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Вступ 
В останні роки для оцінки маркерів інди-

відуальної відповіді організму на вплив різних 
факторів середовища активно впроваджують-
ся аналітичні технології, які забезпечують 
можливість визначення фенотипічних особли-
востей реакції організму на зовнішній вплив 
[1]. Важливе значення вони мають для визна-
чення ризику токсичності хімічних речовин, з 
якими контактує людина. 

Раніше нами показано [2, 3], що у щурів 
молодого і статевозрілого віку з різним типом 
метаболізму за умов гострої нітратно-кадмі-
євої інтоксикації не в однаковій мірі порушу-
валася рівновага прооксидантно-антиокси-
дантної системи печінки. 

У зв'язку з цим, метою роботи було вив-
чення особливостей гострого впливу ксено-
біотиків на стан перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) і активності ферментів антиоксидант-
ного захисту печінки старих тварин з різним 
типом ацетилювання. 

Матеріал і методи 
Досліди проводили на 36 старих безпо-

родних щурах-самцях 22-місячного віку ма-
сою 0,310-0,370 кг. Утримання, годування та 
забій лабораторних тварин проводили у 
відповідності з прийнятими в експеримен-
тальній практиці методиками [4]. Вміст 
нітратів і сполук кадмію в кормах та воді не 
перевищував ГДК. 

Для визначення ацетилюючої здатності 
тваринам вводили внутрішньошлунково суль-
фадимезин (на 1% крохмальному розчині), із 
розрахунку 100 мг/кг маси тіла. Швидкість 
ацетилюючої здатності тварин визначали за 
методикою [5]. За кількістю виділеного з се-
-е« вільного сульфадимезину та його ацети-
- - : метаболіту дослідних тварин було 

поділено на дві групи: "швидкі" та "повільні" 
ацетилятори. У кожній групі виділено дві 
підгрупи: І ї контрольні тварини, II ї тварини, 
яким вводили хлорид кадмію та нітрат натрію. 

Кожна група включала 2 підгрупи: конт-
рольні тварини та щури, яким вводили хлорид 
кадмію (внутрішньоочеревинно) та нітрат на-
трію (внутрішньошлунково) в дозах близьких 
5ОЦ0 Контрольним тваринам вводили, відпо-
відно, ізотонічний розчин натрію хлориду та 
водопровідну воду. Тварин декапітували під 
легким ефірним наркозом на висоті загибелі 
тварин. У гомогенаті печінки визначали вміст 
вторинних продуктів ПОЛ, що реагують з 2-
тіобарбітуровою кислотою (ТБК-активні про-
дукти) [6], активність лактатдегідрогенази 
(ЛДГ) [7]. Крім того, досліджували активність 
ферментів антиоксидантної системи печінки: 
глутатіон-5-трансферази (Г-5-Т) [8], глутаті-
онпероксидази (ГП) [9]. Результати піддава-
ли статистичній обробці з визначенням серед-
ньоарифметичного показника, похибки та ко-
ефіцієнту Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення 
У результаті спостережень встановлено, 

що в кінці першої доби гострого експеримен-
ту загинуло 50% тварин із повільним типом 
ацетилювання, тоді як зі швидким типом -
25% (табл.). 

Нітратно-кадмієва інтоксикація у старих 
щурів з різним типом ацетилювання не в од-
наковій мірі впливала на стан прооксидантно-
антиоксидантної системи печінки. Так, у 
печінці повільних ацетиляторів спостерігало-
ся підвищення рівня ТБК-активних продуктів 
у 2 рази (Р<0,05), тоді яку тварин зі швидким 
типом ацетилювання лише на 64% (Р<0,05) по 
відношенню до контролю. Більш виражене 
зростання ТБК-активнихпродуктіву повільних 
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Таблиця 

Стан прооксидантно-антиоксидантної системи печінки старих щурів з різним 
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Повільні 
ацети-
лятори 

1 
(п = 6) 49,07 ± 2,44 17,34 ±0,30 101,52 ±3,68 61,81 ±2,91 

50 
Повільні 
ацети-
лятори II 

( П = 6) 97,84 ±8,13* 11,46 ±0,49* 96,13 ±3,31 71,61 ±4,48 
50 

Ш В И Д К І 

ацети-
лятори 

1 
(П = 6) 49,32 ± 2,69 18,43 ±0,46 116,48 ±5,38 58,15 ±4,72 

25 
Ш В И Д К І 

ацети-
лятори II 

(п = 9) 80,85 ± 4,23* 16,44 ± 0,54* 88,59* ± 4,49 86,53 ±4,21* 
25 

Примітки: *- зміни вірогідно відрізняються від контролю ( Р < 0,05); 
I контрольні тварини; 
II — тварини, яким вводили хлорид кадмію та нітрат натрію 

метаболізаторів, ймовірно, зумовлене поси-
ленням у них процесів окиснення ненасиче-
них жи рн их кис л от пі д д і єю п ол юта нт і в до ал ь - І 
дегідокетонів. 

Проте рівень накопичення продуктів 
ПОЛ при ураженні печінки, як відомо, визна-
чається не лише утворенням вільних ради-
калів, але і функціонуванням глутатіонової 
ланки антиоксидантного захисту печінки 
щурів [10]. Так, у щурів із повільним типом ме-
таболізму спостерігалася тільки тенденція до 
зростання активності Г-5-Т(Р>0,05), у тварин 
зі швидким типом метаболізму активність да-
ного ферменту вірогідно зростала на 49% 
(Р<0,05) по відношенню до контролю. Зрос-
тання у них активності Г-З-Т слід розцінювати 
як компенсаторнеТ~оскІльки даний~фермент 
являється найважливішим компонентом у си-
стемі детоксикації токсичних метаболітів та 
ксенобіотиків [10, 11]. 

Активність ГП у швидких метаболіза-
торів вірогідно знижувалась на 24% (Р<0,05), 
а у повільних ацетиляторів вірогідних змін з 
боку активності даного ферменту не виявле-
но (Р>0,05). Таке зниження селензалежної ГП 
можна розцінювати як декомпенсаторне, що 
зумовлене накопиченням великої кількості 
ліпідних гідроперекисів [10]. 

При дії токсикантів характерним було 
зниження активності ЛДГ у тварин зі швидким 
типом ацетилювання на 11% (Р<0,05) та на 
34% (Р<0,05) у щурів із повільним типом. Зни-
ження активності ЛДГ, на нашу думку, виник-
ло в результаті накопичення великої кількості 
молочної кислоти, особливо у повільних ме-
таболізаторів. 

Враховуючи викладене, перспективни-
ми залишаються дослідження щодо пошуку 
маркерів схильності до хімічного ураження у 
осіб з різною активністю першої фази деток-
сикації ксенобіотиків. 

Висновок: 
Схильність до ток-

сичного ураження при 
комбінованій нітратно-
кадмієвій інтоксикації 
більш виражена у старих 
тварин із повільним ти-
пом ацетилювання і про-
являється підвищеною 
загибеллю та більш ви-
раженим зростанням 
рівня вторинних про-
дуктів ліпопероксидації і 
зниженням активності 
лактатдегідрогенази. 

Література: 
С. М. Сепез апсі ІМе 1. Зик М., СоІІтап 

епуігоптепі: їіпеіг ітрасі: оп сНіІйгеп'з Неа№і 
/ / ЕПУ. НеїП регзр. - 1998.- УоІ, 106, зиррі. 
З.-Р. 817-820. 

2. КметьТ. І., ВласикЛ. І. Особливості гостро-
го впливу нітрату натрію та хлориду кадмію 
на прооксидантно-антиоксидантний стан 
крові та печінки щурів ювенільного віку з 
різним типом ацетилювання / / Тези допо-
відей X Конгресу Світової Федерації Украї-
нських Лікарських Товариств. - Чернівці, 
2004,- 608-609. 

3. КметьТ. І., ВласикЛ. І. Особливості стану 
прооксидантно-антиоксидантної системи 
та рівня ендогенної інтоксикаціїу статевоз-
рілих щурів з різним типом ацетилювання 
за умов токсичного впливу нітрату натрію 
та хлориду кадмію / / Тези доповідей Все-
української науково-практичної конфе-
ренції «Проблеми діагностики, профілакти-
ки та лікування екзогенних та ендогенних 
інтоксикацій». - Чернівці, 2004. - С. 103-
104. 

4. Паращук Ю. С., Шкарбут Ю. Е. Основньїе 
принципу организации биомедицинских 
исследований с использованием лабора-
торних животньїх / / Експериментальна і 
клінічна медицина.-2002.-№2.-С. 36-39. 

5. Методьі зкспериментальной химиотера-
пии/Под ред. Г. Н. Першина. 2-еизд,- М.: 
Изд-во "Медицина" 1971, с. 453-457. 

6. Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекис-
ное окисление липидов в биологических 
мембранах. - М.: Наука, 1972. - 252 с. 
Лабораторньїе методьі исследования в 

клинике: Справочник / Меньшиков В. В., 
Делекторская Л. Н., Золотницкая Р. П. И 
др.; Под ред. Меньшикова В. В. - М.: Ме-
дицина, 1987, - 368 с.: ил. 

НаЬід УУ.Н., Рагзі М.^Г, иакоЬу М.В. 
ОІиїаіИіопе-З-їгапзїегазез. ТПе їігзї 
епгутаїісзіеріп тегсарїигіе асісі їогтаїіоп 

7 

8 

АСТІ)АІ_ РВОВІ.ЕМ5 ОР ТВАИЗРОПТ МЕОІСІИЕ + # 2, 2005 



АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЬІ 4- № 2, 2005 г. 

Щ . ВіоІ. СМет, -1974. - УоІ. 249, № 22. - Р. 
7130-7139. 

9. Геруш І. В., Мещишен І. Ф. Стан глутатіо-
нової системи крові за умов експеримен-
тального виразкового ураження гастроду-
оденальної зони та дії настоянки ехінацеї 
пурпурової / / Вісник проблем біології та 
медицини.-1998.-№7.-С. 10-15. 

10. Бєленічев І. Ф., Левицький Є. Л., Губсь-
кий Ю. І., Коваленко С. І, Марченко О. М. 
Антиоксидантна система захисту організ-
му / / Современньїе проблемьі токсиколо-
гии. - 2002. - № 3 . - С . 24-31. 

11. Васау Р, ОїеізНаі А Ж , ЕІ КатЬегду Н. Еї 
аі. / ВіозНіт. ЕІ Ьіорґіуз. Асїа,-
ВіотетЬгапез. - 1998. -1370, №1. - Р. 119-

126. 
З и т т а г у 

РЕСШАЯІТІЕЗ ОР р в о о х у о а т і у е -
АІМТЮХЮАТЇУЕ ПУЕВ ЗУ5ТЕМ ОР О Ш ВАТЗ 
\А/ІТН ОІРРЕВЕМТ ТУРЕ ОР АСЕТУІ_АТЮМ № 

САЗЕ ОР АСІІТЕ МТРАТЕ-САОМЮМ 
ІМТОХІСАТЮІМ 

Ктеї Т., УІазук і. 
її Иаз Ь е е п ез ІаЬІ Із І їес І Ш а ї с о т Ь і п е с і 

п і ї г а ї е - с а с і т і и т і п іох іса ї іоп зепз і ї іу і їу із т о г е 
р гопоипсес і іп О І С І а п і т а ї з \л/іїН з і ош асе їу іа ї іоп 
Іє\/єІ апсі із йзііои/есі Ьу Иідії т о г і а і і і у гаїе апсі 
т о г е Є У І С І Є П І : і п с г е а з е о ї І і р о р е г о х і с і а і і о п 
з е с о п с і а г у р г о с і и с і з апсі с і е с г е а з е о ї 
Іасїаіс іеї іусігоіпепезіз а с і м і у . 

УДК [541,6:613.63]:001.5 
ПОЛІМЕРИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНОГО 

ФАКТОРА 
Потьомкіна НІ, Вітер В.П., Коршун М.М., Нємцева Н.Г., Ревуцький ТП 
Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ 

м. Київ, вул. Саксаганського, 75, к.332; е-таіі: петізеуа @ ґіудгеді.сот 
Телефон 289-47-05, тел/факс 428-06-43 

Державна реєстрація небезпечних 
факторів хімічної та біологічної природи -
суттєва складова в системі заходів протих-
імічного захисту біосфери і забезпечення 
стану здоровуя працюючих і населення. 

Нормативний статус державної реєст-
рації визначено п.17 постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.05.1995 р. № 420, 
який встановив, що вона є «... неодмінною 
умовою видачі дозволу на імпорт, застосу-
вання і організацію виробництва продукції, 
на внесення небезпечних факторів до нор-
мативної (ДСТУ, ТУ тощо) та проектної до-
кументації, а також умовою видачі 
гігієнічного висновку в органах, установах 
та закладах державної санітарно-епідеміо-
логічної служби». 

Реєстрації передує отримання, нако-
пичення, аналіз і систематизація різнопла-
нової інформації щодо обуєкта реєстрації. 
Інформація стосується фізико-хімічних вла-
стивостей речовини (продукту), що є мате-
ріальним носієм небезпеки, охоплює ре-
зультати санітарно-токсикологічного та 
еколого-токсикологічного дослідження, оц-
інку небезпеки речовини як вантажу, захо-
ди колективного та індивідуального захис-
ту, хіміко-аналітичні процедури, методи 
знезаражування або утилізації, рекомен-

дації щодо поводження в екстремальних 
ситуаціях. 

Реєстрація супроводжується видачею 
заявнику «Сертифіката (свідоцтва) держав-
ної реєстрації небезпечного фактору» і 
«Карти даних небезпечного фактора (речо-
вини, матеріалу)», яка в інформаційному 
відношенні належить до вторинної змістов-
ної інформації. Вторинною сигнальною 
інформацією за результатами державної 
реєстрації небезпечних факторів в Україні є 
«Перелік речовин хімічного та біологічного 
походження, що пройшли реєстрацію та 
внесені до Державного реєстру небезпеч-
них факторів», який розміщений на \А/ЕВ-
сторінці Комітету (т/ш.ЬудгедІ.сот). 

Специфіка полімерів якхімічних речо-
вин, що є обуєктами реєстрації , полягає в 
тому, що вони з гігієнічної точки зору суттє-
во відрізняються від полімерів як промис-
лових продуктів. Відмінності полягають у 
тому, що полімер-промисловий продукт 
містить залишки каталізатору та значну 
кількість функціональних за своїм призна-
ченням добавок (пігменти, антиоксиданти, 
дезінфекційні засоби, стабілізатори тощо), 
які надають продуктові певних корисних для 
споживача властивостей, але не перетво-
рюють його на сумішеву продукцію. Полімер 
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