специфічна: 

імунотоксична, 

алергенна, 

гонадотоксич-

на, мутагенна 

Модулююча, 

парадоксальна 

токсичність, 

генотоксич-

ність 

Канцерогенна, 

ембріо-

токсична, 

тератогенна 

Інтегральна Системні дизрегуляторні 

зрушення 

К О М Б І Н О В А Н А    Д І Я 

Компоненти 

полімерних смол 

та допоміжних 

речовин 

Паро-газо-аерозольні суміші постійного та  змінного складу 

Зниження 

концентрацій 

Зростання концентрацій Невідомо 

Потенціювання Сумація / менш ніж адитивна 

Адитивна Модулююча, антагонізм 

ПРОВІДНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ 

 

Гострий стрес, 

гіпоксія 

Оксидативний 

стрес, гіпоксія, 

ферменто- та 

мембраноток-

сичність 

Десінхроніза-

ція, зрушення 

енергетичних 

та біосинтетич-

них систем 

Порушення 

інтегративних 

функцій 

регуляторних 

систем 

Молекулярно-

генетичні 

НАСЛІДКИ 

Смертельні та 

гострі отруєння 

Хронічні отруєння Дизадаптація, 

дизрегуляція 

Канцерогенез 

генетичні, 

вроджені 

захворювання 
Патологія хімічної етіології 

Системні захворювання 
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Цей аспект проблеми знайшов закономірне відображення в результатах 

наших досліджень і матеріалах впровадження в практику, важливість яких 

визначається не тільки конкретикою одержаних даних, а й обгрунтуванням на 

їх основі концепції диференційованого підходу до вибору біологічних маркерів 

і діапазону застосованих у модельних дослідженнях доз та концентрацій, а 

також залежності спостерігаємих ефектів від часу експозиції та найбільш 

чутливих біологічних систем і організмів, відповідно [306, 332]. Наведені в 

таблиці 6.1 дані можуть служити інструментом мінімізованого вибору чутливих 

та інформативних біомаркерів і одночасно відкривають можливість до 

суттєвого скорочення термінів санітарно-епідеміологічної експертизи ПМТП. 

Запропоновані методичні підходи стосуються оцінки токсичності не 

тільки на етапах виробництва і експлуатації ПМ. Частина з них також 

інформативна для експериментального обгрунтування безпечного 

поводження з полімерними відходами. Проблема набуває світового значення, 

причому, як свідчать результати нещодавніх досліджень ряду авторів [432–

435], стан забруднення природного довкілля полімерними відходами 

наближається до критичного рівня. Ця позиція узгоджується з накресленими 

ООН найбільш невідкладними задачами, що стоять перед людством в першій 

третині ХХІ століття  [4].  

Як показав Rhodes C.J. [158] на основі проведеного аналізу, за останні 

15 років в світі було вироблено стільки ПМ, скільки за всю попередню 

історію цивілізації.  З 1950 по 2015 рік утворилося 6,3 млрд. т пластикових 

відходів, з яких 9% піддали вторинній переробці, 12% спалили, а 79% 

викинуто на звалища, звідки вони частково мігрують у природне довкілля. 

Зокрема, приблизно 8 млн т відпрацьованих ПМ щорічно потрапляє у 

Світовий океан. На ПМ припадає до 85% сміття, що міститься у морській 

воді, і, згідно з підрахунками, 5,25 трлн пластикових частинок циркулюють в 

океанських поверхневих водах. Полімерні часточки знаходять навіть у 

кернах льоду в Арктиці та Антарктиці [131]. В Україні за офіційними даними 

[182] тверді побутові відходи в 2016 році становили близько 11 млн. т (без 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhodes%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30025551
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урахування тимчасово окупованих територій), з яких перероблено лише 

5,8%. Зберігання небезпечних відходів, до яких належать і полімерні, що 

утворюють різні види небезпекидля природного довкілля і здоров’я людини, 

досягло рівня 5 млрд. т. Тому Кабінет Міністрів Україні своїм 

розпорядженням від 8 листопада 2017 р. № 820-р схвалив «Національну 

стратегію управління відходами в Україні до 2030 року» [182], яка, зокрема, 

передбачає науково-технологічне та методичне забезпечення управління 

відходами на інноваційних засадах, що повинно включати і удосконалення 

системи гігієнічної регламентації в сфері поводження з полімерними 

відходами. Цей аспект проблеми був врахований в ході виконання дисертації, 

а результати використані Всеукраїнською асоціацією «Виробники пінопласту»  

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». З урахуванням комплексного характеру 

проблеми, в нашій роботі при обгрунтуванні гігієнічних регламентів 

компонентів ПМ (ГБЦД, ДБДФО, поліакрилат натрію – «акумер») [360, 436] 

були враховані як вимоги до системного регламентування хімічних речовин у 

різних середовищах [185], так і їх еколого-гігієнічні особливості. Проте, слід 

зазначити, що екологічна складова гігієни і токсикології полімерів, в тому 

числі  транспортного призначення, в плані поводження з полімерними 

відходами, розроблена недостатньо і потребує більш інтенсивних наукових 

досліджень та їх впровадження в практику. 

В цілому проведені комплексні дослідження, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів та накопичений досвід експертизи ПМТП дозволили 

науково обгрунтувати, розробити, провести апробацію на достатній кількості 

зразків ПМ різних класів і призначення та впровадити в роботу відділу 

гігієни і токсикології УкрНДІМТ МОЗ України оновлену систему гігієнічної 

регламентації матеріалів та полімерної продукції, поетапна схема якої 

представлена на рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Етапи системи гігієнічної регламентації ПМТП 

Гігієнічна регламентація ПМТП 

Диференціація  ПМ за специфікою експлуатації та 

гігієнічними вимогами (1-й підготовчий етап) 

 

Неотверждені 

(лакофарбові, клеї, 
герметики) 

Конструкційні  

та декоративно-

оздоблювальні 

 

Кабельна 

продукція 

Види досліджень в ході гігієнічної експертизи 

(2-й експериментальний етап) 

Шумо-,  

вібро- та 

теплоізоляційні 

Контактуючі з питною 

водою  

і харчовими 
продуктами 

 

Одориметричні 

 
Токсико- 

логічні 

 

OSAR, розрахункові методи, математичні 

моделі, системне нормування 
 

Хіміко-

аналітичні 

 

Рівні небезпеки, критерії оцінки 

(2-й експериментальний етап) 

 
Гостра, підгостра, хронічна токсичність 

Подальші профілактичні заходи  

(5-й проспективний етап) 

Підвищення рівню обізнаності населення з 

проблемою поводження з полімерними 

відходами 

Соціально-гігієнічний моніторинг щодо стану 

здоров'я експонованих контингентів 

Результати санітарно-епідеміологічної експертизи 

(4-й практичний етап)  

Інтегральна оцінка Реєстр  (база даних) Державна реєстрація (регламент) 

Сфера застосування,  

допустима насиченість 

 

Обмеження (якщо потрібні) Профілактичні заходи 

Законодавчо-правова 

Документальні регламентуючі бази даних   

(3-й організаційний етап) 

Нормативна Методична Інформаційна (бібліографія) 

Поріг хронічної дії, 

Limchr 

 

Поріг гострої дії, 

Limac 

 

Смертельні, 

CL50 

 

Фактори малої інтенсивності ≤ Limchr 

Дизадаптація,  

дизрегуляторна патологія           

Віддалені наслідки Гострий, під-

гострий ефект 

Хронічні токсичні ефекти, патологія 

хімічної етіології 
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Система передбачає 5 етапів, які можна згрупувати у три блоки: 

підготовчий, експериментальний та організаційно-документальний 

(вихідний). Передумовою успішного виконання завдання, поставленого 

адміністрацією або підприємствами транспортної галузі (нерідко 

виробниками полімерів на стадії видачі пропозицій будівникам, 

ремонтникам, експлуатаційникам) є професійна підготовка, компетентність 

та досвід роботи персоналу лабораторії (виконавця), а також наявність 

необхідної матеріально-технічної та методичної бази, які пов’язані з обсягом, 

строками і глибиною експериментальних та інших необхідних досліджень. 

Другий блок включає необхідні та достатні хіміко-аналітичні, токсиколого-

гігієнічні та інші необхідні дослідження. Розгорнутий 3-й блок дозволяє 

одержати не тільки дозвільні документи для впровадження результатів в 

практику, а й взяти участь у формуванні бази даних з можливістю управління 

системою і диференціювання підходу щодо обсягу і терміну необхідних 

досліджень в ході регламентації близьких до першого з випробуваного 

зразку. 

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. 6.2. Вона органічно входить в загальну 

науково-практичну систему гігієнічної регламентації ПМТП (рис. 6.1), а її 

задача – забезпечення хімічної безпеки у транспортній галузі в умовах 

широкого застосування полімерних матеріалів.  

На відміну від традиційного підходу оновлена система передбачає 

виокремлення науково-дослідних робіт з проблем гігієни і токсикології 

полімерів від санітарно-епідеміологічної експертизи у відповідності з 

рекомендаціями програми «TT – 21». Досвід багаторічних випробувань, як, 

зокрема, показали F.S. Vom Saal et al. [148] свідчить про недостатню 

об’єктивність висновків випробувальних лабораторій за результатами 

досліджень, що фінансували виробники полімерної продукції (на прикладі 
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бісфенолу А). Ці позиції слід враховувати при плануванні та проведенні не 

тільки експертизних, а й науково-дослідних робіт. 

 
Рис. 6.2 Інтегральна схема розробки і обґрунтування наукових підходів до 

гігієнічної регламентації ПМТП. 
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включає в себе додатково етапи поведінки ПМ у надзвичайних ситуаціях (3), 

а також поводження з полімерними відходами (4). Причому, роль останніх в 

інтегральній проблемі хімічної безпеки неухильно зростає. В зв'язку з 

глобальними масштабами та еколого-гігієнічною значущістю критична 

ситуація, що виникла в останні роки, вимагає проведення не тільки 

моніторингових досліджень, а й прийняття дієвих управлінських рішень 

згідно з Програмою ООН  з навколишнього середовища (UN Environment, 

2015). Вона також є важливою передумовою переведення на новий рівень 

існуючої системи гігієнічної регламентації ПМТП. Оскільки на даний час 

надзвичайно загострився конфлікт інтересів виробників і експлуатаційників 

полімерної продукції, з одного боку, і вимогами безпеки для довкілля і 

здоров’я населення, з іншого, важливою проблемою гігієни полімерних 

матеріалів на найближчі наступні роки є чітке  наукове обґрунтування 

завдань, що вирішуються виключно за допомогою санітарно-хімічних 

досліджень, експресних in vitro та альтернативних методів, а також таких, які 

потребують вивчення токсикологічних питань при моделюванні експозиції 

компонентами і встановлення механізмів комбінованої (комплексної та 

сполученої) дії 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 
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«Промінвест Пластик», де виробляють вітчизняні матеріали для кабельної 

промисловості, які успішно конкурують на світовому ринку, а також ПАТ 

«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 транспортного 

призначення і хімічної безпеки на транспорті. 
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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 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 протягом 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 раза; а сумарне забруднення 

повітря пасажирських вагонів леткими сполуками за коефіцієнтом 

Аверьянова досягало 4,2 –11,8 одиниці. 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 
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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 раза (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 й алергени з одночасним перерозподілом 

гігієнічної значущості досліджених ефектів 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 
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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 раза, (p<0,05); репродуктивною 

токсичністю (збільшенням доімплантаційної загибелі ембріонів майже у 2,0 

рази відносно 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 раза 

(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 раза (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 раза, 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 раза фагоцитарної активності нейтрофілів (p<0,05) свідчить 

про активацію неспецифічних гомеостатичних стресорних механізмів за 

типом системної імунно-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 раза (p<0,05), підвищенням кількості В-лімфоцитів в 

1,7–2,0 раза (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. 
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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 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 в окрему групу за вимогами і 

змістом гігієнічної регламентації: 

– волокнисті матеріали в процесі нанесення й 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/м
3
 із суттєвим зростанням при характерних для транспорту вібраційному 

навантаженні та термодеструкції; 
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- кабельна продукція найчастіше є 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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

У найближчій перспективі незалежні компетентні лабораторії, які, 

згідно зі 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 захворюваності 

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. 
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"Сфероліт" 

ТОВ «ТЕСМА-ЛЮКС», Україна 

56 Звукоізоляційне покриття з мастики 

"TEROSON WT 129"  

«Henkel AG & Co. KGaA», 

Німеччина 

 57 Звукоізоляційне покриття з мастики 

«Terophon-123WF» 

Декоративно-оздоблювальні матеріали 

58 Вінілштучна шкіра оббивна для крісел ВО- ВАТ “Тернопільський завод 
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ТР-Н, за ГОСТ 23367-86  штучних шкір “ВІНІТЕКС”, 

Україна 

59 Вінілштучна шкіра –ТР оббивна зі 

зниженою пожежо-небезпечністю 

ВАТ «Нефтекамское 

производственное объединение 

искусственных кож»,  Росія 

60 Вінілштучшкіра для рукавів на проводи 

тягових двигунів 

ТОВ «Вінісан», Україна 

 

61 Вінілеластоштучшкіра виду "Т-Тр"  

62 Оббивна вінілштучшкіра "ВО-ТР-Н"  ТОВ "СУПРАТЕКС", Україна 

63 Шкіра штучна  ПрАТ «Іскож», Україна 

64 Вінілісшкіра «Sky Uruguay»  Польша 

65 Вінілштучшкіра оббивочна   ОАО «Пинский завод 

искуственных кож», Білорусь 

66 Шкірзамінник на трикотажній основі 

(вінілісшкіра оббивна) "ВО-ТР-Н"  

ООО "Интерпласт", Білорусь 

67 Оббивний матеріал оброблений 

просочувальною вогнезахисною речовиною  

фірма «RUNOTEX S.A.», Польша 

68 Оббивна тканина з волокна Trevira CS для 

крісел вагонів рухомого складу  

ТОВ «НВП «РІСТ», Запоріжська 

обл., Україна 

69 Оббивний матеріал для крісел для 

залізничного транспорту 

“DAE WON KANG UP Co. ”, 

Корея 

70 Зразки оббивної тканини арт. 867  "WPPHU JANUSZ 

KUCHARSKI", Польща 

71 Зразки оббивної тканини "LAROS-6/155 

85% WV 15% PA" (артикул 6892)  

"HERBERT KNEITZ® GMBH", 

Австрія 

72 Оббивний матеріал, що оброблений 

просочувальною композицією  

«Astromal», Польща 

73 Оббивна тканина марки "KIEV CS" "Spandauer Velours GmbH & Co. 

KG", Німеччина 

74 Оббивний матеріал, що оброблений 

просочувальною композицією  

Фірма «GROWAG», Польща 

75 Оббивка пасажирського крісла для 

залізничного транспорту 

фірма «BORCAD cz 

s.r.o./Holdsworth», Чехія 

76 Шкіра фірми «BOXMARK Leather ChbH  

Co KG» для оббивки крісел пасажирських  

фірма «Grammer Railway Interior 

CmbH», Німеччина 

77 Тканина Velour 7348 Rail Vigor виробництва 

фірми HOLDSWORS 

фірма «Grammer Railway Interior 

CmbH», Німеччина 

78 Тканина арт. 7450 US/OG,  фірма «Runotex S.A.», Польша 

 79 Тканина арт. 5392/WO/WP2/OG/T  

80 Тканина арт. 8637 US/OG 

81 Тканина з нитки поліефірної ("Версия")  ПАО "Узор", Росія  

79 Тканина, "Березка" 

80 Оббивна тканина "LAROS-6/155 85% WV 

15% PA 85%"  

"HERBERT KNEITZ® GMBH",  

Австрія 

81 Оббивна тканина марки "KIEV CS" фірма "Spandauer Velours GmbH 

& Co. KG" (Німеччина) 

82 Оббивний матеріал для крісел для 

залізничного транспорту 

“DAE WON KANG UP Co., Ltd. 

SEONGWAN PLANT”, Korea 

83 Оббивний матеріал, що оброблений «BORCAD», Чехія 
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просочувальною композицією  

84 Оббивний матеріал, що оброблений 

просочувальною композицією  

«Astromal», Польща 

85 Оббивний матеріал з тканини для 

виготовлення сидінь які встановлюються в 

модельному ряді автобусів АС-Р 

виготовлених на базі  автобусів ПАЗ 

Apotessile Zp.zp.o.o.  Broni 

Pancernej, 68-200, Zary, Poland 

86 Компактний ламінат (KRONO-COMPACT) 

для вистилання надвіконних отворів, стель 

фірма «HPL Pustków Sp. z o.o.», 

Польща 

87 Зразки фанери, облицьованої паперово-

шаруватим декоративним пластиком 

НВО "Ріст", Україна 

88 Пластик декоративного паперово-

шаруватого "High Press Laminate"  

"Gentas General Metal Sanayi ve 

Ticaret", Туреччина 

89 Плити з PVC-CAW-FR  фірма «Simona AG», Німеччина 

90 Плита дерево-волокниста тверда з 

лакофарбовим покриттям  

ТзОВ «Уніплит», Україна 

91 Пластикова панель для залізничного 

транспорту 

«PM-Plastic, spol. s r.o.», Чехія 

92 Пластик декоративний паперово-шаруватий 

HPL  

"Plastics Group Sp. z o.o.", 

Польща 

93 Панелі стелі для залізничного транспорту «HEREX, VAGONKA-DŘEVO 

s.r.o.», Чехія 

94 Покриття стін для залізничного транспорту «VAGONKA-DREVO», Чехія 

95 Пластик листовий термопластичний 

полівінілхлоридний PVC/Acrylic 

«BOLTARON» Performance 

Product, LLC, США 

96 Пластик декоративний паперово-шаруватий  "STYLAM INDUSTRIES 

LIMITED", Індія 

97 Компактний ламінат (KRONO-COMPACT) 

для вистилання надвіконних отворів, стель 

«HPL Pustków Sp. z o.o.», 

Польща. 

98 Пластик декоративний паперово-шаруватий 

"СЛОПЛАСТ ТГ"  

ООО "Завод слоистых 

пластиков", Росія 

99 Пластик декоративний паперово-шаруватий 

"HPL"  

"ABET LAMINATI S.p.A." , 

Італія 

100 Панелі, що облицьовані декоративним 

паперово-шаруватим пластиком  

ТОВ "Завод слоистых 

пластиков", Росія 

101 Пластикат декоративний паперово-

шаруватий марки «Фламінат» 

ОАО «СЛОТЕКС», 

Росія 

102 Панелі стелі для залізничного транспорту «HEREX, VAGONKA-DŘEVO 

s.r.o.», Чехія 

103 Пластик декоративний паперово-шаруватий 

високого тиску (HPL)  

"Greenply Industries Limited", 

Індія 

104 Ламінат (пластик паперово-шаруватий) 

високого тиску Resopal Compact   

«Resopal GmbH», Німеччина 

105 Ламінат (пластик паперово-шаруватий) 

високого тиску Resoplan F  

«Resopal GmbH», Німеччина 

106 Пластик паперово-шаруватий декоративний 

(ламінат) 

«KRONOSPAN Sp.Z.o.o.», 

Польща 

107 Плити з ПВХ PVC-CAW-FR  «Simona AG», Німеччина 

108 Покриття з ПВХ для підлоги на тепло-  “Graboplast”, Угощина 
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звукоізолюючій основі марки  

109 Покриття для підлоги з ПВХ “JEIL DECO Co., Ltd”, Корея 

110 Матеріал полівінілхлоридний гетерогенний  

для покриття підлоги 

“UNILIN BVBA” , Belgium 

(Бельгія) 

111 Покриття підлоги ПВХ для залізничного 

транспорту 

 «ANVI TRADE s.r.o./ ALTRO», 

Чехія 

112 Гомогенне покриття для підлоги 

полівінілхлоридне «Eminent» 

“Tarkett AB” Sweden, Швеція 

113 Покриття для підлоги полівінілхлоридне  

гетерогенне “POLYFLOR” 

“Polyflor Ltd”, (Велика Британія) 

114 Покриття для підлоги полівінілхлоридне – 

Rekord 43 

ТзОВ «ТАРКЕТТ ВІНІСІН», 

Україна 

 115 Покриття для підлоги полівінілхлоридне - 

Rekord 42 

116 Покриття для підлоги полівінілхлоридне - 

«Prisma» 

117 Покриття для підлоги полівілхлоридне 

«Acczent Universal T» 

118 Покриття для підлоги ПВХ гетерогенне 

ACCZENT, CENTURY. 

119 Тафтингове килимове покриття  із 

поліамідної нитки (марки DESSO) 

“ TARKETT BV ”, Нідерланди 

120 Транспортне ПВХ покриття для підлоги 

Altro Transflor Meta 

 «Altro Limited», Англія 

121 Покриття підлоги  модельного ряду 

автобусів АС-Р  

ВАТ «ИСКОЖ», Росія 

122 Лінолеум ПВХ-Авто-люкс ТОВ «ОБС Імп Екс», Росія 

123 Покриття для підлоги полівінілхлоридне "Gerflor", Франція 

124 Каучукове покриття для підлоги  «Artigo S.p.a.», Італія 

125 Лінолеум  LINOECO  2.0  132-050  200 «Armstrong DLW», Німеччина 

126 Покриття з ПВХ (для підлоги) марки 

"Grabiol Stop Color 20 NV" 

"GRABOPLAST Floor Covering 

Manufacturer Ltd", Угорщина 

127 Вінілове покриття для підлоги ТМ 

VINILAM 

«CONTESSE NV.», Бельгія 

128 Килимове покриття «CPT-23 Magnolia Nylon 

Carpet» 

«Milliken M&C Floor Covering», 

США 

129 Покриття для підлоги полівінілхлоридне «Gerflor" 50», Франція 

130 Килимове покриття для підлоги з 

поліамідної нитки   

«Desso B.V.», Нідерланди 

 

131 Килимове покриття для підлоги з 

поліпропіленової нитки  

132 Покриття для підлоги для залізничного 

транспорту 

“JEIL DECO Co., Ltd”, Корея 

 

133 Покриття для підлоги «Ambient»  «Beauflor», Beelgium 

134 Тафтингове килимове покриття для підлоги  «Ege», Данія 

135 Килимове покриття для підлоги  «Brintons Limited», 

Великобританія 

136 Килимове покриття для підлоги  “Balta Industries Nv.”, Бельгія 

137 Килимове покриття для підлоги, розрізний «B.I.G. FLOORCOVERINGS NV» 
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ворс100% поліамід Бельгія 

138 Транспортне ПВХ покриття для підлоги 

Altro Transflor Meta 

«Altro Limited», United Kingdom, 

Великобританія 

139 Покриття каучукове т.м. “REMP®” рулонах «REMP RUBBER 

ENGINEERING MOLDING 

PLASTIC S.p.A.», Італія 

140 Килимове покриття InterfaceFLOR «InterfaceFLOR», Голандія 

141 Покриття килимове для підлоги з 

поліамідних волокон 

 «CONDOR CARPETS B.V.», 

Нідерланди 

142 Покриття килимове для підлоги з 

поліпропіленових волокон 

«VEBE FLOORCOVERINGS 

B.V.», Нідерланди 

143 Текстильне покриття для підлоги поліамідне ТОВ «СИНТЕЛОН УА», Україна 

144 Покриття для підлоги з ПВХ (лінолеум) без 

підоснови  

"LENTEX S.A.", Польща 

145 Покриття килимове поліамідне для підлоги «Modulyss N.V.»,  Бельгія 

146 Килимове покриття для підлоги «Halbmond» «Halbmond Teppichwerke GmbH», 

Німеччина 

147 Покриття для підлоги полівінілхлоридне 

«Emerald» 

ТОВ «ФОРБО КАЛУГА» 

Російська Федерація 

148 Килимове поліамідне покриття «Flotex» «FORBO-FLOORING UK 

LIMITED», Великобританія 

149 Покриття з ПВХ для підлоги «LG Hausys Ltd», Korea 

150 Тафтингове килимове покриття для підлоги 

«Two Points 7760»  

TOUCAN-T Carpet Manufacture 

GmbH, Німеччина  

151 Занавіски для залізничного транспорту “JEIL DECO Co., Ltd”, Корея 

152 Тканина для штор залізничного транспорту  «Interior Technology», Чехія 

153 Текстильний матеріал ролетних штор ТМ 

ВТ Exact (тканина типу Vista 0171). 

 «ВТ Exact GmbH», 

Німеччина 

154 Ролетні штори (із вогнетривкої тканини) 

«Fiberglass Screen» 

ТОВ «ЗГОДА», Україна 

155 Тканина з синтетичних волокон «Griva» для 

штор (занавісок) 

 «Griva S.p.F.», Італія 

156 Матеріал «ГАМАТЕРМ-2» для 

виготовлення штор для ролет  

ТОВ «Укрпромвпровадження 

ЛТД», Україна  

 157 Матеріал термостійкий "ГАМАТЕРМ
®

-3 

арт.1" (на основі склотканини з 

двостороннім кремнієорганічним 

покриттям)  

158 Матеріал на основі склотканини марки 

«ГАМАЛАЙТ-2» 

159 Тканина "MUNCHEN BO-FR-5350" (для 

ролет (завіс) пасажирських вагонів)  

"Coulisse B.V.", Нідерланди 

 

160 Тканина "Screen SCR-3010" (для ролет 

(завіс) пасажирських вагонів)  

161 Тканина для виготовлення ролетних штор 

"Vista"  

"Verseidag INDUTEX GmBH", 

Німеччина 

162 Занавіски для залізничного транспорту “JEIL DECO Co., Ltd”, Korea 

163 Текстильний матеріал ролетних штор  «ВТ Exact GmbH», Німеччина 
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Конструкційні матеріали 

164 Матеріал PRAL (штучний камінь), який 

застосовується для стільниці меблів, 

оброблення кутів меблів 

«ABET LAMINATI», Італія 

165 Короб захисний із склопластику для 

контактної рейки, кришка  

ТОВ «Ескає», Україна 

166 Вироби конструкційні полімерні 

склокомпозиційні на основі ізофталевої 

поліефірної смоли Корезинпол 344  

ТОВ «Морський спеціалізований 

порт Ніка-Тера», Україна 

167 Композитний матеріал DuPontTM  Corian® “DuPont de Nemours International 

S.A.”, Швейцарія 

168 Каркас сидіння ТзОВ «Компанія ВЕЕМ-

металавтопром», Україна 

169 Компаунд Э05 Дез ТОВ «Пластик-Строймаркет», 

Російська Федерація 

170 Поліамід ПА6-ТМ20-1 ТОВ «Гродно Азот»,  Беларусь 

171 Термопласт Tarnamid T27 GF 30vo “Ster Sp.zo.o.”, Польша 

172 Ненасичена поліефірна смола «Корезінпол 

СГ» 

ТОВ «Колор С.І.М.», Україна 

173 Компаунд епоксікаучуковий «Макро АСТ» Концерн «Макротех», Україна 

174 Вироби із склопластику на основі смоли  

Polymal 1605 Apys 

ТОВ «НВП «РІСТ»,Україна 

 

175 Вироби із склопластику на основі смоли  

Sinolite 3355-w-3 

176 Вироби із склопластику на основі смоли  

Sinolite 5001 

177 Вироби з преміксу згідно з ТУ У 25.2-

25221038-009:2004 

178 Склопластик на основі смоли ПН-ТГ-1 

 

179 Вироби із склопластику  ТОВ "БАРС", Україна 

 180 Склопластик на основі поліефірних 

ненасичених смол 

181 Вироби із склопластику на основі 

ненасиченої поліефірної смоли HETRON F 

805 TF  

ДП «КТБ «Судокомпозит», 

Україна 

 

182 Вироби із склопластику на основі смоли 

CRYSTIC 1355PA 

183 Склопластик за ТУ У 25.2-3217629237 

для вагонів рухомого складу, локомотивів 

ТОВ “ПКВП МДС”, Україна 

 

183 Вироби з пластику ПВХ "PVC-CAW-FR"  

184 Склопластик для облицювання стін та стель 

пасажирських вагонів 

ДНВП «Об’єднання Комунар», 

Україна 

185 Поліефірний склопластик ТОВ «УМС Поліестер», Україна 

 186 Вироби із склопластику "Polyester Scott 

Bader"  

187 Вироби із склопластику (на основі 

поліефірної смоли та скломату фірми "CCP 

Composites"  

ПрАТ "Промдизель" , Україна 
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188 Вироби із склопластику (на основі 

поліефірної смоли виробництва фірми 

"SCOTT BADER" (Англія)  

189 Профілі склопластикові конструкційні  ТОВ «НВО «Сєвєродонецький  

Склопластик», Україна 

 
190 Профілі склопластикові конструкційні з 

сумішшю антипіренів (зі зв’язуючим на 

основі поліефірної смоли "Корезінпол-548"  

191 Пластик спінений PVC-UL  "Plastics Group Sp. z o.o.", 

Польща 

192 Лист АБС-пластику одношаровий ТОВ «ОТІС ТАРДА», м. 

Дніпропетровськ, Україна 

193 Пластик листовий термопластичний 

полівінілхлоридний PVC/Acrylic 

«BOLTARON» Performance 

Product, LLC, США 

194 Склопластик з пресматеріалів  ТОВ "НВО "Сєвєродонецький 

Склопластик", Україна 

195 Листовий вінілпласт ВД, що виготовляється 

згідно з ГОСТ 9639-71 

ТОВ «Модус ЛТД», Україна 

196 Пластик вспінений PVC-UL   Угощіна 

197 Листовий вінілпласт ВД ТОВ «Модус ЛТД», Україна 

198 Фрагменти пластикових сидінь СПН-

4.6830040 на основі поліпропілену  

ТзОВ "БРАШ", Львів 

199 Склопластик для облицювання стін вагонів  ТОВ «АТОР», Україна 

200 Вироби зі склопластика на основі 

поліефірної смоли «Crystic 1355PA» для 

пасажирських вагонів  

ТОВ «ЕСКАЄ», Україна 

201 Фанера важкогорюча облицьована 

декоративним паперо-шаруватим пластиком 

ТОВ «НВП «РІСТ», Україна 

202 Підсилена пластикова панель GFRP з 

одностороннім покриттям фарбою 

“HANKUK Fiber Co., Ltd”, Корея 

203 Підсилена пластикова панель FRP з 

одностороннім покриттям гелькоутом 

“SAM OH IND. CO., LTD”, Корея 

204 Панелі для стін та меблі вагонів, в 

конструкції яких використана фанера, що 

ламінована пластиком „FORMICA”  

 «Pojazdy Szynowe PESA 

Bydgoszcz SA Holding», Польща 

205 Панель віконна для залізничного 

транспорту 

фірма «5M s.r.o./5M»,Чехія 

206 ПВХ профілі ТОВ “Евротехпласт”, Україна 

207 Полівінілхлоридний профіль для вікон «Rehau Sp. Z o.o.», Польща 

208 Профілі полівінілхлоридні для вікон ТОВ «Євротехпласт», Україна 

209 Алюмінієвий композитний матеріал 

Reynobond 55 FR 

“Alcoa Architectural Products”, 

Франція 

210 Панель алюмінієва багатошарова (осердя із 

сотового алюмінію) 

“Hongseong industrial Co., Ltd”, 

Seoul, Korea 

211 Панелі алюмінієві композитні ТМ Алюфас, 

типів: ПАК 6000.1000.3; ПАК 6000.1000.4 

ТОВ «Інвестиційна компанія 

«Метал України», Україна 

212 Зразки матеріалу елементів 

протиосколкового захисту "AP-FRL01"  

ТОВ "КМ ДІСТІ", Україна 

213 Органічне листове скло марки Plazeryl  «Plasit 2001 A.C.S.Ltd», Ізраїль 

214 Листи хвилясті полістирольні SALUX «VWP Nink GmbH», Німеччина 
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215 Зразки матеріалу переходу герметичного 

міжвагонного 

HÜBNER GmbH & Co. KG", 

Німеччина 

216 Плівка полівінілхлоридна пластифікована 

марки ПГП  

ТОВ «Вінісан», Україна 

217 Плівка полівінілхлоридна технічна 

важкогорюча  

ПАТ «Слов'янський завод 

«Тореласт», Україна 

Електротехнічна продукція, пластикати та компаунди 

218 Кабельний короб ПВХ Novar ED&S, Великобрітанія 

219 Розподільча коробка типу WKE 5 – 15 х 6
2
 

арт. 86050501 

“Gunther Spelsberg 

GmbH+Co.KG”, Німеччина 

220 Ізоляція шин системи силових збірних 

шинопроводів торгової марки "HERCULES" 

серії 630-6400А  

"DKC EUROPE S.R.L.", Італія 

221 Ізоляційний матеріал систем магістральних 

шин (шинопроводів) Canalis типів KSA 

“Schneider Electric Industries 

SAS”, Франція 

 222 Ізоляційний матеріал систем магістральних 

шин (шинопроводів) Canalis типів KTA, 

KTC 

2233 Матеріал ізоляції струмопровідних 

елементів систем електричних силових шин 

(шинопроводів) типу "Canalis KT"  

224 Матеріал ізоляції струмопровідних 

елементів систем електричних силових шин 

(шинопроводів) типу "Canalis KS" 

225 Система кабельних коробів з ПВХ торгової 

марки Schneider Electric серії Ultra (типів 

ETK та ISM) 

226 Елементи системи шинопроводів серії LX ДП «СІМЕНС УКРАЇНА», 

Україна 

 
227 Елементи системи шинопроводів серії LD 

228 Елементи системи шинопроводів серії LR 

229 Матеріал ізоляції струмопровідних 

елементів систем електричних силових шин  

"GRAZIADIO&C. S.P.A." , Італія 

230 Кабельний короб з ПВХ серії 

"WDK60110RW"  

"OBO BETTERMANN GmbH & 

Co. KG", Німеччина 

231 Система кабельних коробів для 

електропроводок з ПВХ ТМ "ІЕК"
®
  

ТОВ "ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ", 

Росія 

232 Труби гофровані з поліаміду для ізоляції 

проводів і кабелів  

ПрАТ «Діелектричні кабельні 

системи України», Україна 

 233 Труби гнучкі армовані з 

електроізоляційного матеріалу (ПВХ) 

234 Труби тверді електроізоляційні з ПВХ 

235 Гофрований кабельний трубопровід із ПВХ «FRANKISCHE ROHRWERKE 

Gebr Kirchner GmbH&Co», 

Німеччина 
236 Жорсткий кабельний трубопровід із ПВХ 

237 Кабельні канали пластикові з ПВХ та 

аксесуари до них  
«Bettermann CmbH  Co», 

Німеччина 

238 Зразки ПВХ пластикату для заповнення 

марки "Лоусгран


 33611" 

ТОВ фірма «Промінвест 

Пластик», Україна 

 239 Зразки ПВХ пластикату для оболонки марки 



309 
 

№ 

п/п 

Найменування матеріалу Виробник 

"Лоусгран


 23511" 

240 Зразки ПВХ пластикату для ізоляції марки 

"Лоусгран


 13411" 

241 Пластикат марки ІО 45-12 

242 Пластикат ПВХ марки «Лоусгран ® 2010» 

243 Пластикат ПВХ марки «Лоусгран  ППО 

30-35» для захисної оболонки кабельних 

виробів 

ТОВ фірма «Промінвест 

Пластик», Україна 

 

244 Пластикат ПВХ марки «Лоусгран  ППІ 30-

30» для ізоляції струмопровідних жил 

кабелів 

245 Композиція безгалогенна для заповнювання 

марки Промвулк
®
 33100 

246 Композиція безгалогенна для оболонки 

марки Промвулк
®
 23100 

247 Композиція безгалогенна для заповнювання 

марки Вінтес
®
 3020,  

248 Композиція безгалогенна для оболонки 

марки Вінтес
®
 2010 

249 Композиція безгалогенна для ізоляції марки 

Вінтес
®
 1110 

250 Пластикат ПВХ для ізоляції кабелів 

пониженої пожежонебезпеки Danviln CIA-

LS 

ЗАТ «Падана Кемікал 

Компаундс», Україна 

 

251 Пластикат ПВХ для оболонки кабелів 

пониженої пожежонебезпеки Danviln CSA-

LS 

252 Пластикат ПВХ для кабелів пониженої 

пожежної небезпеки  

253 Пластикат ПВХ «Нетопласт» марки НГ 30-

32 (чорний) ТУ У 24.1-33781676-015:2008 

ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТД 

Пластмас-Прилуки», Україна 

254 Пластикат ПВХ типу ПП, марки ППІ 30-30 

255 Пластикат ПВХ типу ПП, марки ППО 30-35 

256 Зразки ПВХ пластикату марки ІО 45-12  

257 Полімерна композиція, яка не містить 

галогенів FM 1239 

ТОВ «КРОК Г.Т.» Україна 

 

258 Композиція, яка не містить галогенів 

ECCOH 5995 

259 Композиція поліетилену СТ 06/30 

260 Полімерна композиція MP 0251NE70 

(силіконовий еластомер) 

261 Полімерна композиція , яка не містить 

галогенів СС-7760 

262 Зразки заповнювача кабелю силового  

марки "LOCAGuard
® 

DSC 3,6/6 FE180/E30"  

ТОВ "Інтеркабель Київ", Україна 

 

263 Ізоляція кабелю силового  марки 

"LOCAGuard
® 

DSC 3,6/6 FE180/E30" 

264 Ізоляція марки EHX72ESGO фірми Dow 

Corning 

“PRAKAB PRAZSKA 

KABELOVNA, a.s.”, Греція 
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265 Спеціальна ізоляція з кераміко-силіконової 

гуми кабелю електричного EUROSAFE  

“FABRICA TRENTINA 

CONDUTTORI s.r.l”, Італія 

 266 Оболонка кабелю електричного 

безгалогенового EUROSAFE 180 2х1,00 

267 Наповнювач для кабелів електричних 

безгалогенових типу N2XH, NHXH  

KABTEK Kablo Insaat Tic.ve 

San.Ltd.Sti., Туреччина 

 268 Оболонка для кабелів електричних 

безгалогенових типу N2XH, JE-H(St)H…Bd  

269 Ізоляція для кабелів електричних 

безгалогенових типу N2XH, NHXH  

KABTEK Kablo Insaat Tic.ve 

San.Ltd.Sti., Туреччина 

270 Ізоляція для кабелю електричного 

безгалогенового типу JE-H(St)H…Bd  

KABTEK Kablo Insaat Tic.ve 

San.Ltd.Sti., Туреччина 

271 Оболонка кабелів NHXH FE 180/E90  «ERSE  KABLO  IMALATI  SAN. ve 

TIC. LTD. STI.», Туреччина 

 
272 Ізоляція кабелів NHXH FE 180/E90 

273 Наповнювач кабелів NHXH FE 180/E90 

274 Пластикат кабелю типів: ОМ1, ОМ2, ОМ3  «Legrand S.A.», France, Франція 

 275 Пластикат кабелю типів: U/UTP, F/UTP 

276 Пластикат кабелю зв'язку коаксильного 

абонентського 

«CommScope Inc.», США. 

277 Ізоляція жили кабелю JZ – 500 НМН  «HELUKABEL GmbH»,  

Німеччина 278 Оболонка кабелю JZ – 500 НМН  

279 Оболонка для кабелів типу HSLCH-JZ/-OZ «Klaus Faber AG», Німеччина 

 280 Ізоляція для кабелів типу HSLCH-JZ/-OZ 

281 Наповнювач для кабелів типу HSLCH-JZ/-

OZ 

282 Заповнювач для кабелю електричного типу 

N2XH, N2XCH 

«Zakłady Kablowe Bitner, Celina 

Bitner», Польща 

 283 Ізоляція для кабелю електричного типу 

N2XH, N2XCH 

284 Оболонка для кабелю електричного типу 

N2XH, N2XCH 

285 Кабель електричний типу N2XH, N2XCH 

286 Кабель електричний безгалогеновий типу J-

H(St)H…Bd 

KABTEK Kablo Insaat Tic.ve 

San.Ltd.Sti., Туреччина 

 287 Кабель електричний безгалогеновий типу 

NHXH FE180/E90 

288 Кабель електричний безгалогеновий типу 

JE-H(St)H…Bd FE180/E30-E90 

289 Кабель електричний безгалогеновий типу 

N2XH 

290 Кабель марки РкПГнг(А) – FRHF  ТОВ «Інтеркабель Київ», Україна 

291 Провод типу «БПДО» Завод «Беларуськабель», 

Біларусь 

292 Провод типу «NSGAFOU 1,8-3 kV» «AristonCavi», Італія 

293 Кабель марки КМВСнг-FRLS  ТОВ «АЛАЙ», Україна 

 294 Кабель вогнестійки марки « LAN»  

295 Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E90  ТОВ “Запорізький завод 

кольорових металів», Україна 

296 Кабель силовий вогнестійкий марки Başoğlu Basoglu Kablo, Istanbul, Туречина 
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N2XH  

297 Кабель марки (N)НXH FE 180/E30 – J ТОВ «ТФ Кабель Україна», 

Україна 

298 Кабель контрольний типів HSLCH-JZ/-OZ «Klaus Faber AG», Німеччина 

299 Сигнальний кабель ALARM CABLE 8x0.22 

LSON  

“ FABBRICA TRENTINA 

CONDUTTORI S.r.l.», Італія 

300 Кабель силовий, вогнестійкий марки 

КМПвВЭнг-FRHF (JE-H(St)H BD   

ПАТ «Одеський кабельний завод 

«ОДЕСКАБЕЛЬ», Україна 

 301 Кабель силовий, вогнестійкий марки 

ПвПГнг-FRHF (NHXH-FE 180/E90)  

302 Кабель електричний неекранований 

безгалогеновий EUROSAFE 180 2х1,00 

“FABRICA TRENTINA 

CONDUTTORI s.r.l”, Італія 

303 Кабель монтажний зі спеціальними 

характеристиками вогнестійкості марки "JE-

H(St)H 1×2×0,8 FE180/E90"  

ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", 

Україна 

 

304 Кабель силовий зі спеціальними 

характеристиками вогнестійкості марки 

"(N)HXH FE180/E30 2×1,5 мм
2
" 

305 Кабель марки JE-H(St)H…Bd FE180/E30  ТОВ "Торговий дім "Північна 

Кабельна Компанія", Україна 306 Кабель марки (N)HXH FE180/E30 2×1,5 

307 Кабель BiT LiHCH 3 ×1,0 мм
2
 300/300 "Zakłady Kablowe Bitner, Celina 

Bitner", Польща 

308 Кабель ВВГнгд 3×1,5 ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО", 

Україна 309 Кабель КВВГнг-LS 

310 Кабель безгалогеновий, вогнестійкий марки 

JЕ-H(ST)H 

«HASTEL KABLO ELEKTRIK 

INSAAT MAKINE IMALAT 

TAAHHUT TICARET VE 

SANAYI LIMITED SIRKETI», 

Туреччина 

311 Кабель вогнестійкий, безгалогеновий, 

торгової марки Hastel Kablo® NHXH FE 

180/E30  

312 Кабель 3х1,5 NHXH FE180/E90 «TǗMKA KABLO SANAYI 

A.S.», Туреччина 

313 Кабель силовий з пластмасовою ізоляцією 

марок ВВГ ндг (LS), АВВГ ндг (LS), ВВГ  

ВАТ «Донбаскабель», Україна 

 

314 Кабель контрольний з пластмасовою 

ізоляцією марок КВВГ ндг (LS) 

315 Кабель силовий марки ВВГнгд-FR 4х70 ЗАТ завод «Південькабель», 

Україна 

316 Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E90 

4x240мк 

ТОВ “Запорізький завод 

кольорових металів», Україна 

 317 Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E90 

4x10oк 

318 Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 

3x4oк (N) 

319 Кабель ERVITAL JE-H(St)H…Bd FE180 E30 «ERSE  KABLO  IMALATI  SAN. ve 

TIC. LTD. STI.», Туреччина 

 
320 Кабель ERVITAL JE-H(St)HQH FE180 E30 

321 Кабель JE-H(ST)H FE180 

322 Кабель контрольний типів HSLCH-JZ/-OZ  «Klaus Faber AG», Germany  

323 Кабеля марки КВВГЭнг-LS 7×2,5;  ТОВ «КРОК Г.Т.» Україна 

324 Кабель типів: ОМ1, в оболонці LSZH  «Legrand S.A.», France, Франція 
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325 Кабель типів: U/UTP «Legrand S.A.», France, Франція 

326 Кабель зв'язку коаксильний  «CommScope Inc.», США. 

327 Кабель JZ – 500   «HELUKABEL GmbH»,  

Німеччина 

328 Кабель ELSACOR RG 6 COAXIAL CABLE «Ningbo Joyeh International Trade 

Co.», Китай 

Лакофарбові матеріали 

1 Sigma topocryl Finish 7355 “Sigma”, Нідерланди 

 2 Sigmamarine Multiprimer 7410 

3 Sigmarin primer LP  7135 

4 Sigmarin RL primer Light 7113 “Sigma”, Нідерланди 

 5 Sigmarin ВTD 7238 

6 Sigmarine Alu primer ZP braun 

7 Sigmarine aluminium HR 7260 

8 Sigmaweld MC  7177 

9 Sigmasteel QD 7155 

10 Sigmarin primer LP (LEAD FREE) 7135 

11 Sigmaferro primer ZP 7131 

12 Sigma silicate MC 7568  

13 INTERBOND 551 GRAY KАА 500 “International Paint”, Нідерланди 

 14 INTERBOND 808 BUFF KRA 850 

15 INTERBOND DECK/HOLDCOAT KDL 274 

16 INTERCHLOR 37 HIGH BUILD LPL 786 

17 INTERCLENE 245 RED BQA241 

18 INTERGARD 263 LIGHT GRAY FAJ 034 

19 INTERGARD 276 

20 INTERGARD 400 DARK GRAY EPA 001 

21 INTERGARD 475 HS 

22 INTERHANE  870 CC/CCA315 

23 INTERLAC 665 ALKYD FINISH BLACK 

CLY 999 

24 INTERLAC FINISH BLUE CLB 915 

25 INTERLINE 204 WHITE THA 200  

26 INTERLINE 850 

27 INTERLINE 904  BUFF ; TCA 933 

28 “Star Maling” THINNER 33 “Star Maling”, Норвегія 

 29 ZINC DUST; “Star Maling”  

30 CARBO ZINC; “Star Maling”  

31 “Star Maling” THINNER 45 

32 “Star Maling” THINNER10 

33 CARBOTHANE 133HG 

34 LZI PRIMER 

35 TFA-10 

36 EVAMARINE FINISH   

37 CARBOLANE E 19 PRIMER; Part A 

38 CARBOLANE E 19 PRIMER; Part В 

39 CARBOLINE 187 HFP FINISH; Part A 

40 CARBOLINE 187 HFP PRIMER; Part B 

41 CARBOLINE 891; Part А 
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42 CARBOGUARD 891; Part B 

43 EMAJL HEMPALUX 52940 “Hempel”, Хорватія 

 44 HEMPADUR  MULTI-STRENGTH 45750 

45 HEMPALIN RED LEAD 12370 

46 HEMPADUR 17630 

47 HEMPADUR 17639 

48 HEMPADUR 3573 

49 HEMPADUR 45080 

50 СHUGOKU Nova 5000 Base “СHUGOKU”, Японія 

51 СHUGOKU Welbond HM “СHUGOKU”, Японія 

52 ЭЛАКС – 301; “Элакс”, Україна 

 53 ЭЛАКС  КФ 5025 

54 ЭЛАКС  Р-197 

55 ЭЛАКС – ХС – 413 

56 ЭЛАКС 646 

57 ЭЛАКС АК-112;  

58 ЭЛАКС АК-119 

59 ЭЛАКС АК-182 

60 ЭЛАКС АК-515;  

61 ЭЛАКС БТ-5110;  

62 ЭЛАКС ВД-АК-100  

63 ЭЛАКС грунт АК-070  
64 ЭЛАКС емалі ПФ-115 

65 ВЫМПЕЛ    ФЛ-03Ж “ВЫМПЕЛ”, Україна 

 66 ВЫМПЕЛ     ФЛ-03К 
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                                                   ДОДАТОК 2   

  Таблиця 

       Перелік компонентів, що входять до складу полімерних матеріалів, їх нормативи та токсикологічні характеристики  
№ 

п/

п 

Найменування  

хімічної 

речовини 

CAS № DL50, 

мг/кг 

CL50, 

Мг/м
3 

ГДК рз 

мг/м
3
 

Клас 

небез- 

пеки 

ДУ для 

ПМ, 

мг/м
3
 

ГДК сд 

мг/м
3
 

Клас  

небез- 

пеки 

Особливості токсичної дії 

Кумул. 

власти- 

вості 

Репродук- 

тивна ток-

сичність 

Канце-

рогенн

а дія 

Алер-

генна 

дія 

Акрилати 

1 Акрилонітрил 107-13-1 100 350 0,5 2 0,03 0,03 2 СВ В СВ СВ 

2 Акролеїн (К=200) 107-02-8 46 - 0,2 2 0,03 0,001 2 СВ О - СВ 

3 Бутилакрилат 

(К=1333) 

141-32-2 4000-

8000 

35000 10 3 0,0007

5 

0,0075 2 - - - - 

4 Бутилметакрилат 

(К=3000) 

97-88-1 2000

0 

800 30 4 0,15 0,01 2 О - - - 

5 Метилакрилат 

(К=500) 

96-33-3 350 >9300 5 3 0,001 0,01 4 - В В - 

6 Метилметакрилат 

(К=1000) 

80-62-6 8700 - 10 3 0,001 0,01 3 О В - - 

Неграничні вуглеводні 

7 Дивініл (бутадієн) 106-99-0 5500 259000 100 4 1,0 1,0 4 - О - - 

8 Ізопрен 78-79-5 5000 150000 

Limac 

2200 

40 4 - 0,5 

 

3 - - - - 

Граничні вуглеводні  

9 Гексан 110-54-3 - - 300 4 - 60 4 - - - - 

10 Сольвент нафта 64742-95-

6 

- - 100 4 - - - - - - - 

11 Уайт-спирит 8052-41-3 - Limac 

2000 

300 4 - - - - - - - 

Альдегіди 

12 Ацетальдегід 

(К=500) 

75-07-0 1930 - 5 3 0,01 0,01 3 - - - - 

13 Масляний альдегід 

(К=667) 

123-72-8  44600 5 3 - 0,0075 3 - - - - 

14 Формальдегід 

(К=167) 

50-00-0 385 ≤400 0,5 2 0,003 0,003 2 О В В В 

Кетони 

15 Ацетон 

(К=571) 

64-64-1 9750 >150000 200 4 0,35 0,35 4 - В - - 
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№ 

п/

п 

Найменування  

хімічної 

речовини 

CAS № DL50, 

мг/кг 

CL50, 

Мг/м
3 

ГДК рз 

мг/м
3
 

Клас 

небез- 

пеки 

ДУ для 

ПМ, 

мг/м
3
 

ГДК сд 

мг/м
3
 

Клас  

небез- 

пеки 

Особливості токсичної дії 

Кумул. 

власти- 

вості 

Репродук- 

тивна ток-

сичність 

Канце-

рогенн

а дія 

Алер-

генна 

дія 

16 Метилетилкетон 

(К=2000) 

78-93-3 3000 40000 200 4 0,25 0,1 - - - - - 

17 Циклогексанон 

(К=250) 

108-94-1 1800 Limac 

2000 

10 3  0,04 3 - - СВ - 

Ароматичні вуглеводні 

18 Бензол 71-43-2 4600 45000 5 2 0,08 0,1 2 - В СВ - 

19 Ізопропілбензол 

(кумол) (К=3571) 

98-82-8  24700 

Limac 

500 

50 4 0,01 0,014 4 - В - - 

20 Етилбензол 

(К=2500) 

100-41-4 >200

0 

 50 4 - 0,02 3 - В - СВ 

21 Ксилоли 

(К=250) 

1330-20-7  50000 

Limac 

400 

50 3 0,2 0,2 3 - В - - 

22 Стирол (вінілбензол) 

(К=5000) 

100-42-5 5000 9500 10 3 0,002 0,002 2 О В СВ - 

23 α-метилстирол 

(К=125) 

98-83-9 1000

0 

Limac 

40 

5 3 - 0,04 3 О - - В 

24 Толуол 

 

108-88-3 300-

7000 

>35000 50 3 0,6 0,6 3 СВ В - - 

25 Псевдокумол 95-63-6   1 3 0,01 0,015 2 - - - - 

26 Фенол 108-95-2 500 330 0,3 2 0,01 0,003 2 О СВ В - 

27 Фурфурол 

(К=750) 

98-01-1 125 >5000 30 3 0,05 0,04 3 О СВ  В 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

28 Бенз(а)пірен (К=100) 50-32-8 - - 0,0001

5 

1 - 1 нг/м
3
 1 - - СВ - 

29 Дифенілолпропан 

(бісфенол А) 

(К=125) 

80-05-7 8000 - 5 3 0,003 0,04 - О СВ В - 

Спирти 

30 Етанол(К=200) 64-17-5 - - 1000 4 - 5,0 4 - - - - 

31 Бутанол 71-36-3 603 - 10 3 - 0,1 3  - - - 

32 Ізобутанол 78-83-1 2460 - - - 0,1 0,1 4 В В - - 

33 Ізопропанол 67-63-0 5000 - 10 3 - 0,6 3  В - - 
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№ 

п/

п 

Найменування  

хімічної 

речовини 

CAS № DL50, 

мг/кг 

CL50, 

Мг/м
3 

ГДК рз 

мг/м
3
 

Клас 

небез- 

пеки 

ДУ для 

ПМ, 

мг/м
3
 

ГДК сд 

мг/м
3
 

Клас  

небез- 

пеки 

Особливості токсичної дії 

Кумул. 

власти- 

вості 

Репродук- 

тивна ток-

сичність 

Канце-

рогенн

а дія 

Алер-

генна 

дія 

34 Метанол 67-56-1 1000 >50000 5 3 0,5 0,5 3 СВ В - - 

35 Етиленгліколь 107-21-1 1300

0 

Limac 

2000 

5 3 0,3 1,0 - О В - - 

36 Диетиленгліколь 111-46-6 2070

0 

>800 - - 0,0002 0,2 4 О О О - 

Ефіри 

37 Бутилацетат (К=500) 123-86-4 7700 - 50 4 0,1 0,1 4 - - - - 

38 Вінілацетат 108-05-4 2920 4700 10 3 0,15 0,15 3 О О - - 

39 Дибутилфталат 84-74-2 1000

0 

250000 

Limac 

200 

0,5 2 0,05 0,1 

 

- В В  В 

40 Диоктилфталат 117-81-7 3000

0 

- 1 2 0,05 0,05 2 СВ В О - 

41 Диетилфталат 84-66-2 1000

0 

- - - - 0,01 - В СВ - - 

42 Диметилфталат 131-11-3 8200 10000 - - 0,05 0,007 2 В В - - 

43 Диетиловий 

етер 

60-29-7 1760 Limac 

5000 

- - - 0,6 4 - - - - 

44 Етилацетат 

(К=500) 

141-78-6 5000 45000 

Limac 

5000 

50 4 0,1 0,1 4 О В - - 

45 Метилацетат 

(К=1429) 

79-20-9 - - 100 4 0,05 0,07 4 В - - - 

Броморганічні антипирени 

46 Гексабромцикло-

додекан 

25637-

99-4 

3194-55-6 

>500

0 

- 10 4 - 0,1 - - В - - 

47 Декабромдифеніл-

оксид 

1163-19-5 >500

0 

- 5 2 - 0,05 - - В - - 

Галогенопохідні 

47 Вінілхлорид 75-01-4 500 

Limch

100 

100 1 1 0,005 0,01 1 О - В - 

49 Дихлоретан 1300-21-6 770 5000 

Limac 

10 2 0,1 1,0 2 СВ - - - 
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№ 

п/

п 

Найменування  

хімічної 

речовини 

CAS № DL50, 

мг/кг 

CL50, 

Мг/м
3 

ГДК рз 

мг/м
3
 

Клас 

небез- 

пеки 

ДУ для 

ПМ, 

мг/м
3
 

ГДК сд 

мг/м
3
 

Клас  

небез- 

пеки 

Особливості токсичної дії 

Кумул. 

власти- 

вості 

Репродук- 

тивна ток-

сичність 

Канце-

рогенн

а дія 

Алер-

генна 

дія 

500 

50 Епіхлоргідрин (К=250) 106-89-8 140 >4000 1 2 0,02 0,004 

 

2 О В О В 

51 Хлоропрен (К=2500) 126-99-8 450 3480 5 3 0,002 0,002 2 - - - - 

52 Хлорбензол 108-90-7 2400  100/50 3 - 0,1 3 - СВ СВ - 

Органічні кислоти та ангідриди 

53 Уксусна кислота 64-19-7   5 3 - 0,06 3     

54 Малеїновий  

ангидрид 

108-31-6 465 Limac 

100 

Limir7,5 

1 2 0,05 0,05 2 - - - - 

55 Фталевий ангідрид 85-44-9 1500 >100 1 2 0,02 0,02 2 О В О - 

Ізоціанати 

56 Гексаметиленді-

ізоціанат 

822-06-0 350 - 0,05 1 0,0001 0,001 2 - - - - 

57 Толуілендіізо-ціанат 584-84-9 - - 0,05 1 0,002 0,02 1 - - - СВ 

Діаміни 

58 Гексаметилен-діамін 124-09-4 580  0,1 1 0,001 0,001 2 О СВ В - 

59 Диетиламін (К=1500) 109-89-7 700 5000 30 4 0,05 0,02 4 СВ О - - 

Циклічні аміди 

60 Капролактам 105-60-1 580 300 - - 0,05 0,06 3 О В О В 

Сірковмісні органічні сполуки 

61 Тіурам 97-77-8 600 - - - 0,03 0,03 3 В В В - 

Неорганічні сполуки 

62 Аміак(К=500) 7664-41-7 3800 - 20 4 0,04 0,04 4 - - - - 

63 Водень хлористий 76-47-01-0  2350 5 2 - 0,1 2 - - - - 

64 Водень ціаністий 74-90-8 400  0,3 2 0,002 0,01 2 - - - - 

65 Кадмій 7440-43-9 200 >3-60 0,01 1 - 0,0003 1 В В СВ В 

66 Свинець 

(К=167) 

7439-92-1 >100

0 

- 0,05 1 - 0,0003 1 В В СВ  

67 Оксид вуглецю (ІІ) 630-08-0 - 7700 20 4 - 3,0 4 - - - - 

68 Сірчаний ангидрид 

(К=200) 

7446-09-5 - - 10 3 0,05 0,05 3 - - - - 

 

       Примітка: В – виражена, СВ – слабовиражена, О – дія відсутня; К= ГДКрз/ГДК сд 
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ДОДАТОК 3 

Основні леткі компоненти, які були визначені в модельних умовах 

і підлягають контролю при моніторинговому дослідженні транспортних 

засобів в штатних умовах експлуатації 

Класи полімерів 
Основні мігруючі 

хімічні речовини 

ГДК 

с.д., 

мг/м
3
 Д

іа
п
аз
о
н
 

в
и
зн
ач
ен
и
х
 

к
о
н
ц
ен
тр
ац
ій

 

К
л
ас
 

н
еб
ез
п
ек
и

*
 

О
со
б
л
и
в
о
ст
і 

б
іо
л
о
гі
ч
н
о
ї 
д
ії
 

(з
а 
Г
О
С
Т
 

1
2
.1

.0
0
5
-8

8
) 

Полістирол та його 

сополімери із 

метилметакрилат-

том, 

акрилонітрилом та 

малеїновим 

ангідрідом,  альфа-

метилстиролом, 

бутадієном, етилен-

пропіленом, етилен 

с вінілацетатом 

(сэвілен) 

Стирол 

Ацетон 

Бензол 

Гексан 

Ізопропілбензол  

Толуол 

Метанол 

Етилбензол 

Формальдегід 

Метанол 

Бутанол 

Ацетальдегід 

Акрилонітрил 

Метилметакрилат 

Дибутилфталат 

Малеїновий ангідрид 

0,002 

0,35 

0,1 

60 

0,014 

0,6 

0,5 

0,02 

0,003 

0,5 

0,1 

0,01 

0,03 

0,01 

0,1 

0,05 

0,004-1,8 

0,019-7,8 

0,07-0,97 

3,9-38 

0,08-0,12 

0,04-1,3 

0,3-2,5 

0,017-0,19 

0,002-1,6 

0,3-1,9 

0,08-0,3 

0,05-0,02 

0,02-0,07 

0,006-0,03 

0,01-0,7 

0,01-0,050 

2 

4 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

- 

- 

К 

- 

- 

- 

- 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 

- 

А 

- 

- 

- 

Полівінілхлорид 

жорсткий та 

пластифікований, 

сополімер із 

винилацетатом 

(полівінілацетат), 

вініліденхлоридом 

(полівінілдехлорид)

, бутилакрилатом, 

метилметакрилатом

  

Вінілхлорид 

Водород хлористий 

Дибутилфталат 

Діоктилфталат 

Диетилфталат 

Циклогексанон 

Формальдегід 

Фенол 

Метанол 

Бутанол 

Метилметакрилат 

Етилацетат 

Етилбензол 

0,005 

0,2 

0,1** 

0,05 

0,01** 

0,04 

0,003 

0,003 

0,5 

0,1 

0,01 

0,1 

0,02 

0,003-0,014 

0,012-0,4 

0,05-0,3 

0,02-0,1 

0,005-0,02 

0,02-0,06 

0,002-0,16 

0,02-0,005 

0,3-0,9 

0,08-0,3 

0,005-0,03 

0,05-0,2 

0,01-0,03 

1 

3 

- 

2 

- 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

- 

3 

К 

- 

А 

А 

А 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Фенол-, мочевино-, 

меламін-

формальдегідні 

смоли, сополімери 

с бутадієн-

нитрільним 

каучуком 

Фенол 

Формальдегід 

Аміак 

Метанол 

Ацетальдегід 

Акрилонітрил 

0,003 

0,003 

0,04 

0,5 

0,01 

0,03 

0,002-0,32 

0,02-0,38 

0,02-0,94 

0,3-1,2 

0,05-0,09 

0,02-0,08 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 

- 

А 
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Класи полімерів 
Основні мігруючі 

хімічні речовини 

ГДК 

с.д., 

мг/м
3
 Д

іа
п
аз
о
н
 

в
и
зн
ач
ен
и
х
 

к
о
н
ц
ен
тр
ац
ій

 

К
л
ас
 

н
еб
ез
п
ек
и

*
 

О
со
б
л
и
в
о
ст
і 

б
іо
л
о
гі
ч
н
о
ї 
д
ії
 

(з
а 
Г
О
С
Т
 

1
2
.1

.0
0
5

-8
8
) 

Поліуретани, 

сополімери із 

азідоуретанами, 

фторполімерами на 

основі 

вініліденфториду, 

акрилатами 

Толуілендіізоціанат 

Гексаметиленді-

ізоціанат 

Гексаметилендіамін 

Етиленгліколь 

Ацетон 

Ацетальдегід 

Метанол 

Бензол 

Толуол 

Бутилацетат 

Формальдегід 

Диетиленамін 

Диетиленгліколь 

0,02 

- 

0,001 

1,0 

1,0* 

0,35 

0,01 

0,5 

0,1 

0,6 

0,1 

0,003 

0,02 

0,2 

0,01-0,03 

 

- 

0,8-2,5 

0,22-0,93 

0,14-0,50 

0,006-0,08 

0,2-0,9 

0,06-0,8 

0,3-0,8 

0,07-0,31 

0,002-0,29 

0,01-0,03 

0,1-0,4 

1 

1 

2 

3 

- 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

4 

4 

А, Г 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

К 

- 

- 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 

Синтетичні гуми та 

каучуки 

(сополімери 

бутадієн-

акрилонітрільні, 

бутадієн-стирольні, 

хлоропренові, 

силіковнові, 

фторкаучуки) 

Акрилонітрил 

1,3-бутадієн 

Стирол 

Хлоропрен 

Бенз(а)пірен 

Фенол 

Формальдегід 

Ізопрен 

0,03 

1,0 

0,002 

0,002 

1 нг/м
3 

0,03 

0,03 

0,5 

0,02-0,05 

0,06-1,9 

0,001-0,8 

0,001-0,004 

>1 

0,02-0,005 

0,02-0,32 

0,2-0,7 

 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

А 

- 

- 

- 

К 

- 

К, П, А,  

- 

 

Поліаміди 

(полікапроамід, 

полі капролактам, 

полігексаметиленд

ипамід, 

полігксаметиленсеб

ацинамід, 

поліфталаміди на 

основі терефталевої 

та ізофталевої 

кислот)  

Акрилонітрил 

Гексаметилендіамін 

Капролактам 

Водень ціаністий 

Бензол 

Етилацетат 

Бутанол 

Фенол 

Формальдегід 

Метанол 

Стирол 

Ацетон 

Вінілхлорид 

0,03 

0,001 

0,06 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,003 

0,003 

0,5 

0,002 

0,35 

0,02-0,06 

0,006-0,009 

0,03-0,08 

0,005-0,008 

0,06-0,2 

0,05-0,2 

0,06-0,3 

0,0013-0,004 

0,0017-0,012 

0,03-0,8 

0,001-0,006 

0,15-11,2 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

А 

А 

- 

Г 

К 

- 

- 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 
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Класи полімерів 
Основні мігруючі 

хімічні речовини 

ГДК 

с.д., 

мг/м
3
 Д

іа
п
аз
о
н
 

в
и
зн
ач
ен
и
х
 

к
о
н
ц
ен
тр
ац
ій

 

К
л
ас
 

н
еб
ез
п
ек
и

*
 

О
со
б
л
и
в
о
ст
і 

б
іо
л
о
гі
ч
н
о
ї 
д
ії
 

(з
а 
Г
О
С
Т
 

1
2
.1

.0
0
5

-8
8
) 

Поліолефіни 

(поліетилен 

високого та 

низького тиску, 

поліпропілен, 

сополімери 

пропілену з 

етиленом, 

етіленвінілацетато

м, полібутилен-

терефталатом, 

поліізобутилен) 

Ацетальдегід 

Ацетон 

Бутанол 

Формальдегід 

Оксид вуглецю (II) 

Етанол 

Ізобутанол  

Етилацетат 

Фталевий ангідрид 

0,01 

0,35 

0,1 

0,003 

3 

5,0 

0,1 

0,1 

0,1 

0,04-0,02 

0,019-0,58 

0,06-0,3 

0,001-0,007 

1,2-1,9 

0,8-2,1 

0,06-0,3 

0,05-0,2 

0,05-0,3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

4 

4 

2 

- 

- 

- 

К, П, А, Г 

Г- 

- 

- 

- 

А 

Поліефіри та 

сополімери із 

стиролом, 

акрилатами 

Дибутилфталат 

Ізопропілбензол 

Стирол 

Толуол 

Формальдегід 

Фенол 

Акрилонітрил 

Ацетон 

Бензол 

Етилбензол 

Етилацетат 

Метилетилкетон 

Вінілацетат 

0,1** 

0,014 

0,002 

0,6 

0,003 

0,003 

0,03 

0,35 

0,1 

0,02 

0,1 

0,1** 

0,15 

0,06-0,3 

0,007-0,29 

0,001-0,004 

0,3-1,3 

0,0015-0,19 

0,0012-0,004 

0,016-0,004 

0,13-11,5 

0,06-4,3 

0,01-8,5 

0,05-2,9 

0,04-0,1 

0,08-0,16 

- 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

К, П, А, Г 

- 

А 

- 

К 

- 

- 

- 

- 

Епоксидні смоли та 

сополімери із 

вініловим 

мономером, 

етиленоксидом, 

алилглициловим 

ефіром, акриловою 

кислотою 

Дифенілолпропан 

(бісфенол-А) 

Епіхлоргідрин 

Фенол 

Формальдегід 

Толуол 

Етиленгліколь 

Вінілацетат 

 

0,04** 

0,2 

0,003 

0,003 

0,6 

1,0** 

0,15 

 

0,02-0,06 

0,1-0,4 

0,0015-0,004 

0,002-0,32 

0,02-,1,3 

0,04-0,6 

0,06-0,19 

 

 

2 

2 

2 

3 

- 

3 

 

А 

- 

К, П, А, Г 

- 

- 

- 
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Класи полімерів 
Основні мігруючі 

хімічні речовини 

ГДК 

с.д., 

мг/м
3
 Д

іа
п
аз
о
н
 

в
и
зн
ач
ен
и
х
 

к
о
н
ц
ен
тр
ац
ій

 

К
л
ас
 

н
еб
ез
п
ек
и

*
 

О
со
б
л
и
в
о
ст
і 

б
іо
л
о
гі
ч
н
о
ї 
д
ії
 

(з
а 
Г
О
С
Т
 

1
2
.1

.0
0
5

-8
8
) 

Неотверджені 

ЛФМ 

Дифенілолпропан 

(бісфенол-А) 

Уксусна кислота 

Масляний ангідрид 

Бутилацетат 

Ацетон 

Бутанол 

Бутилацетат 

Метилацетат 

Ксилоли 

Метилакрилат 

-метилстирол 

Бутилакрилат 

Вінілацетат 

Стирол 

Толуол 

Фталевий ангідрид 

Фенол 

Формальдегід 

Хлоропрен 

Епіхлоргідрин 

Циклогексанон 

Уайт-спирт 

 

0,04** 

0,060,00,

0075 

0,1 

0,35 

0,1 

0,1 

0,07 

0,2 

0,01 

0,04 

0,0075 

0,15 

0,002 

0,6 

0,1 

0,003 

0,003 

0,002 

0,2 

0,04 

300 

 

0,02-0,06 

0,03-0,11 

0,0065-0,015 

0,05-0,18 

0,18-0,44 

0,06-0,19 

0,06-0,22 

0,05-0,12 

0,1-0,6 

0,005-0,03 

0,02-0,06 

0,005-0,016 

0,08-0,22 

0,001-0,003 

0,03-0,09 

0,06-0,15 

0,002-0,013 

0,002-0,019 

0,001-0,002 

0,13-0,26 

0,03-0,06 

0,5-22 

 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

- 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

 

А 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

А 

- 

К, П, А, Г 

К 

А 

- 

- 

- 

Примітка: * - ГДК с.д та ** - ОБРВ за «Гранично допустимими концентраціями хімічних 

і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджені ГДСЛ від 

03.03.2015); А – речовини, які здатні викликати алергічні захворювання; К - канцерогени; 

Г – речовини з гостроспрямованим механізмом дії; П – речовини, які викликають 

подразнюючу дію.  
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ДОДАТОК 4 
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ДОДАТОК 5 
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях, 
перелік яких затверджений МОН України 

1. Шафран Л.М., Третьяков А.М., Третьякова Е.В., Пыхтеева Е.Г. 
Экспериментальное обоснование системы биологической профилактики 
профессиональных свинцовых интоксикаций. Гигиена труда. 2004. Вып. 35. 
С. 343-356. (Дисертантом проведені біохімічні дослідження та виконано 
узагальнення результатів). 
2. Третьяков О.М., Тимошина Д.П., Третьякова Е.В. Экспериментальное 
обоснование возможного нефротоксического действия свинецсодержащих 
ЛКМ. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006. № 2(4). С. 81-
86. (Дисертантом проведені біохімічні дослідження та виконано узагальнення 
результатів). 
3. Шафран Л.М., Большой Д.В., Потапов Е.А., Третьякова Е.В. 
Эпителиальные клетки как мишень воздействия малых доз кадмия и ртути. 
Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. №2 (8). С. 123-129. 
(Дисертантом проведені біохімічні дослідження та аналіз результатів 
дослідження). 
4. Третьяков О.М., Третьякова Е.В., Лобуренко А.П., Тимошина Д.П. Гигиена 
и токсикология судовых свинец- и цинксодержащих лакокрасочных 
композиций.  Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. №4 (10). 
С. 32-38. (Дисертантом проведені біохімічні дослідження, аналіз та 
узагальнення результатів дослідження). 

5. Третьякова О.В., Самохіна Н.А., Копа М.Р., Третьяков О.М. Гіпоксичні стани в 

патогенезі метало нефропатій. Актуальные проблемы транспортной 

медицины. 2009. №1 (15). С. 37-44. (Дисертантом сформульована мети та 

методології досліджень, проведені біохімічні дослідження, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження). 

6. Шафран Л.М., Огуленко О.П., Третьякова О.В., Леонова Д.І.  Математичне 

моделювання у проблемі комбінованої дії компонентів полімерних 

матеріалів. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2011. №4 (26). 

С. 13-21. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження для побудови 

математичних моделей, обговорення та узагальнення результатів 

дослідження). 

7. Шафран Л.М., Бабій В.Ф., Третьякова О.В., Леонова Д.І. До проблеми 

токсикологічної та еколого-гігієнічної оцінки бромвміщуючих антипіренів. 

Актуальные проблемы транспортной медицины. 2013. №2 (32). С. 38-49. 

(Дисертантом самостійно проведено ряд експериментальних досліджень, 

аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

8. Леонова Д.И., Третьякова Е.В., Цымбалюк К.К., Шафран Л.М. 

Определение содержания фталевых пластификаторов и броморганических 

антипиренов в биообъектах окружающей среды и продуктах 

термоокислительной деструкции полимерных материалов. Актуальные 

проблемы транспортной медицины. 2013. №4 (34). С. 7-17. (Дисертантом 
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проведено обґрунтування програми досліджень, виконано аналіз отриманих 

даних та узагальнення результатів досліджень).  

9. Шафран Л.М., Третьякова Е.В., Нехорошкова Ю.В., Третьяков А.М. 

Поведенческие реакции как биомаркеры нейротоксичности в гигиенической 

регламентации. Biomedical and biosocial anthropology. 2015. №25. С. 59-65. 

(Дисертантом виконано експериментальні дослідження, проаналізовано та 

узагальнено результати, підготовлено матеріал до публікації). 

10. Shafran L.M., Badiuk N.S., Tretyakova E.V., Golikova V.V., Sidorenko S.G. 

Sustainable transport development in the xxi century begining: hygienic, 

toxicological and ecological aspects. Актуальные проблемы транспортной 

медицины. 2015. №4 (42-2). С. 8-19. (Дисертантом здійснено аналіз 

літератури, підготовлено матеріал до публікації ). 

11. Третьякова О.В. Обґрунтування гранично допустимої концентрації (ГДК) 

препарату «Акумер» (полімеру акрилової кислоти) для водних об’єктів 

рибогосподарського водокористування. Актуальные проблемы 

транспортной медицины. 2015. №1 (39). С. 77-83. 

12. Третьякова Е.В.  Экспериментальное исследование реакций симпато-

адреналовой системы на действие компонентов полимерных материалов. 

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2016. №1 (73). С. 27-34.  

13. Почтарь В.Н., Третьякова Е.В.,  Насибуллин Б.А., Шафран Л.М. 

Структурно-функциональные изменения эндотелия при экспериментальной 

гиперчувствительности замедленного типа. Biomedical and biosocial 

anthropology. 2016. № 27. С. 34-40. (Дисертантом виконано 

експериментальні та біохімічні дослідження, статистичну обробку даних, 

проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено матеріал до 

публікації). 
14. Почтарь В.Н., Насибуллин Б.А., Шафран Л.М., Третьякова Е.В. 
Структурно-метаболические изменения в стенке тонкой кишки у белых крыс 
при экспериментальной гиперчувствительности замедленного типа. Вісник 
проблем біології і медицини. 2017. №1 (135). С. 178-184. (Дисертантом 
виконано експериментальні дослідження, статистичну обробку даних, 
проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено матеріал до 
публікації). 
15. Третьякова Е.В., Михалькова С.Г. Химические маркеры в комплексной 
гигиенической оценке  теплоизоляционных полистирольных  материалов. 
Актуальные проблемы транспортной медицины. 2017. №4 (50). С. 32-45. 
(Дисертантом здійснено аналіз літератури, статистичну обробку даних, 
проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено матеріал до 
публікації). 
16. Третьякова Е.В., Шафран Л.М., Почтарь В.Н., Потапов Е.А. 
Эндотелиальная дисфункция в патогенезе комбинированного действия 
компонентов полимерных материалов. Biomedical and biosocial anthropology. 
2017. №29. С. 83-89. (Дисертантом виконано експериментальні та 
біохімічні дослідження, статистичну обробку даних, проаналізовано та 
узагальнено результати, підготовлено матеріал до публікації).
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17. Браверман В.Я., Кушнерук В.И., Третьякова Е.В., Шафран Л.М. 
Энергоэффективность, энергосбережение и здоровье. Актуальні проблеми 
транспортної медицини. 2018. №1 (51). С. 11-31. (Дисертантом здійснено 
аналіз літератури щодо медико-біологічних критерії безпеки, підготовлено 
матеріал до публікації). 
18. Третьякова Е.В. Экспериментальное изучение комбинированного 
действия компонентов полимерных материалов на состав и соотношение 
жирных кислот в тканях почек. Експериментальна та клінічна фізіологія і 
біохімія. 2018. №2 (82).  
С. 31-36.  
19. Третьякова Е.В. Токсиколо-гигиенические критерии безопасности 
применения теплоизоляционных материалов в строительстве и на 
транспорте. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2018. №3 (53). С. 
107-123.  
20. Третьякова Е.В. Нові підходи до токсиколого-гігієнічної регламентації 
полімерних матеріалів транспортного призначення. Актуальні проблеми 
транспортної медицини. 2018. №4 (54). С.16-31. 

 

Закордонні фахові видання 
21. Самохина Н.А., Третьякова Е.В. Биомаркеры развития 
экспериментальных металлонефропатий. Здоровье и окружающая середа: 
сборник научных трудов. 2011 г. вып.17. С. 107-113. (Дисертантом 
проведений патентно-інформаційний пошук, аналіз літературних даних, 
частина експериментальних досліджень та аналіз отриманих результатів). 
22. Третьякова Е.В. New approaches to integrated toxicological and hygienic 
safety assessment of cables products. Journal of Education, Health and Sport. 
2015. Vol. 5, Issue 4.  Р. 157-168.  
23.  Шафран Л.М., Третьякова Е.В. Нейротоксические аспекты 
комбинированного действия ксенобиотиков. Здоровье и окружающая середа: 
сборник научных трудов. 2015. Т.2, вып. 25. С. 158-162. (Дисертантом 
проведено планування експерименту, біохімічні дослідження та аналіз 
отриманих результатів, підготовлено матеріал до публікації). 

24. Третьякова Е.В. Динамика иммунного статуса экспериментальных 

животных как показатель воздействия минераловатных теплоизоляционных 

материалов на организм. The scientific heritage (Budapest, Hungary). 2018. 

№19, Р.1. Р. 19-27.  

25. Tretyakova E.V. Сhanges in fatty acid composition and ratio in rat brain lipides 

as a predictor of the development of allergenic neuropathy under combined action 

of polymeric materials components. Journal of Education, Health and Sport. 2018. 

Vol. 8, Issue 10. Р. 418-432. 

 

Інші фахові журнали 

26. Шафран Л.М., Третьякова О.В., Самохіна Н.А. Вивчення біомаркерів 

розвитку металонефропатій як важливе питання профпатології. Вісник гігієни 

та епідеміології. 2011. Том 15, № 1. С. 30-34. (Дисертантом проведено аналіз 
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сучасної наукової літератури щодо проблеми та  виконано біохімічні 

дослідження). 

27. Шафран Л.М., Третьякова О.В. Дослідження клітинних механізмів 

комбінованої дії ведучих компонентів полімерних матеріалів в проблемі 

безпеки життєдіяльності населення. Вісник гігієни та епідеміології.  2012. Т. 

16, №1. С. 42-47. (Дисертантом самостійно проведено експеримент із 

використанням широкого спектру біомаркерів, аналіз і узагальнення результатів 

досліджень). 

28. Шафран Л.М., Третьякова О.В., Леонова Д.І. Токсичність продуктів 

згоряння полімерних матеріалів, що застосовуються у швидкісних поїздах 

типу «Сапсан». Науковий вісник УкрНДІПБ. 2012. №1 (25). С. 109-116. 

(Дисертантом виконано  токсиколого-гігієнічні та біохімічні дослідження, 

аналіз та статистична обробка отриманих результатів). 

29. Довбыш А.В., Шафран Л.М., Третьякова Е.В. Оценка огнестойкости и 

пожарной опасности ограждающих строительных конструкций с полимерной 

теплоизоляцией. Науковий вісник УкрНДІПБ. 2015. №1(31). С. 25-35. 

(Дисертантом проведений патентно-інформаційний пошук, аналіз 

літературних даних, токсикологічні дослідження та аналіз отриманих 

результатів). 

 

Наукові конференції: 

30. Третьякова Е.В., Третьяков А.М., Леонова Д.И. Feature of hygienic 

certification of ship cables. ХI международный симпозиум  морского здоровья. 

Одесса, 2011. С. 121. 

31. Третьякова Е.В., Шафран Л.М. Новые методические подходы в 

токсикологии горения полимерных материалов. Матеріали ІІІ з'їзду 

токсикологів України «Сучасні проблеми токсикології. Безпека їжі та 

середовища життєдіяльності людини». 2011. № 5. С.171. 

32. Третьякова Е.В., Леонова Д.И.  Патофизиологические механизмы 

токсического действия компонентов полимерных материалов. Бюлетень XI 

чтений им. В.В. Подвысоцкого, Одесса 24-25 мая 2012. С. 139-140.  

33. Третьякова О.В., Леонова Д.І., Нєхорошкова Ю.В., Чумаєва Ю.В.  

Токсиколого-гігієнічні аспекти пожежної безпеки полімерних та синтетичних 

матеріалів. Матеріали XV з'їзду гігієністів України, Львів 20-21 вересня 2012. 

С. 398-399. 

34. Шафран Л.М., Третьякова О.В. Токсичність продуктів горіння в системі 

комплексного дослідження пожежної небезпеки матеріалів як основа їх 

безпечного застосування та експлуатації Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції «»Пожежна безпека-2013», Київ 25-26 вересня 2013. 

С. 116-119. 

35. Третьякова О.В., Шафран Л.М., Леонова Д.І., Третьяков О.М. Полімери 

на транспорті як еколого-гігієнічна проблема. 73 Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного 

транспорту». Тези доповідей. Дніпропетровськ, 2013. С. 224-226.  
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36. Третьякова Е.В. Клеточные механизмы комбинированного действия 

компонентов полимерных материалов. Бюлетень XII чтений им. В.В. 

Подвысоцкого, Одесса 23-24 мая 2013. С. 112-116.  

37. Шафран Л.М. Белобров Е.П., Третьякова Е.В., Ляшенко К.И. К проблеме 

аварийных ПДК при перевозке опасных грузов. Тези доповідей 74 
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