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терігалися ускладнення перебігу вагітності, які

супроводжувалися невиношуванням вагітності,

загибеллю плоду на пізніх строках вагітностями,

вадами розвитку . 

На базі сертифікованої лабораторії діоксино#

вого центру Інституту екогігієни і токсикології

ім. Л.І. Медведя, було проведено визначення

вмісту 17#ти найбільш токсичних конгенерів

діоксинів та бензофуранів в крові у вагітних

жінок. Результати показали, що у вагітних жінок

з контрольної групи концентрації практично всіх

конгенерів окрім 1,2,3,6,7,8 — Гексахлордибен#

зофурану (ГкХДФ) знаходились нижче рівня де#

текції. Концентрація ГкХДФ складала 28,22 пг/г,

а сумарний TEQ ± U складав (2,82 ± 3,62) пг/г

при показнику LOD TEQ — 0,345 пг/г. 

В крові вагітних жінок з фетоплацентарною

недостатністю було виявлено 4 конгенери діок#

сину и 6 конгенерів бензофуранів. Аналіз резуль#

татів показав, що у в цій групі жінок сумарна

концентрація діоксинів в крові складала 800,73

пг/г при TEQ, 21,23 пг/г, а дибензофуранів 907,44

пг/г при TEQ 49,87 пг/г. Сумарний TEQ ± U

дорівнював 71,09 ± 27,09 пг/г. Таким чином, у

жінок з фетоплацентарною недостатністю вияв#

лено підвищений вміст діоксинів и бензофуранів

в венозній крові. 

Аналізуючи отримані результати можна стве#

рджувати, що основний токсичний вплив був

викликаний дибензофуранами. Показник TEQ в

цій групі сполук, перевищував TEQ діоксинів

більше ніж в 2 рази. 

Таким чином, проведені дослідження показа#

ли, що жінки з фетоплацентарною недос#

татністю, порівняно з жінками без ускладнень

перебігу вагітності, частіше споживають рибу та

яйця, крім того, частіше палять і не розлучають#

ся з цією звичкою під час вагітності. В крові

жінок з фетоплацентарною недостатністю вияв#

лені високі показники діоксинів. Не виключено,

що не тільки дієтичні вподобання і паління мо#

жуть бути причиною високого рівня діоксинів в

крові у жінок з фетоплацентарною недос#

татністю. Є підстави вважати, що до накопичен#

ня діоксинів в організмі можуть бути причетні ге#

нетичні особливості процесів детоксикації. 

ТОКСИКАНТИ-КСЕНОБІОТИКИ У ВОДІ
РІЧКИ ДНІСТЕР

Станько О.М.

Інститут клінічної патології Львівського
національного медичного університету імені Дани�

ла Галицького, м.Львів, Україна
Львівська обласна санітарно�епідеміологічна

станція, м.Львів, Україна

Потужним потенціальним джерелом надход#

ження в організм ксенобіотиків за даними ВООЗ

є вода. Практично не має чистих поверхневих

вод, які б відповідали вимогам стандартів. Вони і

нині належать до найзабрудненіших природніх

ресурсів. На їх екологічний стан впливають різні

фактори, включаючи і антропогенне наванта#

ження. Найбільше різних токсикантів вики#

дається на територіях урбанізованих міст. У во#

доймища України щорічно скидається більше 

2,6 млрд.куб. м забруднених стічних вод, які

вміщують біля 8 млн. т різних забруднювачів, в

тому числі важких металів. Свинець потрапляє у

річкові води із стічними водами металургійної,

хімічної промисловості. Кобальт і марганець  —

із стічними водами марганцевих фабрик, мета#

лургійних заводів. Кадмій  —  із промисловими

стоками свинцево#цинкових заводів, рудозбага#

чувальних фабрик, хімічної промисловості.

Нікель  —  зі стічними водами цехів нікелюван#

ня, заводів синтетичного каучуку, нікелієвих зба#

гачувальних фабрик. Цинк  —  із стоками рудоз#

багачувальних фабрик гальванічних цехів, ви#

робництв пергаментного паперу, мінеральних

фарб, штучного волокна. Сумарна кількість заб#

руднень, які потрапляють у водойми і водотоки із

поверхневим стоком урбанізованих територій,

становить близько 15#20% від показників забруд#

нення господарсько#побутових стічних вод.

Навіть у сьогоднішніх умовах, коли більшість

промислових підприємств не працює, вода

інтенсивно забруднюється іонами важких ме#

талів з донних відкладень. Основний шлях заб#

руднення  —  комплексоутворення іонів важких

металів із гумусом. Досліджували стан забруд#

нення води р. Дністер важкими металами (сви#

нець, кадмій, марганець, цинк, кобальт, нікель,

мідь) атомно#абсорбційним методом протягом

2000#2009 років на території Львівської області у

5 контрольних створах (№1#№5). Оцінка якості

води  —  згідно вимог СанПіНу №4830#88 "Сани#

тарные правила и нормы охраны поверхностных

вод от загрязнения". Визначення металів прово#

дилось згідно міжнародного стандарту ISO 8288

"Определение кобальта, никеля, меди, цинка,

кадмия и свинца" та методики "Определение еле#

ментов атомно#абсорбционным спектрометри#

ческим (ААС) методом" ( Новиков Ю.В., Ласточ#

кина К.О.,1990). На підставі проведеного аналізу

якості води р.Дністер можна зробити висновок,

що найвищий рівень забруднення спостерігався

у 2005 р. марганцем ( Жидачівський район) ,

свинцем (м.Старий Самбір, м.Самбір, Мико#

лаївський, Жидачівський райони) та у 2008 р.

кадмієм (Турківський район, м.Старий Самбір,

м.Самбір, Жидачівський район) за рахунок

ймовірного потрапляння забруднення через при#

токи. Це : р.Стрв'яж, в яку скидаються недос#

татньо очищені стічні води з об'єктів м.Самбора,

не каналізованих на КОС; річки Серет і Тисме#

ниця, в які скидаються стічні води з КОС півден#

них міст області; р.Верещиця, в яку потрапляють
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недостатньо очищені стоки смт.Івано#Франково;

р.Стрий з КОС м.Стрия, які перевантажені та

застарілі; р.Луг з КОС м. Ходорова, які потребу#

ють реконструкції. Основними можливими дже#

релами забруднення р.Дністер є неочищені гос#

подарсько#побутові стоки комунальних

підприємств на територіях вказаних адміністра#

тивних районів. Значну потенціальну загрозу та#

кож становлять накопичення відходів на Стеб#

ницькому ДГХП "Полімінерал" та Роздільському

ДГХП "Сірка".

ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИ ДІЇ

ЗАБРУДНЮВАЧІВ ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНОГО РЕГІОНУ

Харламова А.В.

ДП "Український науково�дослідний інститут
промислової медицини", м. Кривий Ріг, Україна

Ефекти впливу екологічно несприятливих

факторів довкілля на розвиток плоду поділяють

на загальнотоксичні, ембріотоксичні, терато#

генні та генетичні. 

Метою роботи було вивчення впливу аероген#

них полютантів гірничо#металургійного комп#

лексу на ембріональний розвиток плоду білих

щурів у експерименті.

В дослідженнях використано методичні

підходи, що відповідають сучасним міжнарод#

ним вимогам щодо проведення токсикологічних

експериментів з використанням тварин. Для

вивчення показників ембріонального розвитку

щурів першого покоління F1 була відібрана

партія нелінійних щурів; вагітних піддослідних

самиць (n=23) поміщали в затравочну камеру, в

якій вони впродовж 20 годин на добу піддавали#

ся дії газової суміші протягом 20 днів. У затра#

вочній камері були змодельовані концентрації

основних хімічних полютантів атмосферного

повітря, зважаючи на їх фактичні коливання. Се#

редні максимально разові концентрації для ок#

сидів азоту становили 2,9 мг/м3, SO2 — 0,86 мг/ м3,

СО — 9,0 мг/м3, пилу — 1,09 мг/м3. Ембріональ#

ний розвиток (n=104) визначали за допомогою по#

казників кількості місць імплантації, числа живих

плодів та резорбцій в пометі та ін. за загальноп#

рийнятими методиками (Динерман А.А., 1980).

Для оцінки розбіжностей при нормальному

розподілі використовували критерій Стьюдента;

при розподілі, відмінному від нормального —

критерій Х Ван дер Вардена. 

Аналіз отриманих результатів показав, що за#

гальна ембріональна смертність в піддослідній

групі була достовірно вищою (Х#критерій > Х05)

у порівнянні з контрольними тваринами; збіль#

шення ембріональної смертності відбувалось за

рахунок зростання як доімплантаційної (Х#кри#

терій > Х05), так і післяімплантаційної загибелі

ембріонів. Виживаність ембріонів піддослідної

групи була достовірно нижчою (Х#критерій >

Х05), ніж в контрольній групі. 

В піддослідному посліді зареєстровані статис#

тично значимі (р<0,05) зниження середньої маси

плоду , плаценти і довжини плоду у порівнянні з

контрольною групою. 

У піддослідному приплоді виявлено знижен#

ня кількості живих плодів: 7,3±1,3 од., тоді як у

контролі їх число складає 8,8±0,4 од.; збільшен#

ня числа загиблих до імплантації зародків

(0,9±0,7 од. в досліді, 0,3±0,3 од. в контролі),

зниження кількості місць імплантації у

порівнянні з контрольною групою. При роз#

поділі 20#денних ембріонів за статтю встановле#

но, що в контрольній групі кількість самців у

приплоді склала 53,9±2,0%, в дослідній —

42,2±8,7%.

Аналіз абсолютної маси внутрішніх органів

ембріонів виявив достовірне зниження маси

печінки у піддослідних 20#денних плодів у

порівнянні з контролем (р<0,05), що вказує на

зниження її антитоксичної функції. У

піддослідних ембріонів встановлено зниження

маси легенів у порівнянні з контрольною гру#

пою, але різниця статистично не підтверджена. 

Розрахунок відносної маси внутрішніх ор#

ганів виявив статистично підтверджене (р<0,05)

збільшення цього показника для головного моз#

ку ембріонів піддослідної групи у порівнянні з

контрольною. Візуальний огляд плодів

піддослідної групи виявив гематоми на різних

ділянках, які були практично відсутні у конт#

рольних ембріонів. 

Викладене вище дозволило зробити висно#

вок, що комплексу аерогенних полютантів гірни#

чо#металургійного регіону властива ембріоток#

сична дія, про що свідчить статистично значиме

(Х#критерій > Х05) збільшення загальної

ембріональної смертності, доімплантаційної за#

гибелі ембріонів, вірогідне (р<0,05) зниження

виживаності, маси плодів та плаценти, довжини

ембріонів. Тератогенна дія антропогенних полю#

тантів, властивих гірничо#металургійному комп#

лексу, не виявлена. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПО-
ВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ПІД ДІЄЮ АНТРО-
ПОГЕННИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ В ЕКСПЕРИ-

МЕНТІ
Богоявленська В.Ф.

ДП "Український науково�дослідний інститут
промислової медицини", м. Кривий Ріг, Україна

Метою роботи було визначення впливу основ#

них аерогенних ксенобіотиків в період

внутрішньоутробного розвитку на формування

постнатальних поведінкових реакцій у потомства

першого покоління (F1). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




