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ВПЛИВ ПРОСТОГО ПОЛІЕФІРУ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНУ
ОРГАНІЗАЦІЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ
Щербань М.Г.
Харківський національний медичний університет, м. Харків
Роботу виконано у Харківському національному медичному університеті в рамках наукової проблеми «Вивчення механізмів біологічної дії простих поліефірів у
зв’язку з проблемою охорони навколишнього середовища» (номер державної реєстрації
0110U001812).
Вступ. До речовин, з якими тісно контактує населення, відносяться прості поліефіри (ППЕ) на основі пропіленгліколей,
гліцеролу та пентолу. Останнім часом об’єми
їх синтезу невпинно зростають. Це пов’язано
з широким використанням ППЕ у багатьох
галузях народного господарства як основи
промислового випуску пластмас, пінопластів, епоксидних смол, лаків, поліуретанів,
миючих засобів, емульгаторів, антикорозійних і бактерицидних препаратів, флотореагентів, гідравлічних, гальмівних та охолоджуючих речовин тощо [1,2]. Реалізація багатьох ефектів здійснюється на рівні центральної нервової системи, інтегративна роль
якої обумовлює здатність до адаптації, а рівень її функціонування значною мірою визначає стан здоров'я людини [3,4].
Метою дослідження було вивчення
тривалого впливу простого поліефіру на основі гліцеролу (Гл) та пропіленгліколей (ПГ)
– ГлПГ-1136 у дозі 1/100 ДЛ50 на ультраструктурну організацію головного мозку
щурів.
Матеріали та методи дослідження.
Експеримент виконано на 20 щурах-самцях
популяції Вістар масою 180-220 г, які знаходились у стандартних загальноприйнятих
умовах віварію. У роботі використаний хімічний зразок ППЕ з регламентованими фізико-хімічними властивостями. Щурам протягом 30 діб внутрішньошлунково натщесерце
зондом вводили водний розчин ППЕ на основі гліцеролу (Гл) та пропіленгліколей (ПГ)
з молекулярною масою 1136 (ГлПГ-1136).
Розрахунок необхідної для введення кількості речовини проводили, виходячи з даних
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про параметри її гострої токсичності. Для
вивчення стану показників специфічної резистентності в організмі щурів використовували дозу 1/100 ДЛ50, яка складала для
ГлПГ-1136 – 0,15 г/кг маси тварин. Щурам
контрольної групи вводили відповідні об'єми
питної води. В контрольної та експериментальної групи знаходилось по 10 тварин. При
виконанні роботи дотримувалися основних
вимог Ванкуверської конвенції (1979, 1994)
про біомедичні експерименти.
У тварин після введення досліджуваної речовини на 30 добу для електронномікроскопічного дослідження проводили
відбір головного мозку, який розмільчали у
краплині фіксатору та переносили в свіжу
порцію охолодженого до 40С фіксатора на
2-3 години. Як фіксатор використовували 1%
забуферений розчин окисненого осмію. По
закінченні фіксації шматочки тканини промивали в буферному розчині, обезводнювали
в спиртах зростаючої концентрації та ацетоні. Тканину просушували та розміщували у
блоці зі сумішу епоксидних смол (епонаралдит) за загальноприйнятими методиками. Полімеризацію блоків здійснювали в
термостаті при температурі 600С протягом
двох діб. З одержаних таким чином блоків на
ультрамікротомі УМТП-6 виготовляли ультратонкі зрізи, які після контрастування цитратом свинцю вивчали під електронним мікроскопом ЕМВ-100БР при прискорюючій
напрузі 75 кВ. Збільшення обиралося адекватно меті дослідження й коливалося в межах
20 000-60 000 разів.
Результати дослідження. Електронно-мікроскопічне дослідження клітин головного мозку щурів за умов дії ППЕ на основі
гліцеролу та пропіленгліколю ГлПГ-1136 у
дозі 1/100 ДЛ50 на 30-ту добу експерименту
дозволило виявити набрякання аксональної
частини синапсів, зміни кількості, форми,
розмірів і розташування везикул у ряді міжнейрональних контактів. Поряд з цим зустрі-
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чалися контакти аксональних терміналей з
шипиками дендритів, що мали зміни деструктивного характеру. ГлПГ-1136 призводив
до помітного збільшення кількості синапсів.
При цьому пресинаптичний відділ був зменшеним за розміром, осміофілен і переповнен
везикулами, що свідчить про блокаду вивільнення медіатора. Спостерігалася зміна
шипікового апарату, який має суттєве значення у процесах сприйняття та формування
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тимчасових зв'язків. Досить специфічним
для дії ГлПГ-1136 було зниження інформативності міжнейрональних контактів, що
морфологічно визначалося зменшенням
площі контактування активних зон синаптичних мембран і розширенням синаптичної
щілини. Навколо змінених міжнейрональних
контактів спостерігався набряк астроцитарной глії (рис. 1).

Примітка: зб. × 32 000, контрастовано цитратом свинцю.

Рисунок 1. Ультраструктура головного мозку щурів за умов тривалого впливу ГлПГ-1136 у
дозі 1/100 ДЛ50. Набряк астроцитарної глії.
Більшість нейроцитів сенсомоторної
кори характеризувалася великими розмірами, правильними та чіткими контурами
округлої форми. При цьому добре помітним
був аксональний горбок, іноді – дендрити.
Ядро нейроцита мало правильну форму, було
блідо пофарбованим й у більшості випадків
містило кругле, інтенсивно базофільне ядерце, що займало центральне положення. У цитоплазмі визначався помірний рівень базофілії, обумовлений наявністю дрібних глибок
рибонуклеопротеїнів.
Подібну структуру мали й нейроцити
гіпокампу, хоча в них ободок цитоплазми
навколо ядра і аксональний горбок був слабко помітним. Такі клітини називають "нормохромними" нейроцитами. Відомо, що в
інтактних щурів вони складають приблизно
87% у лобово-тім'яній корі та 62% в гіпокампі від усіх нейроцитів. У частині нейроцитів визначалися деякі зміни структури, виразна нерівномірность базофілії цитоплазми,

наявність зон хроматолізу, дифузно розташованих у цитоплазмі або локалізованих навколо ядра, або по периферії. Такі нейроцити
мали звичайно ексцентрично розташовані
ядерця та рівні контури цитолеми. Ці структурні зміни можуть бути оцінені як прояви
хроматолізу. Невелика частина нервових клітин відрізнялася нерівністю контурів цитоплазми та ядра. При цьому клітина, як правило, мала витягнуту форму, відзначалася
більш ніж дворазовим співвідношенням максимального і мінімального діаметрів. Глибки
хроматофільної речовини були укрупненими, а ядро більш темним з великим ексцентрично розташованим ядерцем. Ці клітини
можна віднести до гіперхромних. Окремі
нейроцити виглядали різко гіперхромними,
зморщеними. Ядра або ядерці в них не визначалися. Такі нейроцити вважають „пікноморфними”.
Під дією ГлПГ-1136 у дозі 1/100 ДЛ50
зменшувалося число нейроцитів у корі голо153
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вного мозку. Збережені нервові клітини знаходилися у стані каріоцитолізу, набрякання
та зморщування. У зубцюватому ядрі мозочка поряд з каріоцитолізом зустрічалися ней-

рони з вакуолізацією цитоплазми, каріопікнозом. У глії головного мозку мала місце виразна проліферація та дистрофічні зміни
(рис. 2).

Примітка: зб. × 32 000, контрастовано цитратом свинцю.

Рисунок 2. Ультраструктура головного мозку щурів за умов тривалого впливу ГлПГ-1136 у
дозі 1/100 ДЛ50. Зони хроматолізу.
Таким чином, при проведені електронно-мікроскопічного дослідження ультраструктурної організації головного мозку щурів в умовах тривалої дії ГлПГ-1136 у дозі
1/100 ДЛ50 було виявлено зміни архітектоники нервової тканини. Це є характерним для

початку розвитку дистрофічних процесів.
Тривала інтоксикація простим поліефіром
викликала ряд змін ультраструктури нейронів, які полягали в розвитку порушень їх цілісності. Найбільші зміни спостерігалися у
гіпокампі та неокортексі.

Висновки
Отримані результати переконливо підтверджують пошкоджуючу дію ППЕ на ультраструктуру клітин нервової тканини, що можливо реалізується за рахунок безпосереднього
впливу ксенобіотику та (або) через продукти його деструкції. Попередніми дослідженнями
виявлено, що за дії ГлПГ-1136 спостерігається активація процесів збудження, гіпоксії та розиток процесів ПОЛ. Пошкодження мембран нейронів вільними радикалами та продуктами
ПОЛ супроводжується вивільненням глутамату та аспартату, які теж приймають участь у
пошкодженні нейронів. Тривала нейротрансмітерна активація кальцієвих каналів викликає їх
відкриття з наступним накопиченням внутрішньоклітинного кальцію, деполяризацією мембран, порушенням водно-електролітного обміну і, як результат, загибеллю нейронів. В окремих клітинах починають проявлятися признаки розвитку деструктивного процесу.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА НА УЛЬТРАСТРУКТУРНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
Щербань Н.Г.
Изучено влияние простого полиэфира на ультраструктурную организацию головного
мозга крыс. При проведении электронно-микроскопического исследования ультраструктурной организации головного мозга крыс в условиях длительного влияния ГлПГ-1136 в дозе
1/100 ДЛ50 было выявлено изменения архитектоники нервной ткани. Это характерно для
начала развития дистрофических процессов. Длительная интоксикация простым полиэфиром вызывала ряд изменений ультраструктуры нейронов. Наибольшие изменения наблюдались в гиппокампе и неокортексе.
INFLUENCE OF POLYETHER ON ULTRASTRUCTURAL ORGANISATION
OF RAT BRAIN
M.G. Scherban'
The present work investigates the influence of polyethers on ultrastructural organization of
rat brain. The electro-microscopic investigation of rat brain ultrastructural organization at conditions of long term influence of GlPG-1136 in 1/100 LD50 revealed alterations of architechtonics of
nervous tissue. This was characteristic to the beginning of distrophic processes development. The
long-term intoxication with the polyethers evoked a number of alterations of neuron ultrastructure.
The most pro nounced changes were observed in hypocampus and neocortex.
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ВПЛИВ ПОЛІОЛІВ НА ОСНОВІ ЕТИЛЕН- І ПРОПІЛЕНГЛІКОЛЮ
НА ІМУНОБІОЛОГІЧНУ РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ
Резуненко Ю.К.
Харківський національний медичний університет, м. Харків
Одним з пріоритетних завдань у санітарно-гігієнічних дослідженнях є не тільки
регламентація хімічних забруднювачів довкілля, зокрема водних екосистем, за умов
зростаючого антропогенного навантаження,
кризового стану біосфери, але й оптимізація
та удосконалення заходів щодо її охорони на
основі комплексного наукового аналізу і пошуку інформативних показників оцінки здоров’я населення. Незважаючи на наявність
великої кількості наукових робіт, присвячених вивченню різних аспектів дії промисло-

вих органічних хімічних речовин на якість
води, процеси самоочищення водойм, організм людини й тварин, проблема охорони
водних екосистем від їх негативного впливу
залишається надзвичайно гострою. Перш за
все це пов’язано зі збільшенням їх синтезу та
впровадженням нових груп сполук, які знаходять широкого кола застосування [1,3].
Поліоли на основі етилен- і пропіленгліколю
належать до поширених промислових хімічних забруднювачів водойм, у тому числі
джерел водопостачання населення, що
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