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роблема, пов'язана з нітритно�
нітратним навантаженням на
людину, виникла внаслідок
екологічної недбалої діяльності
людства. Цей пресинг усклад�
нюється ще й тим, що, крім
зовнішнього надходження, ні�
трити постійно присутні в орга�
нізмі: вони надходять з продук�
тами харчування, ліками, ендо�
генно утворюються, їх синтез
відбувається за будь�якого рів�
ня нітратів у харчовому раціоні
й питній воді. Синтез нітритів в
організмі відбувається у ткани�
нах печінки, мозку, у макрофа�
гах та нейтрофілах [1�3].

Незначну кількість літератур�
них джерел присвячено до�
слідженню ізольованої дії ні�
триту натрію на імунну систему.
Опубліковані результати вказу�
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ НИТРИТОВ С РАЗНЫМИ
ХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Винарская Е.И., Спасская Ю.С., Григоренко Л.Е., Степанчук С.В. 
В работе представлены данные сравнительного анализа
результатов экспериментальных исследований
комбинированного действия нитрита натрия с фенолом,
хлороформом и тетрациклином на иммунную систему. 
Целью работы было установить особенности иммунологических
эффектов в зависимости от дозы и химической структуры
ксенобиотиков при их комбинированном действии с нитритом
натрия.
Материалы и методы исследований. В работе были
использованы следующие реакции: содержание лейкоцитов 
в периферической крови и их качественный состав; количество 
Т& и В&лимфоцитов, природных киллеров; реакция фагоцитоза;
реакция дегрануляции базофилов (по Шелли); реакция
торможения распластывания макрофагов; реакция преципитации
циркулирующих иммунных комплексов.
Результаты. Установлены особенности иммунологических
эффектов в зависимости от дозы и химической структуры
ксенобиотиков. При комбинированном пероральном поступлении
в организм животных изученных ксенобиотиков в течение месяца
наиболее широкий спектр изменений во всех звеньях иммунной
системы наблюдался при действии предшественников
эндогенных нитрозаминов (нитрита натрия, тетрациклина), что
может быть связано с жесткостью конформации, обусловленной
4&мя линейно конденсированными шестичленными углеродными
кольцами с большим числом реактогенных аминогрупп,
присутствующих в молекуле тетрациклина. 
Наиболее выраженный иммунотоксический эффект наблюдался
при действии нитрита натрия с тетрациклином
(предшественниками эндогенных нитрозаминов).
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ють, що нітрити, які виділяють�
ся активованими макрофага�
ми, пригнічують В�клітинну
проліферацію та антитілоутво�
рення. З іншого боку, є дані що�
до стимулюючого впливу нітри�
ту натрію у діапазоні концен�
трацій 10�7�10�6 на клітинний
ріст та антитілоутворення у сти�
мульованих ліпополісахаридом
В�клітинах селезінки мишей та
пригнічуючої дії нітриту натрію у
більш високих дозах на функ�
ціональну активність фагоцитів
крові дослідних тварин [4].

Незважаючи на велику кіль�
кість робіт щодо токсичної дії
нітритів на організм людини та
тварин [5] донині майже відсутні
дані про комбіновану дію нітри�
тів та інших пріоритетних заб�
руднень водного середовища у
формуванні імуносупресивних
та імунопотенціюючих ефектів з
урахуванням дозо�часових і ток�
сино�динамічних залежностей,
а також оцінки значущості вия�
влених змін для організму. 

Як відомо, ксенобіотики дов�
кілля є низькомолекулярними
хімічними сполуками, що набу�
вають якості повноцінних анти�
генів лише після кон'югації в
організмі з білком�носієм. Тому
у відповідь на кон'югат антитіла
та сенсибілізуючі лімфоцити
продукуються до гаптену та
білка�носія. Перевага клітинної
чи гуморальної імунної відпові�
ді залежить від низки причин,
не усі з яких нині остаточно
визначені. Потенціюючий, або
імуносупресивний ефект впли�
ву ксенобіотиків значною мі�
рою залежить від їхньої струк�
тури, міцності зв'язку з білком�
носієм, від жорсткості конфор�
мації, від спроможності утво�
рювати з білком організму ком�
плексний антиген та інтенсив�

ності взаємодії останнього з
активним центром антитіла або
рецептором ефекторних Т�клі�
тин, від розміру молекули гап�
тену, дози та часу впливу. 

У попередніх роботах нами
було опубліковано дослідження
комбінованого впливу нітритів,
нітратів з хлороформом та фе�
нолом на імунну систему [6�8].

Водночас залишаються не�
визначеними особливості ран�
ніх змін в окремих ланках імун�
ної системи залежно від комбі�
нованого впливу нітритів з різ�
ними за хімічною структурою
забруднювачами водного се�
редовища.

У зв'язку з цим метою даної
роботи було встановити особ�
ливості імунологічних ефектів
залежно від дози та хімічної
структури сполук у складі дію�
чої суміші з нітритом натрію.

Матеріали та методи до*
сліджень. Дослідження про�
водилися на статевозрілих
безпорідних білих щурах з по�
чатковою масою тіла 180�200 г.

Було здійснено три серії екс�
периментів. У першій серії екс�
периментальні тварини протя�
гом місяця вживали з питною
водою ізольовано або у комбі�
націях фенол на рівні 3 ГДК та
нітрит і нітрат натрію у дозах, які
відповідають величинам гігіє�
нічних нормативів, а також пе�
ревищують їх у 5 та 10 разів. Усі
тварини були поділені на 5 груп
по 7 голів у кожній: група № 1 —
інтактний контроль; група № 2
— фенол на рівні 3 ГДК; група
№ 3 — фенол на рівні 3 ГДК
(0,000375 мг/кг) + (NaNO2 +
NaNO3) на рівні ГДК (відповідно
1,24 мг/кг і 16,9 мг/кг); група
№ 4 — фенол на рівні 3 ГДК +
(NaNO2 + NaNO3) на рівні 5 
ГДК (відповідно 6,2 мг/кг і

84,5 мг/кг); група № 5 — фенол
на рівні 3 ГДК + (NaNO2 + NaNO3)
на рівні 10 ГДК (відповідно
12,4 мг/кг і 169,0 мг/кг).

У другій серії досліджень екс�
периментальні тварини з пит�
ною водою отримували ізольо�
вано хлороформ на рівні 5 ГДК
та його комбінацію з різними до�
зами нітриту та нітрату натрію
(1, 5 і 10 ГДК). В експерименті
тварини були розподілені таким
чином: 6 група — інтактний кон�
троль; 7 група — хлороформ
5 ГДК (0,038 мг/кг); 8 група —
нітрат натрію 1 ГДК (16,9 мг/кг) +
нітрит натрію 1 ГДК (1,24 мг/кг)
+ хлороформ 5 ГДК (0,038); 9
група — нітрат + нітрит натрію
5 ГДК (84,5 мг/кг і 6,2 мг/кг) +
хлороформ 5 ГДК (0,038); 10
група — нітрат + нітрит натрію
10 ГДК (169,0 мг/кг і 12,4 мг/кг) +
хлороформ 5 ГДК (0,038).

У третій серії експерименту
тварини отримували перораль�
но у домішках до стандартного
раціону нітрит натрію (з питною
водою) у дозах 4, 10 та 20 мг на
тварину (мг/тв.), а також тетра�
циклін (попередньо розчинений
у каші з вівсяної крупи) у дозі
4 мг/тв. Загалом було викори�
стано 49 тварин, які розподіля�
лися на 7 груп: 11 група — ін�
тактний контроль; 12 група —
контроль NaNO2 — 4 мг/тв.
(3 ГДК); 13 група — контроль
NaNO2 — 20 мг/тв. (16 ГДК); 14
група — контроль тетрациклін
— 4 мг/тв.; 15 група — 4 мг/тв.
(3 ГДК) NaNO2 + тетрациклін
4 мг/тв.; 16 група — 10 мг/тв.
(8 ГДК) NaNO2 + тетрациклін
4 мг/тв.; 17 група — 20 мг
NaNO2 (16 ГДК) + тетрациклін
4 мг/тв.

Для оцінки імунотоксичної дії
вивчених сполук було обрано
оптимальну схему, що забезпе�
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IMMUNOLOGICAL EFFECTS IN A MONTH 
OF THE COMBINED NITRITES' EXPOSURE 
WITH DIFFERENT CHEMICAL COMPOUNDS
Vinarska Ye.I., Spasska Yu.S., 
Grigorenko L.Ye., Stepanchuk S.B.
Data on the comparative analysis of the experi&
mental research results of the combined exposure
of sodium nitrite with phenol, chloroform, and
tetracycline on the immune system are presented
in the work. A task work was to determine the
peculiarity of the immunological effects depend&
ing on the dose and chemical structure of xenobi&
otics at their combined effect with sodium nitrite.
Materials and methods for research. The following
reactions were used in the work: leukocyte con&
tent in the peripheral blood and their qualitative
content; a number of T&and B& lymphocytes, the
natural killers; phagocytosis reaction; reaction of

basophil degranulation (by Shelly); reaction of the
inhibition of macrophage spreading; precipitation
reaction of the circulating immune complexes.
Results. The peculiarities of the immunological
effects depending on dose and chemical xenobiotic
structures have been designated. At the combined
peroral input of the studied xenobiotics in the
organism of the animals during a month a wide
spectrum of the changes was observed under effect
of the precursors of endogenic nitrosamines (sodi&
um nitrite, tetracycline) in all links of the immune
system. It may be connected with a conformation
rigidity, caused by the four linear condensed sixth&
nominal carbon rings with a number of reactogenic
aminogroups presented in a tetracycline molecule.
The most expressed immunotoxic effect was
observed under exposure of sodium nitrite with tetra&
cycline (the precursors of endogenic nitrosamines).

2  Довкілля та здоров’я № 4�2012
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чує характеристику різних скла�
дових імунної системи [9, 10]. У
дослідженнях використано такі
методи: визначення вмісту лей�
коцитів у периферичній крові та
їхнього якісного складу мето�
дом мікроскопії мазків крові;
кількості Т� і В�лімфоцитів; ре�
акція фагоцитозу; реакція
дегрануляції базофілів (за Шел�
лі); реакція гальмування роз�
пластування макрофагів; реак�
ція преципітації циркулюючих
імунних комплексів (ЦІК) розчи�
ном поліетиленгліколю 6000.

У реакціях використвовува�
лися власне гаптени та тканин�
ний антиген. В якості останньо�
го застосовували водно�со�
льовий екстракт тканини орга�
нів щурів. 

Обрахунок і аналіз отриманих
даних проводили з викори�
станням загальноприйнятих
методів статистичної обробки
результатів медико�біологіч�
них досліджень (з визначенням
середньоарифметичних вели�
чин показників, стандартної
похибки, квадратичного відхи�
лення), параметричних методів
перевірки статистичних гіпотез
(t�критерій Ст'юдента) [11].

Результати та їх обгово*
рення. Дані, отримані за мі�
сяць експериментальних до�
сліджень, свідчать, що вираз�
ність гіперчутливості негайного
типу до тканинних антигенів і
гаптенів залежить від дози та
якісного складу діючих хімічних
сполук у комбінації з нітритом
натрію.

Сироватки крові тварин, що
підлягали комбінованій дії ні�
триту і нітрату натрію з фено�
лом в усіх дозах, вірогідно під�
силювали дегрануляцію базо�
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фільних гранулоцитів у присут�
ності як тканинного антигену,
так і гаптенів. Однак якщо сту�
пінь виразності реакції до тка�
нинного антигену та гаптену
(нітрит, нітрат Na) можна було
оцінити як позитивний, то до
гаптену�фенолу — ефект слаб�
копозитивний. 

Лише у разі підвищення дози
NaNO2 і NaNO3 до 10 ГДК (гр. 5)
визначалася позитивна реакція
(20,0 ± 2,31)% у тварин цієї гру�
пи (табл. 1).

У дослідних тварин, які про�
тягом місяця отримували з
питною водою хлороформ у
комбінації з нітритом та нітра�
том натрію, імунологічна реак�
ція I типу (за класифікацією
P. Gell та R. Coombr) була менш
вираженою. Сироватки крові
щурів 8 та 9 груп, що отримува�
ли воду з вмістом нітриту і ні�
трату Na на рівні ГДК та дозу
хлороформу відповідно 5 ГДК,
викликали дегрануляцію базо�
філів у присутності тканинного
антигену та обох гаптенів. Але
ефект можна характеризувати
як слабкопозитивний (у діапа�
зоні 10�20%).

Підвищення дози нітритів та
нітратів Na у комбінації до 10 ГДК
(гр. 10) призводить до підви�
щення рівня аутоантитіл до тка�
нинного антигену та антитіл до
хлороформу. Відсоток деграну�
льованих базофільних грануло�
цитів у присутності тканинного
антигену становив (26,29 ±
3,48)%, а хлороформу — (20,0 ±
2,31)%. Реакцію можна оцінити
як позитивну (табл. 2).

Пероральне введення попе�
редників нітрозамінів (нітрит
натрію та тетрациклін) протя�
гом місяця сприяло розвитку гі�

перчутливості негайного типу у
тварин усіх дослідних груп. Сту�
пінь дегрануляції базофільних
гранулоцитів при використанні
тканинного антигену та гапте�
нів коливався від (12,57 ±
1,04)% до (14,86 ± 0,74)%, що
свідчить про слабкопозитивну
реакцію (табл. 3). 

Таким чином, порівняльний
аналіз результатів постановки
реакції Шеллі дає можливість
констатувати, що виразність
аутосенсибілізації та сенсибілі�
зації має свої особливості за дії
різних сполук і залежить від хі�
мічної структури, дози та
ізольованого чи комбінованого
їх впливу.

Найвиразніші аутосенсибілі�
зуючий та сенсибілізуючий
ефекти спостерігалися за дії
нітриту, нітрату Na у комбінації
з фенолом, різко позитивна ау�
тосенсибілізація — за ізольо�
ваного впливу фенолу.

Зміни в окремих ланках імун�
ної системи та неспецифічних
факторів захисту організму за
результатами експеримен�
тальних досліджень усіх серій
представлено у табл. 4.

Дослідження стану імунної
системи тварин, що протягом
місяця отримували з водою
фенол у дозі, яка відповідає
3 ГДК (2 група), та його комбі�
націю з нітритом і нітратом нат�
рію у допустимих добових до�
зах і перевищуючих такі у 5 та
10 разів (3, 4, 5 групи), дало
змогу виявити певні ефекти.

Аналіз результатів дозволив
встановити еозинопенію та мо�
ноцитоз у щурів 4 та 5 груп.
Необхідно відзначити, що
збільшення кількості моноцитів
може відбуватися під впливом

Група дослідних
тварин

% дегранульованих базофілів
(тканинний антиген)

% дегранульованих базофілів
(гаптени — нітрити, нітрати)

% дегранульованих базофілів
(гаптени — хлороформ)

8 13,71 ± 2,45 16,57 ± 2,53 14,86 ± 2,42

9 14,29 ± 1,48 13,14 ± 1,68 17,71 ± 2,60

10 26,29 ± 3,48 13,71 ± 1,92 20,0 ± 2,31

Група дослідних
тварин

% дегранульованих базофілів
(тканинний антиген)

% дегранульованих базофілів
(гаптени — нітрити, нітрати)

% дегранульованих
базофілів (гаптени — фенол)

3 29,71 ± 6,10 25,14 ± 1,44 11,43 ± 2,21

4 26,86 ± 4,92 26,86 ± 2,99 17,71 ± 2,60

5 29,14 ± 3,11 20,57 ± 1,62 20,0 ± 2,31

Примітка до таблиць 1&3: * — від 10% до 20% — реакція слабкопозитивна; 
від 20% до 30% — реакція позитивна; 30% — реакція різкопозитивна.

Таблиця 2
Ступінь дегрануляції базофільних гранулоцитів за місяць комбінованої дії хлороформу,

нітриту та нітрату натрію

Таблиця 1
Ступінь дегрануляції базофільних гранулоцитів за місяць комбінованої дії фенолу, нітриту

та нітрату натрію
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лімфокінів, тоді вони починають
залучатися до специфічних
імунних реакцій. Моноцити під�
вищують імуногенність слабких
антигенів, модифікуючи їх під
час фагоцитозу. Морфологіч�
ний феномен скупчення лімфо�
цитів навколо моноцита (claste�
ring) корелює з підвищеною
продукцією антитіл цими лім�
фоцитами порівняно з клітина�
ми, не залученими у кластери.
Крім того, активовані моноцити
викликають неспецифічне руй�
нування пухлинних клітин (не
шляхом фагоцитозу). Цитото�
ксичність проявляється зміною
деяких характеристик пухлин�
ного росту, зокрема підсилен�
ням контактного гальмування
клітин, яке зазвичай відсутнє у
пухлинах. Щодо еозинопенії, то
вона може спостерігатися у ра�
зі різних інтоксикацій, що,
можливо, і відбувається у дано�
му випадку [12, 13].

У тварин, які отримували у
комбінації найвищі дози нітри�
ту і нітрату натрію (10 ГДК),
встановлено ще й підвищення
активності нейтрофільних гра�
нулоцитів, про що свідчить
збільшення відсотка фагоцитів. 

Вивчення дії досліджених
сполук на окремі ланки імунної
системи дозволило встанови�

ти імунну супресію за В�клітин�
ним типом у щурів 4 та 5 груп та
пригнічення Т�ланки імунітету у
разі збільшення доз нітриту і ні�
трату натрію до 10 ГДК. Визна�
чення загального рівня ЦІК не
виявило накопичення їх у крові.

При вивченні стану імуноло�
гічної реактивності організму
дослідних тварин, які протягом
місяця отримували з питною
водою хлороформ та його ком�
бінацію з нітритом та нітратом
натрію, було виявлено такі
ефекти.

У тварин 8 групи (нітрит і ні�
трат натрію на рівні ГДК, хлоро�
форм — 5 ГДК) і 9 гр. (нітрит, ні�
трат натрію та хлороформ на
рівні 5 ГДК) спостерігався
розвиток лейкопенії, а у 9 групі
— ще й нейтропенії. Причому в
останніх відзначалося змен�
шення відносної та абсолютної

кількості нейтрофільних грану�
лоцитів. Вивчення функціо�
нальної активності нейтрофіль�
них гранулоцитів показало її
пригнічення в усіх дослідних
групах (р<0,05).

У щурів 7, 8 і 9 груп було вста�
новлено також зміни у кількіс�
ному складі лімфоцитів. Так, у 9
групі спостерігалося збільшен�
ня відносної, а у 8 гр. — зни�
ження абсолютної кількості
лімфоцитів майже вдвічі порів�
няно з контролем. Крім того, у
тварин 8 групи відзначалося
підвищення відсотка Т�лімфо�
цитів і зниження абсолютного
числа В�клітин. Достовірне
збільшення відносної кількості
Т�лімфоцитів виявлялося і у
щурів 7 групи.

Дослідження у крові тварин
вмісту циркулюючих імунних
комплексів за дії хлороформу з
різними дозами нітриту і нітра�
ту натрію не виявило суттєвих
відмінностей між показниками
в усіх дослідних групах.

Результати дослідження ста�
ну імунної системи щурів, які
протягом одного місяця зазна�
вали пероральної ізольованої
та комбінованої дії тетрациклі�
ну у дозі 4 мг та нітриту натрію
у дозах 4 мг, 10 мг і 20 мг, свід�
чать про таке.

У тварин групи 15, що отри�
мували комбіновано нітрит
натрію (3 ГДК) та тетрациклін,
спостерігалися зміни клітинно�
го складу лімфоцитів перифе�
ричної крові, які проявилися
лейкоцитопенією, зменшен�
ням абсолютного числа лімфо�
цитів. Було встановлено при�
гнічення клітинної та гумораль�
ної ланок імунітету, на що вка�
зує зниження абсолютної та
відносної кількості Т� і В�лім�
фоцитів. Крім того, у щурів цієї
групи відбувалося зменшення
абсолютного числа нейтро�
фільних гранулоцитів та пригні�
чення їхньої функціональної ак�
тивності.

Комбінована дія нітриту нат�
рію у дозі 10 мг (8 ГДК) та те�
трацикліну (16 група) виклика�
ла у піддослідних щурів розви�
ток лейкопенії, а також досто�
вірне зменшення абсолютного
числа лімфоцитів, відносної та
абсолютної кількості Т�клітин,
що може свідчити про супресію
клітинної ланки імунної систе�
ми. Слід також зазначити, що
відбувалося пригнічення і гу�
моральної ланки імунітету, на
що вказує зменшення абсо�
лютного числа В�лімфоцитів.

Характеризуючи показники
імунного статусу тварин 17 гру�
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Група Гематологічні
показники

Імунологічні показники
Гіперчутливість

сповільненого типу
ЦІК середнього

розміру (%)

4 Е ↓, М В↓ � �

5 Е ↓, М В↓, Т↓, Ф � �

8 Л↓, Лім↓ Ф↓, Т � �

9 Л↓, Н↓, Лім Ф↓, В↓ � �

10 Ф↓ � �

15 Л↓, Н↓, Лім↓, В↓, Т↓, Ф↓ + �

16 Л↓, Лім↓ В↓, Т↓ + �

17 Л↓, Н↓, Лім↓, В↓, Т↓, Ф↓ + 29

Група дослідних
тварин

% дегранульованих базофілів
(тканинний антиген)

% дегранульованих базофілів
(гаптен — тетрациклін)

% дегранульованих базофілів
(гаптен — нітрит натрію)

15 13,71 ± 0,81 12,57 ± 1,04 13,14 ± 1,14

16 14,86 ± 0,74 13,71 ± 1,19 14,29 ± 0,81

17 13,14 ± 1,14 13,14 ± 0,74 14,86 ± 0,74

Таблиця 3
Ступінь дегрануляції базофільних гранулоцитів за місяць комбінованої дії нітриту 

натрію та тетрацикліну

Таблиця 4
Зміни імунологічних та гематологічних показників 
за місяць комбінованого впливу нітритів з різними 

хімічними сполуками

↓

↓

↓

↓

↓

Примітка: Е — еритроцити; М — моноцити; Лім — лімфоцити; 
Л — лейкоцити; Н — нейтрофіли; Ф — фагоцити; 
ЦІК — циркулюючі імунні комплекси; ↓ — зниження; 

— збільшення; "+" — позитивна реакція; "&" — негативна реакція.

↓

2 *
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пи, які перорально отримували
комбінацію нітриту натрію у дозі
20 мг (16 ГДК) і тетрацикліну,
слід відзначити, що у щурів на
фоні лейкоцитопенії, лімфопенії
виявлено імуносупресію за Т� та
В�клітинним типом, а також
зменшення абсолютної кілько�
сті нейтрофільних гранулоцитів
та пригнічення їхньої функціо�
нальної активності.

Дослідження рівня циркулюю�
чих імунних комплексів у реакції
преципітації розчином поліети�
ленгліколю 6000 показало нако�
пичення їх у сироватці крові ли�
ше у тварин 17 групи (комбіно�
вана дія тетрацикліну 4 мг) та ні�
триту натрію 20 мг. Імунні ком�
плекси середнього розміру, які
найбільш патогенні, складали
29%. ЦІК цього розміру форму�
ються у зоні деякого надлишку
антигену, та час їхньої циркуля�
ції достатньо великий. Форму�
вання патогенних імунних ком�
плексів виникає за функціональ�
ної недостатності Т�ланки імуні�
тету, що може супроводжувати�
ся дефіцитом Т�хелперів, яке
призводить до зменшення син�
тезу антитіл, а також до знижен�
ня протипухлинного захисту. Їх
накопичення може відбуватися
у разі пригнічення фагоцитарної
функції клітин, у результаті чого
порушується презентація та елі�
мінація антигенів.

У непрямому макрофагально�
му тесті було встановлено інгі�
буючу дію сироваток тварин 15,
16 і 17 груп на функціональну
активність макрофагів, зокрема
їхню здатність до розпласту�
вання. Індекс гальмування був
меншим за 0,8, що свідчить про
розвиток гіперчутливості спо�
вільненого типу. Отже, маємо
припущення, що введення у
комбінацію до тетрацикліну різ�
них доз нітриту натрію впливає
на одну з функцій лімфоцитів —
їхню здатність продукувати роз�
чинні медіатори. Саме від лім�
фокінів залежить більшість ре�
акцій клітиноопосередкованого
імунітету. Останніми роками
значно розширились уявлення
щодо ролі і функцій системи
мононуклеарних фагоцитів, які
є важливою "мішенню" для фак�
торів різного походження. Хоча
нами було використано непря�
мий тест, його результати від�
творюють характер існуючої в
організмі лімфоцитарно�макро�
фагальної взаємодії. Здатність
до розпластування, як перша
фаза руху макрофагів, дозво�
ляє судити про можливість ви�
користання їхніх функцій. З цієї
точки зору одержані дані можна
трактувати і як викликане усіма
дослідженими комбінаціями
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нітриту натрію з тетрацикліном
пригнічення клітиноопосеред�
кованих реакцій імунітету. 

Треба підкреслити, що комбі�
нований вплив протягом місяця
нітриту натрію з іншими дослід�
женими хімічними сполуками не
викликав накопичення цирку�
люючих імунних комплексів та
розвитку гіперчутливості спо�
вільненого типу. Індекс гальму�
вання розпластування макро�
фагів був більшим за 0,8.

Таким чином, результати про�
ведених досліджень дали змогу
визначити деякі відмінності
імунологічних ефектів залежно
від дози нітриту натрію, а також
від різної хімічної структури
сполук, які входили до складу
діючої суміші.

З усіх досліджених комбінацій
найширший спектр змін визна�
чався за впливу нітриту натрію з
тетрацикліном. Більш виразний
імунотоксичний ефект у даному
випадку, вірогідно, пов'язаний з
присутністю у молекулі тетраци�
кліну чотирьох лінійно конден�
сованих шестичленних кілець,
які забезпечують жорсткість
конформації, та великою кількі�
стю замінників з високою реак�
тогенною здатністю (CONH2 —
аміногрупа), що дає змогу ство�
рювати кон'югати з білком�носі�
єм. Фенол, хоча і має у своїй
структурі бензольне кільце, але
заміна більш активної аміногру�
пи на гідроксильну призводить
до зменшення спектру ефектів в
окремих ланках імунної систе�
ми. Хлороформ являє собою
ациклічну сполуку. Відсутність
жорсткої циклічної структури,
яка притаманна тетрацикліну,
призводить до зниження ста�
більності конформації детермі�
нант, а звідси і зменшення іму�
нотоксичного ефекту на ранніх
етапах впливу незважаючи на
присутність реактогенних ато�
мів хлору. 

Висновки
1. На основі експерименталь�

них досліджень визначено, що
імунологічні ефекти за комбіно�
ваної місячної експозиції нітри�
ту натрію з різними забрудню�
вачами довкілля мають деякі
особливості залежно від дози та
хімічної структури сполук, які
входять до діючої суміші з
NaNO2.

2. Встановлено, що комбіно�
вана дія нітриту, нітрату натрію
на рівні 5 ГДК та фенолу на рівні
3 ГДК призводить до еозинопе�
нії, моноцитозу, зменшення
кількості В�лімфоцитів та роз�
витку виразної аутосенсибіліза�
ції і сенсибілізації. Зі збільшен�
ням у комбінації дози нітриту,

нітрату натрію до 10 ГДК спосте�
рігаються ще й імуносупресія Т�
ланки імунітету та активація
неспецифічних факторів захи�
сту організму.

3. Імунологічна картина, яка
розвивається за комбінованої
дії нітриту, нітрату натрію на
рівні ГДК та хлороформу на рів�
ні 5 ГДК, характеризується
розвитком слабкопозитивної
сенсибілізації, аутосенсибілі�
зації. На фоні лейко� та лім�
фопенії визначається збіль�
шення числа Т�лімфоцитів та
зменшення кількості фагоци�
туючих нейтрофільних фагоци�
тів. Збільшення у комбінації до�
зи нітриту, нітрату натрію до
5 ГДК призводить до зменшен�
ня числа нейтрофілів, В�лімфо�
цитів та імуносупресії за Т�клі�
тинним типом.

4. Встановлено, що комбіно�
вана дія нітриту натрію та тетра�
цикліну (попередників ендоген�
них нітрозамінів) в усіх вивче�
них дозах викликає найширший
спектр змін в імунній системі.
Слабкопозитивна сенсибіліза�
ція і аутосенсибілізація спосте�
рігаються на тлі лейкопенії, лім�
фопенії, нейтропенії. Визнача�
ється пригнічення Т� і В�клітин�
ної ланки імунітету, фагоцитар�
ної активності нейтрофілів, а
також розвиток гіперчутливості
сповільненого типу (IV тип). За
найбільшої дози нітриту натрію
у комбінації виявляється ще й
накопичення циркулюючих
імунних комплексів середніх
розмірів. 

5. Імунотоксичні ефекти хіміч�
них забруднень залежать від їх�
ньої хімічної структури. В умо�
вах комбінованого перорально�
го надходження протягом мі�
сяця до організму тварин вивче�
них ксенобіотиків найширший
спектр змін в усіх ланках імунної
системи спостерігається за дії
попередників ендогенних нітро�
замінів (нітриту натрію, тетра�
цикліну) за рахунок жорсткості
конформації, яка зумовлена
чотирма лінійно конденсовани�
ми шестичленними кільцями та
великою кількістю реактогенних
аміногруп, присутніх у молекулі
тетрацикліну.
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ротягом останніх років у теорію
та практику профілактичної ме�
дицини стрімко увірвалися нові
перспективні технології щодо
здійснення комплексної оцінки
стану здоров'я дітей, підлітків і
молоді, провідне місце у струк�
турі яких посідає психогігієніч�
на діагностика провідних коре�
лят психічного і соматичного
здоров'я осіб шкільного, підліт�
кового та юнацького віку [10]. 

Психогігієнічна діагностика
являє собою галузь профілак�
тичної медицини, що вивчає
окрему особистість у невід'єм�
ній єдності з показниками мор�
фофункціонального стану її ор�
ганізму та цілі колективи, які
включені у систему взаємовід�
носин з навколишнім середо�
вищем і соціальним оточенням
з метою визначення особливо�
стей переходу адаптаційно�
компенсаторних реакцій орга�
нізму у стадію латентних, пе�
редпатологічних, преморбід�
них, донозологічних станів для
подальшої розробки адекват�
них та ефективних заходів пси�
хогігієнічної корекції і профі�
лактики, які сприяють збере�
женню і зміцненню індивіду�
ального та популяційного здо�
ров'я [2, 10]. 

Отже, визначальними рисами
здійснення психогігієнічної ді�
агностики слід вважати ура�ху�
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В работе обоснованы научные принципы психогигиенической
диагностики состояния здоровья детей, подростков и молодежи,
к числу которых следует отнести внедрение комплексного
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и содержательное наполнение применяемых методик,
обеспечение надежности и валидности диагностических
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использования диагностических средств.
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