D3-11 a.qxd

30.08.2011

18:21

Page 3

PECULIARITIES OF CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM OF THE EXPERIMENTAL ANIMALS
AT THE COMBINED EXPOSURE OF PHENOL WITH DIFFERENT CARCINOGENIC COMPOUNDS
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сучасних умовах людина по
стійно перебуває у складному
хімічному світі, під впливом
комплексу шкідливих факторів
антропогенного походження,
у тому числі з вираженими
токсичними та канцерогенни
ми властивостями, що може
призводити до розвитку онко
логічних захворювань [1, 2].
Загальне число хімічних речо
вин, з якими щоденно відбу
вається контакт у різних сфе
рах життєдіяльності, стано
вить понад 60 тисяч наймену
вань. Однак лише для незнач
ної кількості з них (близько ти
сячі) проведено експеримен
тальну оцінку канцерогенної
активності, яка доведена для
837 сполук. При цьому лише
близько двох десятків з них
мають гігієнічні нормативи,
обґрунтовані з урахуванням
канцерогенної небезпеки.
Разом з тим у реальних умо
вах на фоні постійно зростаю
чого числа онкологічної захво
рюваності населення існує
певна невідповідність між знач
ною кількістю хімічних сполук,

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ
КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕНОЛА
С РАЗЛИЧНЫМИ КАНЦЕРОГЕННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Григоренко Л.Е.
Целью работы было установить характер иммунологических
эффектов при комбинированном воздействии модификатора
канцерогенеза (фенола) с различными канцерогенами
(хлороформом и бенз(а)пиреном) в зависимости от дозы и
длительности влияния.
Выявлено, что характер проявления иммунотоксических
эффектов зависит от комбинации доз химических
канцерогенов и их модификатора (фенола). Показано, что
фенол в дозах 0,000125 мг, 0,001125 мг и 0,002 мг способен
усиливать влияние хлороформа (0,0075 мг и 0,0675 мг) и
бенз(а)пирена (0,1 мг), что проявляется нарастанием спектра
иммунологических изменений. Комбинированное действие
изученных соединений в соответстующих концентрациях
приводило к развитию лейко% и лимфопении, активации
системы неспецифических факторов защиты организма,
угнетению Т% и В%звеньев иммунитета, развитию
гиперчувствительности немедленного типа.
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які продемонстрували канце
рогенні властивості в експери
ментах на ссавцях, та порівня
но невеликою кількістю хіміч
них факторів навколишнього
середовища з подібною дією,
доведеною для людини. На
думку деяких дослідників, це
протиріччя підтверджує мож
ливість прояву у натурних
дослідженнях модифікуючої
канцерогенез дії хімічних фак
торів малої інтенсивності з не
специфічним характером біо
логічної дії [3]. Адже тривалий
вплив на людину цих факторів
може спричиняти зниження
порогу чутливості організму до
канцерогенного впливу та по
силення канцерогенезу.
У літературі вже існують ба
зові переліки гігієнічно значу
щих хімічних канцерогенів та
модифікаторів канцерогенезу
[3]. Проте питання механізмів
модифікуючої дії хімічних фак
торів малої інтенсивності по
требують додаткового вивчен
ня [35]. Так, залишається не
достатнім рівень знань щодо
своєрідності реакцій організму
на комбінований вплив чинни
ків довкілля з вираженими ток
сичними та канцерогенними
властивостями на рівнях, що
визначаються у сучасному
оточуючому середовищі. На
самперед це стосується ха
рактеру реакцій імунної систе
ми, яка відіграє важливу роль у
механізмах протипухлинного
захисту організму [6, 7].
Метою роботи було встано
вити характер імунологічних
ефектів за комбінованої дії
модифікатора канцерогенезу
(фенолу) з різними канцероге
нами (хлороформом і бенз
(а)піреном) залежно від дози
та терміну впливу.
Матеріали та методи до*
сліджень. Було здійснено дві
серії експериментів. У першій
серії експериментальні твари
ни (щури) протягом 2 місяців
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гієнічних нормативів (відповід
но 2 і 3 групи) не виявило змін
в імунному статусі тварин та
клітинному складі формених
елементів білої крові (табл. 1).
Ступінь дегрануляції базо
фільних гранулоцитів перебу
вав у межах від (6,29 ± 0,81)%
до (9,14 ± 1,68)%, що свідчить
про відсутність розвитку ауто
сенсибілізації та сенсибілізації
на кінець другого місяця екс
перименту (табл. 2).
Хімічне навантаження, якому
вживали з питною водою
піддавалися щури 4 групи (дія
ізольовано або у комбінаціях
фенолу на рівні 9 ГДК), не
фенол і хлороформ у дозах, які
вплинуло на показники лейко
відповідають величинам гігіє
цитограм: загальний рівень
нічних нормативів, а також пе
лейкоцитів, абсолютне та від
ревищують їх у 9 разів. Всі тва
носне число лімфоцитів, від
рини були розподілені на 7
соток сегментоядерних, па
груп по 7 голів у кожній: 1 група
личкоядерних нейтрофілів, ео
— контроль, інтактні тварини; у
зинофілів та моноцитів у крові
дослідних групах тварини от
дослідних тварин достовірно
римували питну воду з вмістом
не відрізнялися від показників
ксенобіотиків; 2 група — фе
у контролі (табл. 1). Разом з
нол у концентрації 0,000125 мг
тим наприкінці 2го місяця у
(на рівні ГДК); 3 група — хлоро
тварин цієї групи було виявле
форм у концентрації 0,0075 мг
но зміни у системі неспеци
(на рівні ГДК); 4 група — фенол
фічних факторів захисту орга
у концентрації 0,001125 мг на
нізму дослідних тварин, на що
(рівні 9 ГДК); 5 група — хлоро
вказує підвищення фагоци
форм у концентрації 0,0675 мг
тарної активності нейтрофіль
(на рівні 9 ГДК); 6 група — фе
них гранулоцитів: (95,83 ±
нол та хлороформ на рівні ГДК
0,17)% проти (92,71 ± 0,87)% у
кожної речовини; 7 група —
контролі. При цьому підви
фенол та хлороформ на рівні
щення загальної кількості ней
9 ГДК кожної речовини.
трофілів не спостерігалося.
Таблиця 1
Гематологічні та імунологічні показники у щурів за 2 місяці ізольованої та комбінованої
дії хлороформу та фенолу
Вивчення ізольованої та
комбінованої дії бенз(а)пірену
і фенолу протягом 3 місяців
здійснювалося на 30 мишах,
які розподілялися на 5 груп:
інтактний контроль; тварини,
що отримували ізольовано
бенз(а)пірен (БП) та фенол по
0,1 мг, а також дві групи ми
шей, які отримували БП у дозі
0,1 мг одночасно з дозами фе
нолу 0,1 мг та 0,002 мг [12].
При вивченні імунотоксичних
ефектів за дії досліджуваних
сполук враховували такі по
казники та реакції [8]: вміст
лейкоцитів у периферичній
крові та їхній якісний склад;
кількість Т і Влімфоцитів;
кількість фагоцитуючих ней
трофільних гранулоцитів [8];
реакції дегрануляції базофілів
(за Шеллі) [9] і гальмування
розпластування макрофагів
[10]. Обраховували і аналізу
вали отримані дані з викори
станням загальноприйнятих
методів статистичної обробки
результатів медикобіологіч
них досліджень, параметрич
них методів перевірки стати
стичних гіпотез (tкритерій
Ст'юдента) [11].
Результати дослідження.
Вивчення стану імунної систе
ми щурів, які протягом 2 міся
ців ізольовано отримували фе
нол або хлороформ на рівні гі

Показник
Лейкоцити, х109/л
Паличкоядерні
нейтрофіли, %
Сегментоядерні
нейтрофіли, %

Групи експериментальних тварин
1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

17,27±1,16 17,34±0,66 19,81±1,24 15,43±1,62

16,67±0,54

16,69±1,69 *13,23±0,57

4,29±0,36

4,29±0,18

3,86±0,26

4,14±0,63

3,57±0,57

4,57±0,20

18,57±1,17 22,00±1,20 21,86±1,24 21,57±1,29
3,14±0,34

3,43±0,48

3,26±0,59

3,43±0,48

21,71±1,23 *24,00±1,43 22,29±1,43

Еозинофіли, %

2,86±0,46

Лімфоцити, %

73,29±1,38 69,71±1,27 70,14±1,44 69,00±1,27

3,29±0,52

Лімфоцити, х109/л

12,67±0,92 12,07±0,41 13,93±1,00 *10,58±1,02 11,62±0,43

Нейтрофіли, %

22,86±1,32 26,14±1,42 25,43±1,34 26,14±1,10

3,00±0,58

3,14±0,59

69,71±1,15 *68,14±1,50 70,14±2,15
11,38±0,82 *9,31±0,60

26,00±1,21 *27,86±1,35 25,71±1,74

Нейтрофіли, х109/л

3,95±0,33

4,10±0,56

4,34±0,28

4,65±0,43

Тлімфоцити, %

20,14±1,49 18,57±1,56 17,86±1,62 15,67±1,17

17,29±1,92

18,14±1,60 18,29±1,08

Тлімфоцити, х109/л

2,55±0,24

2,00±0,22

2,03±0,19

Влімфоцити, %

32,14±1,40 34,71±1,21 31,43±2,54 *26,00±1,27 *20,71±2,90 *22,86±2,75 *24,00±1,35

Влімфоцити, х109/л

4,05±0,31

4,57±0,38
2,24±0,21
4,19±0,20

5,02±0,35
2,53±0,34
4,35±0,44

*1,74±0,17
*2,76±0,32

*2,40±0,31

*2,57±0,34

3,36±0,17
*1,72±0,18
*2,26±0,23

Кількість фагоциту
92,71±0,87 94,86±0,77 94,1±41,1 *95,83±0,17 *96,43±0,30 *95,57±0,81 *96,00±0,72
ючих нейтрофілів, %
Кількість фагоцитую
3,66±0,31
чих нейтрофілів, х109

4,33±0,37

4,73±0,37

4,19±0,56

4,18±0,26

4,46±0,43

3,23±0,17

Примітка:
* — вказано достовірну різницю показників порівняно з 1 (контрольною) групою (p < 0,05).
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Крім того, у щурів 4 групи
(ізольована дія фенолу у кон
центрації 0,001125 мг) було
виявлено достовірне знижен
ня абсолютної кількості Тлім
фоцитів (1,74 ± 0,17)х109/л по
рівняно з (2,55 ± 0,24)х109/л у
контролі), а також відносного
й абсолютного вмісту Вклітин
(відповідно у 4 групі (26,00 ±
1,27)% та (2,76 ± 0,32)х109/л, у
1 групі — (32,14 ± 1,40)% та
(4,05 ± 0,31)х109/л).
Дослідження стану імунної
системи тварин 5 групи, які от
римували навантаження хло
роформом у концентрації
0,0075 мг, дало змогу встано
вити відсутність достовірних
змін у гематологічних показ
никах дослідних щурів порів
няно з такими в інтактних тва
рин (табл. 1). Однак збільшен
ня відносної кількості фагоци
туючих клітин у крові тварин 5
групи, (96,43 ± 0,30)% проти
(92,71±0,87)% у контролі, вка
зувало на підвищення їхньої
функціональної активності, що
може свідчити про активацію
системи неспецифічних фак
торів захисту організму за
перорального надходження
хлороформу на рівні 9 ГДК
протягом двох місяців.
Також було встановлено
достовірне зменшення кілько
сті Вклітин, що може вказу
вати на пригнічення гумораль
ної ланки імунної системи
(табл. 1). Так, у 5 групі відсоток
Влімфоцитів становив (20,71
± 2,90)%, а їхня абсолютна
кількість
була
(2,40
±
0,31)х109/л (в інтактних тварин
ці показники становили відпо
відно (32,14 ± 1,40)% і (4,05 ±
0,31)х109/л).
Результати постановки реак
ції Шеллі свідчили, що сиро
ватки крові експерименталь
них тварин 4 та 5 груп у при
сутності тканинного антигену
посилювали дегрануляцію клі
тинмішеней (табл. 2). Відсо
ток дегранульованих базо
фільних гранулоцитів у тварин
4 групи становив (12,57±
1,36)%, 5 групи — (10,29±
1,48)%. Тобто реакцію можна
оцінити як слабкопозитивну.
Крім того, дія фенолу на рівні
9 ГДК призводила до вини
кнення слабко вираженої сен
сибілізації за негайним типом,
(10,29±1,81)% дегранульова
них базофілів.
Дослідження комбінованої
дії фенолу і хлороформу на

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
окремі ланки імунітету дозво
лило встановити цілий спектр
зрушень в імунній системі дос
лідних тварин (табл. 1). Так, у
щурів, які отримували наван
таження двохкомпонентною
сумішшю досліджуваних спо
лук на рівні гігієнічних норма
тивів, спостерігалося вірогід
не збільшення числа нейтро
фільних гранулоцитів, (27,86 ±
1,35)% порівняно з (22,86 ±
1,32)% у контролі, у тому числі
СЯН (6 група — (24,00 ±
1,43)%, інтактні тварини —
(18,57 ± 1,17)%, що супро
воджувалося підвищенням їх
ньої функціональної активно
сті (відповідно (95,57 ± 0,81)%
та (92,71 ± 0,87)% фагоцитую
чих клітин).
Одночасне надходження ра
зом з питною водою обох хіміч
них речовин у дозах, що відпо
відають їхнім гранично допу
стимим концентраціям, впли
нуло на загальну кількість лім
фоцитів: їхнє відносне число
знизилося і становило (68,14
±1,50)%, у той час як у 1 групі
цей показник відповідав зна
ченню (73,29 ± 1,38)%. У тва
рин цієї групи також спостері
галися зміни у гуморальній

ланці імунітету. Зокрема, було
виявлено зменшення абсолют
ного числа (2,57 ± 0,34)х109/л) і
відносної кількості Влімфоци
тів (22,86 ± 2,75)%) порівняно з
контролем (відповідно (4,05 ±
0,31)х109/л і (32,14 ± 1,40)%).
Привертає увагу і той факт,
що наприкінці 2го місяця си
роватки крові щурів 6 групи по
силювали дегрануляцію базо
філів у присутності тканинного
антигену (10,29 ± 1,48)%), що
свідчить про розвиток ауто
сенсибілізації організму.
Дослідження 2хкомпонент
ної суміші хімічних сполук на
рівні 9 ГДК надало можливість
виявити у щурів 7 групи досто
вірне зниження загального рів
ня
лейкоцитів
(13,23
±
0,57)х109/л порівняно з (17,27
± 1,16)х109/л у контролі). Ра
зом з тим аналіз лейкоцито
грам не виявив достовірних
відмінностей щодо числа ео
зинофілів, моноцитів, паличко
та сегментоядерних нейтрофі
лів порівняно з інтактними тва
ринами (табл. 1), але показав
вірогідне зменшення абсолют
ної кількості лімфоцитів з
(12,67±0,92)х109/л у контролі
до (9,31±0,60)х109/л у 7 групі.

Таблиця 2
Ступінь дегрануляції базофільних гранулоцитів за 2 місяці
ізольованої та комбінованої дії хлороформу і фенолу
Група

% дегранульованих % дегранульованих % дегранульованих
базофілів (тканинний
базофілів
базофілів (гаптен 
антиген)*
(гаптен  фенол)*
хлороформ)*

1
(контроль)

5,71 ± 1,48

5,71 ± 1,19

2

8,00 ± 2,14

6,29 ± 0,81



3

9,14 ± 1,68



8,00 ± 0,87

4

12,57 ± 1,36

10,29 ± 0,81



5

10,29 ± 1,48



9,71 ± 1,71

6

10,86 ± 0,74

8,57 ± 1,04

8,00 ± 1,75

7

8,57 ± 1,36

9,71 ± 1,48

10,29 ± 1,19

4,00 ± 1,23

Примітка: * — Від 10% до 20% — реакція слабкопозитивна; від
20% до 30% — реакція позитивна; 30% — реакція різко позитив%
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PECULIARITIES OF CHANGES IN THE IMMUNE
SYSTEM OF THE EXPERIMENTAL ANIMALS AT
THE COMBINED EXPOSURE OF PHENOL WITH
DIFFERENT CARCINOGENIC COMPOUNDS
Grigorenko L.Ye.
The aim of the work was to determine a character
of the immunological effects at the combined
exposure of the modifier of carcinogenesis
(phenol) with different carcinogens (chloroform
and benzopyrene) depending on dose and impact
duration. It has been revealed that a character of
the manifestation of the immunotoxic effects
depends upon a combination of the doses of

Крім того, у тварин, що отри
мували з питною водою фенол
та хлороформ у дозах, які від
повідають 9 ГДК, реєстрували
ся зрушення у системі неспе
цифічних факторів захисту ор
ганізму, клітинній та гумораль
ній ланках імунітету, а саме: у
дослідних щурів спостерігала
ся активація фагоцитарної
функції нейтрофільних грану
лоцитів. Їхня відносна кількість
становила (96,00 ± 0,72)%, у
контролі — (92,71 ± 0,87)%. Рі
вень Тклітин знижувався і ста
новив (1,72 ± 0,18)х109/л, тоді
як у 1 групі — (2,55 ±
0,24)х109/л (табл. 1). Відносне
і абсолютне числа Влімфоци
тів також були вірогідно ниж
чими у тварин 7 групи (відпо
відно (24,00 ± 1,35)% та (2,26 ±
0,23)х109/л) порівняно з по
казниками у контролі (відпо
відно (32,14 ± 1,40)% і (4,05 ±
0,31)х109/л).
Дані, отримані при вивченні
реакції ГНТ свідчать, що сиро
ватки крові тварин 7 групи ви
кликали підсилення деграну
ляції базофільних гранулоци
тів (10,29±1,19)% у присутно
сті гаптену (хлороформу), що
свідчить про розвиток слабко
позитивної сенсибілізації ор
ганізму.
Таким чином, порівняльний
аналіз показників лейкоцито
грам та імунограм щурів вия
вив відмінності характеру іму
нологічних ефектів у тварин,
які зазнавали ізольованого та
комбінованого впливу дослід
жуваних ксенобіотиків протя
гом 2х місяців. Так, за ізольо
ваної дії хімічних речовин у до
зах на рівнях ГДК в імунному
статусі дослідних щурів не від
бувалося змін, тоді як за ком
бінованого впливу фенолу та
хлороформу у відповідних до
зах визначався розвиток сен
сибілізації, лімфопенія, акти

chemical carcinogens and their modifier
(phenol). It is demonstrated that phenol in doses
of 0,000125 mg, 0,001125 mg, and 0,002 mg
can strengthen chlorophorm (0,0075 mg and
0,0675 mg) and benzopyrene (0,1 mg) impact.
It is manifested by the growth of the spectrum of
the immunological changes. The combined
action of the compounds in the corresponding
concentration leads to the development of
leuko% and lymphopenia, activation of nonspecific
defense factors of the organism, inhibition
of T% and B%links of immunity, development of the
immediate hypersensitivity.

вація системи неспецифічних
факторів захисту організму,
імуносупресія за Вклітинним
типом.
Зрушення, які відбувалися в
організмі тварин за 2 місяці
вживання питної води з вмі
стом фенолу або хлороформу
на рівні 9 ГДК, характеризува
лися підвищенням функціо
нальної активності нейтро
фільних гранулоцитів і змен
шенням вмісту Влімфоцитів,
розвитком слабкопозитивної
аутосенсибілізації, а за дії фе
нолу — ще й зниженням числа
Тклітин та розвитком сенси
білізації. Комбінована дія вив
чених сполук у відповідних
концентраціях призводила до
розвитку лейко та лімфопе
нії, активації системи неспе
цифічних факторів захисту
організму, пригнічення клі
тинної та гуморальної ланок
імунітету, розвитку гіперчут
ливості за негайним типом.
Тобто отримані дані щодо змі
ни характеру та наростання
зрушень в окремих ланках
імунної системи за комбіно
ваної дії ксенобіотиків можуть
свідчити про здатність фено
лу у вивчених концентраціях
посилювати вплив канцероге
ну хлороформу.
Результати вивчення харак
теру імунологічних реакцій
організму тварин на комбіно
вану дію фенолу з хлорофор
мом певною мірою узгоджу
ються з даними, отриманими
при дослідженні перорально
го впливу протягом 3х міся
ців канцерогену бенз(а)пірену
у дозі 0,1 мг і фенолу у дозах
0,1 мг та 0,002 мг на імунну
систему мишей [12]. Так, було
виявлено залежність прояву
імунологічних ефектів від дію
чої речовини. За перорально
го надходження бенз(а)пірену
у дозі 0,1 мг протягом 3х

місяців спостерігалося приг
нічення клітинної та гумо
ральної ланок імунної систе
ми дослідних тварин. Зо
крема, у дослідній групі
кількість Тлімфоцитів стано
вила (18,67 ± 0,76)% та (1,81
± 0,17)х109/л, у контролі від
повідно (21,83 ± 0,91)% та
(2,83 ± 0,33)х109/л, а Вклітин
— (26,50 ± 1,34)% та (2,58 ±
0,27)х109/л (в інтактних тва
рин — (31,67 ± 0,76)% і (3,09 ±
0,45)х109/л). За ізольованої
дії фенолу у дозі 0,1 мг в екс
периментальних тварин виз
начався розвиток алергічної
реакції IV типу (гіперчутли
вість сповільненого типу). У
них індекс гальмування роз
пластування клітин був мен
шим за 0,8 і становив 0,77.
Також було встановлено від
мінності реагування імунної
системи дослідних тварин
залежно від дози фенолу у су
міші з бенз(а)піреном, а саме:
у тварин, які зазнавали комбі
нованого впливу бенз(а)пірену
та фенолу у дозі 0,1 мг напри
кінці 3го місяця не визначали
ся зміни гематологічних та
імунологічних показників. При
зменшенні концентрації фено
лу у комбінації досліджуваних
хімічних сполук до 0,002 мг у
тварин реєструвався розвиток
лейкопенії (рівень лейкоцитів
знижувався з (17,55 ± 1,61)
х109/л у контролі до (12,83 ±
0,90)х109/л у дослідній групі) і
відзначалося збільшення від
носної кількості нейтрофілів
(25,67 ± 0,84)% проти (20,33 ±
1,31)% у контролі, у тому числі
сегментоядерних (відповідно
(21,67 ± 0,80)% та (16,00 ±
1,51)%). У тварин цієї дослід
ної групи також спостерігало
ся достовірне зменшення аб
солютного (8,75 ± 0,53)х109/л)
та відносного (68,50 ± 0,89)%)
вмісту лімфоцитів (у контролі
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відповідно (73,17 ± 1,17)% та
(12,87 ± 1,24)х109/л). Крім то
го, тут виявлялися зрушення у
клітинній та гуморальній лан
ках імунітету. Відзначалося
зменшення відносної та абсо
лютної кількості Тлімфоцитів:
(17,17 ± 0,60)% і (1,50 ±
0,10)х109/л проти (21,83 ±
0,91)% і (2,83 ± 0,33)х109/л у
контролі, а також Вклітин:
(23,50 ± 1,09)% і (2,05 ±
0,14)х109/л, в інтактних тварин
— відповідно (31,67 ± 0,76)% і
(4,09 ± 0,45)х109/л.
Визначення гіперчутливості
сповільненого типу показало,
що наприкінці 3го місяця
впливу ксенобіотиків сиро
ватки крові тварин, які вжива
ли комбінацію бенз(а)пірену і
фенолу у дозі 0,002 мг, у при
сутності антигену in vitro ви
кликали зменшення здатності
макрофагів до розпластуван
ня порівняно з контролем. Ін
декс гальмування розпласту
вання клітин був 0,78, що мо
же свідчити про розвиток гі
перчутливості сповільненого
типу.
Таким чином, отримані дані
дозволяють зробити висно
вок, що за дії 0,1 мг бенз(а)пі
рену у комбінації з фенолом у
дозі 0,002 мг відзначається
наростання
імунологічних
ефектів.
Висновки
1. Виявлено відмінності ре
агування імунної системи
дослідних тварин, які зазна
вали ізольованого та комбіно
ваного впливу фенолу і хло
роформу протягом 2х міся
ців. За перорального надход
ження фенолу (0,000125 мг)
або хлороформу (0,0075 мг) в
імунному статусі дослідних
щурів не відбувалося змін. За
комбінованої дії вивчених
сполук у відповідних дозах за
2 місяці визначався розвиток
сенсибілізації, лімфопенія,
активація системи неспеци
фічних факторів захисту орга
нізму, імуносупресія за Вклі
тинним типом.
У тварин, які зазнавали
ізольованого впливу фенолу у
дозі 0,001125 мг або хлоро
форму у дозі 0,0675 мг реєс
трувалося підвищення функ
ціональної активності нейтро
фільних гранулоцитів, змен
шення вмісту Влімфоцитів,
розвиток слабкопозитивної
аутосенсибілізації, а за дії фе
нолу — ще й зниження

кількості Тклітин та розвиток
сенсибілізації. Комбінована
дія вивчених сполук у відпо
відних концентраціях призво
дила до розвитку лейко та
лімфопенії, активації системи
неспецифічних факторів за
хисту організму, пригнічення
Т і Вланок імунітету, розвит
ку гіперчутливості за негай
ним типом.
2. Показано відмінність про
яву імунологічних реакцій за
пероральної ізольованої та
комбінованої дії бенз(а)пірену
і фенолу: вплив лише канце
рогену спричиняв пригнічен
ня клітинної та гуморальної
ланок імунітету, а за його ком
бінації з фенолом до виявле
них змін приєднувалися ще й
лейко і лімфопенія, нейтро
фільоз.
3. Виявлено, що характер
прояву імунотоксичних ефек
тів залежить від комбінації доз
хімічних канцерогенів та їх
нього модифікатора (фенолу).
Показано, що фенол у дозах
0,000125 мг, 0,001125 мг і
0,002 мг здатний посилювати
вплив хлороформу (0,0075 мг
і 0,0675 мг) і бенз(а)пірену
(0,1 мг), що проявляється на
ростанням
імунологічних
ефектів.
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