
раження нервової системи є
одним з основних проявів
мікромеркуріалізму [1, 6], який
розвивається при хронічному
надходженні малих доз ртуті до
організму. Саме цей хімічний
фактор є небезпечним для здо�
ров'я населення, особливо ве�
ликих промислових міст [4, 5]. 

Оскільки клінічні симптоми
маскуються під різні інші захво�
рювання, то, не зважаючи на
достатньо високий рівень роз�
витку сучасної неврології і бур�
хливе прогресування дося�
гнень фармакології, можливо�
сті терапевтичної корекції не�
врологічних порушень при мік�
ромеркуріалізмі залишаються
достатньо скромними. Вирі�
шення цієї проблеми неможли�
ве без проведення фундамен�
тальних досліджень загальних
закономірностей перебігу па�
тологічних і відновних процесів
у нервовій системі [2, 3].

Метою даного дослідження
було виявлення особливостей
структурних змін спинномоз�
кових гангліїв і спинного мозку
щурів та оцінка протекторної дії
препарату "Унітіол". 

Матеріали та методи до*
слідження. Дослідження про�
вадились на щурах лінії Вістар
вагою 150�200 г, яких утримува�
ли у стандартних умовах віва�
рію. Тварини були розподілені
на 5 груп (усього 50 тварин).
Перша група вивчалась як кон�
троль У другій та третій групах
моделювали мікромеркуріа�
лізм введенням хлориду ртуті
внутрішньочеревним шляхом у
кількості 10 та 50 введень або
протягом 2 та 10 тижнів у дозі
1/100 ЛД50 (короткотривала та
довготривала експозиція). У
четвертій та п'ятій групах моде�
лювали мікромеркуріалізм вве�
денням хлориду ртуті внутріш�
ньочеревним шляхом у кілько�
сті 10 та 50 введень або протя�
гом 2 та 10 тижнів у дозі 1/100

ЛД50 з введенням "Унітіолу"
внутрішньочеревним шляхом у
кількості 10 введень або протя�
гом 2 тижнів щоденно за два
тижні до забою у дозі 0,1 мл 5%
розчину на 1 кг маси. Через 2
тижні після закінчення моделю�
вання мікромеркуріалізму за�
бирався матеріал в експери�
ментальних тварин з дотриман�
ням правил біоетики. Гістоло�
гічні зрізи спинномозкових ган�
гліїв та спинного мозку щурів
виготовляли на мікротомі НМ�
360 фірми "Zeiss". Вивчали на
світлооптичному рівні стан ней�
ронів та гліоцитів на препара�
тах, забарвлених за Нісслем.

Морфометричні дані отриму�
вали за допомогою мікроскопа
Olympus BX51 з цифровою ка�
мерою C�4040zoom з викори�
станням об'єктиву х40 і окуля�
ра х10, застосовували персо�
нальний комп'ютер з програм�
ним забезпеченням UTHSCSA
Image Tool ® for Windows ®
(version 2.00).

У спинномозкових гангліях
досліджували такі показники:
діаметр, периметр, площу та
об'єм тіла і ядер світлих та тем�
них нейронів, діаметр, пери�
метр, площу та об'єм їхніх яде�
рець, ядерно�цитоплазматич�
не відношення (індекс Гертві�
га) і співвідношення об'ємів їх�
ніх ядерець та ядер для вив�
чення реактивних змін нейро�
нів спинномозкового ганглію
на світлооптичному рівні. У
спинному мозку вивчали дов�
гий (великий) та короткий (ма�
лий) діаметр, периметр, площу
та об'єм тіла і ядра нейронів,
об'єм цитоплазми і відповід�
но показники співвідношення
довгого та короткого діаметрів
(коефіцієнт елонгації), об'ємів
ядерця та ядра, ядерно�цито�
плазматичне співвідношення
(індекс Гертвіга) [4]. Також
визначали відсоток нейронів з
ексцентрично розміщеними
ядрами та кількість гліоцитів,
які безпосередньо межують з
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тілами нейронів, та показник
гліального забезпечення ней�
рону. При проведенні елек�
тронно�мікроскопічних дослід�
жень використовували загаль�
ноприйняті методики. Ультра�
тонкі зрізи спинномозкових
вузлів та спинномозкових ган�
гліїв вивчали за допомогою
електронного мікроскопа. Ста�
тистичну обробку результатів
здійснювали з використанням
пакету статистичних програм
"Statistica 4.0" (Statistica Inc.
USA), "Biostat" і MS Excell. Від�
мінності між групами визнача�
ли за параметричним критері�
єм t�Ст'юдента та непараме�
тричним критерієм Манна�Ут�
ні�Вілкоксона. Достовірними
вважали відмінності з рівнем
значущості понад 95%
(p<0,05). 

Результати дослідження та
обговорення. Зміни у спинно�
му мозку при короткотривалій
експозиції хлориду ртуті про�
являються збільшенням розмі�
рів перикаріонів, зменшенням
розмірів ядра, збільшенням ко�
ефіцієнтів елонгації ядра і тіла
клітини та коефіцієнту ексцен�
тричності, розмірів ядерця,
зменшенням діаметра ядра,
площі та кількості гліоцитів при
збільшенні показника гліально�
го забезпечення нейронів, що
свідчить про адаптаційні про�
цеси та компенсаційні зміни. За
довготривалої експозиції зміни
проявляються зменшенням
розмірів перикаріонів, ядра та
ядерця нейронів, зменшенням
діаметра ядра, площі та кілько�
сті гліоцитів при зменшенні по�
казника гліального забезпечен�
ня нейронів, що свідчить про
процеси декомпенсації.

Морфологічна картина у
спинномозкових гангліях про�
являється збільшенням розмі�
рів перикаріонів, ядер і яде�
рець світлих та темних нейро�
нів і супроводжується змен�
шенням співвідношення ядер
та ядерець світлих нейронів.
При короткотривалій експози�
ції реактивні зміни відбувають�
ся у світлих та темних нейро�
нах, а при довготривалій мор�
фологічна картина свідчить про
більшу реактивність світлих
нейронів.

При дії хлориду ртуті, за да�
ними електронної мікроскопії,
у нервових клітинах нейронів
спинномозкових гангліїв та
спинного мозку розвивається
набухання тіл і відростків нер�
вових клітин, крім цього відзна�

чалося просвітлення у них ка�
ріоплазми, розширення та
фрагментація канальців ендо�
плазматичної сітки, збільшен�
ня вмісту вільних рибосом, по�
лісом та лізосом, набряк міто�
хондрій, розширення комплек�
су Гольджі. Аналогічно зміню�
вались і клітини макроглії, яким
притаманна висока реактив�
ність, спостерігалися світлі
набряклі та темні, зменшені в
об'ємі мантійні гліоцити.

Морфологічні зміни спинно�
го мозку при короткотривалій
експозиції за умов викори�
стання препарату "Унітіол"
проявляються зменшенням
морфометричних показників
тіл, ядер та ядерець нейроци�
тів і гліоцитів, нейро�гліально�
го співвідношення та показни�
ка гліального забезпечення
нейронів на відміну від контро�
лю та інтоксикації, збільшен�
ням співвідношення середніх
об'ємів ядра та ядерця. Це
свідчить про зменшення інток�
сикації, нівелювання адапта�
ційнійних та компенсаторних
змін у нейронах.

Структурні данні спинного
мозку за довготривалої експо�
зиції з використанням препа�
рату "Унітіол", які проявляють�
ся збільшенням морфометрич�
них показників перикаріонів та
гліоцитів, а показник гліального
забезпечення нейронів збіль�
шується та перевищує значен�
ня в усіх інших групах, розціню�
ються як прояв інтенсивних
відновлювальних процесів.

Зміни у спинномозкових ган�
гліях за умов використання
препарату "Унітіол" проявля�
ються збільшенням нейро�глі�
ального співвідношення світ�
лих нейроцитів та коефіцієнта
співвідношення ядра та ядерця
світлих мотонейронів порівня�
но з групою без фармакологіч�
ного впливу. При цьому коефі�
цієнт співвідношення ядра і
ядерця та нейро�гліальне спів�
відношення темних мотоней�

ронів залишається статистич�
но однотипним з показником
дослідів за відсутності лікуван�
ня, що свідчить про нівелюван�
ня інтоксикаційних пошко�
джень, адаптаційних та ком�
пенсаторних змін у світлих та
переважно темних нейронах.

При фармакологічній корек�
ції мікромеркуріалізму "Унітіо�
лом" відбувається незначне
зростання кількості світлих
нейронів на ранніх строках
експозиції та зменшення на
більш пізніх, збільшується ней�
рон�гліальне співвідношення,
на відміну від груп без корекції,
водночас відсоток непошко�
джених волокон суттєво збіль�
шується. Зазначені зміни свід�
чать про стримування токсич�
них проявів металу на нервові
волокна спинномозкових ган�
гліїв при застосуванні препа�
рату на фоні розвитку ртутної
інтоксикації.

У випадку застосування
"Унітіолу" при короткочасній
експозиції ртуттю спостеріга�
лася краща збереженість ка�
нальців і цистерн ГЕС нейронів
спинномозкових гангліїв та
спинного мозку. Стабілізуючий
вплив препарату сприяв кра�
щому перебігу внутрішньоклі�
тинної регенерації, яка про�
являлася гіпертрофією та гі�
перплазією органел. У мітохон�
дріях декомплексація крист ви�
ражена меншою мірою. Ядра
нейроцитів були дещо краще
збереженими, містили добре
виражені ядерця. Субмікроско�
пічні дослідження гліальних клі�
тин і судин мікроциркуляторно�
го русла показали, що і у цих
структурах зміни не сягали та�
кої глибини, як у тварин з інток�
сикацією. 

При довготривалій експозиції
за умов застосування унітіолу у
нейронах спинномозкових ган�
гліїв та спинного мозку відбу�
вається незначна активність
аутолітичних процесів, відзна�
чається краща збереженість
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структури гранулярної ендо�
плазматичної сітки і комплексу
Гольджі. Менш зміненим вия�
вився і енергетичний апарат
нервових та гліальних клітин. У
гіпертрофованих мітохондріях
нейроцитів деструкція крист і
просвітлення матрикса були не
настільки вираженими, як у
групі експонованих ртуттю.
Субмікроскопічно гемокапіля�
ри характеризуються великою
кількістю цитоплазматичних
виростів на люменальній по�
верхні ендотелію, великою
кількістю піноцитозних пухир�
ців, кращою збереженістю ор�
ганел ендотеліоцитів, рівнішим
базальним шаром. Загалом
стан кровоносних капілярів
підтверджує зменшення ознак
гіпоксії. Порушення структури
мієлінових оболонок нервових
волокон спинномозкових ган�
гліїв також менш виражені, що
свідчить про процеси відно�
влення. 

Висновки
Виявлені морфологічні зміни

у нервовій системі за умов дії
ртуті при корекції "Унітіолом"
свідчать про виражені протек�
торні властивості препарату,
що характеризуються змен�
шенням токсичних проявів ме�
талу на нейрони, нейроглію
спинного мозку, а також на
нервові клітини та нервові во�
локна спинномозкових гангліїв.
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нтенсивне застосування у
сільському господарстві пе�
стицидів створює потенційну
небезпеку їхнього шкідливого
впливу на організм людини, на�
самперед на печінку — орган, в
якому відбувається метаболізм
і детоксикація ксенобіотиків.

Клінічні спостереження та ре�
зультати експериментів свід�
чать про гепатотоксичну дію
пестицидів класу хлорорганіч�
них [1, 2] і фосфорорганічних
[1�4] сполук, синтетичних піре�
троїдів [5, 6], сполук, що мі�
стять мідь [7], та інших.

У літературі наявні дані про
гепатотоксичну дію комбінова�
них препаратів та бакових сумі�
шей, що створені на основі де�
кількох діючих речовин [8�13].

Вважають [14], що визна�
чальним у механізмі гепато�
токсичної дії є структура шко�
дочинного агента. З огляду на
це, за механізмом дії хімічні ре�
човини умовно розподілені на
три основні групи — хлорорга�
нічні, сполуки міді та фосфор�
органічні сполуки.

Так, хлорорганічні сполуки на�
лежать до групи речовин, що
викликають пряме (специфічне)
ушкодження печінки. Вільні ра�
дикали, що утворюються при їх
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І СТРУКТУРА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
ЗА УМОВ СУБХРОНІЧНОЇ ДІЇ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ,

ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОВОЧІВНИЦТВІ
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ
СУБХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СМЕСЕЙ ПЕСТИЦИДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОВОЩЕВОДСТВЕ
Пельо И.М., Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Сасинович Л.М.
Изучено влияние баковых смесей пестицидов на функции и
структуру печени белых крыс при субхронической
интоксикации. Установлено, что наиболее выраженная
гепатотоксичность отмечена при воздействии смеси Квадриса
с Хлороксидом меди, несколько в меньшей степени —
Ридомила Голд с Карате Зеоном. Характерные проявления
вредного действия на печень — мембранотоксичность,
синдром холестаза; при патологоморфологическом
исследовании — белковая и жировая дистрофия, гиперплазия
желчных протоков.

Ключевые слова: смеси пестицидов, токсичность,
гепатотоксичное действие, функции и структура печени.
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