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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АВ – активоване вугілля 

АНЧ – алмазні наночасточки 

ГЕПС – гранулярна ендоплазматична сітка 

ЕГ – експериментальна група 

ЖМ – жовтковий мішок 

ІГ – інтактна група 

КГ – контрольна група 

РСВ – респіраторно-синцитіальний вірус 

ТВ – технічне вугілля, сажа 

ТРГ – терморозширений графіт 

ХОЗЛ – хронічні обструктивні захворювання легень 

ЧА – часточки аерозолів 

ШКТ – шунково-кишковий тракт 

TNF-α - фактор некрозу пухлин 

IL - інтерлейкін 
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ВСТУП 

Актуальність обраної теми дослідження. Зростаючий інтерес до 

застосування вуглецевих наноматеріалів у медицині не викликає сумнівів. 

Препарати на основі вуглецевих наноматеріалів широко використовуються для 

лікування пухлин, адресної доставки ліків та візуалізації певних структур у 

тканинах [1–10]. На жаль, незважаючи на значну кількість, дослідження 

токсичності наноматеріалів не стандартизовані, через що важко встановлювати 

зв'язок між отриманими результатами та будовою, розмірністю різних матеріалів, 

їхніми біологічними ефектами [11]. Крім того, тератогенний ефект вуглецевих 

наночасточок лишається практично недослідженим. 

Загалом вважається, що активоване вугілля (АВ) не здатне проникати у 

тканини організму і абсолютно інтактне, тому з давніх часів використовується в 

медицині [12, 13]. Проте технологія приготування АВ, котра передбачає вплив 

високих температур, може супроводжуватись утворенням дрібних часточок з 

великою проникною здатністю, зокрема — нанорозмірних [14]. 

Аналогічною є ситуація з терморозширеним графітом (ТРГ), що переважно 

використовується у промисловості і лише опосередковано – в медицині (матриця 

для синтезу нанотрубок) [15], адже для розширення просторів у кристалічній 

решітці природно-кристалічного графіту використовують хімічні сполуки і 

високу температуру [16]. 

Більшість досліджень патологічних ефектів технічного вугілля (сажі) (ТВ) 

стосується потенційних ризиків для здоров'я при згоранні дизельного палива та 

фабричних емісій, де міститься велика кількість інших речовин [17–33]. До того 

ж, практично невисвітленим на сьогоднішній день лишилось питання впливу сажі 

на різні системи організму, бо основну увагу дослідники зосереджують на легенях 

та шкірі [11, 34–38]. Значна частина авторів, що заперечують патогенну дію сажі 

на живі організми, спирається на фрагментарне сприйняття її властивостей: 

оскільки сажа майже повністю складається з карбону, вона ніяким чином не 

включається в метаболізм і після інгаляції з часом просто виводиться з організму 
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за допомогою мукоциліарного транспорту. Вочевидь така інтерпретація 

біологічних ефектів сажі не зовсім коректна. 

Все більшу увагу промисловості, пов'язаної з наноматеріалами, 

привертають розробки алмазних наночасточок (АНЧ). Вони наділені унікальними 

характеристиками – біосумісністю, низькою хімічною реактивністю, оптичною 

прозорістю, надзвичайною міцністю тощо. Сучасні публікації все частіше 

описують різноманітні дивовижні властивості і шляхи їх застосування: в якості 

біосенсорів, переносників ліків, засобів візуалізації певних структур чи 

імобілізації білків [1–6, 39]. Розуміння базових принципів і особливостей впливу 

цих структур на живі організми, оцінка можливих ризиків їх використання є 

абсолютно необхідними для їх подальшого медичного і біологічного 

застосування. Тим не менш, наукових досліджень на цю тему в рази менше ніж 

тих, що описують все нові і нові потенційні сфери застосування АНЧ. 

Незважаючи на наявність різноманітних досліджень біологічного впливу 

вуглецевих матеріалів їх тератогенний ефект лишається практично 

недослідженим. 

Використання різних типів вуглецевих наночасточок у медицині зараз 

перебуває на роздоріжжі між перевіркою їх біологічних властивостей і 

застосуванням для лікувальних та діагностичних програм [40–44]. Прогрес у 

клінічних випробуваннях буде залежати від підсумків токсикологічних 

досліджень та результатів вивчення ефективності, що уможливить оптимальне 

співвідношення ризиків і користі використання цих структур людиною [45-48]. 

Усе вищесказане обумовило вибір теми та матеріалів дослідження, адже 

саме стандартизований підхід до оцінки впливу вугілля різної дисперсності 

уможливить встановлення взаємозв’язків між будовою та біологічними ефектами 

цих речовин. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми кафедри 

гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. 
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Богомольця «Органи нервової, імунної та сечостатевої систем в умовах 

експериментального пошкодження» № д/р 0112U001413 (2011-2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження – визначення впливу вуглецевих матеріалів 

різної дисперсності на організм, що розвивається, та оцінка проникної здатності і 

тропності до тканин. 

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

1. Встановити вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на розвиток 

курячих ембріонів на макроскопічному рівні. 

2. Оцінити вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на структурні 

компоненти зародків курей протягом усіх етапів ембріогенезу на 

клітинному та субклітинному рівнях. 

3. З’ясувати спроможність та встановити шляхи переміщення досліджуваних 

матеріалів в живому організмі, їх тропність до різних тканин. 

4. Встановити здатність вуглецевих матеріалів різної дисперсності 

проходити крізь стінки кровоносних судин, проникати в тканини і 

клітини. 

5. Оцінити вірогідність тератогенних ефектів досліджуваних матеріалів. 

Об'єкт дослідження — вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на 

живі організми. 

Предмет дослідження — біологічні ефекти вуглецевих матеріалів різної 

дисперсності щодо організмів, які розвиваються. 

Методи дослідження: у роботі використовували макроскопічні, оглядові 

гістологічні, електронно-мікроскопічні методи та морфометрію з подальшим 

статистичним аналізом результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше морфологічно 

верифіковано біологічні ефекти вуглецевих часточок різної дисперсності щодо 

структурних компонентів організму на різних етапах ембріонального розвитку. 

Одержано дані щодо шляхів поширення досліджуваних матеріалів в 

організмі та проникної здатності кожного матеріалу щодо тканин і клітин. 
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Вперше продемонстровано здатність АВ до проникнення в тканини та розширено 

дані щодо здатності АНЧ проникати у внутрішньоклітинні структури. 

Встановлено відсутність тропності вуглецевих наночасточок до певних 

органів чи структур.  

Розширено розуміння механізмів патологічних процесів, спричинених 

карбоновими часточками в організмі. Вперше встановлено ушкоджуючу дію сажі 

щодо кровоносної системи зародка. Підтверджено і розширено дані щодо 

спричинення АНЧ оксидативного стресу в клітинах. Продемонстровано тяжкий 

тератогенний ефект ТРГ. 

Практичне значення. Продемонстровано необхідність дотримання заходів 

безпеки для довкілля та особистого захисту на виробництвах, пов’язаних з 

технічним вугіллям, алмазними наночасточками та терморозширеним графітом у 

зв’язку з їх здатністю проникати до кровоносного русла, мігрувати в організмі та 

викликати порушення структури і роботи органів. 

Розширення інформаційних даних щодо перебігу ембріогенезу у птахів 

надає можливість їх використання в учбовому процесі для розробки посібників, 

підготовки лекційних та семінарських занять з гістології та біології розвитку. 

Одержані морфологічні підтвердження присутності нанорозмірних вуглецевих 

матеріалів в тканинах і клітинах зародків можна використовувати в якості 

критерію верифікації цих частинок на гістологічних препаратах.  

Використання курячих ембріонів в дослідженні демонструє широкі 

можливості застосування цього об’єкта в якості тестової системи для оцінки 

патологічної дії різноманітних біологічних (віруси, бактерії) та абіогенних 

факторів на цілісний організм. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено аналіз 

профільної наукової літератури та обґрунтування методології проведення 

експерименту. Самостійно було здійснено збір макроскопічних та 

морфометричних даних, що характеризують ембріональний розвиток та 

проведено їх статистичний аналіз. Здобувач брав участь у всіх етапах 

виготовлення препаратів для світлооптичного та ультраструктурного 
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дослідження. Дисертантом було проведено дослідження та опис всіх одержаних 

препаратів. Самостійно здійснено аналіз одержаних даних, написані і 

проілюстровані всі розділи дисертації та її висновки. 

Комплексне лабораторне забезпечення досліджень здійснено на кафедрі 

гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Консультування щодо 

виготовлення препаратів для світлової та трансмісійної мікроскопії здійснювали 

старші лаборанти Гребенщикова Н.О. та Вішнєвська Н.В. Професором Терещенко 

В.П. визначено актуальність наукового пошуку, мету й завдання роботи, 

розроблено методологію дослідження, професором Чайковським Ю.Б. проведено 

наукове консультування кожного етапу виконання дисертації. Всі дані, отримані у 

співавторстві, відображені у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на конференції молодих науковців Інституту 

сорбції та проблем ендоекології НАН України (Київ, 2009), ІХ науковій 

конференції студентів та молодих науковців в Україні (Київ, 2009), науково-

практичній конференції «YouthNanoBioTech-2010. Молодіжний форум з 

нанотехнологій» (Київ, 2010), науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної патоморфології» (Київ, 2012), ІХ конгресі патологів України 

«Актуальні проблеми патології» (Луганськ, 2013). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з яких 5 

наукових статей у фахових виданнях, що відповідають вимогам МОН України, з 

яких 2 у наукових виданнях інших держав, що індексуються міжнародними 

наукометричними базами; а також одна стаття в збірнику наукових праць; одна 

стаття в періодичному (медичному) виданні; 3 тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій та конгресах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, методів досліджень, 3-х розділів результатів власних досліджень, 

розділу, присвяченому аналізу й узагальненню результатів, висновків та списку 

використаних джерел, який складається з 118 найменувань. Матеріали 

дисертаційної роботи викладені на 150 сторінках (з яких основна частина займає 
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139 сторінок, ілюстрована 8 таблицями, 18 рисунками, з них 6 діаграм, 55 

мікрофотографіями та 75 електронограмами. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Дані про вплив вугілля різної дисперсності на живі системи 

1.1.1. Дані щодо біологічних ефектів активованого вугілля 

Медичне застосування вугілля було вперше зареєстровано в часи Гіппократа, 

коли за його допомогою намагались лікувати сибірську виразку і епілепсію. У 

ХVIII столітті цей сорбент виписували пацієнтам з хворою печінкою. Після 

дослідження процесу активації вугілля у 1870 – 1920 роках у багатьох журналах 

з'явились повідомлення про АВ як антидот до багатьох отрут і лікувальний засіб 

від розладів ШКТ. Сучасні дослідження підтвердили більшість давніх застосувань 

вугілля і виявили нові напрямки його використання [13].  

АВ одержують шляхом «активації» - відкриття пор, що містяться у 

звичайному вугіллі, одержаному при згорянні природних чи штучних матеріалів. 

Відкриття пор досягають попереднім просяканням вихідного матеріалу 

розчинами хімічних речовин (хлориду цинку, карбонату калію) чи шляхом 

обробки перегрітою парою, вуглекислим газом або їх сумішшю за температури 

800 - 850°С. Для досягнення необхідної температури в апарат для активації 

одночасно з насиченою парою подається обмежена кількість повітря. Хоча при 

цьому і згорає частина вихідного вугілля, відчутно збільшується активна 

поверхня кінцевого продукту. 

Дія таких високих температур і процеси горіння, що супроводжують 

«активацію» вугілля, окрім бажаних результатів спричинюють утворення 

побічних продуктів, і нанорозмірних часточок в тому числі. 

АВ дуже часто використовують в ентеросорбції для зв’язування та утримання 

на своїй поверхні токсигенних компонентів кишкового вмісту (ендо- й 

екзотоксинів, надмолекулярних структур та клітин), з подальшим їх видаленням з 

організму через ШКТ [49, 50]. Завдяки силам поверхневого натягу та 

електростатичній взаємодії активних центрів АВ з сорбатом, воно здатне до 

адсорбції речовин, внаслідок чого відбувається накопичення та фіксація у його 
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порах розчинених речовин, які підлягають видаленню, що знижує їх 

концентрацію у середовищі [51-53].  

Вугільні ентеросорбенти медичного спрямування можна поділити на чотири 

покоління, до першого з яких відносяться сорбенти з натуральних матеріалів, і, 

перш за все, фруктової кісточки чи кокосової шкаралупи (ентеросорбенти 

Карболонг і Карбовіт). Друге покоління складають ентеросорбенти, які 

одержують на основі піролізу синтетичних смол (ентеросорбенти СКН і 

Карбосфер), третє – ентеросорбенти на основі волокнистого АВ з додаванням 

різних зв’язуючих речовин (КМЦ, крохмаль), четверте – волокнисте АВ у формах, 

що використовують в якості зв'язуючої речовини воду [12, 54-56]. 

Фізико-хімічні характеристики сучасних вуглецевих ентеросорбентів є 

досить різноманітними. Вуглецеві ентеросорбенти мають пористу структуру. 

Пори вуглецевих адсорбентів в залежності від розміру їхнього радіусу поділяють 

на макро- (більше 200 нм), мезо- (100-1,6 нм) та мікропори (менше 1,6 нм). 

Біологічно активні сполуки, які поглинаються адсорбентами, фіксуються на 

поверхні мезопор та більших мікропор (супермікропор), в той час як макропори 

мають незначну сорбційну активність і переважно виконують роль транспортних 

каналів до мезо- та мікропор. В залежності від розмірів молекул, які необхідно 

утримувати на поверхні вугілля, необхідним є виготовлення вугілля з різним 

співвідношенням розмірів пор. Швидкість дифузії сполук в структурі адсорбента 

залежить від кількості та розміру макро- і мезопор, а фіксація молекул адсорбата 

визначається наявністю мезо- та мікропор. Таким чином, сорбційний потенціал 

ентеросорбентів визначають за показниками об'єму пор та питомої площі 

поверхні мезо- та мікропор [56, 57]. 

Існують і недоліки застосування вугільних сорбентів. Негативною 

властивістю цих сорбентів є ефект подразнення слизових оболонок ШКТ, що у 

хворих з патологією останніх (наприклад, при виразковій хворобі, гастритах, 

захворюваннях кишківника) може спричинити загострення або ускладнення 

процесу [68]. Зважаючи на високий відсоток шлункових захворювань в Україні 

(особливо в зонах радіоактивного забруднення – до 70 % за офіційними даними 
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МОЗ України) існує нагальна потреба створення нових сорбентів, зокрема 

невугільних. 

1.1.2. Дані щодо біологічних ефектів технічного вугілля 

При неповному згорянні деревини за обмеженого доступу кисню та високих 

температур (800 – 1000˚С) серед продуктів переважають тверді карбонові 

агрегати – сажа.  

Вона складається з великої кількості сферичних карбонових утворень. Для 

таких агрегованих часточок, як часточки сажі, досить важко встановити діаметр, 

тож різні дослідження визначають його від 50 нм до 300 нм, що було встановлено 

за допомогою електронної мікроскопії [20, 21]. Процес формування сажі є доволі 

складним і включає велику кількість проміжних етапів, зокрема, утворення 

поліциклічних ароматичних кластерів, відкладення часточок, поверхневий ріст і 

коагуляцію [22]. Карбонові агрегати сажі можуть викидатись в оточуюче 

середовище при спалюванні дерева у промислових і домашніх печах [20, 23, 24], 

від відкритих вогнищ тощо. 

На відміну від АВ, дослідження біологічних ефектів сажі в більшості 

закцентовані на її потраплянні до організму через повітропровідні шляхи.  

Впливи вдихуваних часточок на здоров'я суттєво залежать від відкладення і 

утримання їх в легенях. А імовірність формування та локалізація відкладень 

часточок визначаються їх аеродинамічними властивостями (розмір, щільність, 

форма), а також комплексом інших фізико-хімічних якостей, таких як, наприклад, 

гігроскопічність [25, 34].  

Маленькі часточки з великою площею поверхні на одиницю маси 

спричинюють значно потужнішу запальну відповідь, ніж крупніші часточки того 

ж матеріалу. Це було продемонстровано як in vitro так і in vivo [11, 35, 36]. З 

іншого боку, структура, поверхневі властивості і хімічні характеристики часточок 

можуть бути важливішими за їх розмір і площу поверхні. 

Однією з важливих характеристик сажі, що посилює вплив на живі 

організми, є нерозчинність у водному середовищі, у зв'язку з чим вона зазвичай 
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поглинається макрофагами і запускає в них каскади внутрішньоклітинних 

сигнальних систем [59]. Нерозчинні часточки зазвичай мають пролонговані 

ефекти, в той час як розчинні з більшою імовірністю досить швидко виведуться з 

організму.  

Оскільки сажа на рівні з азбестом і кремнієвим пилом є одним з основних 

забруднювачів повітря і може спричинювати значні проблеми зі здоров’ям людей, 

що стикаються з нею, більшість оцінок її впливу на живі організми базується на 

епідеміологічних дослідженнях серед робітників шкідливих виробництв [26, 27]. 

На жаль, вони в більшості просто дають статистичну оцінку рівням 

захворюваності і смертності серед людей, що вимушені були протягом певного 

періоду контактувати із сажею, але не заглиблюються в механізми і природу 

порушень, викликаних дією сажі на живі об’єкти.  

Незважаючи на те, що між волокнами і часточками, що потрапляють в 

легені людини, є відчутні відмінності, біологічна відповідь організму на їх дію є 

дивовижно подібною. Зокрема, при потраплянні в дихальні шляхи вони 

викликають фіброгенез і обструктивні ураження легенів [28, 37]. 

Ряд досліджень акцентує увагу на імунній природі запальних та інших 

патологічних процесів, що супроводжують взаємодію часточок сажі з живим 

організмом чи його клітинами. 

Одне з небагатьох досліджень стосовно дії сажі на клітини базувалось саме 

на визначенні ролі IL-6 та IL-8 в автокринній стимуляції виділення цитокінів (як 

клітинами прилеглого бронхіального епітелію, так і моноцитами) у відповідь на 

дію часточок сажі. Результати експерименту показали, що змішана культура 

клітин-моноцитів і епітеліоцитів бронхів виділяє у відповідь на сажу більше 

цитокінів запалення, ніж за нормальних умов. Це свідчить про аддитивний ефект 

– моноцити і епітеліоцити паракринно регулюють секрецію одне одного. Крім 

того було показано, що цитотоксичний ефект сажі в цілому є досить низьким. 

Оскільки епітелій бронхів є першим бар’єром на шляху потрапляння сажі в 

організм, запалення, пов’язане з її вдиханням, спричинене локальним ефектом 

факторів, що виділяються його клітинами – цитокінів запалення. Саме вони, 
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імовірно, викликають патологічні зміни, що спостерігаються у слизу, який 

відкашлювали пацієнти, хворі на астму і бронхіт. А їхня взаєморегуляція і 

автокринне посилення секреції медіаторів запалення погіршує перебіг цих хвороб. 

Існують також дослідження, що свідчать на користь генотоксичності 

часточок сажі: за допомогою гель-електрофорезу було доведено їх здатність 

пошкоджувати ДНК [38, 60]. 

Як у людини [29], так і у тварин [30, 61] інгаляція чи інтраназальне 

введення різноманітних часточок аерозолів (ЧА) (мазуту, сажі, дизельних 

відходів) в поєднанні з антигеном здатні підвищувати рівень 

антигенспецифічного IgE. 

Механізми подібного посилюючого впливу часточок досі не відомі. 

Важливим аспектом тут може бути не лише роль цих часточок в якості носіїв 

антигенів, а і безпосередня індукція ними локальної запальної відповіді. З 

індукуванням ЧА запальних процесів у повітроносних шляхах пов'язують їх 

різноманітні характеристики. Було достовірно показано, що розмір цих часточок 

та площа їх поверхні є важливими факторами токсичності щодо повітропровідних 

шляхів [62]. Відносно недавно було показано, що вони є важливими факторами 

підсилюючого впливу на запальні реакції [63, 64]. 

При гістологічному вивченні тканин легенів після впливу інтраназально 

введеного подразнюючого агента було виявлено відкладення сажі у просвіті 

повітропровідних шляхів та всередині альвеолярних макрофагів. Кількість самих 

макрофагів досить різко зростала при збільшенні концентрації сажі, що вдихалась 

твариною. 

Найбільш імовірний механізм посилення часточками сажі гіперчутливості 

повітропровідних шляхів до антигенів, які їх супроводжують, полягає в 

наступному. З самого початку часточки сажі, що вдихнула тварина, досягають 

клітин легеневого епітелію та альвеолярних макрофагів і взаємодіють з ними. 

Наддрібні часточки, що мають певний окисний потенціал, можуть напряму 

пошкоджувати ці клітини, якщо не вистачить антиоксидантних захисних 

механізмів бронхоальвеолярної лаважної рідини [65]. Окрім безпосереднього 
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пошкодження клітин, поглинання ними часточок також може ініціювати 

вироблення епітеліальними клітинами та альвеолярними макрофагами активних 

форм кисню, активувати ядерний фактор каппа В (NF B) та сприяти синтезу і 

секреції прозапальних цитокінів, таких як TNF-  [66, 67]. 

Деякі дослідження показують, що попередня обробка часточками сажі 

викликає імунну відповідь за типом Th2, на що вказує зростання рівня Th2-

цитокіну IL-13 і зниження рівня TNF-  і Th1 цитокінів IP-10 і IFN  у мишей, 

інфікованих респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ). Іншими дослідниками 

спостерігались подібні стимулюючі ефекти стосовно Th2-відповіді у моделях 

мишей, сенсибілізованих овальбуміном [68]. Згідно з іншими дослідженнями [69], 

дія дрібних часточок сажі на мишей викликала у них гостре запалення легенів за 

участі великої кількості нейтрофілів. У зв'язку з тим, що нейтрофіли можуть 

генерувати метаболіти реактивного кисню і таким чином пошкоджувати 

легеневий епітелій, це робить його більш уразливим до зовнішніх впливів в 

цілому і зокрема полегшує проникнення пневмотропних вірусів. 

Експериментально було показано, що вплив сажі зменшує індуковану РСВ 

продукцію TNF-  у легенях, що спричинює «згасання» вродженої імунної 

відповіді, пригнічення діяльності макрофагів і подальше зменшення надходження 

імунного сигналу до Т-клітин. 

Іншим медіатором запалення макрофагального походження є IP-10 – 

хемокін, що відіграє важливу роль в Th1-імунітеті. Він є потужним активатором і 

хемоатрактантом для нейтрофілів, що взаємодіють з рецептором CXCR3, який 

експресується на поверхні Th1-клітин. IP-10 також виступає хемоатрактантом для 

Т-клітин, моноцитів і NK-клітин і бере участь в природженій імунній відповіді, 

ініціюючи Th1-поляризовану адаптивну імунну відповідь на вірусну інфекцію 

[79]. Кількість мРНК IP-10 збільшується через 24 години після інфікування 

мишей РСВ, але відчутно зменшується при супутній інгаляції сажі. При цьому у 

таких тварин значно посилюються легеневі патології (вторинна бактеріальна 

інфекція) і зростає рівень IL-13 на сьомий день після інфікування. 
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Кінетика надходження клітин імунної відповіді на РСВ до легенів також 

дуже знижується. Наприклад, кількість лімфоцитів стабільно зростає протягом 

перебігу вірусного захворювання, але є статистично нижчою у тих інфікованих 

вірусом тварин, які вдихали сажу. Таке зниження кількості лімфоцитів, зокрема 

популяцій CD4+ T-хелперів 1 і CD8+ цитотоксичних Т-клітин призводить до 

зменшення мРНК лімфотактину та IFN-  у легеневій тканині на перший та 

четвертий дні експерименту. Таке зниження показників імунітету свідчить про 

зменшення рівня захисту від «пульмональних» вірусів. Проте на сьомий день 

після інфікування кількість лімфоцитів у тварин, котрі підпадали дії сажі, 

зрівнювалась з просто інфікованими, що супроводжувалось тенденцією до 

зростання кількості нейтрофілів, яке свідчить про загострення інфекційної 

хвороби.  

Незважаючи на те, що попередня дія дрібних часточок сажі ніяк не сприяє 

безпосередній реплікації пневмотропних вірусів в організмі, вони ініціюють в 

легенях запалення і, таким чином, Th2-середовище алергічної імунної реакції, 

пригнічуючи Th1-відповідь, необхідну для захисту від мікроорганізмів. 

Група американських вчених провела масштабне дослідження дії сажі на 

різні види гризунів, адже її вплив багатьма авторами визнається 

видоспецифічним. Було показано, що низькі дози сажі не викликали 

альтеративних реакцій ні у щурів, ні у мишей, середні і високі дози вдихуваного 

ТВ спричинювали запальні процеси тим яскравіші, чим більша доза потрапляла 

до організму тварини [70]. 

1.1.3. Дані щодо біологічних ефектів алмазних наночасточок 

Основним потенційним джерелом цитоксичності АНЧ є їх здатність до 

агрегації. Вона може посилюватись, якщо вони є слабко диспергованими у 

водному розчині чи буфері, або недостатньо розбиті ударною хвилею при 

детонаційному способі їх виробництва. Тож АНЧ, при виробництві яких було 

допущено помилки чи які було введено у непідходящому буфері, можуть досить 

швидко агрегувати і формувати великі кластери, що «забивають» судини людини 
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та тварин. При адекватному диспергуванні АНЧ є настільки малими (менше 5 нм), 

що просто не можуть викликати запалення чи індукувати імунну відповідь, 

оскільки антитіла до них не приєднуються, а макрофаги не можуть розпізнати такі 

дрібні кристали [71]. 

АНЧ мають зольну природу і низьку щільність, тож легко і швидко 

розповсюджуються в повітрі протягом їх виробництва і обробки. Розпилені в 

повітрі АНЧ безсумнівно підвищують ризик виникнення у людини захворювань 

респіраторних шляхів, оскільки саме вони стануть першим бар’єром на шляху 

потрапляння наночасточок до організму. Епідеміологічні і експериментальні 

дослідження показали позитивну кореляцію між зростанням концентрації 

часточок в атмосфері та короткотривалим зростанням захворюваності і 

смертності [55, 56]. 

Лише декілька експериментів стосувались дослідження токсичності АНЧ на 

клітинному рівні [7, 8, 40, 72-76]. Було виявлено, що вони нетоксичні для ряду 

клітин [7, 8, 71] та є більш біосумісними, ніж сажа, багатостінні чи одностінні 

карбонові нанотрубки. Однією з причин може бути те, що АНЧ не такі крупні як 

нанотрубки, не так швидко агрегують, тому значно легше поглинаються 

макрофагами. 

Дослідження зовсім дрібних АНЧ (діаметром від 2 до 10 нм) не показало їх 

цитотоксичної дії. В якості матеріалів для введення групам позитивного і 

негативного контролю було використано окис кадмію і сажу відповідно. Такі 

показники життєздатності клітини, як рівень функціонування мітохондрій і 

вироблення АТФ підтвердили нетоксичність АНЧ для ряду клітин. Клітини 

можуть рости на субстратах, збагачених АНЧ без виникнення морфологічних змін 

відносно контрольної групи. 

І хоча тонкі плівки з АНЧ визнані біологічно інертними, такими, що не 

викликають запалення і біосумісними, АНЧ у зв'язку зі своїми розмірами можуть 

виявитись небезпечними для організмів.  

Дослідники продемонстрували, що АНЧ діаметром від 2 до 10 нм, як 

інтактні, так і модифіковані, є біосумісними щодо цілого ряду клітин, що 
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різняться за походженням, включаючи клітини нейробластоми, макрофаги, 

кератиноцити та клітини PC-12.  

І хоча автори визнають, що клітини, застосовані в експерименті, можуть 

мати різні способи інтерналізації АНЧ [76], і довготривалі ефекти тих часточок, 

що потрапили до клітин, потребують подальшого дослідження. Стан мембран 

мітохондрій і низький рівень реактивних форм кисню дозволяють припустити, що 

вже після потрапляння в клітину АНЧ лишаються нереактивними.  

Окрім проведення безпосередніх тестів на клітинах, їх протягом тривалого 

часу вирощували на субстраті з цими часточками, щоб продемонструвати їх 

біосумісність. 

Завдяки значним флуоресцентним властивостям АНЧ використовуються в 

якості міток для зв'язування з окремими молекулами в клітині і фіксації їх 

переміщень. Також ці оптичні властивості дозволили відслідкувати переміщення 

самих АНЧ в клітині і порівняти його з їх переміщенням у водно-гліцериновій 

суміші. В результаті аналізу під люмінесцентним мікроскопом було виявлено, що 

АНЧ розміром 40 нм досить слабко розповсюджуються в клітині (в порівнянні з їх 

дифузією в розчині), що, імовірно, пояснюється тим, що їх захоплюють 

лізосомальні чи ендосомальні везикули. АНЧ додавали до субстрату, на якому 

інкубувались клітини через добу після початку експерименту і проводили 

спостереження через дві години після внесення їх до середовища [77]. 

Одне з досліджень стосовно АНЧ з модифікованою поверхнею проводилось 

на клітинах легеневого епітелію людини А549 та нормальних фібробластах HFL-

1. Обробка їх АНЧ діаметром від 5 до 100нм у концентрації 0,1 – 100 мкг/мл не 

зменшила їх рівень виживання, але змінила експресію білків у легеневих 

клітинах. АНЧ акумулювались в клітинах А549, що було показано за допомогою 

атомно-силової мікроскопії та лазерної скануючої конфокальної мікроскопії. АНЧ 

діаметром як у 5нм, так і в 100 нм виявили  зелену флюоресценцію і були 

поглинуті клітинами. Більше того, інтенсивність флюоресценції дозозалежно 

зростала у клітинах, яким вводили обидва різновиди АНЧ, що було визначено за 

допомогою проточного цитометричного аналізу. Рівень флуоресценціі АНЧ 
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діаметром 5 нм був порівняно вищим, ніж у АНЧ з діаметром 10 нм, за обробки 

клітин однаковими концентраціями. Дослідження показало, що взаємодію АНЧ з 

клітиною можна оцінити за допомогою конфокального мікроскопа, поточного 

цитометра та атомно-силової мікроскопії [78]. 

Більшість досліджень токсичності АНЧ in vivo стосуються їх інгаляційного 

потрапляння до організму [72]. Одне з найбільш детальних пов’язане з оцінкою 

токсичності АНЧ двох діаметрів – 4 нм і 50 нм. Ці часточки різнились і за 

методом виробництва – менші одержали шляхом детонації – під дією сили вибуху 

тротилу, а крупніші – завдяки подрібненню штучних алмазних кристалів, 

синтезованих шляхом високотемпературного стиснення. Наночасточки 

впорскували прямо в легені мишей через спеціальний надріз, а згодом забирали на 

аналіз тканини легенів, печінки та селезінки і кров. При гістологічному 

дослідженні тканини легенів відчутної запальної відповіді виявлено не було, а 

такі патологічні зміни, як потовщення стінок альвеол чи накопичення нейтрофілів 

та альвеолярних макрофагів, практично не виявлялись. В бронхіолах і альвеолах 

при великих збільшеннях можна було розрізнити зони з блискучими 

включеннями, що концентрувались у цитоплазмі навколо ядра. При аналізі цих 

часточок під електронним мікроскопом було підтверджено, що це АНЧ. На 

наступний день після введення АНЧ було виявлено у складі альвеолярних 

макрофагів та альвеолярного епітелію. Макрофаги були активованими, про що 

свідчили велика кількість фагосом і збільшені органели. В печінці і селезінці при 

інгаляційному шляху потрапляння АНЧ в організм їх знайдено не було, жодного 

запалення чи інших патологічних процесів в них також не спостерігалось. 

Згідно з результатами дослідження практично у всіх експериментальних 

групах спостерігалось зростання рівня лактатдегідрогенази в сироватці крові, що 

свідчило на користь серйозного легеневого пошкодження, оскільки інші тканини 

були взагалі неушкоджені, проте впливу на загальний стан мишей це не мало. 

Авторами було зроблено висновок, що очищення дихальних шляхів від АНЧ 

здійснювалось макрофагами, що фагоцитували їх і рухались вгору до гортані 

завдяки мукоціліарному транспорту. Далі маса слизу разом з АНЧ 
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проковтувалась, потрапляла до ШКТ чи виводилась через відкашлювання на 

перший-другий день після вдихання. Ті ж часточки, що не були поглинуті 

фагоцитозом, потрапляли в епітелій, через нього – в кровоносне русло та 

лімфатичну систему завдяки трансцитозу через альвеолярні епітеліальні клітини. 

Але оскільки в інших органах їх виявлено не було, такі випадки імовірно є дуже 

рідкісними. Більшість наночасточок були виведені з легенів на перший же день, 

проте і на 7, і на 28 добу після введення в бронхах все ще знаходили макрофаги з 

АНЧ. На 90-й день після введення практично неможливо було виявити АНЧ в 

бронхіолах чи альвеолах. Згідно з результатами експерименту було показано 

низьку токсичність АНЧ при інгаляторному потраплянні в організм [79].  

Дані щодо токсичності АНЧ in vivo в більшості акцентовані, як уже 

згадувалось, на легенях, тож інформація стосовно інших систем організму є 

досить обмеженою. К. Баковіц і С. Мітура показали, що при 

інтраперитонеальному введенні АНЧ жодної імунної відповіді протягом десяти 

днів не спостерігалось [90]. Також жодних симптомів запалення не було 

зареєстровано у мишей після трьох місяців підшкірного введення АНЧ, проте 

деякі біохімічні показники крові були порушені після інтравенозного введення 

АНЧ кролям [9]. Цікаво, що при пероральному введенні мишам суміші 

афлатоксину і АНЧ, токсичність афлатоксину В1 знижувалась. 

Одна з небагатьох робіт, присвячених саме біорозподілу і шляхам 

виведення АНЧ з організму була проведена на щурах, яким матеріал вводився у 

вигляді ін'єкції у вену. В роботі було показано, що ці структури з діаметром біля 

50 нм в більшості накопичуються в печінці, іншими органами-мішенями 

виступали селезінка і легені. Спектроскопічний аналіз гомогенатів тканин печінки 

і легенів показав, що через півгодини після введення в кров, 60% АНЧ 

відкладаються у печінці і 8% у легенях. Таке співвідношення не змінилось і на 28-

день після ін'єкції. Довготривале осідання АНЧ у цих органах підтверджується 

також результатами досліджень із залученням трансмісійної електронної 

мікроскопії та Раман-спектроскопії. При цьому їх майже не було виявлено в сечі 

та екскрементах [81]. 
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При інтратрахеальному вливанні розчину АНЧ за допомогою радіоактивних 

міток було показано, що, крім накопичення у великих кількостях в легенях, АНЧ 

відклались у селезінці, печінці, кістках і серці. Аналіз гістологічних 

морфологічних даних і біохімічних параметрів показав, що АНЧ можуть 

викликати дозозалежну токсичність щодо легенів, печінки, нирок і крові [82]. 

Група вчених з Тайвані перевірила дію флуоресціюючих АНЧ на цілому 

організмі – вони додали ці часточки до їжі круглих червів C. elegans і згодом, 

опромінюючи їх жовтим світлом, спостерігали фіолетове випромінювання. При 

цьому ними було показано, що тварини прожили нормальне за тривалістю життя, 

і у них не спостерігалось жодних порушень. АНЧ без будь-яких модифікацій 

осіли у ШКТ тварин, а модифіковані за допомогою вуглеводів розподілились по 

різних тканинах [83]. 

Вплив АНЧ чи будь-яких їх модифікацій на зародки чи їх клітини 

практично не досліджувався. Група вчених з Франції перевірила цитотоксичність 

та токсичність in vivo модифікованих АНЧ (з групами-OH, -NH2 чи -CO2H). В 

якості модельних систем вони обрали лінію клітин нирки зародка людини (НЕК 

293) та зародки Xenopus laevis. За результатами експерименту було встановлено 

незначний рівень токсичності, яку пояснюють високою афінністю позитивно 

заряджених часточок до негативно зарядженої мембрани. Моніторинг введених 

зародкам Xenopus laevis на ранніх стадіях ембріогенезу АНЧ показав потенційну 

ембріотоксичність та тератогенність карбоксильованих АНЧ (НА-CO2H). АНЧ 

мали негативний вплив на стадії гаструляції та нейруляції, породжуючи 

фенотипові аномалії та високу смертність [84]. 

Нещодавно на стовбурових клітинах зародка миші було проведено перше 

дослідження стосовно генотоксичності чистих і модифікованих радикалами АНЧ. 

Незважаючи на попередні повідомлення щодо того, що вплив АНЧ на ДНК є 

значно слабшим порівняно з багатошаровими нанотрубками [85], це дослідження 

показує, що вони все ж здатні активувати білки, відповідальні за репарацію ДНК у 

ембріональних стовбурових клітинах, що дозволяє припустити їх шкідливий 
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вплив на генетичний апарат клітини, процеси її диференціації і навіть здатність 

запускати в ній апоптоз. 

За допомогою скануючої растрової електронної мікроскопії було показано, 

що АНЧ формували кластери діаметром від кількох сотень нанометрів до кількох 

мікрометрів в діаметрі, які прилипали до поверхні мембран клітин. Те, що 

кластери не від’єднались від поверхні плазматичної мембрани навіть після 

багатьох циклів відмивання протягом приготування зразків, показувало дуже 

сильний зв'язок цих структур з мембраною. Оскільки стовбурові клітини є 

унікальною популяцією клітин, що можуть або проліферувати, або 

диференціюватись, давати початок як окремим структурам, так і цілому 

організму, вони дуже чутливі до найменших ушкоджень ДНК. В результаті 

експерименту було показано, що інтактні та функціоналізовані АНЧ 

спричинювали легке і тимчасове зростання експресії білка р53 протягом 2 – 4 

годин інкубації. Проте відсутність відчутних змін щодо інших біомаркерів вказує 

на те, що ушкодження було незначним і досить швидко піддалось репарації. 

Додаткові експерименти щодо апоптозу та диференціації ембріональних 

стовбурових клітин показали, що інтактні АНЧ не викликали відчутних змін у 

життєвому циклі цих клітин. Однак ті стовбурові клітини, які піддавали дії 

окиснених АНЧ, показали підвищений рівень диференціації і апоптозу. Таким 

чином, було продемонстровано цитотоксичність АНЧ, пов’язану з їх 

модифікаціями [41]. 

1.1.4. Дані щодо біологічних ефектів терморозширеного графіту 

Унікальне поєднання експлуатаційних характеристик терморозширеного 

графіту, таких як широкий діапазон робочих температур, висока хімічна стійкість, 

чудова ущільнююча здатність, сприяють стійкому росту використання цього 

матеріалу у багатьох галузях промисловості. 

ТРГ є кінцевою стадією хімічних перетворень з природного графіту через 

стадію інтеркальованого графіту. Виробництво ТРГ з природного попередника 
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обумовлене тим, що цей матеріал зберігає всі цінні властивості графіту і при 

цьому набуває нових: дуже низька насипна щільність та розвинена поверхня. 

Процес виготовлення ТРГ включає проникнення в природний графіт певних 

хімічних агентів (інтеркаляцію), найчастіше для цього використовують сульфатну 

кислоту, в присутності окисників. При цьому, атоми агента проникають між 

шарами кристалічної ґратки, утвореними шестикутними кільцями карбону. Далі 

інтеркальований графіт піддають короткотривалій термообробці за температури 

900 – 1500˚С. Такі високі температури викликають утворення газу з хімічного 

агента, що проник між шарами карбонових ґраток. Відстань між ґратками зростає 

і графіт «розпушується» [86]. 

Графіт людина застосовує ще з глибокої давнини. Є свідчення того, що його 

використовували для нанесення татуювань, розфарбовування кераміки, а 

графітові олівці вперше з’явились в XII столітті на Сході. Графіт тоді називали 

«чорною крейдою». В 60-ті роки XX століття почались інтенсивні дослідження з 

розробки і вдосконалення технологічних процесів промислового одержання 

інтеркальованого та, в подальшому, і терморозширеного графіту. Завдяки 

розширенню графіту зростає площа його поверхні і сорбційні властивості. Це 

обумовило дослідження стосовно використання ТРГ у якості перев’язочного 

матеріалу [87]. Термостійкість ТРГ обумовлює його використання для 

виробництва теплозахисних і вогнезахисних матеріалів [15, 86].  

Дослідження біологічних ефектів ТРГ практично не проводились, проте 

було показано цитотоксичний ефект графену, що складається з одного 

карбонового шару, на клітини легень людини. При обробці здорових клітин 

легень людини різними концентраціями графену (10 – 100 г/мл) спостерігалось 

зниження життєздатності клітин після 24 і 48 годин після обробки. Також 

відчутно зросла кількість клітин на стадії раннього та пізнього апоптозу [88]. 

1.2. Закономірності ембріогенезу курки 

Пташине яйце з усією складністю протікання процесів у ньому досі 

лишається до кінця не вивченим біологічним об'єктом. Більшість сучасних 
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досліджень будови і розвитку органів курячих зародків пов’язані із застосуванням 

їх у якості біологічних моделей [89-91]. Загальновідомим є застосування їх в 

якості середовища для інкубування вірусів [92]. Дослідження із залученням 

цілісного організму зародків, а не культури фібробластів in vitro в основній масі 

своїй спрямовані на оцінку певних білкових факторів ембріогенезу [93, 94] чи 

особливостей формування певних структур:  залежність їх формування від впливу 

певних зовнішніх факторів [91-104]. 

Яйце починає формуватись в яєчниках і продовжує вкриватись додатковими 

шарами у яйцепроводах дорослих птахів.  Жовток яйця формується у 

фолікулярному мішку завдяки відкладенням шарів жовткового матеріалу [105]. 

Під зародковим диском жовток формує ущільнення – латебру Пуркін'є, яка 

простягається в бік бластодерми, утворюючи під нею значну масу – ядро Пандера. 

[106].  

На сьогоднішній день найсучаснішим і загальновизнаним описом для 

дослідження ембріогенезу курчат слугують таблиці нормального розвитку курки, 

складені В. Гамбургером і Г. Гамільтоном та доповнені даними М.М. Рогозіної. Ці 

таблиці включають 46 стадій, досить легко та просто  ідентифікованих за часом 

розвитку і за сумою зовнішніх морфологічних ознак [107]. 

Під час руху заплідненого яйця по яйцепроводу, перешийку і «матці», окрім 

розвитку зародка, відбувається і «яйцеутворення» – зародок оточується 

третинними оболонками. «Жовткова оболонка» у птахів є неоднорідним 

утворенням. Zona radiatа, що оточує ооцит до овуляції, являє собою як продукт 

життєдіяльності клітин фолікулярного епітелію, так і похідні ооплазми. У воронці 

яйцепроводу зигота вкривається поверх zona radiatа мережею волокон білка, що 

являють собою першу порцію третинної білкової оболонки, яка також входить до 

складу «жовткової оболонки». Коли ця оболонка є остаточно сформованою, вона 

не має пор чи отворів, складається з гомогенного шару волокон білкового 

походження, що переплітаються. Вода легко проходить із зовнішнього 

середовища через жовткову оболонку в жовток. Третинні оболонки яйця 
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представлені трьома шарами білкової оболонки, які виникають за рахунок 

секреції верхньої, найдовшої, частини яйцепроводу; двома шарами 

підшкаралупової оболонки, що формуються в короткому відділі яйцепроводу, 

який називається перешийком, і вапнякової шкаралупи, що утворюється в 

найнижчій його частині – в «матці». Протягом ембріогенезу білкова оболонка 

повністю використовується зародком. Підшкаралупові оболонки і шкаралупа 

мають тимчасове значення і, за винятком незначної кількості солей кальцію 

вапнякової шкаралупи, цілком відкидаються при викльові курчати. Після 

формування вапнякової шкаралупи до зародка з оточуючого середовища може 

надходити лише атмосферний кисень [108]. При експозиції ембріонів парами 

етанолу було показано, що цей газоподібний спирт також легко проходить крізь 

усі оболонки і викликає значне зниження виживання курячих ембріонів [109]. З 

яйця видаляються продукти газообміну і випаровується надлишок води. 

Дроблення у птахів розпочинається приблизно через 3 години після овуляції, 

воно є неповним, асинхронним і нерівномірним. В яйцепроводі курки яйце 

перебуває 3-6 годин, а в перешийку, «матці» і клоаці воно затримується від 16 до 

24 годин. 

У свіжовідкладеному яйці на поверхні жовтка можна бачити округлу білу 

пляму – бластодиск, діаметр якого 2,5-3,0 мм. В бластодиску є внутрішня, більш 

темна, і зовнішня (світліша) частини. Остання має форму кільця. Але якщо 

розглядати бластодиск, знятий з жовтка, в світлі, що проходить, то картина є 

зворотною: центральна частина прозора і тому називається area pellucidа, а 

периферична (область налягання бластодиску на жовток) – темна (area opaca). В 

процесі подальшого розвитку зовнішній край бластодиску поступово оточується 

жовтком [107].  

На 6-7 годині інкубації починається утворення у зародка первинної смужки. 

Зародок спочатку розвивається в центральному положенні по відношенню до 

бластодиску. Потім починається переміщення клітин зародкового щитка від 

переднього краю до заднього. Два латеральних потоки рухаються з більшою 

швидкістю, ніж медіальний. Коли латеральні клітинні потоки зустрічаються, вони 
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формують по середній лінії зародка потовщену смужку, що поступово 

подовжується від заднього до переднього краю щитка – первинну смужку [106].  

Потім з'являється первинна борозенка, первинна ямка – гензенівський вузлик 

[107]. На 19-22 годину вже спостерігається хорда, чи головний відросток у 

вигляді стержня, утвореного накопиченням мезодерми, що простягається вперед 

від гензенівського вузлика. Далі спереду від хорди утворюється добре виражена 

ектодермальна складка – головна складка. Майже одразу розпочинається 

сегментація тулубової мезодерми. На початку другої доби розвитку утворюються 

перші пари сомітів, в області голови з'являються нервові валики, вони 

сполучаються на рівні середнього мозку. На стадії семи пар сомітів виникають 

очні міхурі, а парні зачатки серця починають об'єднуватись, спостерігаються 

навіть перші аритмічні скорочення серцевого м'язу. На стадії 10 пар сомітів 

виникають перші ознаки головного вигину, вже чітко можна розрізнити три 

первинних мозкових пухирі [110].  

Під кінець другої доби можна виділити п'ять нейромерів заднього мозку, 

означається передній мозок. Головна складка амніону вкриває передній, середній 

і передню частину заднього мозку.  

На цій стадії area opaca розділяється на дві концентричні області. Одна з них, 

що прилягає до area pellucidа, перетворюється в судинне поле – area vasculosa, де є 

значна кількість кров'яних острівців, що розміщуються більш щільно в задній 

частині судинного поля. Area vasculosa обмежується термінальною веною чи 

синусом. Саме такі строки формування судинного поля обумовили введення 

досліджуваних нами матеріалів на третю добу.  

Периферична частина area opaca – area vitellina (жовткова зона) - край 

бластодиску, який поступово обростає жовток. Area vasculosa й area vitellina 

утворюють закладку жовткового мішка – провізорного органа, що виконує 

функцію перетравлювання і всмоктування жовтка та одночасно слугує на ранніх 

стадіях розвитку зародка першим кровотворним органом і органом дихання, бо 

кровоносні судини жовткового мішка наближені до підшкаралупової оболонки 

[108]. Оскільки через жовтковий мішок (ЖМ) відбувається поглинання поживних 
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речовин ембріоном, саме в нього вводять певні хімічні агенти, вплив яких на 

живий організм хочуть дослідити. Такий метод водночас запобігає враженню 

самого тіла ембріона і гарантує потрапляння в нього об'єкта дослідження [111]. 

Стійке положення жовткового шару в білкові анімальним полюсом доверху 

забезпечується халазами.  

На четверту добу зародок звільняється від жовткової оболонки. Жовток до 

цієї стадії сильно розріджується, і його об'єм значно збільшується за рахунок 

надходження рідини з білкової оболонки. Тепер зародок є вигнутим, його 

загальна довжина складає біля 7 мм, він лежить на лівому боці, а його тіло вкрите 

амніоном. 

Функція амніону є захисною, оскільки він утворює замкнуту порожнину 

навколо зародка, яка заповнюється рідиною - сприятливим середовищем для його 

розвитку. Крім того, що є важливим для нашого експерименту, це забезпечує 

додатковий рівень захисту тіла зародка від будь-яких зовнішніх впливів. 

Починаючи з п’ятої доби розміри амніону значно варіюють і знаходяться в 

залежності від кількості рідини, яка його наповнює. У деяких ЕГ ми спостерігали 

збільшення його об’єму і потовщення стінок у зв’язку з порушенням перебігу 

процесів обміну та накопиченням значної кількості рідини. 

Біля шести з половиною діб інкубації у зародка закладаються зачатки пір'я. 

Зародок на стадії семи днів інкубації досягає уже значних розмірів і відрізняється 

непропорційно великими головою й очима. Добре видно дзьоб і кінцівки, 

причому ноги перевищують за своїми розмірами крила. Між головою і тулубом 

вже можна розрізнити більш вузький відділ – шию. 

Алантоїс збільшується в розмірах і тепер вкриває всю центральну частину 

судинного поля жовткового мішка – більше 1/3 всієї його поверхні. Крім того, він 

вступає у зв'язок з серозою – зародковою оболонкою, яка виникає одночасно з 

амніоном. Сероза, чи хоріон, підстилає внутрішню поверхню підшкаралупової 

оболонки над зародком. Зовнішня стінка алантоїсного мішка зростається своїм 

мезодермальним шаром з мезодермальним шаром серози, в результаті чого 

формується хоріо-алантоїс з багатою мережею кровоносних судин, що підстилає 
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підшкаралупову оболонку і шкаралупу. До нього переходить дихальна функція. 

Судинне поле ЖМ розповсюджується вже на більшу частину поверхні жовтка 

[108]. Стан судинного поля ЖМ та судин хоріо-алантоїсу є важливим показником 

стану кровоносної системи зародка загалом. 

Після восьмої доби спостерігається нерівномірний ріст органів і в зв'язку з 

цим зміна пропорцій тіла зародка. Продовжується наростання загальної маси тіла. 

Розвиваються покриви, окрім зачатків пір'я з'являються зачатки луски, кігті. 

На одинадцяту добу відбуваються значні зміни з провізорними органами – в 

області спинної сторони зародка амніотичний міхур сполучається з порожниною 

білкового мішка широким серозно – амніотичним каналом, який ще не спався. 

Краї алантоїса охоплюють всю масу білкової оболонки і змикаються в області 

гострого кінця яйцевої шкаралупи. В ЖМ рідка фракція відсутня [107]. За 

наявності відхилень у перебігу процесів в організмі зародка на цих строках 

жовток все ще розділений на рідку і щільну фракції. 

На стадії чотирнадцятої доби інкубації видно, що пропорції між окремими 

частинами тіла, голови і кінцівок близькі до таких, як у курчати, що вилупилось. 

Амніон сильно розтягується завдяки збільшенню розмірів зародка і в зв'язку з 

надходженням у нього білка, який разом з амніотичною рідиною проковтується 

зародком. В стінці алантоїса на даному етапі вже є багата сітка кровоносних 

судин, серед яких вирізняються досить крупні, так звані, пуповинні вени й артерії. 

Кількість рідини в його порожнині збільшується, на рівні з цим в алантоїсній 

рідині з'являються білі слизові пластівці – мезоній, що виділяється з кишечника в 

результаті внутрішньокишкового перетравлення заковтнутого зародком білка з 

порожнини амніона.  

До вісімнадцятої доби інкубації зародок значно збільшується у розмірах і 

мало чим відрізняється від цілком сформованого курчати. Амніон щільно облягає 

тіло зародка, бо амніотичної рідини до цього часу в нормі не лишається. Білок 

також поглинається зародком. До вилуплення курчати судини алантоїса 

продовжують бути заповнені кров'ю чи частково запустівають. Жовтковий мішок 
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сильно скорочується в розмірах, одна чи дві його лопасті втягуються в черевну 

порожнину курчати. Повітряна камера яйця досягає максимального розміру. 

Вилуплення курчат відбувається на 20-21 добу інкубації – у нормально 

сформованих курчат пупковий отвір закритий зрощуванням м'язового і шкірного 

шарів в цьому місці [112]. 

1.3. Узагальнення даних літератури та обґрунтування напрямку 

досліджень 

Дані літератури щодо біологічних ефектів досліджуваних нами матеріалів 

свідчать про тенденцію до зосередження уваги на вивченні впливу алмазних 

наночасточок як in vivo, так і in vitro. Це пов’язано, в першу чергу, з широким їх 

застосуванням не лише в промисловості, де працівники стикаються з цією 

речовиною у навколишньому середовищі, а і в медицині, де розробляються нові 

методики використання наноалмазів, пов’язані з їх безпосереднім введенням у 

організм. Проте незважаючи на значну кількість подібних досліджень їх 

результати складно аналізувати і порівнювати, оскільки вони не є 

стандартизованими. І хоча вчені вказують на ключову роль агрегації АНЧ у їх 

біологічних ефектах, роль поверхневого заряду у їх спорідненості до поверхні 

плазмалеми, порушенні роботи мітохондрій та рівня АТФ в клітинах in vitro, 

пов’язані з проникненням цих часточок вглиб клітин, важко оцінити 

взаємозв’язок між розмірами даних часточок, характеристиками їх поверхні та 

глибиною їх дифузії і спричиненими ними біологічними ефектами.  

Увага дослідників значно меншою мірою розповсюджується на активоване і 

технічне вугілля, що є цілком логічним, оскільки ці речовини відомі людству 

здавна. Оскільки АВ розглядається виключно як сорбент, що потрапляє до ШКТ і 

виводить з нього шкідливі речовини, не проходячи далі слизової оболонки 

травного тракту, невисвітленим лишається питання взаємодії його часточок з 

іншими структурами організму, незважаючи на те, що дія високих температур при 

його виробництві супроводжується утворенням нанорозмірних складових. З точки 

зору цих часточок вплив АВ не розглядався.  
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Всебічне дослідження реакції легенів та шкіри на дію технічного вугілля – із 

залученням біохімічних, імунологічних та гістологічних досліджень, також не 

надає можливості оцінити вплив часточок цієї речовини на організм в цілому. І 

хоча описано характеристики сажі та акцентовано увагу на її нерозчинності як 

одному із факторів впливу на макрофаги та імунних аспектах негативних ефектів 

ТВ, даних щодо залежності між характеристиками цієї речовини та її 

біологічними ефектами немає. 

Посилення інтересу до виробництва терморозширеного графіту не 

супроводжується зростанням уваги до оцінки дії цього вуглецевого матеріалу на 

живі організми, тож через незначну кількість досліджень стосовно цього 

матеріалу неможливо говорити про загальні закономірності його впливу на 

організм. 

Загалом, незважаючи на значну кількість досліджень у галузі нанорозмірних 

вуглецевих матеріалів, дуже мало робіт стосуються ефектів вуглецевих часточок 

саме на ембріональні структури і практично немає оцінки їх тератогенних ефектів 

на цілісний організм. Співставлення даних про нормальний перебіг ембріогенезу 

курячого зародка з результатами нашого дослідження дозволить розширити 

розуміння шляхів потрапляння та поведінки вуглецевих матеріалів всередині 

організму, що розвивається. 

Вивчення біологічних ефектів різних вуглецевих матеріалів в межах одного 

експерименту, за однією методикою, надає можливість порівняти їх ефекти за 

однакових умов введення, оцінити взаємозв’язок між їх характеристиками та 

здатністю до переміщення в цілісному організмі, проникнення в тканини та 

механізм впливу на них. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Об’єкти дослідження 

Для оцінки біологічних ефектів карбонових наночасточок на різні структури 

живих організмів в якості об'єктів впливу використовувались ембріони курей 

породи Хай-Лайн білий (бройлери). Застосування даної моделі надало можливість 

оцінювати реакції цілого організму і окремих структур в його складі на різних 

стадіях ембріологічного розвитку на введені матеріали. Зародок курки 

знаходиться в унікальних умовах практично повної ізоляції від оточуючого 

середовища, що надає можливість відслідковувати дію певного чинника «без 

втручання» інших факторів зовнішнього впливу. 

Порода бройлерів Хай-Лайн білий характеризується високою витривалістю, 

стійкістю до захворювань та швидкою адаптацією до різних умов утримання, що 

сприяло вибору даної породи для нашого дослідження. 

В експерменті було задіяно 188 яєць, розділених на інтактну групу (ІГ), 

контрольну групу (КГ) та чотири експериментальні групи. ІГ включала 20 яєць, 

що інкубувались без будь-якого зовнішнього втручання. КГ включала 46 яєць, 

яким вводили декстран без суспензії досліджуваних матеріалів. У яйця з 4-х ЕГ 

вводили досліджувані речовини (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика експериментальних груп 

№ Введена речовина Назва групи Кількість яєць у 

групі 

1 Активоване вугілля.  АВ 41 

2 Технічне вугілля (сажа) ТВ 27 

3 Алмазні наночасточки АНЧ 34 

4 Терморозширений графіт ТРГ 20 
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Досліджувані порошкові матеріали вводили в жовтковий мішок зародка. 

Введення матеріалів на третю добу інкубації обумовлене строками формування 

судин жовткового мішка саме в цей період. Жовтковий мішок є провізорним 

органом, що виконує функцію перетравлення і всмоктування жовтка і водночас на 

ранніх стадіях розвитку зародка відіграє роль першого кровотворного органу і 

органу дихання, оскільки кровоносні судини жовткового мішка наближені до 

підшкаралупної оболонки. 

Оскільки саме з жовткового мішка організм отримує всі поживні речовини, 

введений матеріал може потрапляти до організму зародка напряму за рахунок 

проникнення через оболонки. Водночас даний шлях введення матеріалу запобігає 

пошкодженню тіла самого ембріона і гарантує потрапляння до нього об’єкту 

дослідження, виходячи з топографії розташування структур зародка. 

Як уже згадувалось, матеріал вносили на третю добу інкубації у стерильних 

умовах. Для забезпечення потрапляння матеріалу саме в жовтковий мішок і 

запобігання пошкодження як самого зародка, так і його провізорних органів, яйця 

на певний час розміщували горизонтально, щоб зародковий диск розмістився на 

поверхні жовтка, і під фіксованим кутом вводили голку на визначену довжину. 

Для підтримання замкнутості внутрішнього середовища яйця отвір від введення 

матеріалу заліплювали воском. 

Всі групи яєць інкубувались в абсолютно однакових умовах – в одному 

побутовому інкубаторі моделі Інка-450 (виробництва ООО «Інка», м. Харків) за 

однакових вологості і температури (37,5 – 38,5 ˚С). 

При виборі оптимального режиму інкубації для проведення даного 

експерименту автор керувався інформацією, отриманою при інструктажі на 

пташиному господарстві, де були закуплені яйця, а також з інструкції 

експлуатації інкубатора. Зокрема, було дотримано рекомендованих показників 

щодо факторів зовнішнього середовища для інкубації яєць, до яких відносяться 

температура, а також щільність їх розміщення в інкубаторі та забезпечували 

процес перевертання. Нормальне розташування яєць – горизонтальне, та 
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необхідно періодично змінювати положення яєць при рівномірному всебічному їх 

обігріві. 

Забій проводився для різних груп на третій, шостий, чотирнадцятий і 

двадцятий дні інкубації. На ранніх стадіях ембріогенезу після вилучення зародків 

з яйця для подальших досліджень забирали та фіксували весь організм, на пізніх 

– проводили розтин та забирали окремі органи. 

2.2. Досліджувані матеріали 

У нашому експерименті ми проводили оцінку біологічних ефектів чотирьох 

різновидів вуглецевих матеріалів, синтезованих в Інституті хімії поверхні ім. 

О.О. Чуйка НАН України. Розміри наночасточок та їх агрегатів визначали за 

методом калібрувальних решіток (сіток) для електронної мікроскопії виробництва 

Selmi (Україна) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Характеристика досліджуваних речовин 

№ Введена речовина Розміри окремих часточок Розміри агрегатів 

1 Активоване вугілля.  

 

14 нм 74 нм 

2 Технічне вугілля (сажа) 29 нм 0,4 мкм 

3 Алмазні наночасточки 7,4 нм 30 нм 

4 Терморозширений графіт 44 нм 2,03 мкм 

Нами було досліджено активоване вугілля моделі ZL-302, що 

характеризувалось щільністю 0,42 г/см
3
, діаметром пор 30 – 70 мкм та вмістом 

золи менше 4%. 

Оскільки вводити карбонові наночасточки в організм у сухому вигляді 

неможливо, необхідно було підібрати розчинник. Зазвичай з данною метою 

використовують біосумісні рідини, тобто ті, що за своїми властивостями і 

хімічним складом наближені до рідин, котрі містяться в живих організмах. Ми 

зупинили свій вибір на Реополіглюкіні-Новофарм (Декстрані 40).  
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Декстрани є полімерами глюкози, які синтезуються із сахарози бактеріями 

Leuconostoc mesenteroides. Вони можуть мати різний ступінь полімеризації, котра 

визначає застосування їх розчинів – вони використовуються в якості 

гемодинамічних засобів або дезінтоксикуючих речовин. Самі декстрани є 

нетоксичними й екскретуються нирками в незміненому вигляді. Базуючись на 

цих даних про нешкідливість декстранів ми обрали один з них в якості 

розчинника, отримуючи в результаті суспензію. 

Ще однією важливою характеристикою декстранів, що обумовила вибір 

речовини саме з цього класу для нашого експерименту, стало те, що вони 

протидіють агрегації часточок, що є важливим для наших матеріалів, схильних до 

асоціації з утворенням кластерів. 

Доза досліджуваних матеріалів, що вводилась в кожне яйце, складала 0,31 мг. 

Розрахунок дозування було здійснено на основі разової підтримуючої дози 

активованого вугілля 1,0 г при вазі людини 70 кг у перерахунку на вагу жовтка 

яйця (22 г): 

22х1:70 000= 0,31 мг 

У перерахунку на 1 кг ваги маса введених речовин складала 14 мг/кг. 

Карбонові наночасточки було введено в об'ємі 0,2 мл декстрану на один 

жовток. Кількість рідини, що вводилася, є допустимою для введення у 

експериментах з курячими зародками [89]. Концентрація часточок у суспензії 

складала 1,55г/л. 

Стерилізація матеріалу здійснювалась за tº 120ºС впродовж 60 хвилин. 

2.3. Методики макроскопічних досліджень 

Під час забою курячих зародків проводилась макроскопічна оцінка їх стану, 

розмірів та розвитку судинної оболонки. Зародки було розділено на живі та 

мертві. На ранніх стадіях цей показник визначали за наявністю серцебиття, на 

пізніх – за рухомістю ембріона. Проводилось вимірювання лінійних показників 

зародків від маківки голови до кігтя найдовшого пальця ноги. Отримані дані 

порівнювались із аналогічними показниками (із врахуванням строку інкубації), 
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наведеними у таблицях нормального розвитку курячих зародків, складених 

В. Гамбургером і Г. Гамільтоном, доповнених даними М.  Рогозіної [113]. Таким 

чином визначалась відповідність фактичних макропараметрів курячих ембріонів 

контрольної та експериментальних груп стандартним показникам, і всі зародки 

розподілялись на великі, середні та малі. При забої оцінювався також стан 

судинної сітки оболонки жовткового мішка (ЖМ) ембріонів, відмічались її 

розвиток, гіперемія чи запустіння судин.  

Отримані в експерименті дані щодо прояву вищевказаних ознак заносили до 

таблиць і обробляли на персональному комп’ютері за допомогою стандартних 

методів варіаційної і кореляційної статистики з використанням пакету 

статистичного аналізу комп’ютерної програми Microsoft Excel (версія 6.0).  

Порівняння макроскопічних параметрів ІГ та КГ не показало наявності 

достовірної різниці за t-критерієм Ст’юдента за жодним з оцінюваних показників 

(рис. 2.1). Критичне значення t-критерія Ст’юдента для даних досліджуваних 

груп складає 1,997. Базуючись на цьому висновку порівняльний аналіз 

результатів в експериментальних групах ми провели у співставленні з КГ. 

 

Рис. 2.1. Порівняння макроскопічних показників ембріогенезу інтактної та 

контрольної груп. 
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Результати статистичної обробки показників в контрольній та всіх 

експериментальних групах представлено в рисунках 3.12 – 3.16. 

2.4. Методики гістологічних досліджень 

Одержаний при забої матеріал для гістологічних досліджень фіксували у 10% 

розчині нейтрального формаліну, зневоднювали у спиртах зростаючої 

концентрації та заливали у парафінові блоки. З парафінових блоків на санному 

мікротомі виготовляли зрізи завтовшки 4-6 мкм, які забарвлювали 

гематоксиліном Майера і еозином Y (тетрабромфлуоресцеіном). Зрізи вивчили та 

фотодокументували при збільшеннях 1010, 1040, 1060 і 10х100 на світловому 

мікроскопі «Olympus BH-2» з цифровою камерою «Olympus DP10» із програмним 

забезпеченням «Olympus DP-Soft».  

На клітинному рівні проводилась статистична оцінка площі епітелію 

ниркових канальців. Було виміряно та статистично оброблено дані щодо площі 

епітелію проксимальних і дистальних канальців у нирках зародків з контрольної 

групи та експериментальних груп. Зародки з ЕГ із введеним ТРГ гинули на 

ранніх стадіях інкубування, тож не було можливості дослідити морфометричні 

показники їх нирок. Вимірювання проводились за допомогою комп’ютерної 

програми ImageJ. За допомогою пакету Origin було встановлено, що розподіл по 

обох показниках у чотирьох досліджуваних групах був ненормальним (не 

відповідав кривій Гаусса). Тому в якості методу статистичної перевірки гіпотез 

ми обрали U-критерій Манна-Уітні.  

2.5. Методики електронно-мікроскопічних досліджень 

На субклітинному рівні було оцінено стан мембрани, органел та ядра клітин 

зародка та провізорних органів. Відібраний для електронно-мікроскопічного 

аналізу матеріал при потребі подрібнювали до 1 мм
3
 та фіксували впродовж 1 – 4 

годин в розчині, який містив 1,6 % або 2,5 % глютаральдегід і 2 % параформ на 

0,1 М какодилатному буфері (рН 7,4), промивали у тому ж буфері двічі впродовж 

5-10 хвилин, дофіксовували в 1-2 % розчині чотириокису осмію на 0,1 М 

какодилатному буфері рН 7,4 дві години, зневоднювали у спиртах зростаючої 
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концентрації та окисові пропілену або ацетоні і заливали в суміш епоксидних 

смол. На ультрамікротомі УМТП – 6М (Україна) виготовляли напівтонкі (1-1,5 

мкм) та ультратонкі зрізи (50 - 60 нм). Останні контрастували уранілацетатом і 

цитратом свинцю за Е. Рейнольдсом. Препарати вивчали та фотографували при 

збільшеннях від х1 900 до х22 000 на електронному мікроскопі JEM 100 CX 

(JEON, Японія) за прискорюючої напруги 50-60 кВ на базі Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Автор висловлює вдячність 

співробітнику цього закладу к. ф.-м. н. М.І. Даниленку.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ МАКРОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Опис стану зародків з експериментальних груп та їх провізорних органів  

У ЕГ із введеним АВ на ранніх стадіях розвитку (шоста доба інкубації) 

макроскопічно ніяких патологічних процесів чи змін у самих зародках чи їх 

оболонках не спостерігалось. Зародки за стадією розвитку відповідали стандартам 

своєї доби інкубації або трохи випереджали її. У ембріонів спостерігались такі 

характерні ознаки відповідного строку інкубації як переважання розмірів 

середнього мозкового пухиря, що піднімався над поверхнею голови та поява 

зачатку дзьоба. Розвиток провізорних органів також відповідав нормі – у зародків 

уже був сформований амніон, була розвинена кровоносна мережа ЖМ, що 

проглядалась до найменших судин і не містила агрегатів формених елементів та 

крововиливів. Середовище в амніотичній порожнині не мало помутнінь чи інших 

патологічних ознак (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Зародок ЕГ із введеним АВ 6 доби інкубації із чітко окресленою 

судинною мережею ЖМ. На голові проглядає середній мозковий пухир (вказано 

стрілкою). 

Пізніше, на 10 добу інкубації можна було спостерігати подальші прояви 

розвитку ембріонів, такі як поява малюнку на шкірі і кігтів (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Зародок ЕГ із введеним АВ 10 доби інкубації. На шкірі 

прослідковується малюнок. 

Основну частину зародків, що загинули у даній експериментальній групі, 

було виявлено при забої на двадцяту добу інкубації (частково тому, що сама група 

була за чисельністю значно більшою відносно груп з попередніх термінів). При 

цьому зародки зупинились у розвитку на ранніх стадіях і були на момент забою 

лізованими. Більшість ембріонів, що досягли 20 доби інкубації, були живими, 

мали крупні розміри і не мали проявів патологій. 

Тож більшість ембріонів експериментальної групи залишались живими на 

момент забору матеріалу на 20 добу інкубації, а смертність зародків 

спостерігалась в цілому на ранніх стадіях розвитку. Логічно припустити, що 

миттєва загибель зародків у яйці може бути наслідком пошкоджуючого впливу 

при введенні матеріалу – якщо таке навантаження виявлялось надмірним для 

організму, то він гинув майже одразу, якщо ж зародок переживав період введення 

матеріалу, далі він розвивався нормально. 

При огляді зародків з групи із введеним ТВ затримок у розвитку виявлено 

не було. За розмірами та макроскопічними ознаками ембріони відповідали своїй 

стадії розвитку. Проте з ранніх стадій у даній групі спостерігались порушення 

стану судин оболонки ЖМ, зокрема запустіння (рис.3.3) та гіперемія. Це свідчить 
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на користь негативного впливу ТВ на судинну систему, адже саме судини стінки 

жовткового мішка першими контактують із сажею, введеною в нього. 

 

Рис. 3.3. Зародок ЕГ із введеним ТВ 6 доби інкубації. Судини ЖМ із 

ознаками запустіння (вказано стрілками). 

Про відхилення у розвитку судин, спричинені введенням сажі, свідчать 

також дані щодо пізніших стадій інкубації. На 14 добу в судинах зародків 

спостерігалась гіперемія (рис. 3.4). Самим зародкам була притаманна затримка у 

розвитку: вони були меншими за норму.  

 

Рис. 3.4. Зародок ЕГ із введеним ТВ 14 доби інкубації. Судини ЖМ із 

ознаками гіперемії (вказано стрілкою). 



42 
 

На пізніх стадіях інкубації частина зародків відставали у розвитку – 

спостерігалось не втягнення жовткового мішка у черевну порожнину, менші від 

норми розміри ембріонів (рис. 3.5). 

  

Рис. 3.5. Зародок ЕГ із введеним ТВ (а) та з КГ (б) 20 доби інкубації. Жовток 

у зародка з ЕГ не втягнено до черевної порожнини зародка. 

У даній групі, на відміну від групи із введеним АВ, загибель зародків не 

була пов’язана з певним строком інкубації, ембріони завмирали на різних етапах. 

Можна припустити те, що смертність зародків була пов’язана саме із введеною 

речовиною, а не ушкодженнями структур зародка і позазародкових органів при 

введенні матеріалу. 

На ранніх стадіях ембріогенезу у ЕГ із введенням АНЧ відчутного впливу 

досліджуваного матеріалу на його перебіг не спостерігалось. Зародки мали ознаки 

і розміри, притаманні відповідним стадіям інкубації, судинна сітка ЖМ та 

провізорні органи загалом були не порушеними (рис. 3.6). 

а б 
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Рис. 3.6. Зародок ЕГ із введеними АНЧ 6 доби інкубації. Судини оболонки 

ЖМ без порушень. 

На 14 добу у зародків спостерігались порушення в провізорних органах – 

амніон значно перевищував за розміром норму, в амніотичній порожнині 

накопичилось багато рідини (рис.3.7). У судинах стінки жовткового мішка 

спостерігалось запустіння, що свідчило про порушення всмоктування і 

постачання поживних речовин жовтка до зародка. 

 

Рис. 3.7. Зародок ЕГ із введеними АНЧ 14 доби інкубації. Великий 

набряклий амніон (вказано стрілкою). 
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На 20 добу інкубації зміни у провізорних органах стали ще більш 

вираженими. Відмічено потовщення амніотичної оболонки (рис. 3.8), у судинах 

оболонки ЖМ спостерігались осередки запустінь і згортання крові. 

 

Рис. 3.8. Зародок ЕГ із введеними АНЧ 20 доби інкубації. Потовщена стінка 

амніона. 

На 20 добу виявлені морфофункціональні порушення роботи печінки, вона 

мала зеленуватий відтінок через імбібіцію жовчу, яка витікала і в порожнину 

жовткового мішка (рис. 3.9). 

   

Рис. 3.9. Зародки експериментальної групи із введеними алмазними 

наночасточками 20 доби інкубації. Просякання печінки жовчу та її потрапляння в 

порожнину жовткового мішка. 
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Загалом для даної ЕГ характерне поступове погіршення стану зародків із 

проявами патології в провізорних органах та самому організмі ембріонів. Можна 

говорити про поступовий вплив АНЧ на розвиток зародків, що проявився у 

зменшенні їх розмірів та порушеннях роботи органів. 

У ЕГ із введеним ТРГ його патологічний вплив, очевидно, почав 

проявлятись ще з моменту введення, адже при заборі матеріалу на 6 добу, через 

три доби після введення, було виявлено мертві і вже частково лізовані зародки, 

запустілу судинну оболонку ЖМ (рис.3.10). 

 

Рис. 3.10. Зародок ЕГ із введеним ТРГ на 6 добу інкубації. Ознаки лізису 

зародка (вказано стрілкою). 

При забої на 20 добу було виявлено, що більшість зародків загинули ще при 

введенні матеріалу, тож наступні 17 днів інкубації призвели до розпаду ембріонів. 

На 20 добу ми спостерігали лише залишки оболонок зародка (рис. 3.11). 

Отже, можна з впевненістю говорити про негативний вплив ТРГ на 

ембріогенез. Загибель зародків відбулась практично одразу чи досить швидко 

після введення їм досліджуваного матеріалу. 
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Рис. 3.11. Зародок ЕГ із введеним ТРГ на 20 добу інкубації. Залишки 

зародка та позазародкових оболонок. 

3.2. Результати статистичної обробки макроскопічних показників 

ембріогенезу при впливі вуглецевих матеріалів різної дисперсності 

Результати статистичної обробки макроскопічних показників в контрольній і 

всіх експериментальних групах та їх порівняльну характеристику представлено 

нижче. 

Низький рівень смертності у КГ, який відповідає аналогічним показникам, 

що зафіксовані при інкубації курячих яєць ІГ [113], є цілком логічним, оскільки 

жодних агресивних впливів на зародки з цієї групи не здійснювалось (див. 

табл. 2.2, рис. 3.12). 

Частка мертвих зародків у всіх ЕГ достовірно відрізнялась від показника КГ. 

На наш погляд, це, імовірно, свідчить про часткове порушення процесу 

ембріогенезу за рахунок механічного втручання при введенні суспензій. 

Найменшою серед експериментальних груп смертність була у групі, на яку 

подіяли АВ. Хоча різниця з КГ все ж є достовірною, те, що жоден з інших 

оцінюваних у групі із АВ показників достовірно не відрізнявся від таких у КГ, 

вказує на тенденцію до непошкоджуючого впливу АВ на ембріогенез. 
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Показники смертності у групах із сажею та АНЧ мало відрізняються між 

собою, є достовірно більшими, ніж в КГ. Проте ці показники в сумі з даними 

щодо розмірів зародків та стану судин ЖМ вказують на негативний ефект цих 

матеріалів на розвиток зародка. 

У групі із ТРГ спостерігався дуже високий рівень смертності (0,85). Загалом 

можна сказати, що ТРГ мав різко негативний вплив на процес ембріогенезу, про 

що свідчили всі обрані нами для оцінки показники. 

 

Рис. 3.12. Частка мертвих зародків у контрольній та експериментальних 

групах (всі етапи ембріогенезу). 

(Примітка: * тут та далі – різниця між КГ та ЕГ статистично значуща при 

р<0,05) 

У КГ кількість нормальних за розмірами зародків перевищувала всі інші 

варіанти (великі та малі) для цих груп, що цілком логічно, оскільки ні 

стимулюючого, ні сповільнюючого впливів на ріст ембріонів не здійснювалось 

(рис. 3.13). Для групи з АВ частка зародків нормального для відповідного терміну 

розміру була достовірно меншою за показник контрольної групи, в якій було 

значно більше зародків великого розміру. Кількість ембріонів стандартних 

розмірів у групі із ТВ співрозмірна з КГ, (недостовірно менша за показники 

зародків, що інкубувались без стороннього втручання). Цей показник вказує на те, 

що сажа суттєво не впливає на темпи росту зародків. Показники групи з АНЧ є 
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достовірно нижчими за показники КГ. Кількість зародків нормального розміру у 

групі з ТРГ достовірно менша, ніж в контрольній та навіть інших 

експериментальних групах. 

 

Рис. 3.13. Частка зародків нормального розміру у контрольній та 

експериментальних групах (всі етапи ембріогенезу). 

Кількість зародків крупного розміру у групі із введеним АВ перевищує всі 

інші групи, включаючи контрольну, що свідчить на користь позитивного впливу 

цього матеріалу на перебіг процесів ембріогенезу (рис.3.14). Імовірно, вугілля, що 

тривалий час перебувало у замкнутій системі зародка в яйці, сорбувало на себе 

продукти обміну, утворення яких супроводжує процес ембріогенезу. Це сприяло 

активнішому перебігу обмінних і пластичних процесів ембріона. 

У експериментальній групі, зародки якої піддавались впливові сажі, кількість 

зародків крупних розмірів досягла лише 0,111, що достовірно менше, ніж у КГ. 

Цей показник групи з АНЧ був меншим за норму, проте достовірно не відрізнявся 

від показника КГ. У групі із введеним ТРГ крупних зародків не було взагалі, що 

свідчить на користь різко негативного впливу цього матеріалу на процеси росту 

зародка. 
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Рис. 3.14. Частка зародків великого розміру у контрольній та 

експериментальних групах (всі етапи ембріогенезу). 

Найменше зародків маленького розміру було в КГ, дещо відрізнявся цей 

показник у групах АВ та ТВ. Для решти груп спостерігалось достовірне 

перевищення показника КГ. Значне зростання частки дрібних зародків у цих 

групах свідчить на користь негативного ефекту АНЧ та ТРГ на темпи росту і 

розвитку курячого зародка (рис. 3.15). 

Загалом варто відзначити, що дані стосовно розмірів зародків вказують на 

позитивний вплив АВ на темпи ембріогенезу. Маленький розмір зародків в 

більшості відзначали для ранніх стадій інкубування, тож можна говорити про те, 

що організм зародків ще не адаптувався до наслідків зовнішнього впливу при 

введенні матеріалу. Кількість крупних зародків у цій групі відчутно більша, ніж в 

інтактній. Технічне вугілля не чинить відчутного впливу на цей показник 

ембріогенезу, АНЧ негативно впливають на нього. Абсолютна більшість зародків 

у групі ТРГ були дрібними через загибель на ранніх стадіях розвитку. 
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Рис. 3.15. Частка зародків маленького розміру у інтактній та 

експериментальних групах (всі етапи ембріогенезу). 

Лише незначна частка зародків з КГ мала патологію кровоносних судин у 

стінці ЖМ (рис. 3.16). Патологія була спричинена зупинкою ембріогенезу і 

полягала в запустінні судинної стінки. 

Відсоток патологічних станів при введенні АВ був дещо вищим, проте 

достовірно не відрізнявся від КГ. Дану тенденцію можна скоріше зв’язати з 

зовнішнім втручанням, ніж із безпосередньою негативною дією АВ на судини.  

Достовірна різниця між кількістю зародків із порушеною судинною мережею 

стінки ЖМ у групі із сажею та КГ вказує на негативний вплив ТВ на судини в 

цілому. 

Наявність достовірної різниці показників ушкодження судин між контролем 

та ЕГ (АНЧ) разом з достовірним зменшенням розмірів зародків вказує на 

негативний ефект наноалмазів на темпи росту і розвитку курячого зародка.  

ТРГ стимулював значне ушкодження судин ЖМ. В цій групі кількість 

зародків з патологічно зміненими судинами є значно більшою, ніж в КГ та інших 

ЕГ. 
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Рис. 3.16. Частка зародків з патологічним станом судин стінки ЖМ у 

контрольній та експериментальних групах (всі етапи ембріогенезу). 

Таким чином, за сумою усіх макроскопічних показників очевидною є 

негативна роль ТВ та АНЧ, що уповільнювали ембріогенез, спричинювали 

порушення кровотоку в судинах ЖМ та органах зародків. Найбільш шкідливим 

фактором для ембріогенезу виявився ТРГ, що спричинив масову загибель 

ембріонів одразу ж після чи через незначний час після введення суспензії цього 

матеріалу. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

4.1. Результати дослідження контрольної групи 

Для виявлення впливу вуглецевих матеріалів різної дисперсності на 

ембріогенез курчат ми дослідили структури ембріонів та їх оболонок на різних 

строках інкубації після введення декстрану без досліджуваних матеріалів (КГ). 

У зародків з КГ на шосту добу інкубації не було відмічено будь-яких ознак 

патології. Як в оболонках зародків так і в самих ембріонах тканини не мали ознак 

ушкоджень. В стінці жовткового мішка відбувалось активне поглинання 

трофічного матеріалу (жовтка), що свідчить про нормальний перебіг ростових 

процесів (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Матеріал жовтка (стрілки) поглинається стінкою ЖМ 6-денного 

курячого ембріона з КГ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200. 

При гістологічному дослідженні тканин і органів ембріона не було 

відмічено відхилень від типової будови клітин та міжклітинної речовини 

(рис. 4.2). 



53 
 

 

Рис. 4.2. Гістологічна структура тканин 6-денного курячого ембріона з КГ. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200. 

Вже на етапі 6-денної інкубації можна було бачити формування печінки та 

процеси кровотворення в ній. При цьому печінкові балки складалися з 

гепатоцитів і мали чіткі межі, а гепатоцити не мали ознак патології (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Гістологічна структура печінки 6-денного курячого ембріона з КГ, 

яка відповідає терміну інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200. 
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В нирці, що формувалась, чітко простежувались клубочки, побудовані з 

капілярних петель та система канальців, були відсутні крововиливи та набряк 

інтерстицію (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Гістологічна структура нирки 6-денного курячого ембріона з КГ, 

яка відповідає терміну інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200. 

На подальших стадіях інкубації (14 та 20 доба) на гістологічних препаратах 

тканин зародків з КГ ознак патології також не було виявлено. Так, епітелій 

прямих і звивистих канальців нирок курячих ембріонів на середніх та пізніх 

стадіях інкубації не мав ознак набрякання в базальній чи апікальній зонах; ані 

білкової, ані жирової дистрофії також не спостерігалось. В просвітах канальців 

були відсутні сторонні включення, кальцифікати чи відлущені клітини епітелію, 

інтерстиційних набряків також не було (рис. 4.5).  

При вивченні зрізів печінки зародків з КГ на цих стадіях інкубації 

патологічних змін виявлено не було. Трабекулярна структура паренхіми лишалась 

незмінною, гепатоцити не мали ознак дистрофії. Межі їх були чіткими, 

цитоплазма гранулярною, ядра світлими, часто з двома ядерцями (рис. 4.6). 

Зустрічались фігури мітозів у гепатоцитах. Гіперемія була відсутня (не було ознак 

переповнення кров’ю судин), еритроцити також без ознак патології. Застою жовчі 

не спостерігалось.  
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Рис. 4.5. Гістологічна структура нирки 14-денного курячого ембріона з КГ, 

яка відповідає терміну інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х100. 

  

Рис. 4.6. Типова гістологічна структура печінки 20-денного курячого 

ембріона з КГ, яка відповідає терміну інкубації. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, а – х100, б – х200. 

Не було відмічено також змін гістологічної будови в жодній з оболонок 

стінки кишківника зародків на середніх і пізніх стадіях інкубації (рис. 4.7). 

а б 
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Рис. 4.7. Типова гістологічна структура стінки кишківника 20-денного 

курячого ембріона з КГ, яка відповідає терміну інкубації. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х100. 

Загалом констатуємо, що при світломікроскопічному дослідженні тканин 

зародків з КГ ознак порушень процесів росту і формування структур організму 

курячих ембріонів не виявлено на всіх етапах спостереження. 

4.2. Результати дослідження групи із введеним активованим вугіллям 

На шосту добу інкубації в зародків даної експериментальної групи ознак 

патології ані при макроскопічному, ані світломікроскопічному дослідженні нами 

виявлено не було. Структури зародкових листків були чіткими, набряку 

мезенхіми, дистрофічних змін клітин не спостерігалось (рис. 4.8). Гістологічна 

будова ембріона відповідала терміну інкубації та не мала суттєвих відмінностей у 

порівнянні із курчатами КГ. 
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Рис. 4.8. Незмінені тканини 6-денного курячого ембріона, які відповідають 

терміну інкубації, з експериментальної групи з АВ. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином, х400. 

При дослідженні оболонки ЖМ 6-денного курячого ембріона в гранулах 

жовтка були виявлені вкраплення АВ, введеного в жовтковий мішок на 3 добу 

інкубації (рис. 4.9).  

 
Рис. 4.9. Часточки АВ (стрілка) в гранулах жовтка 6-денного курячого 

ембріона. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х1000. 
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Оскільки для живлення зародка від жовтка відшнуровуються окремі краплі, 

які поступово всмоктуються через стінку судин ЖМ та переносяться з кров’ю до 

всіх клітин організму, цілком логічно, що вугілля у складі цих крапель могло 

потрапити до будь-яких органів і тканин, що розвиваються. 

Кровоносні судини ЖМ зародків у цей термін інкубації виглядали 

повнокровними, однак у структурі стінок не виявлялось патологічних змін. 

Ендотеліальна вистілка була неушкоджена, еритроцити овальної форми з чіткими 

ядрами (рис.4.10). 

 
Рис. 4.10. Повнокровна кровоносна судина жовткового мішка з незміненими 

стінками (стрілка) у 6-денного курячого ембріона. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином, х100. 

При гістологічному дослідженні препаратів ембріонів на десяту добу 

інкубації відзначалась наявність часточок вугілля в різних органах і тканинах, 

зокрема стінках кровоносних судин, крові, шкірі, жировій клітковині, м’язах тощо 

(рис. 4.11). Виявлення часточок АВ в еритроцитах та стінках судин свідчить на 

користь міграції цих чужорідних часточок кровоносним руслом, що забезпечує 

широке їх розповсюдження по організму. Відсутність будь-якої реакції ендотелію 

та інших компонентів судинної стінки, як і формених елементів крові, на контакт 

з АВ доводить безперешкодне проникнення останнього у структури, що 
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розвиваються. При цьому тропності досліджуваного матеріалу до певних 

структур, тканин чи клітин виявлено не було. Зазначимо також, що проявів 

запалення чи інших патологічних процесів або реакцій у місцях проникнення 

ентеросорбенту в тканини також не спостерігалось. Досліджувані гістологічні 

структури 10-денних ембріонів цієї ЕГ, в яких відмічались наявність часточок 

вугілля, не відрізнялись від таких у контрольній. 

  

  
Рис. 4.11. Відкладені часточки АВ (стрілки) в структурах органів і тканин 

10-денного курячого ембріона з ЕГ: в стінці ЖМ (а), у кровоносній судині (б, 

стрілки 1) та еритроцитах (б, стрілка 2), жировій клітковині навколо 

поперечнопосмугованих м’язових волокон (в), у шкірі (г, стрілка 1) та підшкірній 

жировій клітковині (г, стрілка2). Забарвлення гематоксиліном та еозином, А – 

х100, Б –х600, В,Г – х400. 

1 

2 

2 

1 

а б 

в г 
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При дослідженні тканин і органів зародків на 13 добу інкубації розвитку 

патологічних процесів в них також не виявляли.  

Цікавими були спостереження щодо гістологічних структур нирок, а саме їх 

канальців, де при відсутності будь-яких порушень формування останніх і 

типовому стані вистеляючих нефроцитів відмічали присутність часточок АВ (рис. 

4.12). 

 

Рис. 4.12. Часточки АВ (стрілки) в нефроцитах проксимальних звивистих 

ниркових канальців 13-денного курячого ембріона з ЕГ. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х600. 

При цьому нефроцити щільно прилягали один до одного та до базальної 

мембрани. Ядра клітин мали правильну округлу форму, були локалізовані на 

одному рівні, апікальних чи базальних набряків відмічено не було. Запустінь в 

цитоплазмі не спостерігалось. Виявлення часточок АВ в апікальній частині 

епітеліоцитів звивистих канальців може свідчити про типовий шлях виведення їх 

з крові через сечу, що відбувається без пошкодження структур нирок. 

На пізніх строках інкубації патологічних змін в тканинах зародків також 

відзначено не було, хоча часточки АВ постійно виявлялись в них. В кровоносних 

судинах знаходились еритроцити з вкрапленнями АВ чи агрегацією останніх до їх 

поверхні як прояв адсорбційної властивості АВ (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Часточки АВ (стрілки) на поверхні еритроцитів в судині 17-

денного курячого ембріона. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х600. 

Таким чином, на тканинному і клітинному рівнях патологічний вплив АВ на 

зародки виявлений не був. 

4.3. Результати дослідження групи із введеним технічним вугіллям 

Альтераційний вплив введеної суспензії сажі на структури курячого зародка 

та його оболонки спостерігався впродовж усіх термінів інкубації.  

При гістологічному дослідженні оболонок зародків на шосту добу інкубації 

було виявлено вогнищеве просякання наявною у жовтку сажею цитолеми клітин 

ЖМ, що надавало останій специфічного сіро-чорногого кольору. Крім того 

спостерігалась внутрішньосудинна агрегація формених елементів крові та 

порушення цілісності кровоносних судин, про що свідчили наявні 

внутрішньооболонкові крововиливи (рис. 4.14).  
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Рис. 4.14. Наявність часточок сажі (а,б – обведено овалом) в жовтку (а) та 

кровоносній судині ЖМ на агрегованих еритроцитах (б), просякання сажею 

цитолеми клітин ЖМ (а,б – чорні стрілки) крововиливи у стінці ЖМ (б, жовті 

стрілки) зародка 6-денного строку інкубації з групи із введеним ТВ. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х400. 

Поглинання гранул жовтка і їх проходження крізь стінку судин ЖМ 

практично не спостерігалось, що свідчить на користь певної затримки в розвитку 

зародків навіть на цій ранній стадії, через 3 дні після введення сажі. 

При дослідженні тканин зародків на 6 добу інкубації відзначалась їх значна 

гіперемія зі скупченнями агрегованих еритроцитів у просвітах гемосудин 

(рис. 4.15). Вогнищево на групах склеєних еритроцитів виявляли відкладання ТВ. 

В ембріональній печінці спостерігали формування балок, між якими 

відбувалось кровотворення, що типове для зазначеного терміну інкубації. Однак, 

індукція процесів агрегації еритроцитів під впливом ТВ призводила до появи в 

синусоїдах печінки осередків з еритроцитарними агрегатами та, відповідно,  

сепарацією плазми, що проявлялось зонами запустіння синусоїдів (рис. 4.16).  

 

а б 



63 
 

  

Рис. 4.15. Виражена гіперемія тканин з внутрішньосудинною агрегацією 

еритроцитів (жовті стрілки) та відкладаннями сажі на групах склеєних 

еритроцитів (білі стрілки) у просвітах судин зародка 6-денного строку інкубації з 

групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

 

Рис. 4.16. Формування печінкових балок, еритроцитарні агрегати і сепарація 

плазми у синусоїдах печінки зародка 6-денного строку інкубації з групи із 

введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 
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Таким чином, імовірно, кровотік набував характеру переривистості в 

органах і тканинах зародка, що мало відобразились на подальших процесах 

розвитку ембріона.  

На 14 добу інкубації в оболонці ЖМ зародків зберігалось порушення 

цілісності кровоносних судин і крововиливи. Крім того частина судин виглядала 

спорожнілою, у їх просвітах виявлялась невелика кількість блідо зафарбованих 

клітин крові – їх «тіней» (рис.4.17). 

 

Рис. 4.17. Крововиливи в стінці ЖМ (а – чорні стрілки), порожні просвіти 

кровоносних судин з окремими «тінями» еритроцитів (б – червона стрілка) в них 

та часточки сажі (а,б – блакитні стрілки) у ЖМ зародка 14-денного строку 

інкубації з групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, а – 

х400, б – х 100.  

Дослідження нирок 14-денних зародків експериментальної групи із 

введеною сажею показало наявність значних патологічних змін епітеліальних 

структур. Нефроцити звивистих канальців були набряклими, причому 

накопичення води відбувалось як в над’ядерній, так і базальній (субнуклеарній) 

частинах клітин (рис. 4.18). При розвитку над’ядерного набряку цитоплазма 

епітеліоцитів була зернистою, еозинофільною, місцями не визначались чіткі 

контури клітин, що свідчило про наявність білкової дистрофії в них. При 

розвитку базального набряку ядра клітин зміщувались до апікального полюсу, 

звернутого до просвітів канальців, цитоплазма ж нефроцитів ставала гомогенною, 

а б 
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ущільненою, а межі клітин зникали. Очевидно, виникнення субнуклеарного 

набряку результувалось злущуванням епітелію у просвіт канальців. Набряк і 

дистрофія нефротелію спричинювали звуження просвітів канальців, порушення 

формування сечі і її виведення. Це підтверджується наявністю в просвітах 

канальців фрагментів клітин ушкодженого десквамованого епітелію, еритроцитів 

та великих кальцифікатів, що свідчить на користь порушення іонного обміну 

(рис. 4.19). Зауважимо, що епітелій прямих канальців також зазнавав значного 

ушкодження, що проявлялось вираженим перинуклеарним набряком. 

У 14-денних зародків зазначеної експериментальної групи відзначалось 

також значне пошкодження паренхіми печінки. Зазначимо, що трабекулярна 

структура печінкових часточок була порушеною, гепатоцити або не мали чітких 

меж і цитоплазма їх виглядала зернистою та вакуолізованою (прояви білкової та 

жирової дистрофії), або були ущільненими з гомогенною еозинофільною 

цитоплазмою та пікнотичним ядром (імовірно, некробіоз). Вогнищево в 

кровоносних судинах (найвиразніше у центральних венах) виявлялись скупчення 

агрегованих еритроцитів з відмежуванням їх від плазми (сепарація останньої). 

Множинні еритроцити були гемолізованими, набухлими з блідо пофарбованими 

або відсутніми ядрами (рис. 4.19).  

Отже, зрозуміло, що при описаних розладах кровообігу (переважно у 

венозному сегменті мікроциркуляторного русла) у печінці, як і в інших органах і 

тканинах зародків, розвивалась гіпоксія, якою можна пояснити переважно 

центральну (щодо часточки) локалізацію гепатоцитів з жировими вакуолями.  

Зауважимо, що незважаючи на дистрофічні і некробіотичні зміни паренхіми 

печінки та поширені розлади кровообігу і мікроциркуляції застою жовчі в 

жовчевивідних структурах нами помічено не було. 
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Рис. 4.18. Альтераційні зміни епітеліальних структур нирки курячого 

ембріона 14-денного строку інкубації з групи із введеним ТВ: білкова дистрофія і 

над’ядерний набряк (а, чорні стрілки) епітелію звивистих канальців; 

субнуклеарний набряк, апікальне розташування ядер та ущільнення цитоплазми 

нефротелію звивистих канальців (б, чорна стрілка) з його десквамацією (б, жовті 

стрілки); перинуклеарний набряк епітелію прямих канальців (а,б, білі стрілки); 

дрібні конгломерати зі змінених еритроцитів, ущільнених білкових субстанцій 

ультрафільтрату, імовірно, з пігментними і мінеральними домішками в просвіті 

звивистих канальців (в, чорні стрілки). Забарвлення гематоксиліном та еозином, 

а,б –х200, в – х400. 

а б 
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Рис. 4.19. Печінка 14-денного курячого ембріона з групи із введеним ТВ: 

порушення балкової будови часточок (а-г); білкова (а, білі стрілки) та жирова 

(а,б, чорні стрілки) дистрофія гепатоцитів; некробіоз гепатоцитів (а, жовті 

стрілки); агрегація еритроцитів і сепарація плазми крові (в, блакитні стрілки); 

внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів (б,г, червоні стрілки). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х400. 

Проведені дослідження показали, що пошкоджуюча дія технічного вугілля 

позначається саме на структурах кровоносної системи і крові: кількість зародків з 

патологією судинної оболонки ЖМ достовірно відрізнялась між інтактною та 

експериментальною групами. Сажа не проявляла високої проникної здатності: її 

часточки виявлялись значно рідше і у меншій кількості в тканинах порівняно з 

такими АВ. На користь цього свідчить також те, що часточки сажі відкладались 

на поверхні епітелію в різних органах (зокрема, епітеліоцитах ворсинок слизової 

оболонки кишківника), не проникаючи вглиб органа (рис.4.20). При цьому 

в 
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дистрофічні зміни ентероцитів (субнуклеарна вакуолізація цитоплазми) 

зумовлені розладами кровообігу і мікроциркуляції у ворсинках. 

 

Рис. 4.20. Відкладена часточка ТВ (стрілка) на поверхні ворсинок слизової 

оболонки кишки зародка 20-денного строку інкубації з групи із введеним ТВ. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

На користь нижчої здатності сажі до проникнення в тканини (відносно 

інших досліджуваних наноматеріалів) свідчать і її відкладення в оболонках 

зародків на двадцяту добу інкубації (рис. 4.21). 

 

Рис. 4.21. Часточки ТВ (стрілки) в стінці ЖМ зародка 20-денного строку 

інкубації з групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 
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На пізніх строках інкубації (20 доба) патологічні зміни, що спостерігались 

при дослідженнях органів зародків в середніх строках інкубації, отримувала 

подальший розвиток. Так, в нирках спостерігалось порушення клубочкової 

фільтрації з виходом еритроцитів до капсули Шумлянського – Боумена 

(рис. 4.22). Набряк і дистрофія нефротелію звивистих канальців сягали значної 

вираженості, посилювалась десквамація пошкоджених епітеліоцитів, заповнення 

просвітів канальців злущеними клітинами з домішком еритроцитів та 

відкладання, найімовірніше, солей кальцію на них (мінеральна дистрофія, 

петрифікація). Вираженим ставав також набряк інтерстицію, до якого додавалась 

інфільтрація лейкоцитами, що вказувало на розвиток запалення у стромі органа, 

обтяжувало порушення мікроциркуляції і трофічні процеси в ньому, вочевидь, 

суттєво відбиваючись на його функціонуванні. 

 

Рис. 4.22. Набряк інтерстицію (чорні стрілки), наявність еритроцитів у 

капсулі Шумлянського – Боумена (блакитна стрілка) та інтерстиції (білі стрілки), 

присутність лейкоцитів в останньому (жовті стрілки) дистрофія і десквамація 

нефротелію канальців, петрифікат (обведений овалом) в нирці зародка 20-денного 

строку інкубації з групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, 

х400. 
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В печінці зародків цієї експериментальної групи на завершальному етапі 

ембріогенезу також розвивалось запалення, яке доповнювало дистрофічні й 

деструктивні процеси, що спостерігались раніше (рис. 4.23). В центральних венах 

печінкових часточок виявлялись агрегати формених елементів крові, що свідчило 

про порушення гемодинаміки, венозний застій. Це підтримувало гіпоксію в органі 

й сприяло поглибленню альтерації паренхіми. Таким чином, стан органів 

детоксикації і виведення з організму продуктів метаболізму на кінцевому етапі 

інкубації не залишав сумнівів у їх функціональній неспроможності.  

  
Рис. 4.23. Внутрішньочасточкова лейкоцитарна інфільтрація, порушення 

трабекулярної структури печінкових часточок (а,б), дистрофія гепатоцитів (а,б) та 

агрегація гемоцитів у просвіті центральної вени (б, стрілка) у печінці зародка 20-

денного строку інкубації з групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х200. 

Як і в інших органах, в легенях часточки сажі зосереджувались на поверхні 

епітелію бронхів (рис. 4.24). Альвеоли ж були нерозправленими, безповітряними, 

що типово для невилупленого курчати, а в їх стінках відзначалась гіперемія. 

Таким чином, незважаючи на відносно нижчу проникну здатність сажі щодо 

інших наноматеріалів, вона чинить виражений ушкоджуючий вплив на структури 

організму, що розвивається, його кровоносну систему й органи детоксикації і 

виділення, зокрема. 

б а 
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Рис. 4.24. Часточки сажі (стрілка) на поверхні епітелію бронха 20-денного 

зародка з групи із введеним ТВ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

4.4. Результати дослідження групи із введеними алмазними наночасточками 

У групі курячих ембріонів із введеними НА на шосту добу інкубації в стінці 

ЖМ патологічних змін при світлооптичному мікроскопічному дослідженні не 

спостерігалось. Розвиток структур ЖМ відповідав терміну інкубації, а краплі 

жовтка поглинались клітинами стінки та проходили в просвіт кровоносних судин, 

потрапляючи до кровотоку (рис. 4.25). 

 

Рис. 4.25. Краплі жовтка (стрілки) в клітинах і судинах стінки ЖМ зародка 6-

денного строку інкубації з групи із введеними НА. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином, х400. 
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У самих зародках також не виявлялось ознак патології. Клітини тканин – 

похідних мезенхіми та міжклітинна речовина відповідали терміну інкубації, 

прояви їх пошкодження (дистрофічні, некротичні, запальні зміни, порушення 

кровообігу) були непомітними. Нирки ще не були остаточно сформованими. 

Епітелій ниркових канальців був гіперхромним, епітеліоцити розташовувались на 

базальній мембрані. Тим не менш, подекуди в базальній частині окремих клітин 

відзначалась поява вакуолей. Просвіт же канальців був переважно пустий (без 

злущених клітин епітелію чи скупчення формених елементів крові) або з 

незначною кількістю білкової речовини біля апікального полюсу епітеліоцитів 

(рис. 4.26). Лише у просвітах поодиноких канальців траплялись АНЧ, які імовірно 

могли потрапити туди при розвиткові структур або при початку фільтрації крові. 

 

Рис. 4.26. Канальці нирки 6-денного курячого ембріона з групи із введеними 

АНЧ: гіперхромні епітеліоцити з базальними вакуолями (білі стрілки), АНЧ 

(жовті стрілки) та білкова речовина (зелені стрілки) у просвітах. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х400. 

Гістологічне дослідження нирок зародків зазначеної експериментальної 

групи на середніх строках інкубації показало наявність запальної реакції, про що 

свідчило проникнення в тканини як полінуклеарних, так і мононуклеарних 
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лейкоцитів. Пошкодження епітелію канальців проявлялось вираженими 

дистрофічними змінами: епітеліоцити виглядали набряклими, субклітинні вакуолі 

зливались між собою, спричинюючи десквамацію нефроцитів на цілих ділянках 

звивистих канальців. В просвіті окремих канальців зустрічались скупчення 

білкових мас, інколи з домішком поодиноких еритроцитів, що є свідченням 

значного порушення процесів фільтрації та реабсорбції (рис. 4.27).  

  

Рис. 4.27. Зміни в ниркових канальцях курячого ембріона 14-денного строку 

інкубації з групи із введеними АНЧ: білкові маси (а,б, чорні стрілки) та 

еритроцити (б, білі стрілки) в просвіті канальців; вакуолізація (б, блакитна 

стрілка) і десквамація нефротелію (б, жовті стрілки); лейкоцити в інтерстиції 

(зелені стрілки). Забарвлення гематоксиліном та еозином, а – х200, б – х400. 

При дослідженні печінки на зазначених строках інкубації відмічались 

венозна гіперемія та переважне збереження балкової будови печінкових часточок. 

Проте, міжтрабекулярні простори були вогнищево розширені, інфільтровані 

полінуклеарними та мононуклеарними лейкоцитами, а подекуди була порушена і 

цілісність балок. Гепатоцити мали прояви дистрофії: нечіткі межі клітин, 

наявність дрібних вакуолей (імовірно, жирових – найтиповіших для цих клітин) в 

цитоплазмі (рис. 4.28). Вакуолі були особливо множинними в клітинах 

центральної частини часточок, навколо переповнених кров’ю центральних вен. 

Все це свідчило про розвиток порушень кровообігу і запалення в печінці, що 

впливало на стан (будову і функцію) гепатоцитів, отже – органа в цілому. 

б а 
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Рис. 4.28. Печінка курячого ембріона 14-денного строку інкубації з групи із 

введеними АНЧ: дистрофічні зміни гепатоцитів – нечіткість обрисів клітин і 

накопичення вакуолей (а, б, білі стрілки) в їх цитоплазмі; розширення (а,б, чорні 

стрілки) та запальноклітинна інфільтрація (а, б, жовті стрілки) міжтрабекулярних 

проміжків; порушення цілісності печінкових балок (б, нижня частина 

мікрофотографії); повнокровні центральні вени (ЦВ) печінкових часточок. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, А – х400, Б – х200. 

а 

б 

ЦВ 

ЦВ 
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При гістологічному дослідженні стінки тонкої кишки зародків даної 

експериментальної групи виявлено розповсюджену десквамацію епітелію 

слизової оболонки (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.29. Десквамований епітелій (стрілки) слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки у курячого ембріона 14-денного строку інкубації з групи 

із введеними АНЧ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х100. 

Структурам нирок зародків даної експериментальної групи на пізніх строках 

інкубації були притаманні ознаки альтеративних змін: епітеліоцити ниркових 

канальців не мали чітких меж, містили навколоядерні і базально розміщені 

вакуолі, вогнищево злущувалися у просвіт канальців, утворюючи конгломерати, 

які часто підпадали кальцифікації. Крім того, вогнищево в інтерстиції нирок 

спостерігали набряк і лейкоцитарну інфільтрацію, а у просвітах капсул окремих 

клубочків – наявність поодиноких еритроцитів, що підтверджувало ураження 

клубочкового фільтру та порушення фільтрації крові (див.рис.4.30). 
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Рис. 4.30. Дистрофічні зміни та десквамація нефротелію (а,б, жовті стрілки) 

канальців, петрифікація груп злущених клітин у просвітах канальців (а,б, чорні 

стрілки), набряк інтерстицію нирки з його лейкоцитарною інфільтрацією (а,б, білі 

стрілки) у курячого ембріона 20-денного строку інкубації з групи із введеними 

АНЧ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, А – х100, Б – х400. 

При дослідженні печінки зародків експериментальної групи із введеними 

АНЧ на завершальному етапі інкубації було виявлено певні порушення 

архітектоніки її часточок, що проявлялось вогнищевою руйнацією печінкових 

балок внаслідок посилення дистрофії гепатоцитів і набряку строми. Нечіткість 

обрисів клітин, виражена зернистість і вакуолізованість цитоплазми, наявність у 

ній пігментних накопичень – свідчення значних змін субклітинної організації 

гепатоцитів і їх порушеної функції. Слід підкреслити, що альтеративні процеси у 

печінці на пізніх строках інкубації досягали максимальної вираженості, на що 

вказували невеликі осередки тканинного детриту (рис. 4.31). Стверджувати це 

дозволяли і заповнені жовчю розширені жовчні капіляри, і наявність затьоків 

жовчі у міжтрабекулярних просторах, що слугує додатковим потужним 

ушкоджуючим чинником. Імовірно припустити, що значне ураження печінки 

було зумовлене підвищенням концентрації АНЧ у гепатоцитах при виконанні 

останніми дезінтоксікаційної функції та, можливо, виведенні АНЧ з організму із 

жовчю. 

б а 
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Рис. 4.31. Альтеративні процеси у печінці курячого ембріона 20-денного 

строку інкубації з групи із введеними АНЧ: порушена цілісність трабекул 

часточки, розширені міжтрабекулярні простори (жовті стрілки), накопичення 

жовчі (чорні стрілки) у жовчних капілярах, між трабекулами, тканинний детрит 

(білі стрілки). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

У підсумку варто відзначити, що за даними гістологічних досліджень, АНЧ 

мали очевидний альтеруючий вплив на органи детоксикації і виділення зародка. 

Вони спричинювали порушення кровообігу та мікроциркуляції, дистрофічні зміни 

щонайперше паренхіматозних структур нирок та печінки, які проявлялись 

функціональними розладами. Останні ж призводили до активації нових 

механізмів подальшого ушкодження робочих елементів органів, що врешті 

закінчувалось їх загибеллю.  

4.5. Результати дослідження групи із введеним терморозширеним графітом 

Більшість зародків з даної ЕГ загинули на ранніх стадіях ембріогенезу, 

через нетривалий час після введення досліджуваного матеріалу, оскільки при 

розкритті шкаралупи на шосту добу інкубації вміст яєць часто характеризувався 

розрідженням, помутнінням, набував сіруватого кольору та неприємного запаху. 
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Однак, навіть при збереженні прозорості, зародок набував темного кольору і не 

мав типових ознак живої істоти, притаманних відповідним термінам ембріогенезу. 

При гістологічному дослідженні оболонок та тіла зародків відзначався процес 

некрозу, про що свідчили пікноз і рексис ядер, мутна цитоплазма, нечіткі межі та 

деформація клітин (рис. 4.32). Вогнищево тканини перетворювались на 

безструктурну масу детриту.  

 

Рис. 4.32. Глибокі дистрофічні та некротичні зміни (стрілки) клітин стінки 

ЖМ зародка 6-денного строку інкубації з групи із введеним ТРГ. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х200. 

Зазначимо, що зустрічались також значні осередки запалення з 

поліморфноклітинною інфільтрацією структур і відповідними порушеннями 

кровообігу в них через агрегацію еритроцитів у судинах стінки ЖМ (рис. 4.33, 

4.34). 
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Рис. 4.33. Запальноклітинна інфільтрація стінки ЖМ з вираженим імунним 

компонентом (а) та поліморфноклітинним представництвом у тканинному детриті 

тіла (б) (стрілки) зародка 6-денного строку інкубації з групи із введеним ТРГ. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х100.  

 

Рис. 4.34. Агрегати формених елементів крові (переважно еритроцитів) 

(стрілки) у судинах оболонки зародка 14-денного строку інкубації з групи із 

введеним ТРГ. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

У внутрішніх органах зародків, які вдалося ідентифікувати (печінка, нирки), 

також спостерігались порушення архітектоніки через значні некротичні зміни 

паренхіматозних структур, набряки інтерстицію, скупчення поліморфних клітин 

інфільтрату зі значним домішком імунокомпетентних клітин. Так, у печінці 

а б 
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реєстрували порушення балкової структури часточок, пікноз (гіперхромність, 

зменшення розмірів, ущільнення) ядер і цитоплазми гепатоцитів. Водночас 

канальці та клубочки нирки були так густо інфільтровані клітинами запального 

інфільтрату і стиснуті набряковою рідиною, що обриси їх були 

важкоідентифікованими (рис. 4.35). 

  
 

Рис. 4.35. Запальна реакція та некротично змінені структури печінки (а) і 

нирки (б) тканини зародка 6-денного строку інкубації з групи із введеним ТРГ. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х100. 

Оскільки розвиток зародків, що піддавались дії ТРГ, припинявся на ранніх 

стадіях розвитку, на пізніх стадіях ми могли дослідити лише їх оболонки, які все 

ще зберігали свою структуру. Однак, клітини їх зазнавали значних некротичних 

змін: втрачали чіткість меж з осередковою руйнацією цитолем і поширеним 

каріорексисом та каріолізисом, перетворюючись на «стільники з перфорованими 

стінками». У зародкових оболонках і ЖМ документовано присутність часточок 

ТРГ (рис. 4.36). 

а б 
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Рис. 4.36. Часточки ТРГ (стрілка) у стінці ЖМ зародка 20-денного строку 

інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х1000. 

В білку та жовтку також були присутні включення графіту (рис. 4.37). 

  
 

Рис. 4.37. Чорні часточки ТРГ в білку (А) та жовтку (Б) зародка 20-денного 

строку інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, Ок.х10, Об.х40. 

Отже, варто відзначити різко негативний вплив ТРГ на ембріони курчат, який 

призвів до руйнації гістологічної будови тканин і органів зародків з ранньою 

загибеллю останніх. 

За даними ж світломікроскопічного дослідження оболонок, органів і тканин 

ембріонів курчат з КГ та групи із введенням АВ можна говорити про відсутність у 

а б 
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них структурних змін щодо типового стану на певних етапах розвитку. 

Незважаючи на включення АВ у тканинах зародків, його присутність не 

супроводжувалась виникненням патологічних процесів.  

Слід також відзначити, що ТВ мало низьку проникну здатність і в першу 

чергу впливало на кровоносну систему, оскільки вже з ранніх етапів ембріогенезу 

відзначалась внутрішньосудинна агрегація формених елементів крові та 

порушення цілісності кровоносних судин, про що свідчили наявні 

внутрішньооболонкові крововиливи. Таким чином, кровотік набував характеру 

переривистості в органах і тканинах зародка, що віддзеркалювалось на подальших 

процесах розвитку ембріона.  

При дії на ембріон і його оболонки АНЧ призводили до значніших 

патологічних змін, зокрема, порушуючи виведення жовчі з печінки.  

Таким чином, вплив ТРГ має найтяжчі наслідки на ембріогенез, припиняючи 

його на ранніх етапах розвитку зародка. 

4.6. Результати статистичної обробки даних площі епітелію ниркових 

канальців контрольної та експериментальних груп 

Результати статистичної обробки одержаних даних представлено у таблицях 

4.1. – 4.4. 

Таблиця 4.1. 

Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних канальців нирки в КГ та 

експериментальних групах 

Групи Показники 

Медіана, 

мкм
2 

Макси-

мальне 

значення, 

мкм
2 

Мінімаль-

не 

значення, 

мкм
2 

U-

крите-

рій 

Манна-

Уітні 

Критичне 

значення 

U-

критерію 

Манна-

Уітні 

Наявність 

достовір-ної 

різниці між 

групами 

КГ  11221,9  17430,4 5399,5    

ЕГ із введеним 

АВ 

13788,3 21439,6 6641,4 1300,5 1054 Відсутня 

ЕГ із введеними 

АНЧ 

28153,2 72229,9 9864,4 92 1010 Наявна* 

ЕГ із введеним 

ТВ 

32380,2 70551,9 15655,0 5 1010 Наявна* 

* (тут і далі) - різниця між контрольною та експериментальною групами достовірна при р≤0,05 
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Таблиця 4.2. 

Порівняльний аналіз площі епітелію дистальних канальців нирки в КГ та 

експериментальних групах 
Групи Показники 

Меді-

ана, 

мкм
2 

Макси-

мальне 

значенн

я, мкм
2
 

Міні-

мальне 

значення, 

мкм
2
 

U-

крите-

рій 

Манна-

Уітні 

Критичне 

значення 

U-крите-

рію 

Манна-

Уітні 

Наявність 

достовір-

ної різниці 

між 

групами 

КГ  3543,7 6445,2 1291,1    

ЕГ із введеним АВ 3965,0 7480,2 1588,0 668,5 628 Відсутня 

ЕГ із введеними АНЧ 11692,

5 

27575,4 3355,4 75 628 Наявна* 

ЕГ із введеним ТВ 8068,5 13313,5 2988,4 85 645 Наявна* 

Таблиця 4.3. 

Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних канальців нирки в групі із 

введеними АНЧ і введеним ТВ 

Групи Показники 

Медіана, 

мкм
2
  

Макси-

мальне 

значення, 

мкм
2
 

Міні-

мальне 

значення, 

мкм
2
 

U-

крите-

рій 

Манна-

Уітні 

Критичне 

значення 

U-крите-

рію 

Манна-

Уітні 

Наявність 

достовір-

ної різниці 

між 

групами 

ЕГ із введеними 

АНЧ  

28153,2 72229,9 9864,4 1305 1010 Відсутня 

ЕГ із введеним ТВ 32380,2 70551,9 15655,0 

Таблиця 4.4. 

Порівняльний аналіз площі епітелію дистальних канальців нирки в групі із 

введеними АНЧ і введеним ТВ 

Групи Показники 

Медіана, 

мкм
2
 

Макси-

мальне 

значення, 

мкм
2
 

Міні-

мальне 

значення, 

мкм
2
 

U-

крите-

рій 

Манна-

Уітні 

Критичне 

значення 

U-крите-

рію Манна-

Уітні 

Наявність 

достовір-

ної 

різниці 

між 

групами 

ЕГ із введеними 

АНЧ  

11692,5 27575,4 3355,4 500 645 Наявна* 

ЕГ із введеним ТВ 8068,5 13313,5 2988,4 
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На основі статистичного аналізу даних з усіх чотирьох груп можна говорити 

про достовірне збільшення загальної площі ниркового епітелію як у прямих, так і 

у звивистих канальцях у ЕГ з введеними ТВ і АНЧ відносно контролю. Імовірно, 

це пов’язано з наявністю апікальних і базальних набряків у епітеліоцитах, які 

значною мірою збільшили їх площу і є свідченням негативного впливу 

досліджуваних матеріалів на нирки зародків. 

Площа епітелію звивистих і прямих канальців з ЕГ, якій вводили АВ 

достовірно не відрізняється від даних показників у КГ. Ці данні свідчать про 

відсутність негативного впливу АВ на нирки зародків. 

Також цікавим є те, що статистично достовірну різницю було виявлено і 

між двома ЕГ – площа прямих канальців у групі із введеними АНЧ є більшою, ніж 

у групі з ТВ, що підтверджує потужність їх токсичної дії. 
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РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

5.1. Результати дослідження контрольної групи 

При електронномікроскопічному дослідженні матеріалу ембріонів з КГ на 

ранніх строках інкубації не було виявлено жодних патологічних змін на 

клітинному та субклітинному рівнях. Форма клітин була типовою, плазмолема 

цілісною.  

На третю добу інкубації спостерігались ознаки низької диференціації 

клітин, що характерно для відповідного строку ембріогенезу. В їх ядрі чітко було 

видно просвітлений еухроматин, що свідчило на користь активних процесів 

синтезу у клітині, гетерохроматин не фіксувався, ядерна мембрана також не була 

порушена (рис.5.1). Ознак набряків в цитоплазмі чи органелах клітин не було, у 

мітохондріях кристи були ще неупорядковані, в ГЕПС канальці не мали 

розширень, проте кількість їх поки що була незначною (рис 5.2).  

 

Рис. 5.1. Широкопетлисте ядерце (стрілка) у клітинах ектодерми 3-денного 

зародка з КГ. Збільшення х 7200. 
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Рис. 5.2. Малочисельні канальці ГЕПС (біла стрілка) та включення 

жовткових гранул (чорна стрілка) у клітинах ектодерми 3-денного курячого 

ембріона з КГ без проявів патологічних змін. Збільшення х 3600. 

В клітинах стінки ЖМ були присутні поліморфні гетерогенні включення 

жовтку (рис. 5.3), що свідчить про інтенсивні процеси поглинання і розщеплення 

поживних речовин на початковому етапі ембріогенезу. 

 

Рис. 5.3. Гетерогенні включення жовтку (стрілки) у клітинах ектодерми 3-

денного зародка з КГ. Збільшення х 4800. 

На шосту добу інкубації ми спостерігали подальшу трансформацію вмісту 

гранул жовтка у клітинах стінки ЖМ (рис. 5.4) 



87 
 

 

Рис. 5.4. Перетворення вмісту гранул жовтка в клітинах ЖМ 6-денного 

зародка з КГ. Збільшення х4 800. 

На шосту добу інкубації зародкові клітини характеризувались підвищенням 

рівня диференціювання. В ядрі посилювалась конденсація хроматину, ядерця 

стали більш компактними (рис. 5.5). Мітохондрії мали матрикс середньої 

конденсації та впорядковані кристи. 

 

Рис. 5.5. Компактизовані ядерця (стрілки) у клітинах 6-денного зародка з 

КГ. Збільшення х 3600. 

При електронномікроскопічному дослідженні судин зародків з КГ 

патологічних змін виявлено не було. Формені елементи крові в судинах та 
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клітини їх ендотелію мали достатньо високий ступінь диференціації, їх межі були 

чіткими, хроматин в ядрах конденсованим (рис.5.6). 

 

 Рис. 5.6. Формені елементи крові (стрілки) в судині 6-денного зародка з КГ 

без ознак патології. Збільшення х 4600. 

На середніх строках інкубації ми спостерігали подальші процеси 

формування структур і органів зародків. 

У стовпчастих (всмоктувальних) ентероцитах кишки зародка на середніх 

строках інкубації спостерігали світлі ядра з цілісною мембраною та 

слабкорозвиненими ядерцями, що ще формувались, ядерна мембрана була 

цілісною. В клітинах було багато мітохондрій, що свідчить про активний перебіг 

енергетичних процесів в них (рис. 5.7). На апікальній поверхні стовпчастих 

ентероцитів спостерігались численні мікроворсинки. Набряки не спостерігались. 
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Рис. 5.7. Скупчення мітохондрій (стрілка) в ентероцитах кишечника 14-

денного зародка з КГ. Збільшення х 4800. 

Гепатоцити печінки були в стані активного функціонування: в ядрах 

спостерігався лише еухроматин, а в цитоплазмі – велика кількість мітохондрій з 

розвиненими та добре організованими кристами (рис. 5.8). Гемокапіляри та 

жовчні капіляри також були функціонально активними, про що свідчила наявність 

формених елементів в кров’яних капілярах та крапельок жовчі в жовчних (рис. 

5.9). 

 

Рис. 5.8. Гепатоцити 14-денного зародка з КГ з ознаками активного 

функціонування. Збільшення х 3600. 
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Рис. 5.9. Краплі жовчі (стрілка) в жовчному капілярі печінки 14-денного 

зародка з КГ. Збільшення х 5800. 

На середніх строках інкубації нирки зародків вже набували всіх ознак 

нормальної гістологічної будови, що властива даному органу. В нефроцитах 

проксимальних канальців спостерігали значну кількість мітохондрій, що сприяло 

забезпеченню енергією процесів реабсорбції. На поверхні клітин формувалась 

облямівка з мікроворсинок для збільшення площі всмоктування (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Формування облямівки (стрілки) на поверхні нефроцитів 

проксимальних канальців 14-денного зародка з КГ. Збільшення х 4800. 
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На завершальних етапах інкубації всі досліджені нами органи зародків із КГ 

набули ознак, що характерні для зрілого організму курчат. В тканинах зародків 

також не спостерігалось відхилень від норми. Судини мали сформований 

ендотеліальний шар, їх просвіти були наповнені еритроцитами, які вже були 

позбавлені органел, що свідчило про підвищення рівня їх організації  (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Еритроцити в судині кишки 20-денного зародка з КГ без ознак 

патології. Збільшення х 4600. 

Ентероцити в криптах кишки щільно прилягали один до одного, ядра 

лежали на одному рівні в базальній частині клітин, нуклеоплазма була світлою, 

ядерця чітко вирізнялись на фоні еухроматину. В апікальній частині клітин 

відмічено уже сформовану щіточкову облямівку. В клітинах спостерігались 

включення, імовірно, жовткового походження, що цілком логічно припустити, 

враховуючи здатність зародка на завершальних етапах ембріогенезу активно 

заковтувати жовток (рис. 5.12). Інтерстиційних чи внутрішньоклітинних набряків 

не було, межі клітин були чіткими. 
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Рис. 5.12. Включення крапель жовтка (стрілки) в ентероцитах кишки 20-

денного зародка з КГ. Збільшення х 3600. 

В епітелії кишечника можна було розрізнити високоспеціалізовані клітини: 

стовпчасті епітеліоцити зі сформованою посмугованою облямівкою та щільними 

контактами між ними, келихоподібні клітини з гранулами слизового секрету та 

клітини Панета з включеннями речовин вуглеводно-білкової природи (рис. 5.13, 

5.14). 

 

Рис. 5.13. Келихоподібна клітина з включенням слизу (стрілка) в 

ентероцитах кишки 20-денного зародка з КГ. Збільшення х 3600. 
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Рис. 5.14. Клітини Панета в ентероцитах кишки 20-денного зародка з КГ. 

Збільшення х 3600. 

В печінці зародків на пізніх строках інкубації спостерігались добре 

сформовані печінкові балки. Гепатоцити мали правильну полігональну форму, 

чіткі межі, округлі світлі ядра з компактними дрібними ядерцями (рис. 5.15). В 

клітинах було багато сформованих мітохондрій та цистерн ГЕПС. Біліарна 

поверхня гепатоцитів мала мікроворсинки. Між клітинами були щільні 

замикальні контакти. 

 

Рис. 5.15. Гепатоцити 20-денного зародка з КГ без ознак патології. 

Збільшення х 4800. 
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В легенях зародків з КГ можна було розрізнити альвеолоцити І і ІІ типу. В 

секреторних альвеолоцитах вже були сформовані ламелярні тільця з 

сурфактантом (рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Ламелярні тільця (стрілки) у великих альвеолоцитах легень 20-

денного зародка з КГ. Збільшення х 6000. 

Загалом для зародків з КГ варто відзначити нормальний перебіг процесів 

ембріогенезу. Ознак патологічних змін у клітинах чи міжклітинній речовині не 

було. Клітини різних структур проходили всі етапи диференціювання і до 

кінцевих строків інкубування не набули ознак патології. 

5.2. Результати дослідження групи із введеним активованим вугіллям 

 При досліжденні структур зародків з цієї групи на клітинному та 

субклітинному рівні нами практично не було виявлено відхилень від КГ. Лише в 

окремих зонах спостерігались ознаки помірного набряку: незначне розширення 

міжклітинних проміжків, збільшення просвітів канальців ендоплазаматичної сітки 

(рис. 5.17). 



95 
 

 

Рис. 5.17. Розширення міжклітинних проміжків, локальне збільшення 

просвітів канальців ендоплазматичної сітки (стрілки) у тканинах 6-денного 

зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 4 600. 

Стан зародкових клітин відповідав періоду активного росту та підвищеного 

внутрішньоклітинного синтезу. Ядра були великими з гладеньким контуром, 

нуклеоплазама світла, переважав еухроматин, кількість ядерець збільшена 

(рис. 5.18). В цитоплазмі була присутня значна кількість полірибосом, мітохондрії 

з регулярними кристами та матриксом помірної щільності. На активний ріст 

тканин також вказувала значна кількість мітозів. Клітини формували вирости, 

контактували між собою та з міжклітинною речовиною (рис. 5.19, 5.20). 

 

Рис. 5.18. Підвищена кількість ядерець та мітоз (стрілки) у 

низькодиференційованих клітинах 6-денного зародка з групи із введеним АВ. 

Збільшення х 3 600. 
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Рис. 5.19. Мітотичний поділ (стрілки) клітин 6-денного зародка з групи із 

введеним АВ. Збільшення х 3 600. 

 

Рис. 5.20. Формування контактів між клітинами 6-денного зародка з групи із 

введеним АВ. Збільшення х 3 600. 

Раннім етапам ембріогенезу відповідав не тільки активний ріст та 

розмноження зародкових клітин, а й наявність клітин, які вже виконали свої 

функції на даних стадіях розвитку і мали ознаки некробіозу, некрозу й апоптозу 

(рис. 5.21). 
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Рис.5.21. Некробіотично змінені клітини (чорні стрілки) та апоптозне тіло в 

цитоплазмі (біла стрілка) в клітинах 6-денного зародка з групи із введеним АВ. 

Збільшення х 4 600. 

Саме з присутністю вугілля в тканинах курячого ембріону ми пов’язували 

наявність дрібних конденсованих включень в цитоплазмі та органоїдах клітин 

зародка та його оболонки (рис. 5.22). Проникнення часточок АВ в клітини не 

супроводжувалось ушкодженням мембран чи внутрішньоклітинного вмісту. 

 

Рис. 5.22. Дрібні конденсовані включення (стрілки) вугільної природи в 

клітинах 6-денного зародка з групи із введеним АВ (а) та його зародкової 

оболонки (б). Збільшення а: х22 000; б: х 4 600. 

б 
 

а 
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Включення АВ також були виявлені в цитоплазмі еритроцитів (рис. 5.23). 

При цьому самі еритроцити не мали ознак патології. Ці спостереження є 

свідченням досить швидкого проникнення АВ крізь оболонки до організму 

зародка та міграції за участі еритроцитів. 

 

Рис. 5.23. Включення вугільної природи в клітинах зародкової оболонки та 

на внутрішньосудинному еритроциті (стрілки) 6-денного зародка з групи із 

введеним АВ. Збільшення х 3 600. 

Оскільки АВ вводили у жовток, цілком логічною була значна електронна 

щільність певної його складової у включеннях жовтка в клітинах ЖМ, що 

імовірно було повязано з сорбуванням вугілля (рис. 5.24). 

      

Рис. 5.24. Гіперконденсований матеріал (стрілки) у включеннях жовтка в 

клітинах зародкової оболонки 6-денного ембріона з групи із введеним АВ. 

Збільшення а, б: х 2 800. 

а б 
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За допомогою електронномікроскопічного дослідження тканин зародків на 

середніх строках інкубації також було зафіксовано наявність дрібних 

конденсованих включень ймовірно вугільної природи у внутрішньосудинних 

еритроцитах. Еритроцити були сформованими: не мали внутрішньоклітинних 

органел, їх ядра були темними через компактизацію хроматину. Клітини 

ендотелію і прилеглих тканин не проявляли ознак патології (рис. 5.25). 

 

Рис. 5.25. Включення АВ (стрілки) у внутрішньосудинних еритроцитах 10-

денного зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 4 600. 

При дослідженні печінки зародків, яким вводили АВ, не було виявлено 

відмінностей від КГ. Гепатоцити формували балки, мали великі світлі ядра та 

значну кількість мітохондрій, в яких були присутні включення імовірно вугільної 

природи (рис. 5.26). 
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Рис. 5.26. Включення (стрілки) у мітохондріях гепатоцита 10-денного 

зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 4 600. 

Дослідження окремих органів зародків з даної ЕГ на пізніх строках інкубації 

показало наявність в них часточок, які ми пов’язували із проникненням АВ в 

клітини та неклітинні структури. 

Зокрема, в кишці виявили дрібні конденсовані включення у зоні 

посмугованої облямівки, цитоплазмі та міжклітинних проміжках стовпчастих 

епівтеліоцитів. На пізніх строках інкубації зародок може заковтувати частину 

жовтка, тож імовірно, що така кількість часточок АВ потрапила в ентероцити та 

прилеглі тканини не з кровотоком, а через просвіт кишки (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Включення вугільного походження (стрілки) у зоні посмугованої 

облямівки, цитоплазмі та міжклітинних проміжках стовпчастих епітеліоцитів 20-

денного зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 8 000. 

У печінці також було виявлено конденсовані включення у вакуолях 

гепатоцитів. Самі гепатоцити не мали ознак патології (рис. 5.28).  

 

Рис. 5.28. Включення вугільного походження (стрілки) у вакуолях 

гепатоцитів 20-денного зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 3 000.  

У нирках зародків з даної групи було виявлено конденсовані включення 

ймовірно вугільної природи в епітеліальних клітинах проксимального канальця 

нефрону (рис. 5.29). 
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Рис. 5.29. Дрібні конденсовані включення вугільної природи (стрілка) у 

вакуолі епітеліальної клітини канальця проксимального відділу нефрона 20-

денного зародка з групи із введеним АВ. Збільшення х 10 000. 

В легенях зародків з ЕГ увагу привернули альвеолоцити ІІ типу, в 

ламелярних тільцях яких були присутні дрібні конденсовані включення ймовірно 

вугільної природи (рис. 5.30). В даному випадку, проникнення часточок в клітини 

могло відбуватись лише з кров’ю. 

 

Рис. 5.30. Дрібні конденсовані включення вугільної природи (стрілки) у 

ламелярних тільцях великого альвеолоцита 20-денного зародка з групи із 

введеним АВ. Збільшення х 10 000. 
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Отже, за результатами електронномікроскопічного дослідження ЕГ з АВ, 

можна констатувати, що розвиток і стан зародків відповідав курчатам із КГ 

аналогічних етапів ембріогенезу, а отже введення АВ спричинювало мінімальну 

реакцію відповіді досліджуваних організмів. Водночас, виявлення його в 

оболонках, тканинах зародків та в еритроцитах у кров’яному руслі свідчить на 

користь високої здатності до проникнення АВ в організм та міграції в ньому. 

5.3. Результати дослідження групи із введеним технічним вугіллям 

Ультраструктурне дослідження показало, що характерною відмінністю 

клітин зародків цієї групи на ранніх строках інкубації була певна затримка в їх 

розвитку, про що свідчили зменшені розміри клітин та малочисельні жовткові 

гранули в їх цитоплазмі (рис. 5.31). 

 

Рис. 5.31. Відсутність жовткових гранул у клітинах ектодерми 3-денного 

зародка з групи із введеним ТВ. Збільшення х 3 600. 

На шосту добу інкубації в оболонках зародка було виявлено включення 

висококонденсованого матеріалу (імовірно – ТВ). Крім того, ТВ вірогідно 

потрапляло і в склад жовткових гранул у клітинах стінки ЖМ (рис. 5.32). 
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Рис. 5.32. Концентрація технічного вугілля (стрілки) на периферії ліпідної 

вакуолі (а) та у жовткових гранулах (б) клітин ЖМ 6-денного зародка з групи із 

введеним ТВ. Збільшення  а: х 19 000; б: х 7 200. 

При цьому клітини провізорних органів зародків мали ознаки патологій. В 

цитоплазмі були присутні локальні набряки, мітохондрії піддались вакуолізації та 

кристолізу, канальці ГЕПС були значно розширені (рис. 5.3.3). 

 

Рис. 5.33. Вакуолізація та кристоліз мітохондрій (чорна стрілка), значне 

розширення канальців ГЕПС (біла стрілка) у клітинах ЖМ 6-денного зародка з 

групи із введеним ТВ. Збільшення х 14 000. 

У нашому дослідженні протягом всього терміну інкубації в клітинах стінки 

ЖМ нами виявлявся матеріал високої електронної щільності (імовірно – ТВ) (рис. 

5.34). Припускаємо, що в силу крупніших розмірів чи вищої здатності до агрегації 

а б 
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часточок сажі їх проникність в клітини була утруднена, частина з них затрималась 

в зовнішній оболонці на весь строк інкубації. 

 

Рис. 5.34. Концентрація технічного вугілля в ліпідній вакуолі в клітині ЖМ 

20-денного зародка з групи із введеним ТВ. Збільшення х 19 000. 

Згідно з результатами електронномікроскопічних досліджень, сажа 

проникла до судин оболонок зародка та спричинила агрегацію еритроцитів у 

кровяному руслі. На поверхні та в цитоплазмі еритроцитів було виявлено матеріал 

високої електронної щільності, що найбільш імовірно є ТВ (рис. 5.35). 

 

Рис. 5.35. Агрегація еритроцитів (а) та часточки технічного вугілля на межі 

між ними та в їх цитоплазмі (стрілки) в мікросудині ЖМ 20-денного зародка з 

групи із введеним ТВ. Збільшення а: х 4 800; б: х 19 000. 

При дослідженні тканин органів зародків також було виявлено матеріал 

високої електронної щільності (імовірно – ТВ). 

В кишці такі включення спостерігались в ентероцитах. В тканинах кишки 

спостерігались ознаки патології. Цитоплазма ентероцитів була набряклою, у 

а б 
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міжклітинних просторах спостерігались еритроцити та лімфоцити, що свідчило 

про пенетрацію формених елементів крові крізь стінки судин інтерстицію (рис. 

5.36). 

    

   

Рис. 5.36. Концентрація часточок технічного вугілля на периферії вакуоль 

(білі стрілки) та мікроворсинках (чорна стрілка) (а – в); набряк (чорні стрілки) 

ентероцитів, еритроцит у міжклітинному просторі (біла стрілка) (г) кишки 20-

денного зародка з групи із введеним ТВ. Збільшення а: х 6 000; б: х 11 000, в: х 

6 000, г: х 3 000. 

Результати електронномікроскопічного дослідження свідчили про 

негативний вплив ТВ на ембріональну печінку – гепатоцити піддались 

колікваційному некрозу та мали ознаки зернистої дистрофії. Патологія 

спостерігалась і в ядрах гепатоцитів – відбувалась сегрегація фібрилярного та 

гранулярного компонентів ядерця. Каріолема не була порушена, перинуклеарних 

набряків не спостерігалось (рис. 5.37). 

а б 

в г 
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Рис. 5.37. Колікваційний некроз (чорна стрілка) та зерниста дистрофія (біла 

стрілка) (а); сегрегація фібрилярного та гранулярного компонентів ядерця (б) 

гепатоцитів 20-денного зародка з групи із введеним ТВ. Збільшення а: х 5 800; б: 

х 5 800. 

Негативного впливу зазнало і кровоносне русло печінки – еритроцити 

агрегували в судинах. Як гепатоцити, так і еритроцити мали вакуолізовану 

цитоплазму (рис. 5.38).  

Набряки спостерігались і в нирках зародків. В них також було виявлено 

матеріал високої електронної щільності в зоні мікроворсинок (рис. 5.39). Цілком 

імовірно, що часточки ТВ, що потрапили в кровотік, було відфільтровано і вони 

осіли на стінці проксимальних канальців при реабсорбції. 

 

Рис. 5.38. Агрегація внутрішньосудинних еритроцитів, вакуолізація 

цитоплазми гепатоцитів та еритроцитів (стрілки) 20-денного зародка з групи із 

введеним ТВ. Збільшення х 1 900. 

а б 
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Рис. 5.39. Вакуолі в цитоплазмі клітин ниркового канальця (чорні стрілки), 

часточки технічного вугілля в зоні мікроворсинок (біла стрілка) в нирках 20-

денного зародка з групи із введеним ТВ. Збільшення х 7 500. 

В цитоплазмі деяких епітеліоцитів в ниркових канальцях містились 

мієліноїди. В ядрах клітин нирок зародків з даної групи, як і в печінці, 

спостерігалась сегрегація фібрилярного та гранулярного компонентів ядерця (рис. 

5.40). 

 

Рис. 5.40. Сегрегація фібрилярного та гранулярного компонентів ядерець 

(чорні стрілки) клітини епітелію ниркового канальця 20-денного зародка з групи 

із введеним ТВ. Збільшення х 10 000. 
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Отже, на ультраструктурному рівні було виявлено ознаки негативного 

впливу ТВ як на провізорні органи, так і на сам організм зародка. Сажа, яка має 

нижчу відносно інших досліджуваних матеріалів проникну здатність, викликає 

набряки в цитоплазмі та порушення в ядрах у клітинах печінки та нирок зародків, 

а також вражає судинну систему і викликає крововиливи в кишечнику. 

5.4. Результати дослідження групи із введеними алмазними 

наночасточками 

Електронномікроскопічне дослідження позазародкових органів курчат з 

даної ЕГ показало ознаки патологічних процесів вже на ранніх етапах 

ембріогенезу. Клітини стінки ЖМ були набряклими – в цитоплазмі спостерігались 

значні просвітлені зони. Контури ядер були чіткими, проте в самих ядрах також 

спостерігались ознаки набряку (рис. 5.41). 

 

Рис. 5.41. Ознаки набряку (стрілки) у клітинах стінки ЖМ 6-денного 

зародка з групи із введеними АНЧ. Збільшення х10 000. 

Негативного впливу АНЧ зазнало і кровоносне русло провізорних органів. 

В судинах зародкової оболонки було вражено еритроцити – їх цитоплазма була 

вакуолізованою (рис. 5.42). В деяких з них збереглись органели, що свідчило про 

недозрілість. Клітини ендотелію та прилеглі клітини зародка були набряклими. 



110 
 

Через набряк у міжклітинній речовині міжклітинні контакти було порушено (рис. 

5.43, 5.44). 

   

Рис. 5.42. Вакуолізація цитоплазми еритроцитів (стрілки) в судині 

зародкової оболонки 6-денного зародка з групи із введеними АНЧ. Збільшення 

х 3 800. 

 

Рис. 5.43. Еритроцит на початковій стадії диференціювання (чорна стрілка), 

набряк ендотеліоцита та клітин зародкової оболонки (білі стрілки) 6-денного 

зародка з групи із введеними АНЧ. Збільшення х 7 200. 
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Рис. 5.44. Набряк клітин та порушення їх контактів за рахунок розширення 

міжклітинних просторів (стрілки) у зародковій оболонці 6-денного зародка з 

групи із введеними АНЧ. Збільшення х 3 600. 

В деяких ділянках патологія ендотеліоцитів була виразною і проявлялась у 

порушенні цілісності їх плазмолем та виходу вакуолізованого 

внутрішньоклітинного вмісту назовні (рис. 5.45). 

 

Рис. 5.45. Локальне порушення цілісності мембрани ендотеліальної клітини 

судини зародкової оболонки (стрілка) 6-денного зародка з групи із введеними 

АНЧ. Збільшення х 19 000. 
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Клітини самих зародків також мали порушення у порівнянні з КГ. Нами 

були виявлені ознаки некробіозу у клітинах ектодерми зародка (рис. 5.46). 

Незважаючи на те, що плазматична мембрана і десмосомні контакти, що їх 

поєднують, переважно були неушкоджені, в самих клітинах були помітні значні 

деструктивні зміни, що стосувалось практично всіх органел. Про значний набряк 

мітохондрій свідчили: вакуолізована їх форма із порожнинами, практично 

зруйновані кристи (їхні залишки помітні були лише біля поверхні внутрішньої 

мембрани). Проте ознаки ушкодження подвійної мембрани цих органел були 

відсутні. Поперечні перерізи ГЕПС також демонстрували деструктивні зміни і 

ознаки набряку – канальці були розширені, з великими порожнинами. Рибосоми 

розташовані досить рідко, а між ними помітні ділянки «запустінь». 

 

Рис. 5.46. Розширення перинуклеарного простору (біла стрілка), 

вакуолізація мітохондрій з кристолізом (чорні стрілки) в ектодермі 3-денного 

зародка з групи із введиними АНЧ (2 години після введення наноалмазів). 

Збільшення х 4 800. 

Клітини зародка переважно зберегли незмінну форму. Лише в небагатьох з 

них спостерігалось таке свідчення некробіозу, як локальне руйнування 

плазматичної мембрани клітин ектодерми (рис. 5.47).  
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Рис. 5.47. Руйнування плазматичної мембрани клітини ектодерми 3-денного 

зародка з групи із введеними АНЧ (стрілка) (2 години після введення 

наноалмазів). Збільшення х 14 000.  

На рис. 5.47 можна спостерігати дві клітини поряд – мембрана однієї – ціла, 

другої ж – повністю зруйнована, органели вивільнювались в оточуючий простір. 

У обох клітин цитоплазма була дуже набрякла (просвітлена), з великою кількістю 

везикул. 

Цитоплазма клітин зародка мала дуже багато зон просвітлення – що також 

було свідченням її набряку. Патологічним змінам піддавались і ядра – у їх 

двошарових мембранах можна було спостерігати розширені перинуклеарні 

простори (див. рис. 5.46), у самих ядрах з’являлись глибки гетерохроматину – 

показник послаблення синтетичної активності клітин зародка; спостерігалась 

дисперсія ядерець, проте ознак набряку нуклеоплазми не зафіксовано (рис. 5.48).  

У подальшому на середніх строках інкубації ознаки патології клітин різних 

органів зародків посилювались і проявлялись ознаками набряку та вакуолізації. 

Набряк був типовим для  апікальних ділянок ентероцитів кишки зародків 

(супроводжувався клазматозом). Гепатоцити також мали просвітлення в 

цитоплазмі. Кристолізовані мітохондрії гепатоцитів дозволяли припустити 

оксидативний стрес, що чинять на клітини печінки АНЧ (рис. 5.49). 
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Рис. 5.48. Дисперсія ядерець клітин 6-денного зародка з групи із введеними 

АНЧ (стрілки). Збільшення х 4 800.  

 

 

Рис. 5.49. Набряк (чорні стрілки) ділянок цитоплазми ентероцитів (а), 

гепатоцитів (б) та епітеліоцитів ниркового канальця (в); клазматоз (білі стрілки) 

ентероцитів (а) та кристоліз мітохондрії (біла стрілка) гепатоцитів (б) 14-денного 

зародка з групи із введеними АНЧ. Збільшення а: х 4 800, б: х 10 000; в: х 3 600. 

а б 
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На пізніх строках інкубації типовою для епітеліоцитів кишки та ниркових 

канальців була вакуолізація апікальної частини їх цитоплазми (рис. 5.50). 

 

Рис. 5.50. Вакуолізація апікальної частини цитоплазми ентероцитів (а) та 

клітин ниркового канальця (б); клазматоз клітини ниркового канальця (біла 

стрілка, б) 20-денного зародка з групи із введеними АНЧ. Збільшення а: х 4 800; 

б: х 4 800. 

В печінці спостерігалась інфільтрація паренхіми еритроцитами (рис. 5.51). 

Очевидно, проникність судин була порушена. 

 

Рис. 5.51. Еритроцити поміж гепатоцитами 20-денного зародка з групи із 

введеними АНЧ. Збільшення х 4 800. 

Наявність численних ознак некробіозу на різних стадіях розвитку зародків 

демонструє ушкоджуючу дію АНЧ на ембріональні клітини. Імовірно, існує 

а б 
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можливість проходження наночасточок крізь подвійну мембрану мітохондрій і 

ядра – адже ці органели на рівні з іншими зазнали значних змін, що не 

фіксувалося в спостереженнях інших ЕГ. Ураження мітохондрій також дозволяє 

припустити оксидативний стрес, спричинений контактом організму з АНЧ, адже 

саме в мітохондріях знаходяться ферменти, відповідальні за утворення і 

нейтралізацію активних форм кисню, тож при порушенні їх структури і, 

відповідно, функціонування, в клітині не можуть адекватно протікати процеси 

окислення з утворенням енергії, яка потрібна для підтримання метаболічних 

процесів. 

5.5. Результати дослідження групи із введеним терморозширеним графітом 

Починаючи з ранніх строків інкубації нами при ультраструктурному 

дослідженні виявлявся матеріал високої електронної щільності (імовірно – ТРГ) 

як в провізорних органах, так і в тканинах зародків з даної ЕГ (рис. 5.52). 

 

Рис. 5.52. Концентрація терморозширеного графіту (стрілки) у вакуолях 

жовтка в клітинах зародкової оболонки 3-денного зародка з групи із введеним 

ТРГ. Збільшення а: х 19 000; б: х 14 000. 

Наявність в клітинах часточок ТРГ супроводжувалась ушкодженням їхніх 

компонентів: плазмолема деяких клітин була локально зруйнована, 

внутрішньоклітинний вміст виходив назовні, межі клітин були нечіткими (рис. 

5.53). Клітини зародкової оболонки та стінки ЖМ піддавались вакуолізації, їх 

цитоплазма мала осередки запустіння – ознаки набряку (рис. 5.54). 

а б 
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Рис. 5.53. Локальне руйнування плазмолеми (а) та вакуолізація цитоплазми 

(б) (білі стрілки) клітин зародкової оболонки 3-денного зародка з групи із 

введеним ТРГ. Збільшення а: х 10 000; б: х 4 800. 

 

Рис. 5.54. Вакуолізація клітини (чорні стрілки), терморозширений графіт 

(білі стрілки) у жовткових гранулах в стінці ЖМ 3-денного зародка з групи із 

введеним ТРГ. Збільшення х 7 200. 

У зв’язку із масовою загибеллю зародків з цієї ЕГ, у середні строки 

інкубації ми забирали для електронномікроскопічних досліджень позазародкові 

органи, які були краще збережені. У клітинах стінки ЖМ присутність часточок 

ТРГ супроводжувалась вакуолізацією клітин. Часточки ТРГ також були включені 

до складу жовткових гранул, поглинутих клітинами ЖМ та у їх цитоплазму (рис. 

5.55). 

а б 



118 
 

 

Рис. 5.55. Вакуолізація (чорні стрілки), терморозширений графіт (білі 

стрілки) у цитоплазмі (а) та жовткових гранулах (б) клітин стінки ЖМ 14-денного 

зародка з групи із введеним ТРГ. Збільшення а:х 14 000; б: х 10 000. 

На пізніх строках інкубації нами також було виявлено значні 

ультраструктурні відхилення від показників КГ. В стінці ЖМ спостерігались 

спустошені жовткові гранули з матеріалом високої електронної щільності 

(імовірно – ТРГ) всередині (рис. 5.56). 

   

Рис. 5.56. Спустошення жовткових гранул в клітині ЖМ (а), 

терморозширений графіт (білі стрілки) та мієліноїд (чорна стрілка) у спустошених 

жовткових гранулах клітин ЖМ (б) 3-денного зародка з групи із введеним ТРГ. 

Збільшення а: х 2 200; б: х 10 000. 

Самі клітини стінки ЖМ з даної ЕГ піддались некротичним змінам. Ми 

спостерігали каріопікноз та каріорексис, значну вакуолізацію цитоплазми (рис. 

5.57). 

а б 
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Рис. 5.57. Пікноз ядер (а, білі стрілки) та вакуолізація цитоплазми (біла 

стрілка) і каріорексис (чорна стрілка) (б) клітин ЖМ 20-денного зародка з групи із 

введеним ТРГ. Збільшення а: х 3 800; б: х 4 500. 

Клітини зародкової оболонки також виявляли ознаки патології різного 

ступеня тяжкості. Для них були типовими ознаки набряку цитоплазми та 

нуклеоплазми. Ділянки тканин перетворились на детрит, ми спостерігали лише 

некротичні маси з включенням часточок високої електронної щільності (імовірно 

– ТРГ) (рис. 5.58). 

 

Рис. 5.58. Виразний набряк (а); некроз, терморозширений графіт (стрілка) у 

некротичних масах (б) клітин зародкової оболонки 20-денного зародка з групи із 

введеним ТРГ. Збільшення а: х 3 600; б: х 5 800. 

Варто відзначити, що на клітинному та субклітинному рівні нами було 

підтверджено значну патологічну дію ТРГ на ембріональний розвиток організму. 

а б 
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Тератогенні ефекти даного досліджуваного матеріалу призвели до загибелі 

більшості зародків, ті ж, що дожили до пізніх строків інкубування мали численні 

ознаки некротичних змін. 

Дані електронномікроскопічних досліджень підтвердили інформацію, 

одержану нами внаслідок макроскопічних і світлооптичних спостережень. 

Введення АВ суттєво не вплинуло на ембріогенез – на ранніх етапах розвивались 

незначні патологічні процеси, проте відсутність відхилень на пізніх строках 

інкубування свідчить про інертність дії цього матеріалу на зародки. ТВ 

призводило до уповільнення ембріогенезу, викликало набряки в цитоплазмі, мало 

негативний вплив на ендотелій та формені елементи крові. АНЧ показали високу 

проникну здатність. Вони викликали зміни навіть двомембранних структур – ядра 

та мітохондрій. Зміни в мітохондріях печінки зародків свідчать про імовірний 

оксидативний стрес, спричинений даним досліджуваним матеріалом. ТРГ 

викликав тяжкі некротичні зміни в зародках та їх провізорних органах, 

перетворивши більшість структур на клітинний детрит, що і призвело до ранньої 

загибелі ембріонів ще на початкових етапах інкубації. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Перш, ніж перейти до обговорення стану зародків з експериментальних 

груп необхідно врахувати той факт, що відомі на сьогоднішній день дані щодо 

впливів, які чинять наноматеріали, знаходяться виключно у вимірі досліджень на 

повністю сформованих дорослих організмах. Унікальною рисою даного 

дослідження є те, що вперше вуглецеві матеріали різної дисперсності були 

застосовані в експерименті з використанням ембріонів в якості об’єктів 

досліджень. Тож, інформаційні дані сучасної світової літератури щодо 

стандартних ефектів впливу нанорозмірних матеріалів на живий організм, 

отримані при дослідженнях сформованих (дорослих) істот, вочевидь не можна 

повністю екстраполювати на їх ембріональний розвиток.  

Зокрема, така базова властивість активованого вугілля, як адсорбція 

екзотоксинів повністю нівелюється в організмі курячого зародку, який 

розвивається у стерильних умовах, оскільки ізольований від зовнішнього 

середовища декількома захисними оболонками. До того ж відомі корисні ефекти 

активованого вугілля у дорослому організмі (наприклад, модифікація хімічного 

складу вмісту шлунково-кишкового тракту для регуляції його функціональної 

активності або підвищення кількості щільних неперетравлених решток в 

кишечнику для стимуляції його моторики) [14, 57] не актуальні щодо 

використаного експериментального об’єкту, де контактний вплив нанорозмірних 

матеріалів на структури організму, що розвивається, може виявитись потенційно 

небезпечним для нього.  

Особливо гостро постає ця проблема в умовах проведеного експерименту, 

тому що досліджувані речовини потрапляли в організм курячого зародку через 

іммобілізацію у жовтковому мішку щонайперше до кровотоку, звідки їх 

потенційне потрапляння у будь-який орган було цілком логічним.  
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Виходячи з цих міркувань, не можна застосовувати відому інформацію про 

механізми дії нанорозмірних матеріалів на живий організм щодо їх впливу на 

ембріональний розвиток. 

Ще одним аспектом даного дослідження є верифікація наявності вуглецевих 

наночасточок в тканинах і клітинах за наслідками їх дії. Нановимірні розміри 

досліджуваних нами матеріалів дозволяють виявляти при світлооптичному 

дослідженні лише агрегати часточок, а електронна мікроскопія дозволяє 

припускати локалізацію часточок в клітинах, проте достовірно констатувати їх 

наявність можливо саме за наслідками їх дії, на що ми і акцентуємо нашу увагу. 

Загалом констатуємо, що при світломікроскопічному та 

ультраструктурному дослідженні тканин зародків з експериментальної групи із 

активованим вугіллям ознак порушень процесів росту і формування структур 

організму курячих ембріонів на всіх етапах спостереження виявлено не було. 

Гістологічна будова ембріонів з групи, на яку діяли АВ, відповідала своєму 

терміну інкубації та не мала суттєвих відмінностей у порівнянні із курчатами КГ. 

Морфометрична оцінка площі епітелію канальців нирок з даної 

експериментальної групи та контрольної групи не показала статистично 

достовірної різниці, що свідчить про відсутність запальних чи інших патологічних 

процесів у цьому органі. Наявність часточок АВ в печінці ніяким чином не 

повпливала на її функціонування. 

За даними електронної мікроскопії введення активованого вугілля 

спричинювало мінімальну реакцію відповіді досліджуваних організмів. Цікавим є 

те, що ця реакція проявлялась на ранніх етапах ембріогенезу через короткий 

період часу після введення суспензії активованого вугілля в жовтковий мішок. 

Через три дні в окремих зонах ектодерми зародка спостерігались ознаки 

помірного набряку: незначне розширення міжклітинних проміжків, збільшення 

просвітів канальців ендоплазаматичної сітки у клітинах. Імовірно, зовнішнє 

втручання в замкнену і ізольовану систему яйця має свої незначні негативні 

наслідки для його структур, що підтверджено дослідженням макроскопічних 

характеристик ембріонів з контрольної групи.  
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Щодо показників розміру зародків у даній експериментальній групі, частка 

крупних зародків перевищувала не лише показник інших експериментальних 

груп, але і контрольної групи. На нашу думку, це пояснюється тим, що не можна 

виключити певний позитивний ефект активованого вугілля на розвиток зародку. 

Оскільки воно має властивість опосередковано посилювати метаболізм та 

виведення ендотоксинів власними (природними) органами детоксикації [53], це 

може бути корисним на пізніших етапах ембріонального розвитку, коли ці органи 

сформовані. До того ж відомо, що на пізніх стадіях розвитку курячий ембріон 

починає інтенсивно заковтувати білок з амніотичної рідини, що призводить до 

посилення метаболізму білків, і, відповідно, збільшення імовірності утворення 

ендотоксинів [105]. 

При гістологічному та ультраструктурному дослідженні препаратів 

ембріонів з даної експериментальної групи констатували наявність часточок 

вугілля в різних органах і тканинах, зокрема стінках кровоносних судин, крові, 

шкірі, жировій клітковині, м’язах тощо. Виялення його в оболонках і тканинах 

зародків свідчить на користь високої здатності до проникнення АВ в організм. 

Виявлення часточок АВ в еритроцитах та стінках судин свідчить на користь 

міграції цих чужорідних часточок кровоносним руслом, що забезпечує широке їх 

розповсюдження по організму. 

При цьому дані електронної мікроскопії показують, що еритроцити були 

сформованими: не мали внутрішньоклітинних органел, їх ядра були темними 

через компактизацію хроматину. Відсутність будь-якої реакції ендотелію та 

інших компонентів судинної стінки, як і формених елементів крові, на контакт з 

активованим вугіллям доводить безперешкодне проникнення останнього у 

структури, що розвиваються. При цьому тропності досліджуваного матеріалу до 

певних структур, тканин чи клітин виявлено не було. Зазначимо, що проявів 

запалення чи інших патологічних процесів або реакцій у місцях проникнення 

ентеросорбенту в тканини також не спостерігалось. 

Наголосимо, що АВ було введено у вигляді суспензії всередину жовтка. 

Оскільки для живлення зародка від жовтка відшнуровуються окремі краплі, які 
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поступово всмоктуються через стінку судин жовткового мішка та переносяться з 

кров’ю до всіх клітин організму, цілком логічно, що вугілля у складі цих крапель 

могло потрапити до будь-яких органів і тканин, що розвиваються. 

Активоване вугілля дуже часто використовують в ентеросорбції для 

зв’язування та утримання на своїй поверхні токсигенних компонентів кишкового 

вмісту з подальшим їх видаленням з організму через ШКТ [114]. У такому 

випадку воно потрапляє до організму при проковтуванні і діє лише в кишечнику. 

При цьому його сорбційні властивості обумовлюються площею поверхні, що 

контактує з хімусом. У нашому ж експерименті активоване вугілля потрапляло до 

ШКТ «зсередини» - через судинне русло та завдяки дифузії в сполучній тканині 

та епітелії, практично не виходило в просвіт кишки, а сорбцію могло здійснювати 

лише на останніх днях ембріогенезу, коли вже сформований зародок починав 

заковтувати білок і перетравлювати його. Нами не було виявлено в літературі 

аналогічних досліджень впливу активованого вугілля не лише на організм 

зародка, але і на дорослий організм, тож при оцінці його дії на курячі зародки не 

було можливості порівнювати наші результати з результатами досліджень інших 

вчених. 

За даними опрацьованої літератури однією з важливих характеристик сажі 

(технічного вугілля), що посилює її вплив на живі організми, є нерозчинність у 

водному середовищі [35], адже нерозчинні часточки зазвичай мають пролонговані 

ефекти, в той час як розчинні з більшою імовірністю досить швидко виведуться з 

організму.  

Основна частина авторів досліджували патологічну дію сажі на легені при 

вдиханні та шкіру при прямому контакті. На жаль, більшість з них заперечують 

патогенну дію сажі на живі організми, спираючись на фрагментарне сприйняття її 

властивостей [22]: оскільки сажа майже повністю складається з карбону, вона 

ніяким чином не включається в метаболізм і після інгаляції рано чи пізно просто 

виводиться з організму за допомогою мукоциліарного транспорту. Вочевидь, така 

інтерпретація біологічних ефектів сажі не зовсім коректна, що продемонстровано 

результатами цього дослідження. 
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ТВ повільно проходило з жовтка, куди було введене, до тканин зародка. На 

шосту добу інкубації було виявлено вогнищеве просякання наявною у жовтку 

сажею цитолеми клітин жовткового мішка, що надавало останній специфічного 

сіро-чорного кольору. На ранніх етапах ембріогенезу органи зародка ще не 

зазнавали дії ТВ. Проте в стінці самого жовткового мішка відчутного вражаючого 

впливу зазнавали судини – спостерігалось порушення їх цілісності та 

внутрішньосудинна агрегація формених елементів крові. 

За нашими спостереженнями протягом всього періоду ембріогенезу 

пошкоджуюча дія технічного вугілля позначалась саме на структурах кровоносної 

системи і крові: кількість зародків з патологією судинної оболонки жовткового 

мішка достовірно відрізнялась між контрольною та експериментальною групами. 

Вже з ранніх етапів ембріогенезу у зародків  було ушкоджено кровоносні судини 

провізорних органів, в них спостерігалась гіперемія. Порушувались процеси 

кровотворення в печінці - агрегація еритроцитів під впливом технічного вугілля 

призводила до появи в синусоїдах печінки осередків з еритроцитарними 

комплексами та, відповідно, сепарацією плазми, що проявлялось зонами 

запустіння синусоїдів. 

На подальших етапах порушення кровообігу призводило до гіпоксії і 

спричинених нею патологічних процесів в досліджуваних органах. Цитоплазма 

епітеліоцитів нирки була зернистою, еозинофільною, місцями не визначались 

чіткі контури клітин, що свідчило про наявність білкової дистрофії в них. Базальні 

і апікальні набряки в кінцевому рахунку спричинювали відлущення ділянок 

епітеліоцитів, заповнення ними просвітів канальців. Паренхіма печінки також 

була порушена. Особливих патологічних змін зазнали судини в цьому органі. 

Вогнищево в кровоносних судинах (найвиразніше у центральних венах) 

виявлялись скупчення агрегованих еритроцитів з відмежуванням їх від плазми, 

еритроцити були гемолізованими, набухлими, з блідо пофарбованими або 

відсутніми ядрами. 

На кінцевих етапах ембріогенезу вираженим ставав також набряк 

інтерстицію органів зародків. Порушення проникності стінок судин та 
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інфільтрація лейкоцитами вказувала на розвиток запалення у їх стромі. В печінці 

зародків цієї експериментальної групи на завершальному етапі ембріогенезу 

також розвивалось запалення, яке доповнювало дистрофічні й деструктивні 

процеси, що спостерігались раніше. 

Дослідження багатьох вчених вказують на посилення запальних процесів 

при дії ТВ на різноманітні органи і структури. Зокрема, як у людини [29], так і у 

тварин [30, 61] інгаляція чи інтраназальне введення різноманітних часточок 

аерозолів (мазуту, сажі, дизельних відходів) в поєднанні з антигеном здатні 

підвищувати рівень антигенспецифічного IgE. 

Ряд досліджень акцентує увагу на імунній природі запальних та інших 

патологічних процесів, що супроводжують взаємодію часточок сажі з живим 

організмом чи його клітинами. 

Проникна здатність технічного вугілля видається досить обмеженою, 

оскільки до останніх етапів ембріогенезу її можна було виявити в стінці 

жовткового мішка, вона проникала в тканини в незначній кількості. Подібні дані 

нами було отримало і з літератури – при гістологічному вивченні легенів після 

впливу інтраназально введеного подразнюючого агента було виявлено 

відкладення сажі у просвіті повітропровідних шляхів та всередині альвеолярних 

макрофагів, що не супроводжувалось її розповсюдженням довкола [115, 116]. 

При дослідженні легень зародків з даної експериментальної групи ми 

одержали подібні дані – як і в інших органах, в легенях часточки сажі 

зосереджувались на поверхні епітелію бронхів. 

За допомогою електронної мікроскопії нами було показано наявність на 

поверхні та в цитоплазмі еритроцитів матеріалу високої електронної щільності, 

що найбільш імовірно є технічним вугіллям. При дослідженні тканин органів 

зародків на більш пізніх етапах ембріогенезу також було виявлено матеріал 

високої електронної щільності. Варто відзначити, що він локалізувався на 

поверхні епітелію. При цьому в кишці цитоплазма епітеліоцитів була набряклою, 

у міжклітинних просторах спостерігались еритроцити та лімфоцити, що свідчило 

про пенетрацію формених елементів крові крізь стінки судин інтерстицію та 



127 
 

підтверджувало дані літератури про імунні процеси в органах, в які потрапляє ТВ. 

В нирках матеріал високої електронної щільності локалізувався в зоні 

мікроворсинок епітеліоцитів (імовірно, що часточки ТВ, що потрапили в кровотік, 

було відфільтровано і вони осіли на стінці проксимальних канальців при 

реабсорбції). 

Припускаємо, що в силу крупніших розмірів чи вищої здатності до агрегації 

часточок сажі їх проникність в клітини була утруднена, більша частина з них 

затрималась в зовнішній оболонці на весь строк інкубації. 

Вперше було показано специфічність впливу технічного вугілля на 

кровоносне русло та формені елементи крові. Оскільки сажу було введено в 

жовток, частина її часточок прошла крізь стінку ЖМ та потрапила в численні 

судини, що забезпечують всмоктування компонентів жовтка та транспортування 

їх по організму. Осівши на поверхні еритроцитів, сажа попрямувала до органів з 

найкращим кровопостачанням, де зумовила розлади кровообігу і мікроциркуляції 

інтерстицію, які, в свою чергу, призвели до альтераційних процесів, дистрофічних 

змін епітелію і, в кінцевому рахунку – до порушення функціонування цих органів. 

Дані нашого дослідження та дані літератури [98] вказують на більшу вразливість 

ранніх етапів ембріогенезу до негативних впливів загалом і впливу гіпоксії, 

зокрема. Друга половина строку ембріогенезу виявляє значно кращі 

компенсаторні механізми щодо гіпоксії та інших негативних впливів.  

На противагу до технічного вугілля часточки наноалмазів швидко 

проходили позазародкові оболонки – світлооптичне дослідження не виявляло їх 

ушкоджень і накопичення в них алмазних наночасточок. Лише ультраструктурне 

дослідження показувало наявність набряків в їх цитоплазмі і, що важливо, 

нуклеоплазмі. При цьому плазмалема руйнувалась, а  нуклеолема частково 

лишалась неушкодженою. Крім того, в судинах зародкової оболонки було 

вражено еритроцити – їх цитоплазма була вакуолізованою, клітини ендотелію та 

прилеглі клітини зародка були набряклими. 

Дослідження біологічної дії алмазних наночасточок на клітинному рівні 

показали відсутність цитотоксичного ефекту цього матеріалу щодо клітин 
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дорослого організму. Було показано, що вони нетоксичні для ряду клітин [7, 8, 71] 

та є більш біосумісними, ніж сажа, багатостінні чи одностінні карбонові 

нанотрубки. Згідно ж з нашими даними алмазні наночасточки мають виражений 

цитотоксичний ефект. 

Вони швидко проникли до органів зародка – на середніх строках інкубування 

в нирках та печінці зародків вже розгорнувся процес запалення, про що свідчила 

інфільтрація лейкоцитами. Просвіти канальців нирок були заповнені білковими 

масами і злущеними еритроцитами. Морфометрична оцінка площі епітелію 

дистальних канальців нирок показала достовірне їх збільшення не лише щодо 

контрольної групи, а і щодо експериментальної групи з введенням технічного 

вугілля, що пояснюється базальними і апікальними набряками епітеліоцитів та 

свідчить про потужність патологічного впливу алмазних наночасточок на цей 

орган. 

Цілісність печінкових балок була порушена, а гепатоцити мали прояви 

дистрофії, на пізніх строках інкубації було виявлено невеликі осередки 

тканинного детриту. 

В печінці окрім процесів альтерації ми спостерігали і заповнені жовчю 

розширені жовчні капіляри, і наявність затьоків жовчі у міжтрабекулярних 

просторах, що слугувало додатковим потужним ушкоджуючим чинником. 

Імовірно припустити, що значне ураження печінки було зумовлене підвищенням 

концентрації алмазних наночасточок у гепатоцитах при виконанні останніми 

дезінтоксікаційної функції та, можливо, виведенні наноалмазів з організму із 

жовчю. 

Одна з небагатьох робіт, присвячених саме біорозподілу і шляхам виведення 

алмазних наночасточок з організму [82], підтверджує одержані нами дані щодо 

враження печінки, дослідники показують, що через півгодини після введення в 

кров, більша частина алмазних наночасточок (60%) відкладаються саме у печінці, 

це співвідношення не змінюється і на 28-день після ін'єкції. При цьому їх майже 

не було виявлено в сечі, що свідчить про неспроможність нирок вивести їх з 

організму. Як у дорослому організмі, так і в організмі ембріона, печінка є органом 
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з дуже високим рівнем кровопостачання, тож не дивно, що значна частина 

введеного нами матеріалу потрапила саме туди. Адже методика введення в 

жовтковий мішок передбачає надходження алмазних наночасточок в кров та 

органи з добрим кровопостачанням, які одержують більшу їх концентрацію.  

Дослідження показує, що, в кінцевому рахунку, альтераційні процеси, 

спричинені дією алмазних наночасточок, призводили до некробіозу і некрозу 

вражених органів.  

Ультраструктурне дослідження показало пошкодження не лише одно-, але і 

двомембранних органел – вже згадувані ядра клітин стінки жовткового мішка не 

були єдиним проявом глибокого ураження клітин. В мітохондріях клітин 

ушкоджених органів ми спостерігали набряк, про що свідчили вакуолізація їх 

матриксу з осередками запустінь та практично зруйновані кристи (їхні залишки 

помітні були лише біля поверхні внутрішньої мембрани).  

Ураження мітохондрій дозволяє нам припустити оксидативний стрес, 

спричинений контактом організму з алмазними наночасточками, адже саме в 

мітохондріях знаходяться ферменти, відповідальні за утворення і нейтралізацію 

активних форм кисню, тож при порушенні їх структури і, відповідно, 

функціонування, в клітині не можуть адекватно протікати процеси окиснення з 

утворенням енергії, яка потрібна для підтримання інших метаболічних процесів. 

Патологічним змінам піддавались і ядра – хоча на ранніх етапах 

ембріогенезу нуклеолема не проявляла ознак ушкодження, всередині ядер 

спостерігались ознаки набряку, згодом у їх двошарових мембранах можна було 

спостерігати розширені перинуклеарні простори, у самих ядрах з’являлись глибки 

гетерохроматину – показник послаблення синтетичної активності клітин зародка; 

відмічено дисперсію ядерець. При цьому важливо підкреслити, що мембрани 

клітин, в які надходили алмазні наночасточки, та десмосомні контакти між ними 

були неушкоджені, що свідчить про «безболісне» для них проходження алмазних 

наночасточок в глибину клітини. Більше того, на початкових етапах після 

введення досліджуваного матеріалу ознаки ушкодження подвійної мембрани цих 

органел були відсутні. Мембрани швидко зазнавали ушкоджень, та навіть 
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руйнувались, лише у клітинах ендотелію судин позазародкових оболонок, та 

ектодерми, що, очевидно, пояснювалось великою концентрацією алмазних 

наночасточок, що пройшли через них. 

Вивчення профільної літератури показало, що більш ранні дослідження 

вказували на те, що довготривалі ефекти алмазних наночасточок, що потрапили 

до клітин, потребують подальшого дослідження, проте стан мембран мітохондрій 

і низький рівень реактивних форм кисню дозволяли припустити, що вже після 

потрапляння в клітину алмазні наночасточки лишаються нереактивними [7, 8, 71]. 

Останні ж дослідження [117] підтверджують одержані автором результати – 

біохімічно було підтверджено, що завдяки дуже високій проникній здатності 

алмазні наночасточки вражають ядро, інгібуючи проліферацію, а також 

провокують оксидативний стрес. 

До того ж дослідження на стовбурових клітинах зародка миші [118] 

показали, що алмазні наночасточки активували білки, відповідальні за репарацію 

ДНК, що дозволяє припустити їх шкідливий вплив на генетичний апарат клітини, 

процеси її диференціації і навіть здатність запускати в ній апоптоз. 

Базуючись на свідченнях опрацьованої нами літератури та даних нашого 

експерименту, можна припустити, що алмазні наночасточки проявили таку 

високу токсичність, оскільки швидко проникали в глибину тканин і клітин, 

порушуючи їх структуру, вражаючи як одно- так і двомембранні органели. 

Руйнування мітохондрій призводило до оксидативного стресу, порушувалось 

функціонування ядра, виникали запальні процеси, що, в кінцевому рахунку, 

призводило до некрозу. 

Оцінка біосумісності терморозширеного графіту видається очевидною – ще 

на стадії опису макроскопічних параметрів ембріогенезу ми виявили в цій 

експериментальній групі різко вищий рівень смертності, патології кровоносних 

судин стінки жовткового мішка та зменшення розмірів зародків. Власне, введення 

цього досліджуваного матеріалу призвело до швидкої загибелі більшості зародків 

з цієї експериментальної групи ще на ранніх етапах ембріогенезу. Його 
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надходження до організму ембріонів мало найтяжчі наслідки серед усіх 

оцінюваних нами речовин. 

При гістологічному дослідженні оболонок та тіла зародків з цієї 

експериментальної групи вже через незначний час після введення цього 

досліджуваного матеріалу відзначався процес некрозу, про що свідчили пікноз і 

рексис ядер, мутна цитоплазма, нечіткі межі та деформація клітин. Вже на ранніх 

етапах ембріогенезу вогнищево тканини перетворювались на безструктурну масу 

детриту. На пізніших стадіях ембріогенезу у більшості зародків важко було навіть 

вирізнити окремі органи. У внутрішніх органах зародків, які вдалося 

ідентифікувати (печінка, нирки), також спостерігались порушення архітектоніки 

через значні некротичні зміни паренхіматозних структур, набряки інтерстицію, 

скупчення поліморфних клітин інфільтрату зі значною домішкою 

імунокомпетентних клітин. 

Ультраструктурні дослідження підтвердили дані макроскопічних та 

світлооптичних. Скоро після введення в жовтковий мішок нами було виявлено 

значну кількість часточок ТРГ в клітинах позазародкових оболонок, їх наявність 

супроводжувалась ушкодженням клітинних компонентів: плазмолема деяких 

клітин була локально зруйнована, внутрішньоклітинний вміст виходив назовні, 

межі клітин були нечіткими; цитоплазма піддавалась вакуолізації та мала 

осередки запустіння – ознаки набряку. Нам видається цілком імовірним, що 

часточки терморозширеного графіту завдавали значного механічного ушкодження 

клітинам позазародкових оболонок та ектодерми зародка, призводячи до некрозу. 

Вони спричинювали розриви плазмолеми та руйнування органел клітин, що 

першими з ними контактували.  

Важко говорити про здатність часточок терморозширеного графіту до 

міграції по організму, оскільки вже на стадії проникнення їх з жовтка в прилеглі 

тканини вони наносили достатньо шкоди для того, щоб ці тканини переставали 

функціонувати. Транспортування цих часточок з кров’ю також вбачається нам 

ускладненим, оскільки ми спостерігали запустіння в основній масі судин стінки 

жовткового мішка вже на ранніх етапах ембріогенезу, що свідчило про порушення 
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кровообігу. Наявність спустошених жовткових гранул з часточками 

терморозширеного графіту в клітинах стінки жовткового мішка свідчить про те, 

що цей матеріал поглинався клітинами разом з жовтком, після чого порушував 

його нормальний обмін та функціонування клітини в цілому. 

В літературі ми не зустрічали результатів оцінки біологічних ефектів 

терморозширеного графіту на цілісний організм чи його складові, незважаючи на 

те, що цей матеріал виробляється у значних кількостях у зв’язку з його 

вогнетривкими характеристиками [86]. Згідно з результатами нашого дослідження 

очевидною є його висока цитотоксичність цього матеріалу. Імовірно, це пов’язано 

з тим, що саме «розширення» звичайного графіту пов’язане зі збільшенням площі 

його поверхні, що, за даними літератури, підвищує шкідливий вплив матеріалу на 

клітину і організм в цілому. 

Загалом варто підсумувати, що за обраного нами методу введення 

досліджуваних матеріалів – у вигляді суспензії всередину жовткового мішка, всі 

часточки виявляли здатність до проникнення в організм курячого ембріона та 

міграції в ньому (рис. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Шляхи потрапляння вуглецевих матеріалів до організму та 

переміщення в ньому. 

Введення суспензії в жовток 

потрапляння в складі жовткових гранул в судини стінки жовткового мішка 

транспорт з током крові 

дифузія в тканинах 
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Транспортування досліджуваних матеріалів з током крові забезпечило їх 

потрапляння до всіх досліджуваних нами органів. Проте їх здатність до 

подальшого проникнення в тканини була різною для різних типів часточок. Не 

варто забувати, що здатність вугільних матеріалів до дифузії в тканинах зародків 

є вищою, ніж вона була б у тканинах дорослого організму, адже їх тканини лише 

формуються на момент потрапляння часточок в кровоносне русло. 

Стінку жовткового мішка було досліджено, як структуру, що в першу чергу 

стикалась з карбоновими часточками, і зазнавала їх найпотужнішого впливу. 

Вуглецеві матеріали, імовірно, надходили до клітин цієї оболонки з гранулами 

жовтка та завдяки дифузії.  

До останніх строків інкубування в зовнішніх оболонках зародка 

спостерігалось багато часточок технічного вугілля, що свідчило про їх досить 

низьку здатність до заглиблення в тканини. Також на користь цього свідчить той 

факт, що часточки цього матеріалу містились на поверхні клітин епітелію 

досліджуваних нами органів та не проникали далеко від кровоносних судин. 

Розміри часточок технічного вугілля (29 нм – 0,4 мкм) є крупнішими за алмазні 

наночасточки (7,4 нм – 30 нм) та часточки активованого вугілля (14 нм – 74 нм), 

які виявили добру здатність до проникнення в тканини зародка, що свідчить на 

користь зворотно-пропорційного зв’язку між розмірами часточок та їх здатністю 

до дифузії. 

Дифузія часточок терморозширеного графіту (44 нм – 2,03 мкм в діаметрі) в 

тканини супроводжувалась механічним порушенням їх структури. Імовірно, 

підвищена схильність цих вуглецевих часточок до агрегації призвела до 

утворення крупних агломератів, що ушкодили оточуючі тканини. 

Нирки та печінка були обрані нами для дослідження як органи, що, в силу 

особливостей свого функціонування, мають добре кровопостачання. Печінка бере 

участь у кровотворенні ембріона та забезпечує детоксикацію чужорідних для 

організму речовин, в нашому випадку – карбонових часточок, нирки ж 

фільтрують кров. Тож не дивно, що в цих органах нами були виявлені всі введені 

матеріали. Наявність вуглецевих часточок в кишці може бути пояснена двома 
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шляхами потрапляння – через кров, оскільки кишкові ворсинки мають велику 

кількість капілярів, або при заковтуванні зародком білка, що відбувається на 

пізніх строках ембріогенезу. Наявність часточок в легенях може бути обумовлена 

лише особливостями їх кровопостачання. 

Виявлення нами в епітелії ниркових канальців та печінкових балок часточок 

активованого вугілля хоч і не супроводжувалось проявами патології проте 

свідчило про проникну здатність цього широко застосовуваного в медицині 

сорбенту. Згідно з даними літератури, розчинність часточок відіграє значну роль у 

їх біосумісності, тож активоване вугілля, будучи розчинним, не несло відчутного 

негативного впливу на досліджені нами органи зародка. 

Проникнення ж інших досліджуваних нами речовин в тканини і клітини 

зародків супроводжувалось їх негативним впливом. І хоча потрапляння до 

організму зародків технічного вугілля, алмазних наночасточок та 

терморозширеного графіту супроводжувалось задокументованими нами 

тератогенними ефектами, механізм дії кожної з цих речовин, на нашу думку, 

відрізняється (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Вуглецевий 

матеріал 

Розміри 

часточок 

Розміри 

агрегатів 

Здатність до 

проникнення в 

тканини 

Специфіка дії на 

системи і клітини 

Активоване 

вугілля 

14 нм 74 нм проникнення в 

глибину 

тканини 

дія відсутня 

Технічне вугілля 29 нм 0,4 мкм значною мірою 

осідає в 

оболонках 

порушення 

мікроциркуляції в 

тканинах 

Алмазні 

наночасточки 

7 нм 30 нм проникнення 

крізь подвійні 

мембрани 

порушення роботи 

мітохондрій 

Терморозширений 

графіт 

44 нм 2,03 мкм важко оцінити 

через 

порушення 

структури 

тканин 

механічне 

ушкодження 

біологічних структур 

крупними агрегатами 
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Характерна відмінність «поведінки» технічного вугілля в організмі, вже 

після проходження стінки жовткового мішка і потрапляння в тканини полягала, 

на нашу думку, в негативному впливі на кровоносну систему. Як в судинах стінки 

жовткового мішка, так і в судинах досліджених нами органів спостерігались 

подібні ефекти – агрегація еритроцитів, сепарація плазми, ураження ендотелію. 

На нашу думку, тератогенний ефект технічного вугілля був скоріше 

опосередкованим, оскільки спочатку відбувалось враження мікроциркуляторного 

русла в паренхімі органів, що створювало несприятливі умови мікрооточення для 

високоспеціалізованих клітин органів, що, в свою чергу, призводило до 

порушення їх структури і функціонування. Таким чином, дистрофія паренхіми 

органів була наслідком гіпоксії і порушення обміну речовин в них, а не наслідком 

потрапляння часточок в спеціалізовані клітини. 

Механізм тератогенної дії алмазних наночасточок є, на нашу думку, 

прямим, і окрім враження формених елементів крові та клітин ендотелію, включає 

вплив на клітини з середини. Перш за все, нами було виявлено не лише наслідки 

потрапляння алмазних наночасточок всередину клітин, але і їх дії всередині 

двомембранних структур. Вони безперешкодно проходили подвійні мембрани і 

вражали внутрішній вміст мітохондрій і навіть ядра. Порушення структури крист 

в мітохондріях було притаманне лише для цієї експериментальної групи, набряк 

же в нуклеоплазмі ми документували для ядер стінки жовткового мішка вже з 

перших днів дії алмазних наночасточок. Така легкість проникнення наноалмазів 

крізь мембрани дозволила їм проявити ушкоджуючу дію в матриксі мітохондрій, 

спричинити порушення окисних процесів, що призводило до оксидативного 

стресу та загибелі клітин. В літературі ми знаходили дані про імовірність 

запускання алмазними наночасточками механізмів апоптозу в ядрі [117]. 

Тератогенна дія часточок терморозширеного графіту була дуже потужною, 

ми припускаємо, що вони викликали некроз клітин зародкових оболонок і самого 

зародка, механічно їх ушкоджуючи такою мірою, що подальше їх нормальне 

функціонування було практично неможливим. 
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Виведення досліджуваних нами матеріалів з організму зародка було 

неможливим через замкнутість системи яйця, проте накопичення великої 

кількості жовчі в печінці дозволяє припустити спробу вивести їх саме через жовч, 

а осідання всіх карбонових часточок в нирках підтверджує спроби їх 

відфільтрувати з кровотоку. 

Загалом варто відзначити проникну здатність всіх досліджуваних нами 

матеріалів, та тератогенні ефекти технічного вугілля, алмазних наночасточок та 

терморозширеного графіту. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вирішена актуальна наукова задача, що полягає у визначенні впливу 

вуглецевих матеріалів різної дисперсності на організм, що розвивається, з 

оцінкою проникної здатності і тропності до тканин. На основі даних власних 

експериментальних досліджень виявлено особливості розповсюдження різних 

досліджуваних матеріалів в організмі зародка та специфіку ушкоджуючої дії 

кожного з них. Одержані дані можуть бути в подальшому задіяні в розробці 

концепції з оцінки безпечності вуглецевих матеріалів різної дисперсності. 

1. Технічне вугілля (сажа), алмазні наночасточки та терморозширений 

графіт негативно впливали на перебіг ембріогенезу: підвищувався рівень 

смертності (з 8,7 % в контрольній групі до 85 % у групі із введеним 

терморозширеним графітом), при цьому близькі між собою значення даного 

показника спостерігалися для експериментальних груп із введенням сажі і 

алмазних наночасточок (33,3 % та 32,4 % відповідно); порушувався кровообіг у 

стінці жовткового мішка (достовірно вищий відносно контрольної групи рівень 

запустіння судин у цих експериментальних групах); зменшувалися розміри тіла 

зародків (33,3 %, 41,2 % та 90 % маленьких зародків у групах із технічним 

вугіллям, алмазними наночасточками і терморозширеним графітом відповідно 

при 13% у контрольній групі). 

2. Результати проведених світлооптичних та ультраструктурних досліджень 

курячих ембріонів протягом всього періоду ембріогенезу на тканинному і 

клітинному рівнях не виявили патологічного впливу активованого вугілля на 

зародки. 

3. Світлооптичні та ультраструктурні дослідження свідчили про негативний 

вплив технічного вугілля, в першу чергу, на кровоносну систему зародка: 

ушкодження стінки судин, агрегація еритроцитів, порушення мікроциркуляції 

органів. 
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4. Електронно-мікроскопічні дослідження показали здатність алмазних 

наночасточок до проникнення в клітини, що супроводжувалось враженням 

мітохондрій і порушенням їх структури. 

5. Світлооптичні та ультраструктурні дослідження встановили потужну 

ушкоджуючи дію терморозширеного графіту щодо провізорних органів та тіла 

зародка. Наявність пікнозу і рексису ядер, мутна цитоплазма, нечіткі межі та 

деформація клітин оболонок та тіла ембріона вже на ранніх етапах ембріогенезу 

вказували на некротичні зміни, спричинені введенням цього матеріалу, на 

пізніших стадіях тканини перетворювались на клітинний детрит. Введення цього 

матеріалу призвело до несумісних з подальшим розвитком наслідків: ушкодження 

судин стінки жовткового мішка, прилеглих тканин зародка, механічного 

руйнування оболонок та органел клітин, що напряму контактували з часточками 

та агрегатами цього матеріалу. 

6. Активоване вугілля, технічне вугілля та алмазні наночасточки були здатні 

до міграції організмом з током крові. Гостре ураження кровоносної системи 

зародків при введенні їм терморозширеного графіту не дало можливості оцінити 

цей шлях поширення. Встановлено найнижчу серед інших вуглецевих часточок 

проникну здатність технічного вугілля та найвищу – для алмазних наночасточок. 

Виразні порушення плазматичної мембрани та клітинних органел включно з 

двомембранними – мітохондрій та ядер під впливом алмазних наночасточок 

опосередковано підтверджувало їх присутність в клітинах не тільки зародкових 

оболонок, а й самого ембріона. 

7. Виявлені патологічні зміни в тканинах курячих ембріонів, які зазнали дії 

технічного вугілля, алмазних наночасточок та терморозширеного графіту, 

засвідчують можливість їхнього тератогенного впливу на живі організми. 
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