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разу і знаходиться в межах 0,2#0,3 (57,8±0,5)%.

Значення коефіцієнту форми нейрона розділя#

ються в інтервалах 0,4#0,8, (у контрольній групі

переважає показник 0,6#0,7).

Отримані результати щодо порушень структу#

ри перикаріонів мотонейронів спинного мозку

протягом 120 діб після завершення введення

паклітакселу свідчать, що їхні пошкодження мо#

жуть відігравати суттєву роль у патоморфогенезі

паклітаксел#індукованої нейропатії.
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Нами було досліджено вплив Дикамби у виг#

ляді диметиламінної солі китайського виробни#

цтва на показники периферичної крові та морфо#

функціональний статус лейкоцитів крові білих

щурів#самок Wistar в субхронічному експери#

менті. Тваринам масою тіла 95#105 г впродовж 13

тижнів вводили в шлунок за допомогою метале#

вого зонду речовину в дозах: 500, 250, 150 мг/кг. 

Показники морфологічного складу перифе#

ричної крові (рівень гемоглобіну, кількість ерит#

роцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, середній вміст

гемоглобіну в еритроциті (СВГ), гемограма з

кількісним і якісним аналізом клітин) досліджува#

ли за допомогою уніфікованих клініко#лабора#

торних методів. Цитохімічний статус лейкоцитів

оцінювали за активністю ферментів. Активність

сукцинатдегідрогенази визначали за Нарцисовим,

пероксидази — за Леле і хлорацетатестерази — за

Молоні і співавт. Дослідження проведені в ди#

наміці у одних і тих же тварин — через 4, 9 і 13

тижнів експерименту.

Диметиламінна сіль дикамби у дозі 500 мг/кг

через 9 тижнів викликала підвищення кількості

еритроцитів та тенденцію до зниження показни#

ка СВГ. Через 9 та 13 тижнів відмічались стомато#

цитоз та макроцитоз еритроцитів. Загальна

кількість лейкоцитів не змінювалась в жоден з

термінів експерименту. У лейкоцитарній фор#

мулі через 4 тижні спостерігалось зменшення

кількості сегментоядерних нейтрофілів на 30 %.

Через 9 тижнів зміни поглибились: знизилась

кількість сегментоядерних нейтрофілів (у 2 рази)

і загальне їх число (на 51 %), кількість лімфо#

цитів підвищилась на 8,4 %. На 13#ому тижні

відмічалась тільки тенденція до збільшення чис#

ла еозинофілів (у 2 рази) та вірогідне зменшення

кількості лімфоцитів на 9,6 %. Проте спостеріга#

лись зміни морфології лейкоцитарних клітин та

їх морфофункціонального статусу. Відмічалась

тенденція до полісегментозу ядер нейтрофілів,

хроматинолізу і вакуолізації цитоплазми лімфо#

цитів, присутність промоноцитів, макрофагів,

циркулюючих ендотеліоцитів та вірогідне збіль#

шення кількості плазмоцитів і проплазмоцитів.

При цитохімічних дослідженнях встановлено

тенденцію до зростання активності хлорацета#

тестерази (на 3,5 %), вірогідне підвищення ак#

тивності пероксидази (на 2,7 %) в нейтрофілах і

сукцинатдегідрогенази (на 5,3 %) в лімфоцитах. 

При дії речовини в дозі 250 мг/кг через 9

тижнів у червоній крові спостерігалося вірогідне

збільшення кількості еритроцитів та тромбо#

цитів, макроцитів та стоматоцитів. Макроцитоз

та стоматоцитоз еритроцитів зберігався до 13

тижнів. У білій крові тільки через 9 тижнів

відмічались кількісні зміни — зниження числа

сегментоядерних форм (на 36 %), загальної кіль#

кості нейтрофілів (на 39 %) та полісегментоз їх

ядер. Проте спостерігались морфологічні пору#

шення у лімфоцитах — з мембранними вироста#

ми у вигляді ворсинок (4 тижні) та веретено#

подібно видовжена цитоплазма (13 тижнів). Ци#

тохімічні показники лейкоцитів не змінювались.

Речовина в дозі 125 мг/кг призводила через 

9 тижнів до нейтрофілоцитопенії (на 28 %) за ра#

хунок сегментоядерних нейтрофілів (на 24 %) і

лімфоцитозу (на 7 %) без порушень морфо#

функціонального стану клітин. Зміни були зво#

ротніми. 

Таким чином, диметиламінна сіль дикамби

китайського виробництва у всіх дозах викликає

нейтрофілоцитопенію, що супроводжується

"постарінням" клітин нейтрофільного ряду. На

це вказує полісегментоз ядер та зростання актив#

ності пероксидази і хлорацетатестерази в нейт#

рофілах. Все це свідчить про пригнічення нейт#

рофільного ростка кісткового мозку. За показни#

ком нейтрофілоцитопенії усі досліджені дози ви#

явилися діючими. Зміни мали пряму залежність

від дози. Однак цей процес був зворотнім. В двох

вищих дозах виявлялась лімфоцитопенія з поя#

вою атипових форм лімфоцитів, у відповідь на

які в периферичну кров надходили макрофаги та

плазматичні клітини. На основі результатів

досліджень можна припустити, що речовина

впливає на імунну систему, при цьому захисні

функції організму перерозподіляються від одних

імунокомпетентних клітин до інших.
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На сьогодні визначення кількісних характе#

ристик процесу проникнення хімічних речовин
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