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муляції оцінюють як потенціювання, якщо

ступінь кумуляції суміші більший або дорівнює

ступеню кумуляції найбільш кумулятивного

компонента (при зворотніх співвідношеннях —

антагонізм, в решті випадків — адитивність). Як#

що виявлені потенціювання за токсичністю і сту#

пенем кумуляції сумішей; потенціювання за ток#

сичністю або ступенем кумуляції при адитив#

ності другої складової комбінаційного ефекту;

антагонізм за токсичністю та ступенем кумуляції

при адитивності (або потенціювання) по другій

складовій комбінаційного ефекту, то, відповідно,

планування дослідів при послідовному введенні

в першому варіанті повинно здійснюватись

обов'язково з врахуванням tmax, в другому —

доцільним, в третьому — по спрощеній схемі з

щоденним чергуванням інгредієнтів. Коли

інгредієнти ізоадитивні (однакова токсичність і

кумулятивність), то санітарний стандарт вста#

новлюється із застосуванням формули су#

маційної токсичності; суміш неізоадитивних ре#

човин повинні регламентуватись як єдине ціле

(одна речовина) з експрес#експериментальним

обґрунтуванням їх ОДР в воді водойм. Для

профілактики забруднення водойм пестицидами

і агрохімікатами пропонуємо використовувати

екосорбент "Глауконіт природний і модифікова#

ний" за ТУ У 02497915#001#2001 як фільтруваль#

ний матеріал фільтрів очищування промислових

стічних вод і влаштування інженерних ге#

охімічних бар'єрів — траншеї глибиною 0,5м за#

повнених 50:50% глауконітом і піском на шляху

руху пестицидів і агрохімікатів, що змиваються у

водойми (20#30 м від уріза води водоймищ).
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У мозаїці виявів токсичного ефекту, виклика#

ного дією зовнішньо#середовищних факторів

хімічної природи на живий організм , ознаки "

полому" переплітаються з ознаками "

фізіологічної міри" проти патогенного начала.

При цьому до певної межі " полом" стимулює

розвиток й удосконалення системи "

фізіологічної міри", що перешкоджає подальшо#

му розвитку " полому", трансформації його у нез#

воротній стан. За таких умов можна вести мову

про адаптацію (в широкому сенсі), включаючи

компенсацію початкових ознак патології. Проте

за умов продовження дії негативного чинника

тієї самої інтенсивності, при збільшенні рівня

експозиції або приєднання до діючого додатко#

вих факторів ( еквівалентом чого може виступати

функціональне навантаження# фізична напруга,

голод, брак кисню, кровопускання) можливості

адаптації виявляються недостатніми й ознаки

пошкодження починають прогресувати процес зі

стадії компенсованої патології чи передпатології

переходить у стадію явної початкової патології.

Результати експериментальних досліджень з

вивчення впливу низьких доз хлориду ртуті (II),

ацетату свинцю та хлориду марганцю (II) при

внутрішньоочеревинному введенні на деякі по#

казники стану піддослідних тварин у віковому ас#

пекті були отримані при постановці різних серій

дослідів на 1270 нелінійних білих щурах ( самцях)

масою (140#160) г#молоді та (300#350) г# старі. 

Дослідження процесу гліколізу у тканині

печінки молодих і старих щурів, які були піддані

дії малих доз зазначених вище токсикантів (10,

30,45,60 введень 5 разі в на тиждень) виявило

зниження активності цього процесу як на ранніх

(10 введень), так і на пізніх стадіях (60 введень),

більш значиме у старих тварин. Одночасно були

виявлені значні відхилення в активності лужної

фосфатази печінки, які мали специфіку для кож#

ного токсиканту. Глибина і динаміка змін були

більш значними у старих тварин при дії солей

свинцю і ртуті, але менш помітними у випадку дії

марганцю. 

Хронічна дія солей важких металів викликає

зміни функціонального стану ЦНС експеримен#

тальних тварин: пригнічення пізнавально#реф#

лекторної діяльності внаслідок переваги

гальмівних процесів в корі головного мозгу.

Більш значні зміні характерні для старих тварин,

що може бути обумовлено виснаженням впро#

довж віку адаптаційно# пристосувальних реакцій.

Хлорид марганцю (доза 1/100 ЛД50) протягом

2 міс у молодих і старих щурів за даними ЕКГ

призводить до тахікардії (збільшення частоти

серцевих скорочень), появі ознак погіршення

провідності, розвитку дифузних пошкоджень

міокарду (подовження інтервалу QT) і порушен#

ня розслаблення серцевого м'язу (скорочення

діастоли). Зазначені зміни були вираженішими і

стійкими у старих тварин. Ознаки можливої па#

тологічної на на серцево#судиннну систему

(ССС) ацетату свинцю і хлориду ртуті (гіпо#

кальціємія у дорослих щурів, дифузне ушкод#

ження міокарду у старих тварин, а також пору#

шення провідності і скорочення діастоли у тва#

рин обох вікових груп) були виражені у ранні

терміни (10 введень) і слабшали з плином експе#

рименту.

Одержаний експериментальний матеріал

свідчить про розвиток адаптаційних процесів з

боку ЦНС, показників фагоцитозу, ССС, морфо#

логічної структури внутрішніх органів та їхніх

особливостях при дії важких металів на організ "

старих" тварин. 
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