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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останнім часом в усьому світі зростає увага до 

розвитку нанотехнологій. Одними із найперспективніших є волокнисті 

вуглецеві наноматеріали. Враховуючи, що обсяги їх виробництва постійно 

розширюються, і надалі очікується тісний контакт людини та інших 

біологічних об’єктів із наночасточками, вивчення потенційних ризиків їх 

використання розглядається в якості одного з першочергових завдань. [1-7]. 

Аналогічна ситуація, проте з природним волокнистим матеріалом – азбестом, 

спостерігалась в минулому у зв’язку з його активним впровадженням у 

будівництво та інші сфери людської діяльності. Ентузіазм світової спільноти 

різко впав після виявлення канцерогенних властивостей цього матеріалу. І 

сьогодні питання про використання азбесту залишається відкритим. 

Нещодавно воно було знов розглянуте на нараді країн-членів Європейського 

бюро ВООЗ щодо питань оточуючого середовища та здоров’я, яка відбулась 

30 квітня 2015 року.  

Зважаючи на схожість, особливо на структурову подібність, волокон 

азбесту та вуглецевих нановолокон, цілком закономірно, що все більше і 

більше дослідників працюють над проблемою порівняння їх біологічної дії 

на тканини та органи живих організмів [8-31]. З огляду на досвід вивчення дії 

азбесту основна увага дослідників у таких експериментах зосереджена на 

порівнянні ефектів від дії волокон у легенях [8-10, 12, 13, 19-21, 23, 25], на 

мезотелій очеревини [18, 19, 27] та на шкіру [10, 32]. У літературі 

зустрічаються також документування фактів спроможності азбесту, 

спричиняти злоякісні переродження у шлунково-кишковому тракті [33], у 

жіночій статевій системі [34], та викликати рак гортані [35]. Накопичення 

даних щодо високої спроможності волокнистих матеріалів долати різні 

біологічні бар’єри призвело до започаткування нового напрямку досліджень 

– вивчення ембріотоксичності. Ще у 90-х роках минулого століття був 

зібраний значний масив даних стосовноздатності азбестових волокон 
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проходити крізь плацентарний бар’єр [36-39]. Щодо вуглецевих нановолокон 

наразі опублікована лише незначна кількість робіт, з яких відомо, що вони 

також можуть долати плацентарний бар’єр та деякі їх види мають 

тератогенний ефект [A. Pietroiusti et. al., 2011, L. Campagnolo et. al., 2013, 

P. Cela et. al, 2014, A.E. Al Moustafa et. al, 2016]. 

Відомо, що під загальною назвою «азбест» об’єднуються різні за 

хімічним складом мінерали, які за формою волокон поділяються на дві групи 

– амфіболи та хризотил. Волокна азбесту амфіболового типу більш щільні, 

довгі, практично не розчиняються в кислотах та біологічних рідинах. 

Хризотиловий азбест вважають інертним щодо живих організмів, оскільки 

його волокна «м’якші» за амфіболові, розчиняються у біологічних рідинах, 

краще виводяться з організму. Вважається, що довжина та форма азбестового 

волокна визначають його фізичні властивості і біологічну агресивність[40-

42]. Визнаючи безсумнівний патогенний вплив амфіболу, навколо 

безпечності хризотилового азбесту й до тепер не вщухають наукові дискусії 

[40, 41]. Особливо гостро постає це питання в таких країнах як Україна з 

активним використанням азбестотехнічних виробів у господарському 

секторі. Таким чином, продовження досліджень та залучення гістологічних 

методів вивчення впливу азбестових, особливо хризотилових, волокон на 

клітини і тканини є вкрай необхідним.  

Вивчення впливу вуглецевих нановолокон на живі організми є однією з 

найактуальніших тем сьогодення медико-біологічної тематики [8, 11, 14, 15, 

17, 19-23, 30, 44-64]. Проведені дослідження для нановолокон різного 

виробництва, одно- та багатошарових, очищених та з різними типами 

функціоналізації. На жаль, різниця в експериментальних протоколах (які 

окрім перерахованих відмін містять застосовані різні дози та різну довжину 

волокон у зразках) не дають змогу узагальнити та стандартизувати 

результати накопиченних даних. Отож, наголосимо на доцільності 

розширення сфери вивчення біологічних ефектів, спричинених дією азбесту і 

вуглецевих наноматеріалів.  
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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. Богомольця «Органи нервової, імунної та сечостатевої систем в умовах 

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

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановити особливості 

реорганізації структурних компонентів ембріона курки за умов дії 

волокнистих токсикантів різної хімічної природи. 

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

1. Вивчити вплив різновидів азбесту та вуглецевих нановолокон на 

стан зародків на підставі аналізу показників смертності ембріонів у 

досліджуваних групах; 

2. Дослідити вплив хризотилових волокон на стан тканин та органів 

зародків курки; 

3. Виявити морфологічні зміни впродовж ембріогенезу курки, 

викликані дією амфіболових волокон; 

4. Вивчити спроможність вуглецевих нановолокон викликати 

альтерації на клітинному та субклітинному рівнях; 

5. Виявити можливі шляхи поширення введених волокон в організмі 

курячих зародків; 

6. Дослідити вплив  залучених до експерименту волокнистих 

токсикантів на органи екскреції; 

7. На підставі результатів комплексних структурних досліджень 

вивчити та порівняти тератогенні ефекти, спричинені різновидами азбесту та 

вуглецевих нановолокон. 

Об’єкт дослідження – патогенна дія волокнистих токсикантів різної 

хімічної природи на живі організми.  

Предмет дослідження – біологічні ефекти хризотилового і 

амфіболового азбесту та вуглецевих нановолокон на курячі ембріони. 
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Методи дослідження:у роботі використовувалиморфометричні, 

оглядові гістологічні методи (включно з методами трансмісійної електронної 

мікроскопії); макроскопічне вивчення якісних показників розвитку; 

статистичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Завдяки використанню у 

дисертаційній роботі однакового дозування та способу введення 

досліджуваних речовин, стандартизації довжини волокон у зразках вперше 

отримано вагомі підстави для порівняння біологічних ефектів волокнистих 

токсикантів різної хімічної природи (волокон хризотилового та амфіболового 

азбесту і вуглецевих нановолокон).  

У роботі дістав подальшого розвитку новітній напрямок дослідження 

токсичності наноматеріалів – вивчення їх ембріотоксичності. При цьому 

залучення не лише макроскопічного виявлення дефектів розвитку, а й 

гістологічних, морфометричних досліджень і ультраструктурного аналізу, 

дозволило значно поглибити знання у цій науковій сфері. 

Наведені вагомі підстави для перегляду розповсюджених у певних 

наукових сферах уявлень про біологічну інертність хризотилового азбесту: 

вперше задокументовані спричинені азбестом порушення у серцево-судинній 

системі зародків (набряк міокарду, агрегація форменних елементів, 

внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів); зміни у провізорних органах 

(дифузні запустіння у кровоносних судинах жовткового мішка); альтерації у 

органах детоксикації (білкові та жирові дистрофії гепатоцитів) та екскреції 

(утворення кальцифікатів у просвіті ниркових канальців). 

Вперше встановлено особливості впливу амфіболових волокон на 

структурні компоненти нервової, серцево-судинної та опірно-рухової систем 

курячих зародків (дистрофічні та некротичні зміни кардіоміоцитів, 

хондроцитів, клітин нейроглії); досліджено дію амфіболу на провізорні 

органи (руйнування стінок судин жовткового мішка, інтраваскулярна 

агрегація кровотворних клітин); виявлено спричинені дією амфіболу 

некробіотичні та некротичні альтерації гепатоцитів. 
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Для вуглецевих нановолокон вперше прослідковані морфологічні 

прояви їх дії на організмовому, клітинному та субклітинному рівнях: 

– цитотоксична дія (пошкодження плазмалеми клітин, дезорганізація 

міжклітинних контактів, утворення електронощільних включень у 

мітохондріях); 

– реорганізацію гістоархітехтоніки органів (порушення структури 

печінкових часточок, набряк та десквамація епітелію ниркових канальців); 

– деструктивні зміни у серцево-судинній системі зародків (альтеративні 

процеси в міокарді, виражений руйнівний ефект щодо стінок кровоносних 

судин та всіх форменних елементів); 

– гальмівний вплив на розвиток зародків (збільшення кількості зародків 

із маленькими розмірами від 9,09 % у контролі до 60 % у групі із введенням 

нановолокон; підвищення смертності зародків від 9,09 % у контрольній групі 

до 68,57 % у групі із введенням нановолокон). 

Практична значимість одержаних результатів. Наведений алгоритм 

розпізнавання вуглецевих нановолокон може бути використаним для 

створення критеріїв верифікації нановолокон на гістологічних препаратах. 

Встановлені спричинені дією нановолокон специфічні ультраструктурні 

пошкодження в подальшому можуть слугувати для створення критеріїв 

морфологічної індикації нанотоксичності та сприяти створенню 

рекомендацій щодо використання наноматеріалів у медицині. 

Результати досліджень дозволяють отримати комплексну оцінку 

якісного стану ембріонів на різних етапах ембріогенезу, а також дають 

уявлення про специфіку реакцій організму на дію пошкоджуючого агенту, 

що може бути використано в біотехнології для цілеспрямованого відбору 

ембріональних тканин при розробці біологічно активних та лікарських 

препаратів.  

Отримані дані можуть бути використані в навчальних процесах при 

проведенні лекцій і практичних занять з біології розвитку, гістології та 

ембріології. 
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Особистий внесок здобувача. Автором самостійно визначено основні 

напрямки наукового пошуку, обґрунтовано методологію дослідження, 

проаналізовано наукову літературу. Автором особисто здійснена статистична 

обробка отриманих даних та їх аналіз. Особисто автором виготовлені та 

вивчені ультратонкі й напівтонкі зрізи, гістологічні препарати, здійснено їх 

фотодокументування і морфометрична обробка. Самостійно виконано 

інформаційний пошук, проаналізовано результати всіх напрямків 

дослідження, 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., 

Вішнєвська Н.В. Професорами Терещенко В.П., Чайковським Ю.Б., 

Дегтярьовою Л.В. та Сегедою Т.П. 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 робіт, 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 1 стаття в збірнику 

наукових праць; 1 стаття в періодичному (медичному) виданні; 3 тез 

доповідей у матеріалах наукових конференцій та конгресах. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

переліку умовних скорочень, огляду літератури, матеріалів та методів 

досліджень, 3-х розділів результатів власних досліджень, розділу, 

присвяченому аналізу й узагальненню результатів, висновків та списку 

використаних джерел, який складається з 181 найменувань. Матеріали 

дисертаційної роботи викладені на 199 сторінках (з яких основна частина 

займає 166 сторінок, ілюстрована 7 таблицями, 113 рисунками, з них 4 

діаграми, 116 мікрофотографій та 116 електронограм. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Відомості про патогенні впливи різновидів азбесту – 

амфіболових волокон і хризотилу – на живі організми 

Загальною комерційною назвою «азбест» називають групу природніх 

мінералів [41-42, 65]. До них відносять актиноліт, амозит, антофіліт, 

кроцидоліт, тремоліт і хризотил (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Хімічна структура азбесту 

Тип азбесту Найменування Хімічна формула 

Амфіболи Тремоліт [Сa2Mg5Si8O22(OH)2] 

Актиноліт [Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2] 

Кроцидоліт [Na2(Fe
3+

)2(Fe
2+

)3Si8O22(OH)2] 

Амозит [(Fe, Mg)7Si8O22(OH)2] 

Антофіліт  [(Mg, Fe)7Si8O22(OH)2] 

Серпентини Хризотил [Mg6Si4O10(OH)8] 

 

Молекули всіх вищеперерахованих речовин складаються з довгих 

ланцюжків атомів кремнію та кисню, що обумовлює волокнисту структуру 

цих мінералів. Проте різні типи азбесту мають різні фізичні та хімічні 

властивості, які зумовлені наявністю додаткових компонентів, таких як 

кальцій, магній та залізо. Жорстка волокниста структура будови надає цим 

матеріалам міцності та стійкості, що робить їх привабливими для 

застосування у різних галузях промисловості. Проте ті ж самі характеристики 

становлять небезпеку для здоров’я людини. Перші п’ять типів азбесту серед 

перерахованих об’єднують у групу амфіболового азбесту, яка на 

сьогоднішній день вважається найбільш небезпечною для здоров’я людини. 

На шостий тип азбесту – хризотил, припадає левова частка світового 

видобутку та використання азбесту. Вважається, що довжина та форма 

азбестового волокна визначає його фізичні властивості і біологічну 



13 

 

  

агресивність. За формою волокна поділяються на два типи: амфіболові (тонкі 

і прямі) та серпентинові (закручені). Волокна амфіболів більш щільні, довгі, 

практично не розчиняються в кислотах та біологічних рідинах. Потрапляючи 

в легені, волокна залишаються там в незмінному вигляді впродовж тривалого 

часу (впродовж років). Серпентинові волокна більш м’які, піддаються 

розчиненню у біологічних рідинах, краще поглинаються макрофагами і 

виводяться з організму[41-42, 65-69].  

Проте на початку ХХ століття промисловці не були обізнані зі 

згубними побічними впливами азбесту на людський організм, у зв’язку з чим 

широке поширення даного матеріалу спровокувало множини захворювань по 

всьому світові.Перше виявлене захворювання, яке було пов’язане з впливом 

азбесту – дифузний внутрішньотканинний легеневий фіброз, пізніше 

названий азбестозом, зареєстрований на початку двадцятого сторіччя [70, 

71]. У 1960 році був встановлений зв’язок між впливом азбесту та іншою, 

менш поширеною, формою раку – злоякісною мезотеліомою [72]. Проте 

масштабні наукові пошуки почались лише з середини 1960-х рр. – 

початку1970-х рр., коли були оприлюднені перші судові позови проти 

азбестових кампаній. Пізніше виявилось, що інформація про значний ризик 

для здоров’я людини при взаємодії з азбестомнавмисне приховувалась від 

громадськості з певних політичних та економічних причин. Навіть сьогодні 

це питання залишається відкритим [73, 74]. Кoмпанії з видобутку та 

переробки азбесту стверджують, що шкідливою є лише група амфіболового 

азбесту, а хризотил при контрольованому застосуванні не становить 

небезпеки для здоров’я людини. Тим не менш, усі шість форм азбесту 

віднесені Міжнародною асоціацією з дослідження раку 

(InternationalAgencyforResearchonCancer – IARC) до першої групи 

канцерогенів (для яких беззаперечно доведена канцерогенність відносно 

людини). Зауважимо, що дана класифікація є однією з найбільш 

розповсюджених та загальновизнаних у світі. Втаблиці 1.2 
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представленийперелікзахворювань і станів, які на даний момент вважаються 

пов’язаними з азбестом[24-27, 29, 33-35]. 

Таблиця 1.2 

Перелік захворювань і станів, які пов’язані з азбестом 

Патологія Задіяні органи Захворювання/стан 

Доброякісна Легені Азбестоз, захворювання нижніх 

дихальних шляхів (пневмосклероз), 

хронічні захворювання дихальних 

шляхів 

Плевра Плевральні бляшки 

Шкіра Азбестові зерна 

Злоякісна Легені Рак легенів, рак гортані 

Плевра Мезотеліома плеври 

Інші порожнини, 

вистелені мезотелієм 

Мезотеліома очеревини, перикарда 

Інші органи Рак органів шлунково-кишкового 

тракту (шлунка, стравоходу, товстої та 

прямої кишки), яєчників, жовткового 

мішка та його протоків, підшлункової 

залози, нирок 

 

В залежності від концентрації, розміру, форми і хімічного складу 

волокон азбесту, а також тривалості їх впливу та індивідуальних факторів 

ризику (наприклад, куріння) в організмі людини найчастіше можуть 

розвиватись азбестози, а в більш тяжких випадках характерним є утворення 

мезотеліом.  

Азбестоз є найбільш поширеною формою силікатозів, які, в свою 

чергу, належать до пневмоконіозів. Силікатози – захворювання легень, 

обумовлені тривалим вдиханням пилу саме силікатів, тобто речовин, які 

містять двоокис кремнію у зв’язаному з іншими елементами (магній, кальцій, 

залізо) стані. Пневмоконіози – більш загальна група захворювань легень, які 

викликаються тривалим вдиханням виробничого пилу. Ознаки та симптоми 

азбестозу проявляються лише після тривалого латентного періоду (різні 

джерела вказують на термін від 5 до 30 років) [75-78]. Вдихання азбестових 

волокон спричинює утворення фіброзів в тканинах легень (особливо біля 
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кінцевих бронхіол та альвеолярних протоків). За гістологічними ознаками 

азбестоз нічим не відрізняється від внутрішньотканинного фіброзу, 

спричиненого іншими факторами, окрім присутності азбесту у формі 

азбестових тілець, які видно у світловий мікроскоп, або у вигляді 

некапсульованих волокон, котрі є настільки тонкими, що виявляються лише 

при електронній мікроскопії. Азбестові тільця можуть розташовуватись в 

потовщених альвеолярних перегородках, в просвіті дрібних бронхів, 

бронхіол. Центральна частина азбестового тільця складається з 

голкоподібного волокна завтовшки 0,5-1,0 мкм і завдовжки понад 10 мкм, 

оточеного аморфною оболонкою у в 2-3 мкм, яка складається з аморфного 

гелю, що утворюється при частковому розчиненні волокна [79-81].  

До ускладнень азбестозу відносять розвиток раку легенів та утворення 

мезотеліом, які при даному типі пневмоконіозу зустрічаються в 10-100 разів 

частіше, ніж у інших людей. Рак легенів, пов’язаний із азбестозом, вдалось 

виявити після прийняття норм, які регулювали допустимі рівні концентрації 

азбестового пилу. Оскільки ступінь впливу азбесту знизився (а разом із ним і 

ризик загибелі від азбестозу), працівники могли прожити достатньо довго 

для того, щоб у них встигнув розвинутись рак. Зазначимо, що розвиток раку 

легень у індивідуумів, які підпадали під дію азбесту, може бути спричинений 

більш ніж одним патогенним механізмом. Мезотеліоми розвиваються з 

мезотелію, який вкриває серозні оболонки. Приблизно дві третини 

мезотеліом виникають у плеврі, біля одної п’ятої – у очеревині, у той час як 

перикард і tunicavaginalis піддаються злоякісним переродженням значно 

рідше. Якщо для відчутного зниження ризику виникнення доброякісних 

новоутворень достатньо встановити певні норми дозволеної концентрації 

азбестових волокон на одиницю об’єму, то для попередження виникнення 

мезотеліом таких заходів не достатньо. Дослідники не дійшли єдиної думки з 

приводу порогового рівня концентрації азбесту, який може спричинити 

виникнення мезотеліоми [82, 83]. Якщо ж такий рівень взагалі існує, на 

сьогоднішній день його неможливо кількісно виміряти. Хоча була відмічена 
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лінійна залежність збільшення кількості випадків захворювання із 

збільшенням дози волокон, проте відомі випадки виникнення мезотеліом 

після короткочасної, низької за рівнем та побічної дії азбесту [78, 83-84].   

Деякі дослідження продемонстрували, що вплив азбесту також 

збільшує ризик виникнення нереспіраторних форм раку [34, 35, 85-92]. 

Наприклад, серед найбільш імовірних причин раку шлунково-кишкового 

тракту може бути заковтування забрудненого азбестом мокротиння із 

дихальних шляхів, а раніше (перш, ніж були прийняті певні заходи для 

захисту) і безпосереднє забруднення продуктів харчування на робочих 

місцях. Також висловлювались певні думки, що імовірнісною причиною 

могли бути високі рівні азбесту у питній воді. Рівень збільшення 

захворюваності на рак шлунково-кишкового тракту, пов’язаний із впливом 

азбесту, в деяких випадках дійсно був статистично значущим. Однак 

величини цього збільшення, як правило, доволі незначні та можуть бути 

пов’язані з іншими факторами ризику [88, 91, 92].  

Незважаючи на існуючи беззаперечні докази небезпечності азбесту для 

організму, проблема його використання у нашій країні, як і у багатьох інших 

країнах світу, залишається відкритою. Нещодавно питання про повну 

заборону азбесту знову було розглянуто на нараді країн-членів 

Європейського бюро ВООЗ щодо питань оточуючого середовища та 

здоров’я, яка відбулась 30 квітня 2015 року. Але, справа у тому, що в Україні 

широко використовуються азбестовмісні матеріали: гальмівні колодки та 

диски зчеплення у автомобілях; теплоізоляційні матеріали; асфальт та 

шифер, які містять азбестові волокна. При такому масштабному 

розповсюдженні азбестотехнічних виробів, досягти їх повного вилучення 

неможливо. На жаль, існуючи на сьогодні замінники азбесту, є дорожчими, 

менш ефективними, а їх біосумісність є ще менш вивченою, аніж вплив 

азбесту. У таких обставинах, на сьогодні, в нашій країні діє повна заборона 

амфіболу та контрольоване використання хризотилу.  
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Встановлення норм контролю використання хризотилу потребує 

ґрунтовного вивчення його біологічного впливу. Більшість проведеного 

моніторінгу щодо розпоширення азбестозів та викликаних дією азбестових 

волокон мезотеліом містять дослідження 10-30 річної давнини [73, 84, 93-96]. 

Тобто в них описані такі умови роботи з азбестом, які наразі заборонені у 

більшості країн. З таких джерел важко достеменно встановити причини 

виникнення патологічних змін. Лабораторні дослідження, що проводяться 

останнім часом, дають змогу більш точно порівняти ефекти від дії азбестових 

волокон [20, 33, 60, 66-69, 97- 99], проте із-за різниці в їх експериментальних 

протоколах (різне дозування, різна довжина волокон у зразках), результати 

таких досліджень важко стандартизувати. 

Отже, наголосимо, що для оцінювання ризиків використання азбесту 

необхідно: 1) враховувати всі можливі шляхи потрапляння азбестових 

волокон в організм, відповідно вивчити реакції різних тканин та клітинних 

популяцій на їх дію; 2) досліджувати не лише умови впливу високих 

концентрацій азбестових волокон, а й ефекти, викликані одноразовим 

контактом організму із волокнами. Окрім того, зауважуючи, що найтяжчі 

зміни викликають довгі волокна, більше 5 мкм в довжину [67], то для 

порівняння біологічного впливу амфіболу та хризотилу, на нашу думку, 

експериментальні протоколи варто було б стандартизувати таким чином, щоб 

у зразках азбестових волокон містились однакові за типом довжини волокна. 

Таким чином, вважаємо необхідним відмітити, що для запровадження 

контрольованого використання хризотилу, варто провести ряд додаткових 

досліджень з урахуванням вищезгаданих зауважень. 

Щодо вивчення тератогенних ефектів, спричинених дією азбестових 

волокон, у науковій літературі містяться беззаперечні відомості щодо 

спроможності різних видів азбесту долати плацентарний бар'єр [36, 37]. 

Однак, у таких дослідженнях (навіть останніх років) увага приділяеться лише 

видимим зовнішнім та скелетним дефектам розвитку, наприклад, деформації 

кінцівок[38]. Отже, на нашу думку, залучення гістологічних методів 
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дослідження дозволило б отримати більш ґрунтовні знання стосовно реакції 

різних тканин та органів зародків на вплив азбестових волокон. 

1.2. Свідчення про дію вуглецевих нановолокон на біологічні 

об’єкти 

Після катастрофічних наслідків для здоров’я в результаті широкого 

поширення азбесту (який в минулому, так само як і нанотехнології сьогодні, 

був розцінений як універсальний матеріал з надзвичайними властивостями) 

стрімке розповсюдження та використання вуглецевих нановолокон (НВ) 

викликає серйозні хвилювання щодо їх безпечності. Вважається, що НВ 

потенційно здатні поводити себе як волокна азбесту, завдяки їх структуровій 

подібності. Так, довгі НВ (більше 5 мкм) демонстрували схожий з азбестом 

біологічний вплив, викликаючи запальні реакції в тканинах [9]. Досить 

цікавими виявились дослідження із задіянням двох різних типів НВ. Жорсткі 

та прямі НВ (схожі на амфіболові волокна) викликали суттєві патологічні 

зміни в тканинах, а закручені гнучкі НВ (подібні до волокон хризотилу) 

виявились біосумісними [4]. Таким чином, структурова схожість НВ й 

азбестових волокон активно обговорюються вченими впродовж останніх 

років [8-31]. 

На перший погляд будова НВ виглядає нескладною. Вуглецеві 

нановолокна – це циліндричні структури, які складаються з одного або 

декількох графітових шарів з гексагональною організацією вуглецевих 

атомів та мають діаметр від 1 до 100 нм і довжину – від декількох нанометрів 

до декількох мікрон [49]. Означені розміри за визначенням, яке 

використовується Міжнародною організацією по стандартизації (ISO), 

дозволяють класифікувати НВ як наноматеріали. Таким чином, НВ 

поєднують у собі властивості як наночастинок, так і волокнистих структур 

[49, 100]. 

Як уже зазначалось, завдяки унікальним властивостям і універсальності 

вуглецю, наноматеріали на його основі все більше і більше 

використовуються у найрізноманітніших інженерних та медичних 
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сферах.Беззаперечним є той факт, що внанооб’єктах діють закони, не 

властиві макрооб’єктам. Їх розуміння відкриває широкі перспективи 

цілеспрямованого одержання матеріалів із новими властивостями 

(надзвичайно висока механічна міцність; новітні спектральні, електричні, 

магнітні, хімічні, біологічні характеристики). Вже тепер нанотехнологічні 

підходи застосовуються не лише у наукових дослідженнях, а й у 

промисловості: мікроелектроніці, енергетиці, при виготовленні нових 

композиційних і конструкційних матеріалів, у будівництві; на підприємствах  

хімічної, парфумерної та харчової спрямованості [101-104]. Широкі 

перспективи для використання нанопродуктів відкриваються у медицині: 

покриття для штучних суглобів, лікування дефектів кісток, адресна доставка 

ліків, розвиток генної та молекулярної інженерії [4, 31, 50, 57, 104-107]. 

Значна користь очікується від застосування нанотехнологій в області 

охорони довкілля – це, насамперед, розробка і впровадження 

високоефективних фільтрів для виробничих відходів [4, 108-110].  

Застосування вуглецевих нановолокон у медицині, біології та 

ветеринарії заслуговує на окрему увагу. Зокрема, мова йде про транспорт 

ліків, що вимагає приєднання різних функціональних груп до їх зовнішньої 

поверхні. Такі модифіковані вуглецеві нанотрубки використовуються в 

адресній доставці препаратів до різних типів клітин завдяки селективному 

транспорту через мембрану. (протеїн-функціоналізовані вуглецеві 

нанотрубки здатні перетинати клітинну та ядерні мембрани) [1, 112]. 

Порівняно з класичними системами доставки, такими як ліпосоми чи 

пептиди, нановолокна мають більшу ефективність. Стабільність та гнучкість 

нановолокон забезпечують тривалий час циркуляції і біоспорідненість. 

Важливо те, що використання нановолокон може подолати проблему 

розчинності, бо велика кількість речовин, котрі імовірні для застосування в 

якості ліків, є нерозчинними у воді[1, 51]. В цілому, використання 

нановолокон у майбутніх генераціях систем доставки ліків може підсилити 
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чутливість діагностики в медицині, збільшити ефективність медикаментів та 

знизити їх побічні впливи. 

У медицині наноматеріали також задіяні для створення біосумісних 

імплантантів, удосконалення шовних і перев’язочних засобів тощо [9, 106]. 

З огляду на кількість відомих наноматеріалів і те, що обсяги їх 

виробництва та сфери використання постійно розширяються, суспільство має 

орієнтуватись у ступенях ризику при роботі з ними та вибудувати дієву 

систему заходів індивідуальної і колективної безпеки. Обсяги поширення 

нанопродуктів вражають, з такими рівнями інвестицій у цю галузь не дивно, 

що постають питання про потенційну токсичність наноматеріалів [1, 3, 4, 12, 

13, 23, 24, 44, 113-119]. 

НВ виробляються великою кількістю різних компаній по всьому світові 

з використанням різноманітніших процедур, внаслідок чого вони містять 

різну кількість домішок і в подальшому підлягають широкому спектру 

способів обробки. Поза тим однорідність між зразками НВ з одного і того ж 

джерела може також відрізнятись [1, 13, 114]. 

Токсичні властивості вуглецевих нановолокон залежать не тільки від 

властивостей самого матеріалу, але і від їх здатності до агрегації та 

диспергіювання, в тому числі й після проникнення в організм (наприклад, у 

легені та кров) [30]. Також було продемонстровано, що токсичний ефект від 

дії нановолокон залежить від їх довжини і проявляється помітніше у випадку 

більш довгих волокон [9]. 

Додаткову небезпеку несуть частинки, які захоплюються 

нановолокнами в процесі їх виробництва [49, 50]. Розрізняють три основних 

класи домішок: металічної, органічної природи, а також залишкові частинки 

опірної матриці-підкладки. Металічні домішки – це, як правило, іони заліза, 

хоча широкий спектр способів синтезу передбачає наявність великої 

кількості методик з використанням різних металів. Відсоток залишкових 

металів може варіювати від декількох до десятків відсотків від загальної 

маси НВ. Головну небезпеку у цьому випадку складає відсутність 
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можливості передбачити поведінку таких іонів, а саме ступінь їх хімічної 

активності або, навпаки, інертності, та можливість окислення, які будуть 

залежати від дії оточуючого середовища. Залишкові частинки опірної 

матриці-підкладки у більшості випадків являють собою силікати чи оксиди, 

здатні витримати жорсткі умови реакцій синтезу НВ. Отже, вони є досить 

стійкими, відповідно існує можливість того, що вони будуть перешкоджати 

процесам природної утилізації НВ у біологічних системах. Стосовно 

органічних залишків, вважається що поствиробнича остаточна обробка 

видаляє органічні рештки, які відносно легко розщеплються. Проте на 

сьогодні не розроблені методики, які б дозволяли забезпечити повну очистку 

від органічних домішок [45, 47, 49, 50, 104, 114, 120]. Скануюча та 

просвічуюча електронна мікроскопії можуть вказати на наявність певних 

домішок, а також надати уявлення про приблизні розміри об’єктів [121], тим 

не менш, обидва методи мають суттєвий недолік – за їх допомогою можна 

перевірити лише невелику кількість зразків, тому їх використання при 

масштабному виробництві практично неможливе.  

Одним із кінцевих етапів при виробництві НВ, який також має 

безпосередній вплив на їх токсичність, є їх функціоналізація, тобто 

модифікація НВ з метою надання їм контрольованих властивостей. 

Розрізняють два типи функціоналізації: фізичну (або нековалентну) і хімічну 

(ковалентну або іонну). Головна відмінність фізичної функціоналізації від 

хімічної в тому, що у першому випадку між поверхнево-активною 

речовиною (ПАР) і НВ не відбувається утворення хімічного зв’язку, а наявні 

лише слабкі фізичні (нековалентні) взаємодії, наприклад, утворення Ван-дер-

Ваальсових зв’язків. Використання ПАР може перешкоджати агрегації НВ, 

сприяти розчиненню у відповідних цільових середовищах. Проте, як 

правило, речовини, що використовуються у якості ПАР, мають певний 

ступінь власної токсичності, що перешкоджає їх застосуванню у медицині. 

Спектр хімічних груп, що з’єднуються з НВ, надзвичайно широкий і 

залежить лише від мети наукових досліджень та розробок, дозволяючи 
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використовувати НВ як для потреб діагностики (наприклад, причеплення 

флуоресцентних міток), так і для терапії (адресна доставка ліків). Проте, як 

показують дослідження, цей тип функціоналізації також впливає на токсичні 

ефекти НВ [2, 122,123]. 

Останнім часом в літературі з’являється все більше досліджень, в яких 

винайдені способи постсинтетичної обробки НВ суттєво знижують 

цитотоксичний ефект від дії чистих, необроблених НВ. Так, нановолокна, 

модифіковані приєднанням білкових функціональних груп, можуть 

проникати через клітинну мембрану і акумулюватись у цитоплазмі, не 

чинячи токсичної дії на клітину [104, 122, 123]. Окрім того, вченим вдалось 

модифікувати НВ таким чином, щоб вони підвищували життєздатність 

стовбурових клітин в зразках пуповинної крові [124].  

У фармакокінетиці наноматеріалів також існує ряд проблемних питань. 

Наприклад, зниження показників адсорбції нанооб’єктів для успішного 

проходження по судинах може знизити їх адсорбцію на цільових тканинах, 

що може привести до розгалуження маршрутів проходження НВ в організмі, 

тож автоматично виникає проблема їх потенційного накопичення у певних 

тканинах. Це, відповідно, зумовлює необхідність пошуку способів їх 

утилізації [30, 47, 48]. 

Відповідність масштабів нанооб’єктів масштабам клітинних органел і, 

навіть, їх структурних компонентів також викликають серйозні побоювання у 

токсикологів, оскільки подібність у розмірах надає можливість синтетичним 

частинкам взаємодіяти (у деяких випадках і конкурувати) з природними 

частинками в межах біологічних систем [4, 57, 113, 125]. Залежність 

токсичностіНВ від розмірів стала предметом вивчення у багатьох 

дослідженнях. Так було встановлено, що діаметр багатостінних нановолокон 

може бути критичним фактором, який викликає прояв їх канцерогенності. 

Так, нановолокна малого діаметру (до 50 нм) виявились більш токсичними, 

аніж товсті нановолокна (більше 50 нм). Проте найбільшу руйнівну дію на 

клітини чинили змішані нановолокона, зразки яких містили нановолокна 
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широкого діапазону діаметрів [8]. Окрім впливу діаметрів в літературі 

містяться дані щодо впливу довжини нановолокон на їх здатність викликати 

патологічні реакції в тканинах. Зауважуючи, що наразі активно ведеться 

розробка нейронних імплантів на основі наноматеріалів, було досліджено 

реакцію нервової тканини на вплив НВ. Було відмічено, що введення довгих 

НВ (більше 5 мкм у довжину) викликає появу тривалого локального 

запалення як і у випадку з дією азбестових волокон на легені та очеревину. 

Проте короткі НВ не спричиняли істотного впливу на оточуючі клітини та 

тканини [9]. Цікаві дані отримані при вивченні залежності токсичних ефектів 

наноматеріалів та їх здатності до агломерації. Для наночастинок срібла було 

продемонстровано, що поодинокі наночастинки (піддані ультразвуковій 

обробці) чинили набагато більший руйнівний ефект, аніж їх 

агломерати [126]. В експериментах із задіянням НВ спостерігався 

протилежний ефект. За результатами іnvitro досліджень добре 

диспергованіНВ (завдяки обробці специфічними хімічними диспергаторами) 

проявляли меншу цитотоксичність ніж азбест, а скручені у вигляді канату 

агломерати НВ проявили найбільший руйнівний вплив на клітини [30]. Ще 

однією групою дослідників було показано, що ніяких суттєвих відмін у 

токсичності цілого ряду наноматеріалів не спостерігалось при вивченні 

зразків із різними розмірами наночасточок в них [127]. Таким чином, хоча 

певні види наночастинок демонструють залежність розмірів та біологічних 

ефектів, на жаль, узагальнити такий висновок для всіх наноматеріалів не 

можна. Отже продовження досліджень за даним напрямком вивчення стало б 

вельми важливим для кращого розуміння механізмів нанотоксичності. 

Не зважаючи на велику кількість досліджень у вимірі вивчення 

фармакокінетики наноматеріалів, в ході проведення подібних експериментів 

не були витримані всі норми і параметри контролю, обґрунтування щодо 

доцільності застосування певних концентрацій, термінів інкубації, характеру 

та кількості цільових біологічних систем. Тож отримані таким шляхом 

результати не можна однозначно інтерпретувати і рекомендувати для 
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безпечного застосування для потреб медицини. Однак процес накопичення 

інформаційних даних триває.  

Важливим надбанням стало визначення факторів, здатних викликати 

пошкодження в тканинах, органах або організмі в цілому. До таких факторів 

відносят[1, 44]: 

 - високий показник питомої поверхні (відношення площі частинки до її 

маси), який забезпечує більшу площу контакту з клітинними 

мембранами,чим обумовлює ефективну адсорбцію речовин і впливає на їх 

транспорт; 

 - високий показник часу утримання (низька мобільність в тканинах, 

тривалий час виведення з організму): більший час контакту надає більшу 

можливість викликати пошкодження; 

 - високий індекс реакційної здатності – реакційна здатність 

взаємопов’язана з показником питомої поверхні, неоднорідністю 

(дефектністю) матеріалу, а також його хімічною чистотою (наприклад, 

наявністю наночасточок токсичних металів). 

Враховуючи основні шляхи проникнення НВ в організм людини і 

тварин (вдихання, контакт зі шкіряним покривом та зі слизовими 

оболонками, споживання їжі та води; експериментальне введення під шкіру, 

у ШКТ і кров), серед основних напрямків вивчення біологічного впливу 

нановолокон можна виділити легеневу токсичність, вплив на шкіру та 

цитотоксичність. Нещодавна з’явився зовсім новий курс дослідження 

нанотоксичності – виявлення ембріотоксичності наноматеріалів  

Легенева токсичність. Результати експериментів, проведених 

останніми роками, показали, що вуглецеві нановолокна можуть викликати 

ефекти, аналогічні дії азбестових волокон [8-10, 12, 13, 19-21, 23, 25]. На 

початкових етапах проведення експериментів за даним напрямком 

порівнювались ефекти від дії багатошарових НВ та азбестових волокон [8, 

11, 14, 15, 17, 19-21] . Наприклад, в експерименті, запропонованому Takagi А. 

лабораторні миші впродовж 6 годин вдихали повітря, яке містило аерозолі 
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багатошарових НВ (насправді це була суміш агломератів з розмрами більше 

10 мкм і окремих нановолокон довжиною не менше 100 нм). Тканини легень 

вивчались наступного дня, через 2, 6 і 14 тижнів. Через день після інгаляції 

НВ були виявлені у макрофагах і в клітинах субплевральної області. 

Нановолокна залишались поблизу плеври і мезотелію впродовж декількох 

тижнів, деякі – протягом 14 тижнів. Мезотеліома росте дуже повільно, тому її 

не можна виявити навіть через 14 тижнів, проте у дослідних тварин 

спостерігався субплевральний фіброз (поява рубців). Велика доза НВ 

викликала помітний «ріст» фіброзів через 2 та через 6 тижнів після інгаляції. 

При використанні малих доз нановолокон подібних ефектів не 

спостерігалось. Контрольний експеримент був проведений із наночастинками 

сажі. Шкідливої дії у цьому випадку не спостерігалось. Одним з можливих 

пояснень отриманих результатів може бути те, що дрібні частинки сажі та 

короткі нановолокна легко виводяться з тканин легень, а довгі нанотрубки 

можуть затримуватись і з часом викликати патологічні ефекти. Той факт, що 

далеко не у всіх курців чи шахтарів виникають мезотеліоми, хоч вони і 

вдихають великі кількості часточок, свідчить про те, що, імовірно, ці 

часточки (так само, як і короткі нановолокна) видаляються із легень та 

організму через горло і ротову порожнину. Дослідники відмічають, що 

волокна азбесту викликають запалення плеври та дифузний фіброз, а 

багатошарові НВ, за їх даними, призводять до іншої патології – локального 

субплеврального фіброзу[5, 11]. 

Останнім часом з’явились роботи, в яких шкідливий вплив на тканини 

легень був продемонстрований і для одношарових наново локон [22, 23, 30]. 

Він полягав в індукції фіброзів з відкладеннями колагенових та еластичних 

волокон, що, врешті-решт, призводило до зниження легеневої функції та 

збільшення сприйнятливості до інфекцій. Також було відмічено, що 

морфологія та поверхневі властивості частинок впливають на їх токсичність, 

викликаючи інтерстеційні набряки, некрози епітелію слизової дихальних 

шляхів та альвеолярних перегородок [24, 128]. Також у багатьох роботах 
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було заявлено, що різні типи нановолокон здатні викликати явище 

«фрустованого» фагоцитозу: при фагоцитуванні занадто довгих нановолокон 

декілька макрофагів об’єднуються разом та утворюють гігантську клітину 

чужорідного тіла, яка через деякий час започатковує гранульому [5, 6].  

Окрім робіт, присвячених процесам накопичення наночастинок, які 

призводять до запальних процесів, закупорки кров’яних судин, змін у 

дихальних процесах та у ритмі роботи серця, в літературі містяться дані 

щодо впливу наночасточок на функції легеневої рідини [51]. 

З огляду на патологічну дію азбестових волокон дуже часто в 

експериментах з вивченням впливу нановолокон на легені одночасно 

досліджується і мезотелій очеревини (при внутрішньочеревному введення 

НВ). В таких експериментах, як правило, використовують одноразове 

введення зразка НВ, після чого встановлюють досить тривалий термін 

дослідження (90 діб, рік тощо). Серед результатів найчастіше спостерігається 

утворення епітеліоїдних гранульом з мезотелію очеревини [18, 19, 27, 129]. 

Отже, вуглецеві наночастинки, в залежності від способу потрапляння їх 

у організм (інгаляція, пероральне введення), проявляють різну токсичну 

активність. Одношарові та багатошарові НВ відрізняються ступенем 

цитотоксичності. Загалом же, усі отримані результати не мають 

однозначного трактування, оскільки дослідження проводились на різних 

експериментальних об’єктах, на різних групах тканин та клітинних 

популяцій, вони не включають даних про можливий вплив на хід 

експерименту побічних факторів(наприклад, різне виробництво зразків 

досліджуваних нановолокон). Тому, на жаль, незважаючи на величезну 

кількість досліджень з використанням вуглецевих наноматеріалів, вони не є 

стандартизованими, важко порівнювати отримані результати. 

Вплив на шкіру. В літературі багато уваги приділяється взаємодії 

наночастинок зі шкірою. Вона є унікальним об’єктом, оскільки становить 

першочерговий бар’єр для впливу наночасточок при їх виробництві та 

застосуванні. До того ж, шкіра може асимілювати наночасточки у шарах 
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епідермісу без їх фагоцитування. В серії дослідів на кератиноцитах людини 

були показані різні ступені зниження життєздатності клітин, а також різні 

рівні секреції ними маркерів запалення (інтерлейкінів). Ультраструктурна 

оцінка результатів дозволила виявити локалізацію НВ у 

внутрішньоплазматичних гранулах [15]. За допомогою просвічуючої 

електронної мікроскопії були знайдені численні вакуолі в цитоплазмі клітин, 

що містили багатошарові НВ [52, 53]. Групою дослідників порівнювались 

ефекти від впливу очищених НВ та нановолокон із різноманітніми 

домішками [16]. Результати деяких досліджень виявили ознаки дерматитів і 

гіперкератозів, що демонструє можливість проникнення наночасточок у 

глибинні шари епідермісу. Підвищені концентрації одношарових НВ 

призводили до зміни морфології цитоплазматичних органел. Також був 

виявлений вплив нановолокон на елементи цитоскелету і компоненти 

везикулярного транспорту[130-132]. Таким чином, отримані наукові дані 

свідчать про складність клітинної відповіді на дію НВ. Загалом же, усі 

отримані результати не мають однозначного трактування, оскільки різні 

модифікації поверхні НВ зумовлюють різні їх адсорбційні властивості, 

шляхи проникнення в глибинні шари шкіри, взаємодію з клітинами тощо. 

Окрім того, свідчення про наявність більш складних, ніж проста дисперсія, 

відносин в системі розчинник-НВ, також додатково ускладнюють 

інтерпретацію результатів. 

Цитотоксичність. Дослідження цитотоксичності вуглецевих 

наночасточок включають широкий спектр експериментів, спрямованих на 

вивчення різних типів клітинної відповіді. Було показано, що одношарові НВ 

здатні інгібувати ріст клітин. Вони індукують зниження адгезійної здатності 

клітини, змінюючи поверхневі характеристики плазмалеми. Таким чином 

клітини, які провзаємодіяли з нановолокном, ізолюються від інших клітин та 

припиняють свій ріст [133]. Цитотоксична дія очищених нановолокон на 

нейтрофіли проявляється в помітному прискоренні синтезу фактора некрозу 

пухлин, а також в зниженні життєздатності клітин [134]. Цитотоксичність 
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хімічно модифікованих НВ прямо пов’язана з причепленими до їх поверхні 

функціональними групами, які можуть сприяти проникненню токсичних 

молекул в клітину [135]. Ряд експериментів продемонстрував саме 

механічну, а не хімічну природу пошкоджень мембран. Однією з показових 

робіт було дослідження  з використанням культур E.coli. Бактерії впродовж 

години піддавались обробці високоочищеними нановолокнами, в результаті 

чого більша частина мікроорганізмів загинула. Автори роботи стверджують, 

що очищені нановолокна токсичні і для клітин людського організму [136]. 

Серед можливих механізмів цитотоксичної дії виділяють декілька 

основних напрямків. Було висунуте припущення, що дія НВ призводить до 

дестабілізації мембран, в тому числі і лізосомальних[137, 138].А ушкодження 

мембран в кінцевому рахунку викликає апоптичну або некротичну загибель 

клітин [138]. Іншій групі дослідників вдалось продемонструвати, що 

потрапляння НВ в клітину призводить до зниження мітохондриіального 

мембранного потенціалу, що викликає появу активних форм кисню [139-

141]. Високий рівень активних форм кисню є показником окисного стресу та 

може призвести до пошкодження клітин, змінюючи структуру білків, 

руйнуючи ДНК, заважаючи механізмам сигналізації клітин [142]. 

Ембріотоксичність. Враховуючи задокументовані можливості волокон 

азбесту та вуглецевих нановолокон значно поширюватись в організмі, а 

також той факт, що обсяги виробництва нановолокон постійно зростають, і 

тісний контакт людини та інших біологічних об’єктів із означеними 

материіалами є невід’ємним, то для започаткування подібних досліджень із 

залученням ембріональних тканин та органів, на нашу думку, є вагомі 

підстави.  

Даний науковий напрямок зовсім новий. В літературі міститься лише 

декілька опублікованих робіт. З них відомо, що певні типи НВ здатні 

викликати тератогенні ефекти. Проте, на жаль, дослідження їх тератогенності 

включають переважно макроскопічне виявлення вад розвитку та реакцію 

судин (плацентарного кола у ссавців, та хоріо-алантоїсної мембрани у птахів) 
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[126, 127, 143-148]. Проте відомо, що структурні порушення клітин та тканин 

передують зовнішнім проявам патологічних процесів. Отже, для того, щоб 

отримати уявлення про специфіку реакцій організму обраної ембріональної 

моделі (особливо на початкових етапах дії). Отже, для того, щоб отримати 

уявлення про специфіку реакцій організму обраної моделі (особливо на 

початкових етапах дії НВ), доцільним було б, на нашу думку, залучення 

гістологічних методів дослідження для вивчення ембріотоксичності 

наноматеріалів.  

1.3. Характеристики основних етапів ембріогенезу курки у зв’язку 

із використанням курячих ембріонів у медико-біологічних дослідженнях 

Курячий зародок є класичним об’єктом вивчення закономірностей 

ембріонального розвитку. У структуровій побудові яйця передбачене усе 

необхідне для повного розвитку нового організму. У птахів яйця надзвичайно 

багаті на жовток, а курячий ембріон перебуває під захистом складного 

комплексу яйцевих оболонок [149].  

Специфіка даної роботи передбачає детальне вивчення процесів, які 

відбуваються в організмі зародка, а також можливий вплив на їх перебіг 

різних інтродукованих речовин. Тому вважаємо необхідним навести доступні 

в літературі дані щодо гістологічної побудови тих органів та структур 

курячого зародка, які були предметом вивчення у 

представленомудослідженні.  

Особливості будови кровоносної системи курячого ембріону. 

Оскільки головними шляхами поширення введених речовин в тілі ембріона є 

судинне русло, вважаємо доцільним зупинись на цьому питанні докладніше.  

Кровоносну систему зародка, як правило, поділяють на три кола 

кровообігу: жовткове, інтраембріональне (внутрішньоембріональне) і 

алантоїсне.  

Жовткове коло складається з жовткових судин, які формують 

капілярний шар на поверхні жовтка. Ці судини адсорбують поживні 

речовини та воду з жовтка і транспортують їх у тіло зародка [150]. На 
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початкових стадіях жовткові судини поглинають також і кисень, який 

пройшов крізь пористу шкаралупу і у розчиненому вигляді знаходиться у 

білку яйця. Жовткові судини починають формуватись як кров’яні острівці на 

поверхні жовтка, які поступово поглиблюються, утворюючи кишеньки, 

надалі – канали, і, в кінцевому рахунку, ці канали перетворюються на 

судини. В той же час у тілі зародка від каудального кінця серця починають 

рости пупково-брижові вени, а від аорти – пупково-брижові артерії. Жовткові 

та пупково-брижові судини ростуть у напрямку один до одного, і їх злиття 

починається приблизно з 33 години інкубації.  

До внутрішньоембріонального кровообігу відносять усі судини, які 

розташовуються в тілі зародка. Магістральні судини починають формуватись 

після того, як серце буде готове до початку серцебиття [151, 152].  

На третю або четверту добу інкубації зародок потребує більшої 

кількості кисню, ніж постачається через жовткові капіляри. Для 

транспортуваннядостатніх об’ємів кисню починає використовуватись 

алантоїсне коло кровообігу. Алантоїс є провізорним органом, який починає 

формуватись як відгалуження заднього відділу кишечника. Він залишається 

з’єднаним з ембріоном за допомогою алантоїсної ніжки. Зі збільшенням 

розмірів ембріону алантоїс притискається до внутрішньої поверхні 

шкаралупи, таким чином капіляри можуть безпосередньо поглинати кисень, 

що проходить крізь пори шкаралупи. До алантоїса недалеко від місця 

розташування алантоїсної ніжки підходить алантоїсна артерія, яка є 

відгалуженням аорти. Насичена киснем кров від алантоїса повертається до 

серця через алантоїсну вену, котра впадає у венозний синус [153].   

Будова жовткового мішка курячого зародка. Враховуючи обраний в 

нашому експерименті спосіб введення волокнистих речовин (у жовтковий 

мішок) окреслимо наявні дані щодо його гістологічної будови.  

Жовтковий мішок структурово неодноманітний, що пояснюється 

кількома важливими функціями, які він виконує впродовж ембріогенезу. 
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Перш за все, жовтковий мішок відповідає за живлення зародка, формування 

жовткового кола кровообігу та утворення первинних статевих клітин.  

Жовтковий мішок є похідним позазародкової ентодерми і 

позазародкової мезодерми (вісцеральний листок спланхнотома), яка є 

джерелом розвитку позазародкової мезенхіми. Першою ознакою того, що в 

стінці жовткового мішка почалось закладання клітин крові та кровоносних 

судин є поява в ньому окремих щільних скупчень мезенхімальних клітин, які 

називаються кров’яними острівцями. Поодинокі на початку, вони швидко 

збільшуються у кількості. Їх диференціація залежить від взаємодії між 

спланхнотичною мезодермою та ентодермою. В подальшому острівці 

з’єднуються між собою клітинними тяжами, ідентичними їм за будовою. 

Периферичні клітини острівців, сплощуються, видовжуються, 

перетворюються в ендотеліальні, які з’єднуються своїми краями та формують 

сітку судин. Ентодермальні клітини жовткового мішка переробляють 

макромолекули складових жовтка і транспортують поживні речовини у кров. 

Центральні ж клітини набувають властивостей кровотворних стовбурових. В 

середині новоутворених судин накопичується рідина, яка є середовищем для 

розвитку майбутніх клітин крові.  

Жовтковий мішок є центром високої метаболічної активності. Його 

структурно-функціональна одиниця представлена кров’яним острівцем, 

оточеним ентодермальними клітинами. Формування у центрі острівця 

кровоносної судини з вистеленими ендотеліоцитами стінками і заповненим 

гемопоетичними клітинами просвітом поєднує процеси ангіогенезу та 

гемопоезу (гематогенезу) в часі. Сформовані центральні кровоносні судини 

кров’яних острівців сполучаються із жовтковим колом кровообігу [154, 155]. 

Особливості розвитку та функціонування печінки курячих 

ембріонів. Як відомо, печінка закладається в середині третьої доби розвитку 

курячого ембріону у вигляді вип’ячування стінки тієї частини травного 

каналу, яка пізніше диференціюється у дванадцятипалу кишку [149]. На 
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ранніх етапах розвитку в печінці зародка добре помітні розгалужені клітинні 

тяжі, що в подальшому утворюють її паренхіму. 

Печінка є вельми важливим органом, який не лише у дорослої птиці, а 

й в організмі ембріона виконує низку важливих функцій. Однак, у зв’язку з 

різнотерміновим розвитком специфічних структур в ембріогенезі, початок їх 

функціонування неможе бути одночасним. Так, формування жовчних 

капілярів відбувається на шосту добу інкубації, нейтралізація шкідливих 

продуктів розпаду поживних речовин починається з 7-8 доби, з 10 доби 

печінка бере участь в обміні ліпідів, а з 12 – глікогену [156-158]. 

Особливості функціонування нирок курячих зародків. Наявні в 

літературі дані щодо розвитку нирок у курячих зародків обмежуються 

вивченням послідовного функціонування про-, мезо- та метанефросу. Відомо 

також, що функціонування остаточної нирки курячого зародкана кінцевих 

етапах ембріогенезувідрізняється від роботи нирок у дорослої птиці. У 

зародка первинна сеча з клоаки потрапляє в алантоїс, в якому знову 

відбувається реабсорбція води. В ньому реабсорбується вся вода з сечі, в 

результаті чого вона згущується, перетворюючись з рідини у суху речовину, 

яка відкладається зеленими пластівцями у порожнині алантоїса[159-160]. 

Морфологічна будова легень курячого ембріону. Як відомо, 

дихальна система птахів одна з найскладніших серед усіх груп тварин і 

найскладніша у хребетних. Легені птахів відрізняються від легень ссавців 

тим, що замість кінцевих альвеол, де відбувається газообмін, мають систему 

з’єднаних між собою дихальних трубок (парабронхів), через які проходить 

повітря. У найменших з них за діаметром водночас відбувається і газообмін. 

Окрім того дихальна система птахів ускладнена їх еволюційним 

пристосуванням до польоту – наявністю повітряних мішків. Останні являють 

собою розширення кінців деяких вторинних бронхів, що розростаються у всі 

частини тіла. Повітряні мішки через бронхіальні трубки вторинно 

з’єднуються з бронхами легень, що забезпечує проточну (в одному напрямку) 

систему руху повітря через легені. Повний цикл проходження повітря через 
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легені здійснюється за дві пари дихальних рухів, що складає сутність 

феномену подвійного дихання птахів. При цьому інтенсивність газообміну 

забезпечується зустрічними потоками крові та повітря у відповідних 

структурах аеро-гематичного бар’єру.  

Варто відмітити, що навіть в останні доби інкубації основна роль в 

диханні ембріону належить алантоїсу, а підвищена смертність зародків у 

перші три доби після вилуплювання пов’язана в основному зі складністю 

переходу алантоїсного дихання до легеневого. 

Отже, проаналізувавши наявні в літературі дані, ми відмітили наступні 

напрямки використання курячих ембріонів у медико-біологічних 

дослідженнях: а) як середовища для інкубації мікроорганізмів [161]; б) у 

якості біологічної тест-моделі [166]; в) як об’єкта для фундаментальних 

досліджень, спрямованих на виявлення особливостей розвитку курячого 

ембріону [154]. У більшості робіт за першими двома напрямками висновки 

базуютьсяна показниках смертності зародків [167] та на визначенні їх 

макроскопічних вад розвитку [168] за таблицями Гамбургера та Гамільтона 

[169]. Однак, на жаль, лише аналіз смертності зародків або виявлення вад 

розвитку не дає змогу зрозуміти механізми дії введених під час 

ембріогенезуречовин. Стосовно останнього напрямку, варто зауважити, що 

дані щодо гістологічної будови органів та структур ембріонів, на жаль, 

обмежуються лише ранніми строками інкубації. Проте на сучасному етапі 

досліджень із використанням курячих ембріонів виникає гостра потреба в 

залученні гістологічних методик для більш детальної та комплексної оцінки 

стану зародків. Завдяки показовості гістологічних знімків, гістологічні 

методики залучаються навіть в дослідженнях, присвячених проблемам 

експресії генів та вивченню інших молекулярних механізмів функціонування 

клітин певних органів [155]. Томунаразіактивно відбувається процес 

накопичення даних щодо гістологічної будови органів. Так, доволі детально 

наданий опис морфології органів кровотворення зародківу роботах [170, 

171]. На жаль, з приводу гістологічної будови інших систем органів в 
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літературі містяться поодинокі дані [158, 160. 161, 172]. Таким чином, 

проведення даного дослідженнявизначено актуальною потребою у вивченні 

ембріотоксичності найпоширеніших видів волокнистих матеріалів з високою 

проникаючою здатністю. Залучення гістологічних, морфометричних методик 

дослідження і ультраструктурного аналізу, а не лише макроскопічного 

виявлення видимих вад розвитку, сприятиме формуванню більш 

комплексного уявлення про тератогенні ефекти, спричинені дією волокон 

азбесту та вуглецевих нановолокон. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Опис експериментальних груп 

Для максимального зниження впливів, які не можуть контролюватись 

безпосередньо експериментаторами, матеріалом дослідження були обрані 

курячі ембріони, отримані при інкубуванні яєць лінії Хай-Лайн (Hy-Line). 

Птахи кроса Хай-Лайн на сьогоднішній день є найбільш збалансованими у 

світі за своїми виробничими показниками. Вони характеризуються відносно 

помірним споживанням кормів, невибагливістю до вітамінних і мінеральних 

режимів, стійкістю до хвороб, мають високі рівні виходу інкубаційних яєць і 

виживання курчат у перші тижні після інкубації. 

Загалом у дослідженні було задіяно 147 ембріонів., які були розділені 

на групи: 

I група – інтактна (ІГ), Об’єкти у групі (n= 20) інкубувались без будь-

якого зовнішнього втручання.  

II група – експериментальна (КГ). Об’єктам (n=44) 

вводилирозчинбіосумісного декстрану. 

ІІІ група – експериментальна (ЕГ-Х). Об’єктам (n=19) вводили 

суспензію хризотилового азбесту. 

ІV група – експериментальна (ЕГ-А). Об’єктам (n=29) вводили 

суспензію амфіболового азбесту.  

V група – експериментальна (ЕГ-НВ). Об’єктам (n=35) вводили 

суспензію вуглецевих нановолокон.  

Така біологічна модель є вельми зручною, оскільки: а) мінімалізує 

вплив екзогенних чинників на хід експерименту (курячий ембріон 

розвивається в майже повністю ізольованому від зовнішніх впливів 

середовищі); б) уможливлює invivo дослідження будь-яких матеріалів у тому 

числі тих, що не розчиняються у біологічних рідинах; в) дозволяє 

спостерігати фізіологічні та патологічні процеси в динаміці і оцінювати 
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реакції організму на матеріали на великій кількості клітинних популяцій, 

тобто уможливлює одночасне дослідження різних тканин; г) досяжна з 

організаційно-економічних позицій.  

Проводилось дослідження зародків на ранніх (до 8 доби інкубації 

включно), на середніх (до 15 доби включно) і на пізніх (після 17 доби) 

строках інкубації. Був проведений аналіз загального стану тканин та органів 

(на всіх строках інкубації), жовткового мішка (ранні та середні строки 

інкубації), печінки (ранні та середні етапи розвитку), нирок (пізні стадії 

розвитку) і легень (середні та пізні строки інкубації). 

Також варто відмітити, що за результатами проведених досліджень 

характеристики зародків в інтактній та контрольній групах (із задіянням 

декстрану) статистичноне відрізнялись (таблиця 2.1).  

Таблиця 2.1 

Порівняльна характеристика зародків інтактної  

та контрольної груп 

Параметри Якісна 

оцінка 

Кількість зародків, у % t 

Стьюдента 

t для 

р=0,95 

Наявність 

достовірної 

різниці 
ІГ КГ 

Стан 

зародків 

Мертвий 5,00%±2,9 9,09%±4,3 0,6271 

2,0003 

 

немає 

Розміри 

зародків 

Маленькі 5,00%±2,9 9,09%±4,3 0,6271 немає 

Норма 70,00%±10,2 68,18%±7,0 0,1465 немає 

Великі 25,00%±9,7 22,73%±6,3 0,1963 немає 

Стан 

судин 

жовткової 

оболонки 

Відсутні 5,00%±2,9 4,55%±1,3 0,0776 немає 

Дифузне 

запустіння 

0,00%±0,0 4,54%±1,3 1,4482 немає 

Норма 70,00%±10,2 68,18%±7,0 0,1465 немає 

Гіперемія 25,00%±9,7 22,73%±6,3 0,1963 немає 

 

Біосумісність декстрану та оптимальний підбір способу введення 

матеріалів (оскільки такий тип інтродукції не викликає травмування тканин) 

був доведений також гістологічними дослідженнями. Тому в роботі ми 

вважали доцільним порівнювати показники експериментальних груп із 

показниками контрольної групи. 
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2.2. Методика інкубації 

В даному експерименті інкубування яєць проводилось за допомогою 

побутового приладу Інка-450 (виробництва ООО «Інка», м. Харків) з 

автоматичним перевертанням яєць при температурі 37,5°С – 38,5°С. 

Стосовно інших характеристик групи схожі: мають максимально наближені 

терміни часу до закладки в інкубатор за рахунок придбання яєць на 

пташиному господарстві, де їх розвиток є синхронізованим; закладка в 

інкубатор відбувалась одночасно для всіх груп; прилади інкубатора 

дозволяли стандартизувати для усіх яєць рекомендованіумови режиму 

інкубації. 

2.3. Методика введення досліджуваних речовин в організм зародків 

Об’єктам векспериментальних групах на третю добу інкубації у 

жовтковий мішок (терміни зумовлені закономірностями розвитку 

кровоносної системи) вводили суспензії на біосумісному декстрані 

хризотилового і амфіболового азбесту, вуглецевих нановолокон. 

Розрахунок дозування був здійснений на основімінімальної порогової 

дози активованого вугілля 1 г на 70 кг, у перерахунку на вагу жовтка (22 г). 

Таким чином, доза введених речовин для кожного об’єкту складала 0,31 мг 

(тобто 14 мг/кг). 

Оскільки максимально допустима кількість рідини, яку можна вводити 

курячим ембріонам, становить 0,2 мл [149], концентрація волокнистих 

речовин у суспензії складала 1,55г/л.  

Як відомо, матеріал не можна вводити в організм у сухому вигляді. В 

якості розчинника (стабілізатора) 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 декстрані 40 

(Реополюглюкин-Новофарм), виробництва фірми «Новофарм-Біосинтез». За 

фармакологічною дією він є плазмозамінником, являє собою полімери 

глюкози, які синтезуються із сахарози бактеріями Leuconostoc mesenteroides. 

Самі декстрани не токсичні; екскретуються нирками в незмінному вигляді;не 
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беруть участі у вуглеводному обміні; запобігають агрегації формених 

елементів крові та часточок, що входять до складу суспензій, за рахунок 

наявності у своєму складі поверхнево активних речовин. 

Стерилізація матеріалу (інтродукованих волокон) здійснювалась за t = 

120ºС впродовж 60 хвилин. 

Алгоритм введення матеріалу у жовтковий мішок проводили за 

методом Кокса для розмноження рікетсій (1938 р.).Місце введення 

дезінфікували спиртом, у шкаралупі над верхівкою повітряної камери 

пробуравлювали отвір, введення проводили за допомогою стерильного 

шприця, отвір в шкаралупі закривали розплавленим парафіном. 

2.4. Характеристика досліджуваних волокнистих матеріалів 

У нашій роботі були використані наступні типи інтродукованих 

волокон: 

– Азбест К-6-30, ГОСТ 12871-93 і 25984-83, SiO2 = 43 %, MgO = 40 %, 

допускався вміст домішок: FeO, Fe2O3, Al2O3, CaO. Зразки азбесту №1 і №2 

були приблизно ідентичні за хімічним складом, проте відрізнялись за типом 

волокон: зразок №1 містив хризотилові волокна, зразок №2 – амфіболові. 

– Вуглецеві нановолокна, синтезовані в Інституті хімії поверхні 

ім. О.О. Чуйка НАН України. Отримані методом каталітичного розкладення 

вуглеводів (CVD-технологія) на приладі ULVAC (Японія), який дозволяє 

отримувати переважно одностінні нановолокна з вузьким діапазоном 

діаметрів. Аналіз матеріалу був проведений на базі Інституту сорбції та 

проблем ендоекології НАН України.Діаметр окремих нановолокон варіював 

в межах 10-20 нм. Розміри нановолокон визначали за методом 

калібрувальних решіток (сіток) для електронної мікроскопії виробництва 

Selmi (Україна). 

2.5. Методика оцінки якості ембріонів 

Для проведення комплексних досліджень недостатньо вираховувати 

лише смертність та виживання зародків під час інкубаційного періоду, 

оскільки в цьому випадку не враховується фізіологічний стан ембріонів. 
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Оскільки вплив деяких введених агентів може виявитись не настільки 

сильним, щоб спричинити загибель ембріонів, провідними стають також і 

якісні характеристики стану зародків. Проте єдиної стандартизованої 

системи оцінки якості ембріонів не існує, оскільки такі характеристики дуже 

складно описувати та вимірювати. Тому внашому дослідженні задіяні одразу 

декілька методик.  

Візуальна оцінка. Для усіх зародків здійснювалось оцінювання якісних 

показників розвитку:стану ембріонів («живий» або «мертвий» за наявністю 

серцебиття) та розвитку судинної оболонки (виявлені патології були 

розділені на три групи: дифузне запустіння, гіперемія та відсутність 

(спадіння) судин). 

Вимірювання довжини зародків та визначення стадії розвитку за 

таблицями В. Гамбургера та Г. Гамільтона 

Вимірювання довжини зародків вважається найбільш практичним 

способом оцінки ступеня розвитку зародків. Зазвичай вимірюється довжина 

зародка від кінчика дзьоба до середнього пальця. 

Важливою методичною частиною при вивченні нормального розвитку 

курчати є визначення точно ідентифікованих моментів розвитку – стадій. 

Загальновизнаними для ідентифікації стадій є таблиці нормального розвитку 

курки, складені В. Гамбургером і Г. Гамільтоном (Hamburger, Hamilton, 

1951). Ці таблиці базуються на загальній оцінці зовнішніх морфологічних 

ознак.  

Для ембріонів усіх груп вираховували частоту прояву вищевказаних 

ознак (смертності, розмірів, розвитку судинної оболонки). Дані 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).  
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2.6. Опис задіяних гістологічних методів 

Здійснене вивчення матеріалу із залученням оглядової гістологічної 

методики забарвлення гематоксиліном та еозином.Відібраний матеріал для 

світлової мікроскопії фіксували у 10 %-ому розчині нейтрального формаліну, 

зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації, виготовляли парафінові 

блоки. Зафарбовування здійснювали гематоксиліном Маєра (Mayer) та 

еозином Y (тетрабромфлуоресцеїном). Виготовляли зрізи 4-6 мкм завтовшки 

на санковому мікротомі. Препарати вивчали при збільшеннях 10×4, 10×20, 

10×40, 10х100 на світловому мікроскопі «Olympus BH-2» з цифровою 

камерою «Olympus DP10» із програмним забезпеченням «Olympus DP-Soft». 

2.7. Морфометричні дослідження 

Було виміряно показник площі епітелію ниркових канальців, який 

давав змогу оцінити ступінь набряку ептіеліальних клітин. Вимірювання 

проводились за допомогою комп’ютерної програми ImageJ. Спочатку 

вимірювали площу всього канальця, а потім від неї віднімали показник площі 

просвіту канальця. За допомогою пакету Origin було встановлено, що 

розподіл у всіх групах не відповідав кривій Гаусса. Отже, в якості методу 

статистичної перевірки гіпотез був обраний U-критерій Манна-Уітні. 

2.8. Методика електронної мікроскопії 

Матеріал для електронної мікроскопії фіксували у стандартному 

фіксаторі (2 % параформ, 2,5 % глютаральдегід на 0,1 Мкакодилатному 

буфері, рН 7,4) впродовж 1-4 години, промивали в тому розчині буферу, 

додатково фіксували у 1 % розчині чотирьохокисного осмію на 0,1 М 

какодилатному буфері (рН 7,4). Зневоднювали у спиртах зростаючої 

концентрації, оксиді пропілену або ацетоні, заливали матеріал у суміш 

епоксидних смол. На ультрамікротомах УМПТ-6М (Україна) виготовляли 

напівтонкі (1-1,5 мкм) та ультратонкі (50-100 нм) зрізи, які контрастували 40 

хвилин в уранілацетаті і нітраті свинцю за Рейнольдсом (1975).Препарати 

вивчали при збільшеннях х3 600, х4 800, х5 800, х7 200, х10 000, х14 000, 

х19 000, х29 000 на електронному мікроскопі JEM-100CX (JEON, Япония).  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ НА 

ЕМБРІОГЕНЕЗ КУРКИ РІЗНОВИДІВ АЗБЕСТУ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОВОЛОКОН 

 

3.1. Результати макроскопічних досліджень впливу вуглецевих 

нановолокон, волокон хризотилового та амфіболового азбесту на 

ембріогенез курки 

Низький відсоток смертності зародків в контрольній групі свідчить про 

оптимальні умови утримання даної партії яєць на птахофабриці та якісний 

підбір умов інкубації при проведенні експерименту. Таким чином, була 

забезпечена відноснаавтономність впливу досліджуваних чинників на процес 

ембріогенезу, що сприяло його максимально точному оцінюванню.  

При макроскопічному дослідженні більшість зародків контрольної 

групи виглядали нормально розвиненими відповідно строкам інкубації. Для 

них були характерні: нормальний колір покривів, активне серцебиття, 

типовий колір жовтка, правильне положення тіла зародка. На ранніх етапах 

розвитку відмічалось характерне для цього періоду інкубації перевертання 

ембріону на бік. Таке положення свідчить про нормальний перебіг розвитку 

серця, яке для забезпечення двох колообігів (зародкового та жовткового) 

набуває занадто великих розмірів, тому не може розміщатись безпосередньо 

під зародком, а знаходиться вбік від нього (рис. 3.1, А). Судинний рисунок 

жовткової оболонки зародків контрольної групи був чітким, кров яскраво 

червоного кольору. Серед виявлених патологій судин значну частину 

(22,73 %) складає гіперемія (див. рис. 3.1, Б). 
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Рис. 3.1. Зародки контрольної групи 6-денного (А) і 8-денного (Б) 

строків інкубації з типовим положенням серця (А, стрілка) та з вираженими 

ознаками гіперемії судин жовткової оболонки (Б). 

 

Проте з огляду на характеристику кросу Хай-Лайн, а саме їх високі 

показники продуктивності при невибагливості до умов утримання, ми 

припускаємо, що такі відхилення є типовими для цієї лінії птахів та сприяють 

посиленому розвиткові зародків. Так у нашому дослідженні в контрольній 

групі у кожного зародка великого розміру прослідковувались ознаки 

загальної або дифузної гіперемії судин жовткової оболонки. 

При оцінюванні розвитку зародків з метою спостереження за 

динамікою перебігу їх розвитку ми звертали увагу не лише на кількісні 

параметри, а й на якісні зміни структур зародка: утворення мозкових пухирів, 

формування кінцівок та пір’яного покриву, втягнення жовтка, наявність 

яйцевого зуба тощо. 

Надалі приводимо опис даних, отриманих при дослідженнях 

експериментальних груп у порівнянні з контрольноюгрупою. 

1. Характеристика зародків групи ЕГ-Х із введенням суспензії азбесту, 

що містила хризотилові волокна. 
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Більшість зародків даної групи на ранніх стадіях розвитку за 

зовнішньою візуальною оцінкою показниківвідповідали нормам таблиць 

Гамільтона та стану зародків у контрольній групі (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Нормально розвинені зародки групи із введенням 

хризотилового азбесту 6-денного строку інкубації. А – зародок із жовтковим 

мішком; Б – зародок, відокремлений від жовткового мішка: 1 – середній 

мозок, 2 – зачаток дзьоба. 

 

Чітко спостерігались мозкові пухирі, серед яких найбільшим за 

розмірами був середній мозок, що також є характерною ознакою для даного 

терміну інкубації (див. рис. 3.2, Б). Окрім того, ембріони були вигнуті таким 

чином, що передній мозок знаходився поруч із шлуночками серця. Серед 

інших візуальних характеристик зародків варто відмітити утворення зачатку 

дзьоба, переважання довжини зачатків крил та ніг над їх шириною, 

закладення борозен пальців на кінцівках, які виглядали як гребінці.  

Розвиток провізорних органів у більшості зародків також відповідав 

нормам контролю: тіло було оточене добре вираженим амніоном, а судинне 

поле жовткового мішка займало близько третини поверхні жовтка (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Зародки групи із введенням хризотилового азбесту 6-денного 

строку інкубації. 1 – амніон, 2 – судини жовткового мішка. 

Проте, варто відмітити, що навіть така короткотривала дія азбесту на 

організм зародків, зумовила певні візуальні зміни у їх розвитку, а саме, 

виявлялось дифузне запустіння судин жовткового мішка (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Зародок групи із введенням хризотилового азбесту 6-денного 

строку інкубації. 1 – кровонаповненні судини, 2 – запустіння судин 

жовткового мішка. 
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Серед наступної партії ембріонів, які досліджувались на середніх 

строках інкубації, більшість зародків виявлялись живими, розміри їх тіла 

відповідали нормі (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Нормально розвинені зародки групи із введенням 

хризотилового азбесту (А) та контрольної групи (Б) 14-денного строку 

інкубації. 

 

Проте нами були відмічені патології розвитку провізорних органів, а 

саме жовткового мішка. У курячих ембріонів з ЕГ-Х спостерігалась велика 

кількість необробленого жовтка. Справа в тому, що у всіх зародків 

контрольної групи даного терміну інкубації жовток був темного кольору та 

мав неоднорідну консистенцію, переважно вздовж судин жовткового мішка, 

що свідчило про початок його ферментативної обробки. У зародків 

експериментальної групи на середніх строках інкубації при відсутності 

видимих патологій судин жовткової оболонки більша частина жовтка 

залишилась в незміненому вигляді (рис. 3.6). Це вказує на відставання у 

розвиткові зародків та їх непідготовленість до активного використання 

матеріалу жовткового мішка, яке в нормі відбувається на 15 добу. Ці 

спостереження обумовили проведення детального дослідження оболонки 
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жовткового мішка та печінки, як органів, які беруть активну участь у 

процесах переробки жовтка. 

 

Рис. 3.6. Зародки контрольної групи (А) та групи із введенням 

хризотилового азбесту (Б) 14-денного строку інкубації із різним ступенем 

обробки жовтка у жовтковому мішку. А – жовтими стрілками позначений 

жовток, який зазнав ферментативної обробки; Б – чорними стрілками 

позначений необроблений жовток. 

 

На пізніх стадіях розвитку, більша частина ембріонів виявлялась 

мертвою. Зародки мали маленькі розміри, які відповідали приблизно 6-8 

добам інкубації. У таких ембріонів спостерігалось дифузне або тотальне 

запустіння судин жовткової оболонки. Єдиний живий зародок був 

нормального розміру, без видимих патологій судин жовткового кола, проте 

мав набагато більшу кількість невтягнутого у черевну порожнину жовтка (у 

порівнянні з контрольною групою). 

Отже, за результатами макроскопічного дослідження зародків з групи 

із введенням хризотилового азбесту на ранніх термінах інкубації були 

відмічені дифузні запустіння у жовтковому колі кровообігу. Надалі на 

середніх та пізніх термінах інкубації) зародки або гинули, або розвивались до 

середніх і пізніх стадій, проте із ознаками значного відставання у розвитку, 
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яке свідчить про кумулятивну дію волокон хризотилового азбесту. Таким 

чином, припускаємо, що наявні в літературі дані про взаємодію 

хризотилового азбесту з біологічними об’єктами, а саме ствердження про 

його біологічну сумісність,потребують подальшого вивчення. 

Отримані нами дані дозволяють піддати сумніву ще одне заявлене в 

літературі ствердження про хризотилові волокна азбесту[40-42]. Їх краща (у 

порівнянні з амфіболом) здатність до розчинення у біологічних рідинах, на 

нашу думку, не робить їх біологічно сумісними. В нашому експерименті ми 

спостерігали ознаки значного відставання у розвиткові зародків, які не 

загинули на ранніх строках інкубації. Припускаємо, що здатність 

хризотилових волокон частково розчинятись у біологічних рідинах 

переводить їх вплив у мікро- та навіть нановимір, таким чином викликаючи 

довготривалі хронічні реакції. 

2. Характеристика зародків групи ЕГ-А із введенням суспензії азбесту, 

що містила амфіболові волокна. 

Серед об’єктів, досліджених у даній групі в першій третині 

інкубаційного строку, половина зародків була виявлена мертвою із значними 

ознаками патології. Розміри завмерлих зародків відповідали своїй стадії 

інкубації, вказуючи на те, що їх загибель відбулась незадовго до відбору. 

Проте стан завмерлих зародків характеризувався значним лізисом тканин і 

помутнінням амніотичної рідини. Судини жовткової оболонки у всіх мертвих 

зародків були значною мірою спустошені або взагалі макроскопічно не 

виявлялись(рис. 3.7). 

Цікавим є той факт, що у зародків, які виявлялись живими на момент 

відбору, спостерігались схожі із завмерлими ембріонами ознаки патології – 

дифузне запустіння судин жовткової оболонки та помутніння амніотичної 

рідини.  

У живих зародків окрім вад провізорних органів в самому тілі 

ембріонів спостерігалась імбібіція тканин кров’ю. Ми вважаємо, що це 

відбувалось внаслідок механічного ушкодження судин в тілі зародка 
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волокнами амфіболового азбесту. Просякнення тканин кров’ю, в свою чергу, 

могло спричинити їх швидкий лізис, що ми і спостерігали у завмерлих 

зародків (див. рис. 3.7).  

 

 

Рис. 3.7. Зародки групи із введенням амфіболового азбеста 6-денного 

(А) та 8-денного (Б) строків інкубації з ознаками лізису тканин та 

патологіями провізорних органів. 1 – запустіння судин жовткової оболонки, 2 

– помутніння амніотичної рідини, 3 – ділянки з імбібіцією. 

 

Серед ембріонів, які відбирались у другій третині інкубаційного 

строку, лише незначна частина зародків була живою. Для таких зародків 

спостерігалось чітке відставання у розвитку в порівнянні з контрольною 

групою та табличними даними. Зародки мали маленькі розміри тіла, 

документованозменшення таких показових для визначення стадій 

характеристик як довжина дзьоба та третього пальця ноги. Окрім того, на тілі 

зародків був відсутній пір’яний покрив (формувались лише зачатки пір’я). 

Такі дані свідчать про більш масштабні зміни, спричинені дією амфіболових 

волокон. Загалом окрім вже документованих нами в ЕГ-Х ознак патології, 
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для ЕГ-А вперше була виявлена евентерація органів черевної порожнини 

(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Зародок групи із введенням амфіболового азбеста 15-денного 

строку інкубації із ознаками евентерації органів черевної порожнини. 

 

Слід відмітити, що на фотографії зародок на момент дослідження був 

живим, мав маленькі розміри, серед судин жовткового кола спостерігалось 

дифузне запустіння. 

Серед зародків, що виявлялись мертвими, більшість за своїм розвитком 

відповідала стадії, коли контури голови стають округлими завдяки 

зменшенню розмірів другого мозкового пухиря та закладці черепа. Такі зміни 

характерні для 6-8 доби інкубації. Окрім збільшення рівня смертності для 

даних зародків були характерними такі самі ознаки патології, як і на ранніх 

строках – маленькі розміри, лізис тканин зародка і запустіння судин 

жовткового кола (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Зародок групи із введенням амфіболового азбеста 14-денного 

строку інкубації (завмер приблизно на стадії 8 доби). 

 

Всі зародки, які відбирались нами на пізніх строках інкубації, були 

виявлені мертвими, їх розміри відповідали приблизно 6-й добі інкубації. 

Отже, результати макроскопічного вивчення стану зародків, яким було 

введено суспензію амфіболових волокон азбесту, засвідчують їх негативний 

вплив. Нами було показано, що амфібол здатен викликати гостру реакцію 

організму зародка, спричиняючи масштабні порушення та загибель зародків 

вже після короткотривалої взаємодії із волоконами. Отримані 

експериментальні дані дозволяють припустити здатність амфіболу до 

поширення в організмі через кровоносну систему. Імовірно, амфіболові 

волокна не тільки механічно уражували судини жовткової оболонки – першої 

ланки на шляху їх потрапляння безпосередньо до ембріону, а й проникали до 

внутрішньоембріонального кровообігу. Пошкодження судин зародкового 

кола викликало імбібіцію тканин кров’ю. Як результат, жоден з зародків 

даної експериментальної групи не зміг розвинутись до життєздатного курча.  

3. Характеристика зародків групи ЕГ-НВ із введенням суспензії 

вуглецевих нановолокон. 
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При постановці експерименту із введенням суспензії нановолокон, 

зважаючи на заявлені в літературі унікальні характеристики наночасточок 

(особливо на їх високу проникну здатність), ми вважали необхідним змінити 

стандартну схему відбору матеріалу. Так, для експериментальних груп ми 

відбирали зародків на ранніх строках інкубації, в середині та в кінці 

інкубаційного періоду. Проте для ЕГ-НВ ми додали ще один термін відбору – 

через годину після введення нановолокон, для того щоб мати змогу оцінити 

можливі миттєві реакції на впливнаноструктур. 

Вже при макроскопічному дослідженні у зародків, відібраних через 1-2 

години після введення нановолокон, ми відзначали порушення у кровоносній 

системі (рис. 3.10). Так, магістральні судини жовткової оболонки були 

знекровлені, серед дрібних судин спостерігались ділянки із запустінням, 

чітко проглядались лише судини крайової зони жовткової оболонки. При 

цьому зародки були живими, спостерігалось активне серцебиття. Розміри 

зародків відповідали нормі. Таким чином, як і у випадку із амфіболовими 

волокнами, нановолокна перш за все викликали патології розвитку 

кровоносної системи. 

 

Рис. 3.10. Зародки 3 доби інкубації контрольної групи (А) та групи із 

введенням нановолокон (Б); стрілками вказані агрегати нановолокон у 

жовтку. 
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При подальшому відборі зародків переважна їх більшість виявлялась 

мертвою із значними патологіями кровоносної системи. Розвиток більшості 

завмерлих ембріонів відповідав 6-денному строку інкубації. Серед порушень 

нами були виявлені імбібіція кров’ю, значний лізис тканин зародка (як і у 

групі із введенням амфіболових волокон), спадіння судин жовткової 

оболонки(рис. 3.11, 1-3). Для таких завмерлих зародків були характерними 

значні скупчення нановолокон у матеріалі жовтка (рис. 3.11, 4). 

 

 

Рис. 3.11. Зародки групи із введенням нановолокон різних строків 

інкубації. А – 14-денний зародок, Б, В – 6-денні зародки. 1 – імбібіція тканин 

кров’ю, 2 – ділянки із запустінням судин жовткової оболонки, 3 – лізис 

тканин зародка, 4 – скупчення агрегатів нановолокон у жовтку. 

 

Окрім того, в даній експериментальній групі нами була 

задокументована гіпертрофія амніона – патологія, яка ще не зустрічалась у 

жодного зародка з інших груп (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Зародок групи із введенням нановолокон 6-денного строку 

інкубації з ознаками гіпертрофії амніона (стрілка). 

 

У живих зародків скупчення НВ у жовтку були меншого розміру, аніж 

у завмерлих, а самі агрегати НВ – дифузно розсіяні (рис. 3.13). Для невеликої 

кількості зародків (5,71 %) було відмічено збереження характерних ознак 

кросу Хай-Лайн (були типовіознаки гіперемії: спостерігалось значне 

кровонаповнення судин жовткової оболонки, особливо магістральних). 

Розміри та якісні показники розвитку зародків із означеними 

характеристиками відповідали нормам контролю (рис. 3.14).  

Можливим поясненням такої кардинально різної дії нановолокон 

(біосумісність або навпаки спричинення загибелі ембріонів на ранніх стадіях 

інкубації ), на нашу думку, є різниця концентрацій НВ у організмі зародків. 

Ембріони, які одразу отримали велику кількість НВ, загинули на ранніх 

стадіях. Зародки, які вижили, імовірно змогли ферментативно або завдяки 

іншим механізмам зупинити агрегацію НВ, отже вони потрапляли до їх 

організму дозовано.  
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Рис. 3.13. Зародок групи із введенням нановолокон 6-денного строку 

інкубації з ознаками гіперемії судин жовткової оболонки. 

 

 

Рис. 3.14.Нормально розвинені зародки 20-денного строку інкубації з 

контрольної групи (А) та групи із введенням нановолокон (Б). 
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З метою доповнення вищеописаних морфологічних спостережень, 

наведемо результати статистичної обробки даних. Ми констатували, що всі 

види інтродукованих волокон викликали порушення нормального кровообігу 

зародків. Як видно з рис. 3.15, найбільша кількість зародків із нормально 

розвиненими судинами жовткової оболонки серед експериментальних груп 

була виявлена у групі із введенням хризотилового азбесту, який, вочевидь, 

найменше травмує судини. Однак, зауважуючи, що статистичний аналіз не 

виявив різниці між даними показниками в контрольній групі та ЕГ-Х, слід 

відмітити, що в останній протягом ембріогенезу спостерігається виражена 

тенденція до зниження кількості зародків із нормально розвиненими 

судинами. Також результати статистичного аналізу демонструють схожий 

негативний вплив на розвиток кровоносної системи волокон амфіболового 

азбесту та нановолокон. Так, за кількістю зародків із нормально розвиненою 

судинною системою дані експериментальні групи суттєво відрізняються від 

контрольної групи, проте є подібними між собою. 

 

Рис. 3.15.Загальна кількість зародків із нормально розвиненими 

судинами жовткової оболонки (сумарно, всі етапи ембріогенезу) у 

контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилового (ЕГ-Х) та 

амфіболового (ЕГ-А) різновидів азбесту і нановолокон (ЕГ-НВ). 

Примітка:тут і далі * - різниця між контрольною та 

експериментальними групами вірогідна при р≤0,05. 
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Стан судин жовткової оболонки є високоінформативним показником, 

який характеризує найперші реакції організму на вплив введених 

волокнистих структур. Саме тому, ми не просто вираховували кількість 

зародків із зміненими судинами, а й виокремлювали кожний вид виявлених 

нами патологій. Як було зазначено, при морфологічному описі ми 

спостерігали гіперемію, дифузне або тотальне запустіння, облітерацію судин 

жовткової оболонки (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Характеристика зародків із патологічно розвиненими 

судинами жовткової оболонки(сумарно, всі етапи ембріогенезу) у 

контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилового (ЕГ-Х) та 

амфіболового (ЕГ-А) різновидів азбесту і нановолокон (ЕГ-НВ). 

 

Нагадаємо, що велика кількість судин із гіперемією у контрольній 

групі, на нашу думку, була проявом особливих характеристик кросу Хай-

Лайн, а саме – посиленого розвитку на ранніх стадіях. Для 

експериментальних груп продемонстровано, що всі типи волокон на перших 

етапах потрапляння в організм зародків починали діяти однаково 

(достовірної різниці в кількості судин із дифузним запустінням в усіх 

експериментальних групах немає). Ми вважаємо, що механічно уражуючи 
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судини, волокна викликали локальні порушення (запустіння) у 

кровопостачанні жовткової оболонки. Насамперед, такі зміни відбувались у 

дрібних судинах. Подальше надходження волокон, особливо амфіболового 

азбесту та нановолокон в організм зародків, призводило до поширення 

руйнування їх судинної сітки. Саме в цих групах спостерігається кореляція 

між показниками кількості випадків тотального запустіння судин жовткової 

оболонки. Повне руйнування судин під впливом хризотилових волокон 

виявлялась у вдвічі меншої кількості зародків (31,58 %). 

Напряму з кровопостачанням пов’язана така важлива характеристика 

розвитку зародків як їх розмір. Отримані дані засвідчують, що найменш 

руйнівним виявився хризотиловий азбест. Знов була продемонстрована 

подібність ефектів від дії нановолокон та волокон амфіболовогоазбесту, які 

чинили найбільш гальмівний вплив на розвиток зародків, обумовлюючи їх 

маленькі розміри. Окрім того, дія нановолокон виявилась різноспрямованою. 

Більшість зародків мали маленькі розміри, проте розвиток невеликої 

кількості зародків залишився відповідним нормам контролю. Зауважимо, що 

у групах із введенням обох різновидів азбесту не було жодного великого 

зародка (рис. 3.17). 

Насамкінець розглянемо смертність зародків. На рис. 3.18 

продемонстровано, що всі типи введених волокнистих структур значно 

збільшили показники смертності в експериментальних групах (у всіх 

експериментальних групах наявна достовірна різниця з контрольною 

групою). Як і у випадках з двома попередніми характеристиками, найбільш 

подібний вплив чинили волокна амфіболового азбесту та нановолокон 

(числові значення показників смертності в цих експериментальних групах 

найбільш наближені). 

Узагальнюючи та підсумовуючи результати макроскопічних 

досліджень, відмітимо, що найбільш виразні уражуючі ефекти спостерігались 

у групах із введенням волокон амфіболового азбесту та нановолокон. Вплив 

хризотилових волокон з достовірною різницею  виявився менш уражуючим, 
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аніж дія амфіболового азбесту (з р≤0,05). Однак, результати нашого 

дослідження доводять, що хризотиловий азбест є вкрай небезпечним для 

живих об’єктів. Його волокна здатні спричиняти значні пошкодження тканин 

та структур, викликаючи сублетальні та незворотні морфологічні зміни. 

Дані цього розділу оприлюднені в роботі[43]. 

 

Рис. 3.17. Характеристика розмірів зародків(сумарно, всі етапи 

ембріогенезу) у контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилового 

(ЕГ-Х) та амфіболового (ЕГ-А) різновидів азбесту і нановолокон (ЕГ-НВ). 

 

 

Рис. 3.18. Характеристика смертності зародків(сумарно, всі етапи 

ембріогенезу) у контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилового 

(ЕГ-Х) та амфіболового (ЕГ-А) різновидів азбесту і нановолокон (ЕГ-НВ). 
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3.2. Дані мікроскопічного аналізу 

 

3.2.1. Курячий ембріон як оптимальна модель ембріонального 

розвитку для вивчення впливу волокнистих субстанцій різної хімічної 

природи 

Отримані нами результати гістологічного дослідження органів зародків 

контрольної групи вказують на відсутність ознак порушень їх будови чи 

абияких патологічних процесів (набряку тканин, запальних реакцій тощо).  

В першу чергу, хочемо вказати на те, що введення декстрану 

(полісахариду бактеріального походження) не спричинило негативного 

впливу на гістологічні показники росту та розвитку імунокомпетентних 

органів. Так, вже на ранніх строках інкубації тимус мав характерну будову 

лімфоепітеліального органу. Світлі відросчаті епітеліоцити зачатку залози 

формували сітчасту структуру, рясно заселену клітинами лімфоїдного ряду. 

Відмічалось добре виражене розділення на кортикальну і мозкову речовини 

В останній спостерігалось формування тілець Гассаля (рис. 3.19).  

Селезінка мала добре виражену сполучнотканинну капсулу, значний 

розвиток отримала ретикулярна тканина, в комірках якої щільно 

розташовувались кровотворні клітини (рис. 3.20). 
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Рис. 3.19. Тимус курячого зародка контрольної групи 10-денного 

строку інкубації з формуванням кіркової (А, Б, білі стрілки) та мозкової (А,Б, 

овал) речовин, тілець Гассаля (В, жовті стрілки). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, А – х100, Б – х200, В – х400. 

  
 

Рис. 3.20. Селезінка курячих зародків контрольної групи 10-денного 

строку інкубації: виражена сполучнотканинна капсула (А, стрілка) та типова 

гістологічна організація органа (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином, 

А – х40, Б – х200.  

А Б 
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Таким чином, відсутність реакцій імунної системи (як центральних 

органів кровотворення, так і периферичних) на введення декстрану,  свідчить 

про те що експериментальні маніпуляції здійснювались в належних 

стерильних умовах. 

Декстран також не впливав на перебіг фізіологічних процесів в 

організмах зародків. Так, при дослідженні структур нервової системи, яка є 

надчутливою до дії гіпоксії та змін біохімічних показників внутрішнього 

середовища, не спостерігалось патології. Розвиток нервової системи в 

ембріогенезі відбувався без відхилень від норми. Так, у головному мозку 

чітко визначались зони з різною щільністю розташування нейронів, які 

свідчили про формування ядер та первинної мантії – архіпалліуму («кори») 

мозку. Мозочок мав типову будову з чітким розділенням на сіру (кора та 

підкоркові ядерні центри) і білу речовини (рис. 3.21). Спостерігались також 

ділянки з обов’язковим для ембріогенезу нервової системи апоптозомклітин. 

У зародків контрольної групи також не спостерігалось відхилень при 

закладанні та розвитку внутрішніх органів і структур опорно-рухового 

апарату. Як приклад, при формуванні травної системи всі органи мали 

типову морфологічну будову з добре відомими гістологічними орієнтирами 

(рис. 3.22).  

Отже, за результатами проведених досліджень тератогенного впливу 

декстрану на розвиток зародків контрольної групи не виявлено. Зважаючи на 

наявні в літературі дані та результати власних досліджень, можна 

стверджувати про біосумісність декстрану. 
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Рис. 3.21. Головний мозок курячих зародків контрольної групи 10-

денного (А-В) та 15-денного (Г) строку інкубації: різна щільність 

розташування нейронів (А), формування первинної мантії (Б, збільшення 

обмеженої прямокутником ділянки з рис. А), ділянка з вираженим апоптозом 

клітин (В), мозочок (Г) з чітким розмежуванням структур (кора – стрілка, 

формування ядра – обведено овалом). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А,Г – х40, Б,В – х200.  

 

Г 

А Б 

В 
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Рис. 3.22. Органи травної системи курячих зародків контрольної групи 

КГ 10-денного (А-Г) і 15-денного (Д) строків інкубації: А – двокамерний 

шлунок із залозистою (білі стрілки) та мускульною (чорна стрілка) 

частинами; Б – дванадцятипала кишка з дуоденальними залозами (жовті 

стрілки); В – товста кишка і фрагмент стінки тонкої кишки (стрілка); Г – 

підшлункова залоза зі сформованими ацинусами (білі стрілки) й острівцями 

Лангерганса (чорні стрілки); Д – типове взаєморозташування органів 

«гастродуоденальної» зони (Ш – шлунок, ПрШ – просвіт шлунка, ДПК – 

Д 

Г В 

А Б 

Ш 

ПрШ 

ДПК 

ПЗ 
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дванадцятипала кишка, ПЗ – підшлункова залоза. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином; А – х100; Б,Г – х200; В, Д – х40. 

 

Серед досліджених ембріонів експериментальних груп локалізація 

введених чужорідних часточок була виявлена в усіх об’єктах. На 

гістологічних препаратах ідентифікували кристали азбесту і внутрішньо- та 

позатканинно розташовані нановолокна (рис. 3.23). 

 

 

 
 

Рис. 3.23. Наявність кристалів амфіболового (А,Б) і хризотилового (В) 

азбесту (жовті стрілки), а також агрегатів нановолокон (Г, чорні стрілки) із 

внутрішньо- (А,В,Г) та позатканинною (Б) локалізацією у зародків 

експериментальних груп 10-денного (А,Б) 15-денного (В) і 20-денного (Г) 

строків інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х1000; Б,Г – 

х200; В – х400. 

 

А Б 

В Г 
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Якщо розпізнавання кристалів азбесту в органах і тканинах ембріонів 

курки не викликало труднощів, то виявлення нановолокон вимагало 

прискіпливого аналізу відкладень, які можна було прийняти за артефакти 

пофарбування препаратів. Тому ідентифікація нановолокон проводилась за 

двома характеристиками. По-перше, на забарвлених гематоксиліном та 

еозином препаратах агрегати нановолокон суттєво відрізнялись за своїм 

кольором, який варіював від темно-коричневих до чорних відтінків залежно 

від положення мікрогвинта (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24.Агрегати нановолокон у білку зародка групи із введенням 

нановолокон 20-денного строку інкубації з різним заломленням світла на 

різних положеннях мікрогвинта (А, Б) світлового мікроскопу. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х1000. 

 

По-друге, детальне вивчення мікропрепаратів дозволило виявити 

характерну особливість нановолокон. Так, на гістологічних препаратах при 

великому збільшенні поперечні зрізи цих об’єктів мали вигляд скупчень 

тілець округлої форми. Такі скупчення нановолокон виявлялись як у 

зародкових оболонках, так і в тканинах самого зародку (див.рис. 3.25, Г). 

А Б 
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Порівняльний аналіз загального стану органів і тканин у зародків 

контрольної та експериментальних груп виявив значні відмінності вже на 

ранніх строках інкубації. На відміну від об’єктів контрольної групи з 

типовою органною і тканинною диференціацією в експериментальних групах 

відзначались набряклість та зміни будови органів і тканин, які інколи навіть 

важко було ідентифікувати(рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25. Органи і тканини зародків курки різних груп дослідження на 

різних строках інкубацї: типові структури курячого ембріона КГ (А); 

набряклість тканин ЕГ-Х (Б); дистрофічні зміни гепатоцитів печінки (чорна 

стрілка) та руйнівні процеси в тканинах 8-денного зародка ЕГ-А (В); 

скупчення нановолокон (жовті стрілки) у білку, зародкових оболонках і 

тканинах 14-денного ембріона ЕГ-НВ (Г). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А-В – х40; Г – х100. 

 

А Б 

В Г 
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Відмітимо, що особливо чутливою до дії введених волокон на ранніх 

етапах розвитку виявилась серцево-судинна система. Так, у серці курячих 

ембріонів ЕГ-Х виявлялось збільшення числа табекул у шлуночках і певна 

набряклість міокарду порівняно з КГ. Водночас усі чотири камери були 

заповнені кров’ю з ознаками гемолізу еритроцитів (рис. 3.26). Серце зародків 

ЕГ-А мало ознаки вираженого ураження: порушення його формування 

проявлялось стоншенням стінок камер, оксифілією міокарду через дуже 

бліде забарвлення ядер, що могло свідчити про некробіотичні зміни 

кардіоміоцитів). Імовірно, така патологія певною мірою була зумовлена 

станом циркулюючої крові – утворенням великих конгломератів з лізованих 

формених її елементів (див. рис. 3.26).  

Негативна дія на міокард нановолокон була найінтенсивнішою 

порівняно з впливом інших волокнистих субстанцій, введених у жовтки 

курячих ембріонів. Вона проявлялась як недорозвиненістю структур серця 

загалом так і руйнівними процесами в міокарді, що було пов’язане з 

гемолізом еритроцитів циркулюючої крові (рис. 3.27). 

Кровоносні судини зародків контрольної групи мали неушкоджені 

стінки. В просвітах знаходили кров, серед формених елементів якої 

переважали еритроцити з ядрами.  

В експериментальних групах, нами було задокументовано, що 

хризотиловий азбест викликав агрегацію формених елементів крові, 

внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів і утворення ділянок плазматизації 

кровоносного (мікроциркуляторного) русла. Амфіболові ж волокна, 

впливаючи на структури судинних стінок, значно підвищували їх 

проникність не лише для плазми крові, а й для еритроцитів, і навіть 

призводили до руйнування стінок судин, спричиняючи крововиливи у 

тканини зародків (рис. 3.28). 
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Рис. 3.26. Серце зародків курки: типова будова серця ембріона 

контрольної групи (А); збільшення кількості трабекул, набряк міокарду 

повнокровних шлуночків серця 8-денного ембріона з групи із введенням 

хризотилу (Б); набряк ендокарду й некробіотичні зміни міокарду 6-денного 

зародка з групи із ввеенням амфіболу (В). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х40. 

 

Рис. 3.27.Некробіотичні й некротичні зміни міокарда у серці 13-

денного зародка курки з групи із введенням нановолокон: недорозвиненість 

міокарду – тонкі малочисельні трабекулярні м’язи (стрілки). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином; х200.  
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Рис. 3.28. Стан крові та кровоносних судин  курячих зародків різних 

груп дослідження і термінів інкубації: артерія (а) і повнокровна вена (в) в 

зоні формування м’язів (м) 15-денного зародка контрольної групи (А); 

повнокров’я, агрегація формених елементів крові, внутрішньосудинний 

гемоліз еритроцитів (Б) та плазматизація судин зародкової оболонки (В) 8-

денного ембріона з групи із введенням хризотилу; агрегація гемоцитів (Г) і 

множинні діапедезні крововиливи (Г,Д) в тканинах 8-денного ембріона з 

групи із введенням амфіболу. Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – 

х400; Б,Г,Д – х200; В – х100. 

 

Дані, отримані при дослідженні гемосудин зародків ЕГ-НВ дозволяють 

припустити, що нановолокна мали два вектори впливу: ефект від дії агрегатів 

нановолокон суттєво відрізнявся від такого при впливі поодиноких 

нановолокон. У більшості випадків спостерігали виражений руйнівний ефект 

агрегованих у конгломерати нановолокон щодо стінок кровоносних судин та 

всіх гемоцитів (рис. 3.29). Однак, поодинокі нановолокна, навіть 

перебуваючи всередині клітин, не спричиняли істотного впливу на їх 

життєдіяльність. Принаймні при світломікроскопічному дослідженні у 
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зовнішньому вигляді таких клітин нами не було віднайдено ознак патології 

(див. рис. 3.29).  

 

   
 

Рис. 3.29. Агрегація гемоцитів в судині (А) та поодинокі нановолокна 

(жовті стрілки) при різних положеннях мікрогвинта світлового мікроскопу 

(Б,В) всередині еритроцитів зародка з групи із введенням нановолокон 6-

денного строку інкубації.  Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х400; 

Б,В – х1000. 

 

Різна інтенсивність впливу введених волокон стає помітною вже на 

ранніх строках інкубації, як висвітлено вище. Та показовішими слід визнати  

середні й пізні етапи ембріогенезу. Так, серед усіх застосованих волокон дія 

хризотилового азбесту виявилась найбільш помірною, не викликала 

масштабних ушкоджень, більшість органів морфологічно верифікувались, 

проте мали ознаки патології (рис. 3.30).  

А Б В 
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Рис. 3.30. Селезінка зародка з групи із введенням хризотилу 15-денного 

строку інкубації: виражені повнокров’я та набряк інтерстицію.  Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х200. 

 

У групі ж з введенням амфіболових волокон гістологічна будова 

органів зародків зазнавала суттєвих змін, що утруднювало їх ідентифікацію. 

Наприклад, око та його сітківку розпізнавали лише за наявним шаром 

пігментних клітин (рис. 3.31).  

Для більшості ж органів точно можна було визначити лише загальний 

тип будови (паренхіматозний, порожнистий).У периферичній нервовій 

системі зародків ЕГ-Х нами були відмічені незначні зміни. Округла форма 

нервових гангліїв в цілому зберігалась незмінною. Проте епіневрій був 

розвинений слабко, а всередині ганглію спостерігали незначний набряк 

навколо перикаріонів нейроцитів та у ділянці виходу нервових волокон. 

Цитоплазма нервових клітин була гомогенно еозинофільною з добре 

помітними світлими округлими ядрами, які мали центрально розташоване 

ядерце. Відростки нервових клітин зберігали цілісність, чітко простежувався 

їх напрямок. Навколо нейронів знаходились дрібні клітини нейроглії з 

маленькими, темно забарвленими ядрами (рис. 3.32).  
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Рис. 3.31.Структури ока зародків курки: типові (А, В) у 15-денного з 

контрольної групи та змінені (Б,Г) у 8-денного зародка з групи із введенням 

амфіболу (сітківка вказана стрілками).Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А,Б – х 40; В – х200; Г – х600. 

 

 
 

Рис. 3.32.Нервові ганглії зародків курки 15-денного строку інкубації: 

набряк зі збереженою гістоархітектонікою спинального ганглію (А, Б) 

Г 

А Б 

В 
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ембріону з групи із введенням хризотилу; дистрофічні, некробіотичні і 

некротичні зміни клітин спинального ганглію (В, Г) на тлі вираженого 

набряку у зародка з групи із введенням амфіболу. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином; А,В – х200; Б,Г –х400.  

 

Спинальні ганглії зародків ЕГ-А були деформовані через значний 

набряк та дегенеративні зміни стромальних компонентів. Нервові клітини з 

нерівномірним забарвленням перикаріону містили велике, набрякле ядро, яке 

займало майже весь простір тіла нейроцита. Межі клітин були нечіткими, 

відростки не простежувались. Більшість клітин нейроглії виглядали як 

некробіотично (некротично) змінені (див. рис. 3.32). 

Дуже показовими щодо неоднакового впливу введенних різновидів 

азбестових волокон на ембріональний розвиток курки були зміни хрящової 

тканини (хрящових зачатків трубчастих кісток). У зародків ЕГ-Х здебільшого 

базофільний гіаліновий хрящ інтенсивно забарвлювався гематоксиліном та 

еозином у темно-фіолетовий колір, що зумовлене накопиченням 

глікозаміногліканів, секретованих хондроцитами, у міжклітинній речовині. 

Еозинофільні (темно-рожеві) ділянки хряща розташовувались периферично,  

безпосередньо під охрястям, що свідчило про переважно білкову секрецію 

хондробластів і відповідало закономірностям розвитку цієї тканини. Однак, 

переважно поодиноке розташування хрящових клітин, незначна кількість 

ізогенних груп хондроцитів, які містили не більше двох клітин з центрально 

розташованими темними ядрами, імовірно, є наслідком порушень трофіки 

тканин ембріону, спричинених розладами кровообігу і набряком тканин 

(рис. 3.33). Очевидно, що такі порушення мали відбитись на темпах 

проліферації і диференціювання клітин, отже, і на їх функціонуванні, а саме – 

секреторній діяльності. Це підтверджується втратою базофілії і набуттям 

еозинофілії міжклітинної речовини хряща, що імовірно, пов’язане зі 

зниженням продукції глікозаміногліканів і їх вмісту в хондромукоїді.  
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Натомість у зародків ЕГ-А відмічалось значне відставання у закладанні 

кінцівок. Так, на 13-у добу інкубації у них спостерігалось лише формування 

хондрогенних острівців, тоді як уже у 8-денного зародка ЕГ-Х визначались 

основні структурні складові майбутньої кінцівки (див. рис. 3.33). Окрім того, 

значний набряк мезенхіми навколо острівців, їх слабке забарвлення, 

некротичні зміни хондроцитів та хондромукоїда свідчили про вираженішу 

пошкоджуючу дію амфіболових волокон азбесту порівняно з хризотиловими. 

 

 

 
 

Рис. 3.33. Зачатки кінцівки зародків курки: хрящовий зачаток 

трубчастих кісток кінцівки 8-денних ембріонів з групи із введенням 

хризотилу (А, Б); хондрогенні острівці у набряклій мезенхімі 13-денного 

зародка з групи із введенням амфіболу з дистрофічними і некробіотичними 

змінами хондробластів (В, Г). Забарвлення гематоксиліном та еозином; А,В – 

х40; Б,Г – х400. 
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Результати дослідження впливу нановолокон на розвиток курячих 

ембріонів показали, що  при утворенні агрегатів вони спричинювали більше 

пошкодження структур аніж волокна амфіболового азбесту. Здебільшого у 

зародків цієї експериментальної групи альтерація була настільки глибокою і 

необоротною, що результувалась їх загибеллю.  

При порівнянні патоморфологічних змін в органах і тканинах 

досліджуваних об’єктів різних груп спостереження на середніх та пізніх 

строках інкубації констатували, що на відміну від чіткої типової будови 

морфологічних структур з їх найдрібнішими об’єктами, які допомагали 

верифікації, у ембріонів КГ в ЕГ-Х безпомилково розпізнавались лише 

великі структури, як то трахея, стравохід (рис. 3.34). Органи та тканини 

зародків ЕГ-А зазнавали значніших щодо змін ЕГ-Х, однак збереження 

певної просторової організації типових для них структурних компонентів 

дозволяли визначати ці органи. У ембріонів же ЕГ-НВ пошкодження 

процесів розвитку тканин і їх руйнація були настільки масштабними, що 

вони мали вигляд гомогенної маси, зберігаючи лише зовнішні обриси 

зародка (див. рис. 3.34). 

Як зазначалось вище, ідентифікація органів і тканин у зародків курки 

експериментальних груп із введенням амфіболових волокон азбесту (і 

особливо нановолокон при утворенні їх конгломератів) була утрудненою. 

Проте, незважаючи на патологічні процеси в них (вакуолізацію, апоптоз, 

некробіоз), впорядкованість у розташуванні клітин дозволяла, наприклад, 

встановити їх епітеліальне походження, а циліндрична форма клітин свідчила 

про приналежність до залозистого епітелію (рис. 3.35). Також за 

без’ядерними «тінями» волокнистих м’язових елементів у зоні запалення з 

формуванням тканинного детриту ми змогли ідентифікувати м’язову тканину 

(див. рис. 3.35).  
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Рис. 3.34. Органи і тканини зародків різних груп спостереження 

середніх і пізніх строків інкубації: фрагмент типових чітких структур голови 

15-денного ембріона контрольної групи (А); стравохід і трахея 15-денного 

зародка із вееденням хризотилу (Б); органи ШКТ 15-денного ембріона з 

групи із введенням амфіболу (В) та структури 20-денного зародка з групи із 

введенням нановолокон (Г). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х40. 

 

  
 

Рис. 3.35. Дистрофічно та некробіотично змінений залозистий епітелій 

(А) та некротизовані м’язові волокна (Б) курячого зародка з групи із 

А Б 

В Г 

Б А 
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введенням нановолокон 20-денного строку інкубації. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х400. 

 

Тим не менш, в деяких випадках структурні зміни клітин та 

міжклітинної речовини були настільки масштабними, що унеможливлювали 

визначення типу тканини. Подібні зміни у патологічній морфології 

класифікуються як некрози. Проте добре відомо, що некрозу передує період 

некробіозу, морфологічним субстратом якого є глибокі і необоротні 

дистрофічні зміни. Серед основних ознак дистрофії, некробіозу та некрозу на 

клітинному і тканинному рівнях були виявлені вакуолізація клітин, ядерний 

поліморфізм, з конденсацією хроматину, руйнація ядер (каріорексис), втрата 

меж структур, їх набряк та зміна тинкторіальних властивостей (гіпер- або 

гіпохромність) (рис. 3.36).  

Таким чином, в результаті проведення оглядових гістологічних 

досліджень тканин і органів курячих ембріонів були виявлені патологічні 

зміни, що свідчать про наявність тератогенного впливу всіх типів волокон на 

стан зародків. При цьому хризотилові волокна призводили до найменших 

ушкоджень структур та відставання у розвитку зародків. Амфіболові волокна 

викликали появу гострих реакцій мікроциркуляторного русла та масштабних 

порушень гістологічної будови тканин і органів зародків. Ефект від впливу 

нановолокон залежав від іх фізичного стану: поодинокі нановолокна 

виявлялись більш біосумісними аніж хризотиловий азбест. Водночас поява 

агрегатів цих волокон завжди призводила до суттєвих порушень 

ембріонального розвитку і навіть загибелі зародків. Отже, найпотужніший 

тератогенний вплив був притаманний агрегатам нановолокон, дещо менший 

– амфіболовому азбесту і найслабший – хризотиловому азбесту.  
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Рис. 3.36. Зміни невизначених тканин у зародка з групи із введенням 

нановолокон 20-денного строку інкубації: ущільнення цитоплазми з 

вираженою її еозинофілією, пікноз та рексис ядер клітин (А); зона некробіозу 

(1) і межова зона некрозу (2) структур невизначеного органа (Б); виражені 

набряк, повнокров’я, внутрішньосудинна агрегація еритроцитів, діапедезні 

крововиливи та вакуолізація клітин невизначеної тканини (В); поліморфізм 

ядерних змін в клітинах неідентифікованої тканини (Г). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином; А,Г – х1000; Б – х200; В – х400.   

 

3.2.2. Результати досліджень жовткового мішка курячого ембріону 

– структури, що першою контактує з інтродукованими волокнами 

Для оцінки біологічної дії введених у жовтковий мішок волокнистих 

субстанцій вважаємо за необхідне навести результати досліджень жовткового 

мішка зародків контрольної групи, оскільки він є першою структурою, що 

В 

А Б 
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контактує з незвичайним екзогенним подразником. Крім того, вивчення його 

будови вельми важливе для розуміння шляхів потрапляння в організм 

ембріона введених волокон і реакцій живих систем (клітин та тканин) на їх 

дію.  

У зародків контрольної групи 10-14 діб інкубації відмічалось утворення 

достатньої кількості кров’яних острівців. Ендодермальні клітини жовткового 

мішка гістологічно були схожі на адипоцити: мали великі розміри, округлу 

форму, базально (ближче до кров’яного острівця) розташоване ядро. 

Внутрішній вміст клітин був представлений множинними вакуолями та 

глобулами, що надавало цитоплазмі пінистого вигляду (рис. 3.37). 

Варто відмітити, що розміри жовткових включень в клітинах залежали 

від ступеня обробки жовтка, що оточував ендодермальні клітини. На ранніх 

стадіях переробки жовтка клітини мали, як правило, одне велике жовткове 

включення, яке займало майже всю площу клітини. При цьому ззовні клітини 

спостерігались значні осередки необробленого жовтка. На пізніших стадіях 

засвоєння жовтка (про що свідчили незначні його скупчення у полі зору 

світлового мікроскопа) у внутрішньому вмісті клітин ендодерми 

спостерігались ознаки значної компартменталізації. 
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Рис. 3.37. Жовтковий мішок зародка контрольної групи 14 денного 

строку інкубації.А: 1 – новоутворені кров’яні острівці; 2 – острівці, що 

почали зливатись; 3 – суцільні тяжі, сформовані внаслідок злиттям острівців; 

4 – центральна судина; 5 – жовток; Б: кров’яний острівець з формуванням 

центральної гемосудини (1 – ендодермоцити; 2 – ендотеліоцити; 3 – 

гемопоетичні клітини). Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х100, Б 

– х400.  

 

Результати нашого дослідження демонструють, що навколо 

центральної острівцевої судини формувались маленькі (вторинні), оточені 

шаром тонких епітеліальних клітин, кров’яні «острівці-сателіти», з активним 

Б 

А 
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гемопоезом в них. При цьому стінка «острівців-сателітів» була представлена 

лише одним шаром ендотеліоподібних клітин, тоді як у першоутвореній 

центральній судині на цей час виявлялись гладко-м’язові клітини й елементи 

сполучної тканини (рис. 3.38). 

 

 

Рис. 3.38. Сформована центральна судина кров’яного острівця у 

жовтковому мішку зародка контрольної групи 10-денного строку інкубації. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х600. 

 

Для жовткового мішка 10-14 денних зародків КГ були характерними 

чіткі контури кров’яних острівців, цілісність мембран ендодермальних 

клітин, неушкодженість ендотеліального вистелення гемосудин, 

множинність зрілих клітин крові та висока активність гемопоезу (про що 

свідчила велика кількість бластних форм гемоцитів в острівцях). Також 

зауважимо, що на гістологічних препаратах у полі зору превалювали 

новоутворені структури жовткового мішка над кількістю необробленого 

(неутилізованого) жовтка.  
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У зародків ЕГ-Х, кров’яні острівці малого діаметру майже не 

зустрічались. Натомість з’являлись острівці великого діаметру (рис. 3.39), де 

порушувалось утворення кровоносних судин.  

 

 

 
Рис. 3.39. Кров’яні острівці жовткового мішку зародка з групи із 

введенням хризотилу 14 денного строку інкубації: відсутність малих 

острівців (А) та наявність великих (А, Б). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А – х100, Б – х200.  

 

А 

Б 
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В таких умовах важливу роль у кровотворенні і гемопоезі відігравали 

існуючі «острівці-сателіти» центральної судини, що сполучалась із 

жовтковим колом кровообігу. Проте, виснажуючись, вони не забезпечували 

достатній рівень кровотворення. При цьому судини жовткового мішка 

запустівали і спадались (рис. 3.40), що відзначене також при 

макроскопічному дослідженні.  

 

 

 
 

Рис. 3.40. Кров’яні острівці жовткового мішка зародка з групи із 

введенням хризотилу 14 денного строку інкубації: «острівці-сателіти» (А, 2) 

А 

Б 
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навколо судини жовткового кола кровообігу (А, 1); просвіт центральної 

судини без гемопоетичних клітин  (жовта стрілка) та спадіння стінок 

центральної судини (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200.  

 

Оскільки саме за рахунок новоутворених (малих) острівців 

відбувається збільшення і розгалуження сітки кровоносних судин 

жовткового мішка, що є основою нормального ембріогенезу, відмічена 

особливість передбачає уповільнення утилізації жовтка зародками ЕГ-Х і, 

відповідно, порушення ембріонального розвитку. Це підтверджували 

результати макроскопічних досліджень 14-денних зародків зазначеної групи, 

де була виявлена велика кількість невикористаного жовтка, звуження 

гемосудин жовткового мішка без видимої патології їх стінок та відставання у 

розвитку ембріонів. 

Проникнення хризотилових волокон у жовтковий мішок і його 

кровоносну систему викликало у відповідь макрофагальну реакцію. Так, при 

вивченні гістологічних зрізів зародка ми спостерігали велику кількість 

макрофагів, які локалізувались серед клітин ендодерми і біля кристалів 

азбесту (рис. 3.41).  

  
 

Рис. 3.41. Скупчення макрофагів у жовтковому мішку зародка з групи 

із введенням хризотилу 14- денного строку інкубації: А – серед клітин 

ендодерми (жовті стрілки); Б – навколо (1) кристалу хризотилового азбесту 

(2). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

Б
А 

А 
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Біля окремих волокон азбесту спостерігалось утворення структур, 

схожих на «азбестові тільця». Всередині такої структури розташовувалось 

витягнуте азбестове волокно, яке оточувалось макрофагами і вкривалось 

протеїнами або глікозаміногліканами у вигляді кулькоподібних утворень 

(рис. 3.42). 

 

 

 
Рис. 3.42. Азбестове волокно (1) оточене макрофагами (2) (формування 

«азбестового тільця») в стінці запустілої гемосудини кров’яного острівця 

жовткового мішка зародка з групи із введенням хризотилу 14-денного строку 

інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х600. 

 

Введення зародкам суспензії амфіболового азбесту також вплинуло на 

розвиток структур жовткової оболонки. На відміну від попередньої 

експериментальної групи у зародків ЕГ-А в ній виявлялись різновеликі 

кров’яні острівці (малого, середнього та великого діаметрів), але кровотворні 

клітини в них різнилися за кількістю та станом. Так, у гістологічних 

препаратах  зустрічались острівці з малою кількістю гемопоетичних клітин 
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(запустілі) або з дрібними агрегованими гіперхромними пікнотичними 

клітинами поруч з острівцями, які виглядали неушкодженими (рис. 3.43). 

 

  
 

Рис. 3.43. Жовтковий мішок зародка з групи із введенням амфіболу 14-

денного строку інкубації: різновеликі кров’яні острівці (А); різні кількість та 

стан гемопоетичних клітин в острівцях (Б): 1 – зменшена кількість гемоцитів; 

2 – типова кількість гемопоетичних клітин; 3 – агрегація та пікноз кров’яних 

клітин.  Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х100, Б – х400.  

 

Найчутливішими до дії амфіболових волокон виявились кровотворні 

клітини. Їх агрегація була найхарактернішою особливістю цієї групи зародків 

та спостерігалось в острівцях абияких розмірів. Водночас клітини ендодерми 

виявились нечутливими до дії амфіболових волокон: вони мали чіткі контури 

через неушкодженість зовнішніх мембран, а внутрішній вміст був 

компартменталізованим, в апікальних частинах відбувалось активне 

захоплення та переробка матеріалу жовтка (рис. 3.44). 

 

 

А Б 



87 

 

  

  
 

Рис. 3.44. Агрегація і пікноз гемопоетичних клітин кров’яних острівців 

(А, Б) та компартменталізація внутрішнього вмісту ендодермальних клітин 

(Б) жовткового мішка зародка з групи із введенням амфіболу 14-денного 

строку інкубації. Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х100, Б – х200.  

 

Враховуючи виявлену вибірковість ураження структур жовткового 

мішка волокнами амфіболового азбесту, можна припустити, що механізми їх 

впливу на біооб’єкти не обмежуються лише механічною дією, ефект від якої 

мав би проявитися щодо всіх типів клітин. Стосовно безпосередньо 

механічного пошкодження тканин і органів ембріона амфіболовими 

волокнами, які з жовткового кола кровообігу потрапляли до тіла зародка, слід 

підкреслити ураження не лише гемопоетичної системи, а й стінок судин з 

підвищенням їх проникності та просякненням тканин кров’ю. Це могло 

зумовлювати швидкий лізис тканин, який спостерігався у завмерлих зародків 

означеної групи. 

На відміну від хризотилового азбесту введення волокон амфіболу не 

спричиняло масштабного дифузного розмноження макрофагів серед клітин 

ендодермального шару. Вони локалізувались переважно навколо кров’яних 

острівців та їх кровоносних судин (рис. 3.45), що підтверджує ураження саме 

цих структур і неушкодженість ендодермальних клітин.  

Б А 
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Рис. 3.45. Скупчення макрофагів навколо кров’яних острівців 

жовткового мішка 14-денного зародка з групи із введенням амфіболу. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400.  

 

В жовткових мішках зародків ЕГ-НВ також відзначалось утворення 

кров’яних острівців різного діаметру. Варто зауважити, що у цих зародків 

виявлялась найбільша серед усіх експериментальних груп кількість 

неутилізованого (необробленого) жовтка, що було зумовлене масштабними 

порушеннями будови (отже, й функції) клітин кров’яних острівців й 

ендодерми. Так, в клітинах ендодерми (переважно в їх апікальних частинах) 

накопичується значна кількість рідини, що призводить до руйнування 

плазмалеми і відриву верхівки клітин. Причому цей процес характерний для 

великої кількості клітин, які формують суцільний шар. Водночас з набряком 

цитоплазми порушується і компартменталізація ендодермальних клітин. 

Лише незначна їх кількість залишається неушкодженою (рис. 3.46).  

Нагадаємо, що нановолокна проявляють високу здатність до агрегації і 

саме агрегати нановолокон чинять найбільш руйнівний вплив. В апікальній 

частині клітин ендодермального шару, яка відповідає за захоплення і 

переробку жовтка, разом із жовтковими гранулами концентрувались і 
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нановолокна. Саме це, на нашу думку, спричинило ушкодження клітинних 

мембран з розвитком набряку цитоплазми, і в найтяжчих випадках при 

одночасній руйнації плазмалеми – до відриву апікальної частини.  

 

 
 

Рис. 3.46. Ушкодження структур жовткового мішка (кров’яних 

острівців та ендодерми) 14-денного зародка з групи із введенням 

нановолокон: різні розміри кров’яних острівців (А); набряк та руйнування 

апікальної частини клітин ендодерми (А, Б):  1 – зона помірних змін 

ендодермальних клітин; 2 – ділянка значного руйнування верхівок; 3 – 

Б 

А 
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макрофаги; 4 – центральна судина. Забарвлення гематоксиліном та еозином; 

А – х100, Б – х200. 

 

Ушкодження гемопоетичних клітин острівців проявлялось їх 

агрегацією та пікнозом, що було подібним до змін в групі зародків із 

введенням волокон амфіболового азбесту. Щоправда, зустрічались такі зміни 

дещо рідше. Крім того виявлялись повністю зруйновані кров’яні острівці 

(рис. 3.47). 

Проте найхарактернішою особливістю впливу нановолокон було 

спустошення центральної судини кров’яних острівців при достатній кількості 

гемопоетичних клітин навколо неї, що відмічалось в острівцях різного  

діаметру (рис. 3.48).  

 

 
 

Рис. 3.47. Зруйнований кров’яний острівець з агрегованими та 

пікноморфними гемопоетичними клітинами у жовтковому мішку 14-денного 

зародка з групи із введенням нановолокон. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х400.  
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Рис. 3.48. Спустошення кров’яних острівців та їх центральних судин у 

жовтковому мішку зародків з групи із введенням нановолокон 14-денного 

строку інкубації: А – зменшена кількість гемопоетичних клітин в острівцях, 1 

– пуста центральна судина; Б – центральна гемосудина кров’яного острівця 

(жовта стрілка) з потовщеними стінками і відсутністю гемоцитів у просвіті. 

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

 

Б 
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Імовірно, нановолокна певним чином змінювали стінку центральної 

острівцевої гемосудини, що унеможливлювало потрапляння гемопоетичних 

клітин у її просвіт. Це призводило до спадіння стінок судини з відповідним 

звуженням просвіту (див. рис. 3.49). Множинність описаних змін гемосудин 

жовткового мішка результувалась атрофією його судинного русла.  

Наприкінець, відмітимо, що так само як і у ЕГ-Х (із введенням 

хризотилових волокон), руйнівний вплив нановолокон викликав 

макрофагальну інфільтрацію шару ендодермальних клітин (рис. 3.49). 

 

 

 

Рис. 3.49. Макрофагальна інфільтрація (стрілки 1) шару 

ендодермальних клітин спустошеного кров’яного острівця жовткового мішка  

зародка ЕГ-НВ 14-денного строку інкубації; агрегація та гемоліз гемоцитів в 

острівцевій судині (стрілка 2). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

 

Отже, досліджуючи дію введених волокнистих субстанцій на 

жовтковий мішок, ми виявили наявність специфічних об’єктів-мішеней щодо 

різних агентів впливу. Так, хризотиловий азбест, щонайперше, уражав 

найменш детерміновані клітини жовткового мішка, перешкоджаючи появі 

1 

1 

2 
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нових кров’яних острівців, що призводило до недокрів’я. Амфіболовий азбет 

виявився тропним до клітин з високою проліферативною активністю – 

гемопоетичних (імовірно, стовбурових) клітин. Їх руйнування викликало 

значне зниження кількості гемоцитів. Саме така критична нестача клітинних 

ресурсів, на нашу думку, стала причиною недостатнього утворення клітин-

фагоцитів (макрофагів) і неможливості формування імунної відповіді на 

вплив амфіболових волокон. Найуразливішими до дії нановолокон виявились 

клітинні мембрани, незалежно від спеціалізації та ступеня диференціації 

клітин. Відмічались не лише руйнування плазмалеми, а й, імовірно, 

порушення поверхнево-рецепторних взаємодій клітин. Тим не менш, усі види 

введених волокон, володіючи унікальними механізмами впливу на структури 

жовткового мішка, в результаті призводили до значних порушень 

кровотворення і кровообігу зародка, що закінчувалось гальмуванням 

розвитку останнього або його загибеллю. 

 

3.2.3. Вивчення структурно-функціонального стану печінки 

курячих ембріонів як органу, який забезпечує детоксикацію введених 

волокон 

Дослідження печінки щодо біологічних ефектів, спричинених 

введенням волокнистих часточок, було проведене з урахуванням її 

детоксикаційної функції в організмі курячого ембріону. 

З огляду на етапи формування окремих структур печінки та різні 

строки початку їх функціонування, оптимальним терміном для вивчення 

структур печінки курячого ембріона ми вважали 14-15 добу інкубації, коли 

орган гістологічно стає подібним до такого дорослої птиці та проявляє 

найбільшу метаболічну активність за весь період ембріогенезу. 

Зауважимо, що досліджуючи печінку 14-денних ембріонів КГ ми 

відмічали слабкий розвиток міжчасточкової сполучної тканини, що 

утруднювало визначення часточкових меж. Втім, внутрішньочасточкова 

структура не порушувалась: печінкові трабекули мали радіальну 
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спрямованість, між ними знаходились кровоносні синусоїди, які в центрі 

часточки формували центральну вену. У просвіті синусоїдів знаходились 

гемопоетичні клітини. Цитоплазма гепатоцитів містила множинні дрібні 

еозинофільні (білкові) гранулярні структури та вакуолі (імовірно, ліпідні, 

оскільки печінка у цей час бере активну участь у жировому обміні). Ядра 

гепатоцитів були світлими, з невеликим вмістом гетерохроматину, однакової 

форми та розмірів (рис. 3.50). Розвиток портальної системи гемосудин також 

відбувався без відхилень.  

 

 

 
 

Рис. 3.50. Печінки 8-денного (А, жовта стрілка) та 14-денного (Б) 

курячих зародків контрольної групи. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А – х40, Б – х400.  

 

А 

Б 
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Введення азбесту та нановолокон у жовток курячого ембріона 

призводило до ураження печінки і, вочевидь, впливало на повноцінність її 

функціонування. Так, при введенні хризотилових волокон виникали дифузні 

дистрофічні зміни гепатоцитів, які прявлялись накопиченням у їх цитоплазмі 

речовин різної природи. Імовірно, серед них були: щільні білкові субстанції, 

про що свідчить поява великих оксифільних гранул (зерен) у цитоплазмі; 

жовчний пігмент (білірубін), накопичення якого надавали цитоплазмі 

бурувато-коричневого забарвлення; ліпіди і вода, на що вказували вакуолі 

різного розміру при зафарбовуванні гематоксиліном і еозином. Зауважимо, 

що виявлення великих вакуолей з чіткими межами переважно в центральних 

частинах печінкової частки типове для жирової дистрофії.  

Вказані ураження гепатоцитів поєднувались із внутрішньочасточковим 

набряком, що утруднювало відток жовчі з жовчних капілярів і сприяло 

фрагментації печінкових балок та некробіозу груп гепатоцитів, які підпадали 

імбібіції жовчю (рис. 3.51). 

   
 

Рис. 3.51. Дистрофічні зміни гепатоцитів, набряк та порушення 

балкової структури печінкових часточок 14-денних курячих зародків з групи 

із введенням хризотилу: А – групи гепатоцитів з накопиченням жовчного 

пігменту (стрілки); Б – прояви білкової дистрофії (зернистої – жовті стрілки, 

вакуольної – чорні стрілки); В – жирові вакуолі (стрілки). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х400.  

В А Б 
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Введення амфіболового азбесту призводило до тотальних (дифузних) 

порушень гістоархітектоніки печінки зародків. Так, печінкові балки 

переважно були зруйнованими з широкими просторами між їх фрагментами, 

міжчасточкові тріади не спостерігались. Гепатоцити характеризувались не 

лише різним ступенем дистрофічних змін, а й вогнищево перебували у стані 

некробіозу і некрозу. При цьому їх цитоплазма забарвлювалась гомогенно 

базофільно, межі клітин чітко не окреслювались, ядра виглядали 

ущільненими, фрагментованими або лізованими (рис. 3.52). Руйнівних змін 

зазнавали і внутрішньочасточкові гемосудини печінки та їх вміст (наявність 

фрагментів клітин у просвітах кровоносних судин при відсутності 

неушкоджених еритроцитів).  
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Рис. 3.52. Альтеративні зміни печінки 14-денних зародків з групи із 

введенням хризотилу: А –  ядерні зміни (1 – каріопікноз, 2 – каріолізис, 3 – 

каріорексис) гепатоцитів, синусоїди зі збереженими контурами (4), 

розширені простори між фрагментами зруйнованих печінкових балок (5), 

окремі ядра некротизованих клітин (6); Б – некротизовані гепатоцити з 

ущільненою цитоплазмою. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400.  

 

Б 

А 
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Вплив нановолокон на структури проявлявся пошкодженням 

гепатоцитів з реакцією кровоносного русла (розширення та повнокров’я) або 

без неї. Так, у деяких випадках спостерігалась повна відсутність ознак 

розширення синусоїдів чи перисинусоїдальних просторів при значній 

деформації і нечіткості контурів гепатоцитів та накопиченні множини 

дрібних вакуолей у цитоплазмі, що призводило до їх набухання (рис. 3.53). 

Збільшення розмірів гепатоцитів спричинювало звуження просторів Діссе і 

жовчних капілярів, ускладнюючи трофічні процеси та виділення жовчі.  

В інших випадках у печінці зародків ЕГ-НВ при наявності виражених 

дистрофічних і некробіотичних змін гепатоцитів спостерігалось значне 

розширення синусоїдів наявність в них пошкоджених еритроцитів та їх 

агрегатів (див. рис. 3.53). 

 

  
 

Рис. 3.53. Печінки 14-денних курячих зародків з групи із введенням 

хризотилу: А – виражені дистрофічні зміни і набухання гепатоцитів, 

звуження синусоїдних капілярів; Б – дистрофія, некробіоз та некроз 

гепатоцитів, розширення синусоїдів (стрілками показані окремі еритроцити 

та їх агрегати в синусоїдах). Забарвлення гематоксиліном та еозином, х400. 

 

Типовими для зародків групи з введенням НВ стали порушення 

процесів утворення і виділення жовчі. Спостерігались просякнення жовчю 

Б А 
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груп гепатоцитів, причому вони були поширенішими порівняно з такими у 

групі ЕГ-Х, імовірно, завдяки високій проникній здатності нановолокон 

(рис. 3.54). Застій жовчі сприяв подальшому розвиткові пошкодження 

печінкових структур (гепатоцитів, кровоносних судин), руйнуванню 

часточок, зміні гістоархітектоніки органа з нетиповим розподілом і 

взаєморозташуванням кровоносних судин і паренхіматозних утворень (рис. 

3.55, 3.56). 

 

 

Рис. 3.55. Печінка 14-денного зародка ЕГ-НВ: фрагментація печінкових 

балок, дистрофічні зміни гепатоцитів, застій жовчі у жовчних капілярах (1), 

імбібіція некротизованих гепатоцитів жовчю (2). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, х200. 

 

1 

2 
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Рис. 3.56. Порушення гістоархітектоніки печінки 14-денного курячого 

зародка з групи із введенням нановолокон: відсутність тріад, зближення 

міжчасточкових вен з центральними, фрагментація балок, звуження 

синусоїдів, альтеративні зміни гепатоцитів. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х100. 

 

Підсумовуючи результати досліджень впливу введених у жовток 

волокнистих субстанцій на розвиток печінки курячих ембріонів, можна 

констатувати наявність пошкодження її паренхіми в усіх експериментальних 

групах. При цьому альтерація гепатоцитів (від різних видів дистрофії до 

некробіозу і некрозу) поєднувалася з порушенням виведення жовчі через 

набряк клітин і руйнування балок у печінкових часточках, а також 

трофічними розладами внаслідок ураження гемоцитів і кровоносних судин.  

Порівнюючи ефекти від дії різних введених субстанцій, слід зазначити, що 

особливістю впливу хризотилового азбесту було суттєве порушення процесів 

секреції жовчі, а деструктивна дія амфіболового азбесту на гепатоцити 

посилювалась ураженням клітин крові.  

Біологічні ефекти від дії нановолокон поєднували в собі такі від впливу 

хризотилового та амфіболового азбесту, тобто при суттєвому пошкодженні 

гепатоцитів відзначались порушення відтоку жовчі, імбібіція нею 
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некротизованихклітин (значніше виражена за площею розповсюдження щодо 

ЕГ-Х), внутрішньосудинні агрегати зі зруйнованих гемоцитів. Дія 

нановолокон викликала руйнування печінкових балок і часточок, а також – 

порушення взаєморозташування гемосудин печінки та паренхіматозних 

структур, що вочевидь відбивалось на функціональній спроможності органа в 

цілому.  

Зазначимо, що хризотилові волокна чинили найменш уражуючий вплив 

порівняно з волокнами амфіболу і нановолокнами, оскільки на момент 

дослідження (14-й день інкубації) він проявлявся в основному 

паренхіматозними дистрофіями та локальними порушеннями 

жовчеутворення і жовчевідведення. Зі збільшенням терміну впливу 

хризотилу (при подальшій інкубації) імовірно припустити поглиблення 

пошкоджень печінки з утворенням функціонально неспроможного органа. 

 

3.2.4. Особливості дії волокнистих токсикантів на видільну 

функцію нирок курячих ембріонів 

Детальне гістологічне дослідження було проведено нами і для тканин 

нирок, як органу з допомогою якого відбуваються основні процеси виведення 

шкідливих речовин з організму курячого ембріону. Відомо, що у курячого 

ембріону пронефрос не несе екскреторної функції, видільна активність 

мезонефросу починається на 4 день, а з 11 доби починає діяти метанефрос. 

Обидві нирки функціонують до 18 доби, коли мезонефрос припиняє свої 

функції і метанефрос залишається єдиним органом виділення ембріону [159-

160]. Таким чином ми вважали найбільш доцільним для вивчення тканин 

нирок обрати 20 добу інкубації. 

При вивченні нирки зародків КГ ми не спостерігали розділення на 

кіркову та мозкову речовини. Ниркові тільця були розсіяні по всій паренхімі 

нирок та мали різні розмірі (рис. 3.57).  

На препаратах в системі канальців нирок чітко виокремлювались 

оксифільні, вистелені високим циліндричним епітелієм проксимальні 
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канальці, та дистальні, з кубічними епітеліоцитами, які проявляли ознаки 

вираженої базофілії (рис. 3.58).  

 

Рис. 3.57. Мікроскопічний стан нирки  20-денного зародка контрольної 

групи. 1 – ниркові тільця великого діаметру, 2 – ниркові тільця малого 

діаметру. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х100.  

 

Рис. 3.58.Гістологічна організація нирки 20-денного зародка 

контрольної групи. Жовті стрілки – проксимальні канальці, чорні стрілки – 

дистальні канальці. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200.  
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Гістологічні дослідження препаратів нирок виявили значні структурні 

порушення у морфології даних органів, що спостерігались в 

експериментальних групах. Природа цих змін в цілому також мала 

дистрофічний характер. Особливо деструктивним процесам підлягав епітелій 

канальців нирок, причому при плановому огляді дистрофічні зміни епітелію 

проксимальних канальців носили більш тяжкий ступінь, аніж зміни епітелію 

дистальних канальців (рис. 3.59, 3.60). 

 

 

Рис. 3.59. Мікроскопічний стан нирки 20-денного зародка з групи із 

введенням нановолокон. Жовті стрілки – проксимальні ниркові канальні, 

чорні стрілки – дистальні канальці. Забарвлення гематоксиліном та еозином, 

х200.  
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Рис. 3.60. Мікроскопічний стан нирки 20-денного зародка з групи із 

введенням нановолокон. Жовті стрілки – проксимальні ниркові канальні, 

чорні стрілки – дистальні канальці. Забарвлення гематоксиліном та еозином, 

х200.  

 

До патологічних змін епітелію, характерних для обох 

експериментальних груп, можна віднести різко означену гідропічну 

(вакуольну) дистрофію. Були присутні базальний та апікальний набряки 

епітеліоцитів (рис. 3.61, 3.62). із частковою або повною дистрофією 

плазмалеми клітин.  
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Рис. 3.61.Гістологічна організація нирки  20-денного зародка з групи із 

введенням нановолокон. Стрілками показані проксимальні канальці з 

базальною вакуолізацією епітеліоцитів. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х200.  

 

Рис. 3.62. Мікроскопічний стан нирки 20-денного зародка з групи із 

введенням нановолокон. Стрілками показані проксимальні канальці з 

апікальною вакуолізацією епітеліоцитів. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином, х200.  
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У експериментальній групі із введенням азбесту відмічалось 

відкладення кальцинатів в просвітах ниркових канальців (рис. 3.63). 

 

 

Рис. 3.63.Гістологічна організація нирки 20-денного зародка з групи із 

введенням хризотилу. Стрілками показані кальцифікати у просвіті ниркових 

канальців. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х200.  

 

Отже за результатами досліджень виявлені патологічні зміни, 

індуковані дією волокон, в обох експериментальних групах мали переважно 

дистрофічний характер. Зміни морфо-функціонального стану ниркових 

тканин, викликані дією нановолокон, були більш однотипного характеру: 

спостерігались ознаки білкової зернистої та гідропічної дистрофії –

найбільше таким змінам підлягав епітелій ниркових канальців. 

Особливостями патологічних змін в експериментальній групі із введенням 

волокон хризотилового азбесту стало накопичення кальцинатів в просвіті 

ниркових канальців. 

Після проведення гістологічного дослідження тканини нирок ембріонів 

були відмічені значні порушення морфології ниркових канальців. Для того, 

щоб мати змогу оцінити та порівняти ступінь пошкоджень, спричинених 
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дією нановолокон та азбесту, були задіяні морфометричні методики. Для 

контрольної групи та експериментальних груп із введенням хризотилу та 

нановолокон були виміряні показники площі епітелію проксимальних та 

дистальних ниркових канальців. Зародки з группи із введенням амфіболу не 

доживали до пізніх стадій інкубації, отже і не були включені до 

морфометричних вимірювань.  

На основі статистичної обробки результатів були зроблені наступні 

висновки. Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних канальців 

виявив статистично значущі відмінності за даним показником у всіх 

експериментальних групах порівняно із результатами контролю (таблиця 3.1, 

3.2).  

Таблиця 3.1 

Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних ниркових 

канальців у контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилу (ЕГ-Х) 

і групі із введенням нановолокон (ЕГ-НВ) 

Групи Показники  
Медіана,  

мкм
2
 

Довірчий 

інтервал для 

середнього, 

мкм
2
 

U-критерій 

Манна-Уітні 

Критичне 

значення U-

критерію 

Манна-Уітні 

Наявність 

достовірної 

різниці між 

групами 

КГ  11221 ± 3366  

1010 

 

ЕГ-Х 23703  ± 7111 20 наявна* 

ЕГ-НВ 10725  ±3217 955 наявна* 

Примітка:тут і далі * - різниця між групами вірогідна при р≤0,05. 

Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних ниркових 

канальців при дії волокон хризотилового азбесту та нановолокон 

Групи Показники 
Медіана,  

мкм
2
 

Довірчий 

інтервал для 

середнього, 

мкм
2
 

U-критерій 

Манна-Уітні 

Критичне 

значення U-

критерію 

Манна-Уітні 

Наявність 

достовірної 

різниці між 

групами 

ЕГ-Х 23703  ± 7111 
42 1010 наявна* 

ЕГ-НВ 10725 ±3217 
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У групі із введенням хризотилового азбесту відмічалось збільшення 

середнього значення площі епітеліоцитів більш ніж у два рази, порівняно з 

контролем. Окрім того, у цій групі спостерігалась значна дисперсія цього 

показника. Спираючись на результати гістологічного дослідження, 

збільшення площі епітелію можна пояснити за рахунок значної вакуолізації 

клітин, що мала місце в групі із введенням азбесту. Отримані результати 

свідчать про значну деструктивну дію волокон хризотилового азбесту на 

епітелій, а також передбачають вагомий вплив на процеси фільтрації ще й за 

рахунок звуження просвіту ниркових канальців. Результати 

морфометричного аналізу площі епітелію ниркових канальців у ЕГ-НВ 

показали певне зменшення середнього значення цього показника порівняно з 

контролем. Також була відмічена достовірна різниця між даними значеннями 

для експериментальних груп із введенням хризотилового азбесту та 

нановолокон, що беззаперечно свідчить про різну дію, яку чинять введені 

волокна на епітелій проксимальних ниркових канальців. 

Морфометричний аналіз площі епітелію дистальних ниркових 

канальців виявив достовірні відмінності за даним параметром при порівнянні 

показників ЕГ-Х та контролем (було відмічено збільшення площі епітелію в 

ЕГ-Х більш ніж у 2,5 рази), а також при порівнянні середніх значень даного 

показника серед ЕГ-Х та ЕГ-НВ (спостерігалось збільшення площі епітелію у 

2,8 рази у групі із введенням азбесту). Статистична обробка даних 

вимірювання площі епітелію дистальних ниркових канальців в ЕГ-НВ не 

виявила значущих відмінностей порівняно з контролем. Результати 

морфометричних досліджень представлені в таблицях 3.3, 3.4. 
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Таблиця 3.3 

Порівняльний аналіз площі епітелію дистальних ниркових 

канальців у контрольній групі (КГ), групі із введенням хризотилу (ЕГ-Х) 

і групі із введенням нановолокон (ЕГ-НВ) 

Групи Показники 
Медіана,  

мкм
2
 

Довірчий 

інтервал для 

середнього, 

мкм
2
 

U-критерій 

Манна-Уітні 

Критичне 

значення U-

критерію 

Манна-Уітні 

Наявність 

достовір-

ної 

різниці 

між 

групами 

КГ  3543 ±1119  

628 

 

ЕГ-Х 9476 ±2842 539 наявна* 

ЕГ-НВ 3409 ±1367 736 немає 

 

Таблиця 3.4 

Порівняльний аналіз площі епітелію дистальних ниркових 

канальцівпри дії волокон хризотилового азбесту та нановолокон 

Групи Показники 
Медіана, 

мкм
2
 

Довірчий інтервал для 

середнього, мкм
2
 

U-

критерій 

Манна-

Уітні 

Критичне 

значення 

U-

критерію 

Манна-

Уітні 

Наявність 

достовірн

ої різниці 

між 

групами 

ЕГ-Х 9476 ±2842 
616 628 наявна* 

ЕГ-НВ 3409 ±1367 

 

3.2.5. Порівняльний аналіз впливу волокон азбесту (хризотилу і 

амфіболу) та вуглецевих нановолокон на легені курячих ембріонів 

Оскільки в наявній літературі основними цільовими об’єктами для 

вивчення дії НВ та волокон азбесту є тканини та структури легень, вважаємо 

необхідним навести отримані нами результати власних досліджень.  

На середніх строках інкубації в легенях зародків КГ відмічалось 

утворення мережі бронхіальних трубок різного калібру. Клітини мезенхіми 

пухко розташовані навколо останніх, були пронизані густою сіткою 

кровоносних капілярів (рис. 3.64). На пізніх строках інкубації спостерігалось 
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формування щільної мережі парабронхів (третинних бронхів, бронхіол і 

повітряних капілярів). Оскільки через легені зародків до вилуплення з яйця 

повітря не проходить, просвіт дрібних бронхів був звуженим (див. рис. 3.64). 

Водночас кількість мезенхіми, що оточувала дихальні трубки, зменшувалась. 

Вона утворювала септи, де знаходились кровоносні судини.  

 

 

 
  

Рис. 3.64. Системи бронхів і дихальних трубочок в легенях курячих 

зародків контрольної групи різних строків інкубації: А – головний бронх 

Б 

1 

А 

ГБ 

ГБ 

Тр 

1 
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(ГБ), бронхи різного діаметру (жовті стрілки) та кровоносні судини (чорні 

стрілки) у 14-денного ембріона; Б – трахея (Тр), головний бронх (ГБ), бронхи 

різного діаметру (1) 20-денного ембріона. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином; А – х100, Б – х40. 

 

Епітелій дихальних шляхів перетворювався на миготливий. Від 

третинних бронхів радіально відгалужувались бронхіоли, які у свою чергу 

розпадались на повітряні капіляри – найменші за діаметром дихальні трубки 

легень, стінка яких є складовою аеро-гематичного бар’єру. Таким чином, 

навколо третинних бронхів формувалась щільна сітка дихальних трубочок, 

структурно найдрібніший відділ якої (повітряні капіляри) межували зі 

стінками паралельно розташованих кровоносних капілярів, що забезпечувало 

газообмін (рис. 3.65). Характерною особливістю повітряних капілярів є їх 

вистелення одношаровим пласким, респіраторним епітелієм, що 

забезпечувало скорочення відстані між повітрям і кров’ю. 

  
 

Рис. 3.65.Мікроскопічний стан легені зародка контрольної групи 20-

денного строку інкубації: А) 1 – респіраторний епітелій головного бронха, 2 

– кубічний респіраторний епітелій третинних бронхів, 3 – просвіти 

третинних бронхів, радіарно розташовані бронхіоли (стрілки), 4 – повітряні 

капіляри, 5 – перибронхіальна артерія; Б) третинний бронх (жовта стрілка), 

А Б 
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повітряні капіляри (червоні стрілки), повнокровні кровоносні капіляри (білі 

стрілки).  Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х200, Б – х400.  

 

При введенні волокон хризотилового азбесту у жовток зародків 

дослідження на середніх строках інкубації виявило затримку розвитку легень 

у ембріонів цієї групи. Так, утворена на цей період ембріогенезу сітка 

бронхів була представлена переважно структурами з однаково великим 

діаметром. Лише незначна кількість бронхів була дрібнішою, мала вочевидь 

менший діаметр. Оточуюча мезенхіма виглядала ущільненою, капілярна 

сітка в ній була недостатньо розгалуженою (рис. 3.66). На пізніх строках 

інкубації відзначався дефіцит бронхіол і, відповідно, повітряних капілярів, 

мережа яких була менш розвиненою, займала меншу площу навколо бронхів, 

що мало вигляд стоншення стінок останніх при розширенні просвіту щодо 

даних досліджень ембріонів КГ (див. рис. 3.64).  

  
 

Рис. 3.66.Мікроскопічна організація легені зародків з групи із 

введенням хризотилу 14-денного (А) та 20-денного (Б) строку інкубації: 

дефіцит бронхіол, повітряних капілярів (1), недорозвиненість сітки 

гемокапілярів. Забарвлення гематоксиліном та еозином; А, Б – х100. 

 

Стосовно формувань бронхів повітряних мішків, які проходили через 

товщу мезенхіми, утворення респіраторного епітелію і хрящових кілець 

бронхів першого порядку вираженої патології нами не виявлено (рис. 3.67). 

Б А 
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Рис. 3.67. Структурні компоненти легень зародків з групи із введенням 

хризотилу 20-денного строку інкубації: А –бронхи повітряних мішків 

(стрілки); Б – хрящові кільця бронхів першого порядку. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином; А – х100, Б – х200. 

 

На відміну від хризотилових волокон дія амфіболового азбесту 

викликала масивний некроз в легенях вже на середніх строках інкубації. 

Нагадаємо, що до пізніх строків інкубації зародки з цієї групи не доживали. 

На гістологічних препаратах відмічались лише обриси структур легень: 

бронхів, кровоносних судин. Серед десквамованих епітеліальних клітин 

бронхів документувались різні прояви некротичних змін, як то каріорексис, 

каріолізис, втрата базофілії цитоплазми, слабке забарвлення її у світло-

рожевий колір. Виявлялись також скупчення злущених некротизованих, 

імовірно, кальцинованих епітеліоцитів, які утворювали щільні базофільно 

забарвлені «тільця»-петрифікати (рис. 3.68). Ураження системи гемосудин 

маніфестувало не лише вираженим повнокров’ям та агрегацією еритроцитів, 

а й руйнуванням їх стінок і множинними крововиливами.  

 

А Б 
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Рис. 3.68. Деструктивні зміни у легенях зародків з групи із введенням 

амфіболу 14-денного строку інкубації: А) 1 – тінь бронха великого діаметру, 

2 – повнокровні кровоносні судини, 3 – обриси бронха малого діаметру; Б) 1-

3 – утворення петрифікатів, 4 – фрагменти стінки некротизованого бронха, 5 

– детрит, 6 – повнокровна кровоносна судина з агрегованими гемоцитами; В) 

стрілка – залишки кубічного епітелію бронхів. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином: А – х100; Б, В – х400. 

 

Вплив нановолокон, як відмічено раніше, виявився різноспрямованим. 

Ми вкотре зафіксували два напрямки їх дії. В певних випадках (імовірно, при 

формуванні агрегатів), вони викликали руйнування кровоносної системи 

легень і тотальний некроз органа. За таких умов гістологічно верифікувати 

структури легень неможливо. Лише абриси дихальних трубок вказували на 

приналежність досліджуваних тканин до відповідного органа. Розташування 

великої кількості зруйнованих еритроцитів поміж дихальними трубками та у 

їх просвітах свідчить про масштабні крововиливи й імбібіцію легень кров’ю 

(рис. 3.69).  

 

А 

3 

Б В 

4 

5 
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Рис. 3.69. Фрагменти легень зародків з групи із введенням нановолокон 

14-денного (А) та  20-денного (Б) строку інкубації: тотальний некроз 

структур, утворення петрифікатів (стрілки), крововиливи й імбібіція кров’ю 

(А); комплекси дихальних трубок (1 – просвіт третинного бронха, 2 – 

радіарні бронхіоли, 3 – повітряні капіляри) у розвиненій легені (Б). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином; А – х100, Б – х200. 

 

В інших випадках введені нановолокна не впливали на розвиток 

легень, будова яких не відрізнялась від такої в ембріонів КГ (див. рис. 3.69). 

Тут також формувались третинні бронхи з множинними радіально 

розташованими бронхіолами, які розгалужувались на повітряні капіляри. 

Такий комплекс щільно розташованих навколо бронха дихальних трубок у 

безпосередньому контакті з кровоносними капілярами мав забезпечити 

інтенсивний газообмін у курчати після вилуплення. Бронхи повітряних 

мішків мали добре розвинену м’язову стінку, а респіраторний епітелій і 

хрящові кільця дихальних шляхів не відрізнялись від таких у ембріонів КГ 

(рис. 3.70).  

 

А Б 

3 

2 

1 
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Рис. 3.70. Бронх повітряного мішка (А) з масивною м’язовою стінкою 

та бронх першого порядку (Б) з вираженими хрящовими кільцями в легенях 

зародка з групи із введенням нановолокон 20-денного строку інкубації. 

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

 

Таким чином, зміни легень курячих ембріонів, досліджені на різних 

строках інкубації, засвідчили наявність негативного впливу волокон азбесту 

на формування дихальної системи. При цьому хризотил, впливаючи на 

кровотворення і розвиток гемосудин, призводив до затримки розвитку органа 

через порушення трофічних процесів. Амфіболовий азбест, як і агрегати 

нановолокон, виявляв найзначнішу руйнівну дію на зародкові структури, 

спричинюючи масивні некрози органів і тканин і загибель зародків на 

середніх строках інкубації. У випадках, коли нановолокна не утворювали 

агрегатів, негативна дія їх на ембріональний розвиток курки гістологічно 

була непомітною. 

Дані цього розділу оприлюднені в роботах [162-164]. 

  

А Б 
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3.3. Результати ультраструктурнихдосліджень 

 

Добре відомим є той факт, що структурні зміни в клітинах виникають 

раніше виражених клінічних проявів патологічного стану і зберігаються 

довше. Відповідність розмірів нанооб’єктів масштабам клітинних органел і, 

навіть, їх структурних компонентів стала рушійним чинником для 

проведення більш детального вивчення біологічних ефектів, спричинених 

впливом нановолокон на розвиток курячих зародків.  

Результати, наведені в вищеописаних розділах дослідження, 

продемонстрували, що однією з найпоказовіших структур для вивчення 

впливу волокнистих токсикантів є жовтковий мішок. За допомогою 

залучення методу трансмісійної електронної мікроскопії було детально 

вивчено основні складові структурно-функціональної одиниці жовткового 

мішка – кров’яного острівця. Окрім клітин ендодерми, ендотеліоцитів та 

гемопоетичних клітин, описаних в гістологічних дослідженнях, при 

залученні електронного мікроскопу нами був описаний ще один вид клітин, 

морфологічно подібний до епітеліоцитів тимусу («nurse cells»). Такі клітини 

зустрічались в острівцях середнього і великого діаметрів та, на нашу думку, 

виконували схожі до епітеліоцитів тимусу функції: створювали необхідні 

умови для проходження процесів гемопоезу. 

У зародків контрольної групи клітини ендодерми характеризувались 

значним об’ємом цитоплазми, більшу частину якої займали жовткові 

гранули. На дуже ранніх строках інкубації (3 доба) жовткові включення мали 

великі розміри та не відрізнялись за якісним складом від матеріалу жовтка 

(рис. 3.71, А ). На подальших етапах розвитку всередині жовткової гранули 

завдяки діяльності ферментативного апарату клітини відбувались процеси 

сепарації вмісту. Окрім того навколо гранули спостерігалось скупчення 

мітохондрій та гранулярного ендоплазматичного ретикулюму. Поступово 

таке жовткове включення перетворювалось на скупчення вакуолей, 

гетерогенних за своєю будовою та складом (див. рис. 3.71, Б). Саме така 
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ультраструктурна будова зумовила характерний візерунок «мережива» 

ендодермальних клітин, який ми спостерігали при вивченні гістологічних 

препаратів жовткового мішка.Характерною особливістю клітин ендодерми 

була присутність в жовткових гранулах у великих кількостях ламелярних 

тілець (див. рис. 3.71, Б, В). Вони слугували будівельним матеріалом не лише 

для клітин ендодерми, а й у вигляді везикул виділялись у просвіт судин та, 

імовірно, використовувались як джерело для побудови мембран 

гемопоетичних клітин. 

 

Рис. 3.71.Клітиниендодермального шару зародка контрольної групи 3-

денного (А)та 6-денного (Б, В) строків інкубації. А - клітини на початкових 

стадіях переробки жовтка з включеннями, ідентичними матеріалу жовтка, Б – 

клітини з гетерогенними за складом включеннями і ламелярними тільцями 

(стрілки), В - ламелярні тільця). А: х4800, Б:х3600, В: х29000. 



119 

 

  

Жовткові включення займали майже весь простір цитоплазми клітин 

ендодерми, відтісняючи єдине велике ядро до базальної частини. В ньому 

визначалось одне ядерце з чітким розділенням на фібрилярний та 

гранулярний компоненти. У базальному полюсі ендодермальних клітин та 

навколо жовткових включень локалізувалась велика кількість мітохондрій 

(рис. 3.72).  

 

Рис. 3.72.Ультраструктура клітин зародка контрольної групи 3-денного 

строку інкубації. А: 1 – ядерце, 2 – мітохондрії. Б - стрілками показані 

мітохондрії. х7200. 

 

Ендотеліоцити мали витягнуту форму, одне видовжене ядро з 

плавними контурами та світлим вмістом. В цитоплазмі локалізувались 

численні включення, а ближче до плазмалеми у великих кількостях 

зустрічались потужні пучки мікрофіламентів. Серед включень зустрічались 

такі, що за своєю щільністю відповідали щільності цитоплазми 

гемопоетичних клітин. Інколи між ендотеліоцитами та клітинами ендодерми 

виявлялись клітини сполучної тканини (рис. 3.73, Б).  

В цитоплазмі ендотеліоцитів спостерігався значний розвиток ЕПР (див. 

рис. 3.73, А). Активно відбувались процеси трансцитозу, про що свідчили 

велика кількість піноцитозних пухирців в ендотеліоцитах та активний 

екзоцитоз на васкулярній поверхні його плазмалеми (див. рис. 3.73). 
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Рис. 3.73. Клітини зародка контрольної групи 6-денного строку 

інкубації. А – ендотеліоцит з вираженим кортикальним шаром (1 – пучки 

мікрофіламентів) та гладеньким ЕПР (2); Б – транспортні процеси всередині 

ендотеліоциту: 1 – піноцитозні пухирці, 2 – включення в ендотеліоциті, 3 – 

секреторні пухирці; В – взаєморозташування ендотеліоциту та інших клітин 

жовткового мішка: 1 – ядро фібробласта, 2 – ядро ендотеліоциту, 3 – пучки 

мікрофіламентів. А, Б: х7200, В: х3600 

 

В новоутворених дрібних острівцях серед гемопоетичних клітин 

переважали клітини еритроїдного ряду (рис. 3.74). Вони характеризувались 

малим ядерно-цитоплазматичним відношенням, мали одне темне ядро, 
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електронощільну цитоплазму, невелику кількість органел. На більш пізніх 

етапах розвитку острівця з’являлись інші клітини мієлопоезу. 

 

Рис. 3.74. Гемопоетичні клітини зародка контрольної групи 6-денного 

строку інкубації. х5800. 

 

Таким чином результати дослідження зразків контрольної групи, а саме 

їх морфологічного стану, наочно демонстрували відсутність у процесах 

життєдіяльності клітин будь-яких функціональних змін: поверхнева 

мембрана була цілісною та неушкодженою; чітко простежувались найбільш 

характерні ознаки молодої, активно-функціонуючої клітини 

(значнепереважання у ядрі частки еухроматину над гетерохроматином; чітко 

означене велике широкопетлисте ядерце; наявність в цитоплазмі великої 

кількості полірибосом). Активний функціональний стан ембріональних 

клітин демонстрували численні мітохондрії з помірно просвітленим 

матриксом та регулярними кристами. 

При вивченні зразків, отриманих з ембріонів, яким було введено 

волокна хризотилового азбесту, ми отримали додаткові докази їх 

тератогенного впливу, що підтверджує результати гістологічних досліджень. 

У зародків ЕГ-Х клітини ендодерми мали значні об’єми, велике світле ядро, 

внутрішній вміст характеризувався добре вираженою компартменталізацією 

та достатньою кількістю органел. Певні порушення були відмічені в 
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метаболізмі клітин. В жовткових гранулах був порушений процес утворення 

ламелярних тілець: вони верифікувались лише у невеликої кількості 

жовткових гранул та були дрібнішими порівняно з контролем (рис. 3.75). Для 

ЕГ-Х в ендодермальному шарі характерним було утворення декількох 

вакуолей середніх розмірів (див. рис. 3.75, Б). 

Оскільки в КГ ми спостерігали одну велику жовткову вакуолю, в якій 

відбувалась переробка та розділення вмісту на якісні складові, то відмічене 

розділення гранул в експериментальній групі, на нашу думку, свідчить про 

послаблення ферментативного апарату клітин ендодерми.  

Форма ендотеліоцитів була більш об’ємною, ядра мали звивистий 

контур. Спостерігалось посилення трансцитозу: в ендотеліоцитах 

зустрічались вакуолі великого діаметру, відмічалась збільшена кількість 

виростів плазмалеми на васкулярній поверхні (див. рис. 3.75, В, Г). 

Вважаємо, що такі зміни стали проявом компенсаторної реакції в умовах 

відсутності формування нових острівців гемопоезу в жовтковому мішку (див. 

результати гістологічних досліджень, розділ 3.2). 
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Рис. 3.75. Клітини зародка з групи із введенням хризотилу 6-денного 

строку інкубації. А –ендодермоцити без ламелярних тілець у жовткових 

включеннях; Б – сукупність дрібнихгранул, утворених із початкової 

жовткової вакуолі, з невеликим вмістом ламелярних тілець (позначені 

світлими стрілками); В, Г – ендотеліоцит (темна стрілка) із зміненою формою 

та з ознаками посиленого трансцитозу: 1 – включення в цитоплазмі 

ендотеліоцита, 2 – мікроворсинки на васкулярній поверхні ендотеліоциту. А, 

Б: х3600, В, Г: х4800. 

 

В просвіті судин зустрічались різні форми гемопоетичних клітин, що 

вказувало на середні та пізні етапи розвитку кров’яного острівця. 

Відмічались клітини еритропоезу, які вирізнялись своєю електронощільною 

цитоплазмою (рис. 3.76, А, Б), також зустрічались інші форми гемопоетичних 

клітин з менш щільною цитоплазмою (рис. 3.76, В, Г). Нагадаємо, при 

гістологічному дослідженні зародків середніх строків інкубації було 

зазначено, що дрібні кров’яні острівці в ЕГ-Х не утворювались.  
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Рис. 3.76. Гемопоетичні клітини кров’яних острівців зародків з групи із 

введенням хризотилу 6-денного строку інкубації. А – х3600, Б, Г – х10000, В 

– х4800.  

 

В острівцях гемопоезу часто спостерігались фігури мітозу в клітинах, 

тобто значних порушень проліферативних процесів стовбурових клітин крові 

не було відмічено (рис. 3.77). 

 

Рис. 3.77. Мітоз в гемопоетичних клітинах кров’яного острівця зародка 

з групи із введенням хризотилу 6-денного строку інкубації. х5800.  
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В розділі гістологічних досліджень нами були описані «острівці-

сателіти», які оточували центральну судину та формувались в острівцях 

середнього та великого діаметрів. Ультраструктурні дослідження 

продемонстрували, що в таких «острівцях-сателітах» наявні клітини-няньки, 

які формують комірки, в яких розвиваються гемопоетичні клітини. 

Продемонстровані на рис. 3.78, А, Б клітини має багаточисленні відростки, 

електронощільну цитоплазму та одне ядро зі значними інвагінаціями 

каріотеки. Не дивлячись на те, що в «острівцях-сателітах» активно 

відбувались процеси проліферації (рис. 3.79), товщина оболонки між ними і 

центральною судиною була більшою ніж в новоутворених дрібних острівцях. 

І такий бар’єр, імовірно, перешкоджав швидкому залученню утворених 

клітин до кровообігу. Саме тому, на нашу думку, навіть посилений гемопоез 

в острівцях середнього та великого діаметрів не спричиняв достатньої 

компенсаторної функції та викликав малокрів’я. Як і відмічалось при 

гістологічних дослідженнях, введення азбестових волокон викликало 

посилене утворення макрофагів (див. рис. 3.78, В). 
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Рис. 3.78. Клітини кров’яного острівця зародка з групи із введенням 

азбесту 6-денного строку інкубації. А – гемопоетична клітина, яка 

розвивається в оточенні відростків клітини-няньки (темна стрілка); Б – 

макрофаг серед клітин кров’яного острівця; В –клітина-нянька (біла стрілка) 

з багаточисленними відростками (темні стрілки). А, В: х3600; Б: х5800. 

 

 

А Б 

В 
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Рис. 3.79.Проліферативні процеси в клітинах кров’яного острівця 

зародка з групи із введенням азбесту 6-денного строку інкубації. х7200.  

 

Електронномікроскопічні дослідження клітин зародків, яким було 

введено волокна амфіболового азбесту, дозволяють поглибити дані, які були 

отримані при гістологічному дослідженні їх тканин та органів. Так, нами 

було виявлено, що волокна амфіболового азбесту включаються у метаболізм 

зародка та потрапляють у клітини ендодерми в складі жирових, темних, 

електронощільних гранул (рис. 3.80, 3.81). 

 

 

Рис. 3.80. Волокна амфіболового азбесту у нативному вигляді (А) та у 

складі жовткових гранул (Б, світлі стрілки). х14000.  
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Рис. 3.81. Волокна азбесту (темні стрілки) у складі включень в клітинах 

зародків з групи із введенням азбету 6-денного строку інкубації.А – х5800, Б, 

Г – х14000, В – х3600. 

 

Такі клітини ендодерми зародків ЕГ-А, в жовткових гранулах яких 

локалізувались амфіболові волокна,демонстрували значне відставання у 

розвитку порівняно з КГ, що супроводжувалось слабким розвитком органел, 

тому вміст гранул був практично не перероблений і відповідав третій добі 

інкубації (рис. 3.82). Проте більшість клітин ендодерми мали нетипову 

будову: характеризувались значним розвитком органел (особливо 

гранулярного ендоплазматичного ретикулюму, окремі розширені цистерни 

якого формували везикули з вмістом середньої щільності (рис. 3.83, В), 

більшу частину електронопрозорої цитоплазми таких клітин займала єдина 

велика вакуоля зі світлим вмістом (див. рис. 3.83). Цікавою особливістю 

стало те, що ендотелій мікросудин поблизу таких ендодермоцитів був 

повністю десквамованим. Його морфологічна верифікація здійснювалась по 

пучкам мікрофіламентів (рис. 3.84). 
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Рис. 3.82. Клітини зародків 3-денного з контрольної групи (А, Б) та 6-

денного з групи із введенням амфіболу (В, Г) з подібним ступенем переробки 

вмісту жовткових гранул, що вказує на відставання у розвиткові клітин 

зародків, яким було введено суспензію волокон амфіболового азбесту. А – 

х4800, Б – х7200, В – х5800, Г – х3600. 
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Рис. 3.83.Метаболічно змінені ендодермальні клітини зародків з групи 

із введенням амфіболу 6-денного строку інкубації. Стрілками позначені 

везикули, які утворюються внаслідок розширення цистерн ЕПР. А, Б, Г – 

х4800, В – х7200. 
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Рис. 3.84. Клітини зародків з групи із введенням амфіболу 6-денного строку 

інкубації. 1 – метаболічно змінені ендодермальні клітини; 2 – десквамовані 

ендотеліоцити. А-В – х3600, Г – х4800. 

 

Значні альтерації спостерігались в просторі «острівців-сателітів». 

Відмічались ушкодження плазмалеми клітин (рис. 3.85, А), міжклітинна 

локалізація цитоплазматичних мікрофіламентів (див. рис. 3.85, Б), деформації 

ядер (рис. 3.85, В). Часто зустрічались некротично змінені клітини, в яких 

була відсутня частина плазмалеми. Спостерігались явища клазматозу, 

зморщення ядра та розширення перинуклеарного простору (див. рис. 3.85, Г). 
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Рис. 3.85. Клітини зародків з групи із введенням азбесту 6-денного 

строку інкубації. А – клітина із значними ушкодженнями поверхневої 

мембрани: стрілкою позначена частина клітинної поверхні без плазмалеми. Б 

– клітина із значними альтераціями поверхневого апарату: стрілками 

позначені цитоплазматичні мікрофіламенти, які через відсутність в цих 

ділянках плазмалеми локалізуються в міжклітинному просторі. В – 

некробіотично змінена клітина із ушкодженнями на її поверхні та зі 

зміненою формою ядра (стрілка). Г – некротично змінена клітина: 1 – 

розширення перинуклеарного простору, 2 – пікнотичне ядро, 3 – залишки 

кортикального шару цитоплазми, 4 – мітохондрія. А: х5800; Б, В, Г: х7200. 

 

Типовою ультраструктурною патологією для клітин зародків ЕГ-А 

стала вакуолізація цитоплазми. Відмічені порушення були характерними для 

ендотеліоців та клітин-няньок (рис. 3.86). Гемопоетичні клітини мали ознаки 

значного набряку та гемолізу (рис. 3.87). 



133 

 

  

 

Рис. 3.86. Клітини зародків з групи із введенням амфіболу 6-денного 

строку інкубації із вираженою вакуолізацією цитоплазми. Стрілками 

позначені вакуолі в клітинах. А – х10000, Б, В – х14000, Г – х19000. 

 

Рис. 3.87. Гемопоетичні клітини зародка з групи із введенням амфіболу 

6-денного строку інкубації з ознаками вираженого набряку. х10000. 

 

В клітинах зародка також була задокументована низка морфологічних 

порушень. Процеси проліферації не припинялись (рис. 3.88), проте протікали 
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із порушеннями, про що свідчать виявлені на препаратах включення 

ядерного матеріалу у перинуклеарному просторі (рис. 3.89), збільшення 

частки гетерохроматину (рис. 3.90, ). 

 

 

Рис. 3.88.Проліферуюча клітина зародка з групи із введенням амфіболу 

6-денного строку інкубації. х7200. 

 

 

Рис. 3.89.Включення ядерного матеріалу (стрілки) у перинуклеарному 

просторі в клітинах зародка з групи із введенням азбесту 6-денного строку 

інкубації. х19000. 
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Рис. 3.90. Клітини зародків групи із введенням амфіболу 6-денного 

строку інкубації. А, В, Г – клітини з ущільненими ділянками хроматину 

(стрілки) в ядрі; Б – новоутворені клітини (суцільні стрілки) та фігура мітозу 

(пунктирна стрілка). х4800. 

 

Мітохондрії характеризувались різним ступенем набряку та 

дезорганізацією крист (рис. 3.91). 

 

Рис. 3.91. Клітина зародка з групи із введенням амфіболу 6-денного 

строку інкубації з ознаками набряку мітохондрій (стрілки). х19000. 



136 

 

  

Ендотеліоцити судин, які розташовувались безпосередньо в тілі 

зародків, мали різну форму та різну частку гетерохроматину в ядрі. Контури 

ядерної оболонки в одних ендотеліоцитах були плавними, в інших мали 

ознаки значної звивистості. Спостерігались явища ядерного поліморфізму 

(рис. 3.92). У просвіті судин визначались клітини кров, які не позбавились від 

надлишкової цитоплазми при формуванні у жовтковому мішку (рис. 3.93).  

 

Рис. 3.92.Ендотеліоцити (темні стрілки) серед клітин зародка з групи із 

введенням амфіболу 6-денного строку інкубації. А – ендотеліоцит із 

ознаками деформації контурів ядра та вираженим переважанням 

гетерохроматину в ньому; Б – ендотеліоцит із альтеративними змінами 

кортикального шару та набряку ядра; В, Г – поліморфізм серед 

ендотеліоцитів. А - х7200, Б-Г – х5800. 
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Рис. 3.93.Клазматоз (стрілка) у гемопоетичних клітинах в судинах тіла 

зародка з групи із введенням азбесту 6-денного строку інкубації. х7200. 

 

Залучення трансмісійного мікроскопу було особливо актуальним для 

дослідження дії вуглецевих нановолокон на клітини зародків ЕГ-НВ. Нами 

було продемонстровано, що нановолокна вже на початкових етапах 

потрапляння в організм зародків проявили різну спорідненість до різних 

типів клітин. Так, клітини-няньки виявлялись незміненими: мали кубічну 

форму, електроннощільну цитоплазму із багаточисленними включеннями, 

ядро із значними інвагінаціями та велику кількість мікроворсинок на 

поверхні (рис. 3.94). 

Ендотеліоцити навпаки виявились дуже чутливими до дії нановолокон. 

У порівнянні з КГ (рис. 3.95, А) в їх будові документувались значні 

трансформації. Спостерігалось роздвоєння ядер в клітинах, що, як відомо, є 

однією з ознак репаративної регенерації ендотелію (див. рис. 3.95, В). Окрім 

того більшість ендотеліоцитів були десквамованими, мали неправильну 

форму з багаточисленними відростками та інвагінаціями плазмалеми (див. 

рис. 3.95, Г). Морфологічна верифікація таких ендотеліоцитів здійснювалась 

з урахуванням положення відносно клітин ендодерми, гемопоетичних 

острівців та за наявністю залишків від пучків мікрофіламентів.  
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Рис. 3.94.Клітина-нянька (стрілки) без ознак морфологічних змін серед 

клітин зародка ЕГ-НВ 3-денного строку інкубації. х4800. 

 

Рис. 3.95.Клітини кров’яного острівця зародків контрольної групи (А) 

та групи із введенням нановолокон (Б, В, Г) 3-денного строку інкубації. В 

контрольній групі ендотеліоцити (світла стрілка) мали типову будову, в ЕГ-
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НВ спотерігались збільшення гетерохроматину в ядрі (Б, темна стрілка), 

роздвоєння ядер (В, темна стрілка) та їх десквамація (Г). х4800. 

 

Також, як вже відмічалось в розділі гістологічних досліджень, значні 

порушення у морфо-функціональній організації спостерігались в клітинах 

ендодерми. Якщо в КГ, вони містили включення навіть на початкових 

стадіях утворення (рис. 3.96, А, Б), то в клітинах ендодерми в ЕГ-НВ 

включень не спостерігалось, ядра оточувала невелика кількість цитоплазми 

(див. рис. 3.96, В, Г).  

 

Рис. 3.96.Клітини кров’яного острівця зародків контрольної групи 

(А, Б) та групи із введенням нановолокон (В, Г) 3-денного строку інкубації. 

Стрілками позначені ядра ендодермоцитів. А, Б - Х4800, В – х5800, Г - 

х10000. 

 

Окрім того, в КГ поверхня плазмалеми клітин ендодерми, яка 

контактувала з жовтком, мала багаточисленні інвагінації, оскільки за рахунок 

активного ендоцитозу відбувалась переробка матеріалу жовтка (рис. 3.97, А). 
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В ЕГ-НВ на плазмалемі клітин ендодерми морфологічних ознак ендоцитозу 

не відмічалось (див. рис. 3.97, Б). 

 

 

Рис. 3.97.Клітини ендодерми кров’яного острівця зародків3-денного 

строку інкубації контрольної групи (А) з ознаками активного процесами 

ендоцитозу (стрілки) на поверхні та групи із введенням нановолокон (Б) без 

морфологічних проявів транспорту жовткових гранул на поверхні клітин 

(стрілки.А: х4800; Б: х10000. 

 

Значні порушення спостерігались у процесах гемопоезу. На відміну від 

КГ (рис. 3.98) утворення клітин крові в кров’яних острівцях даної групи 

відбувались із ознаками значної альтерації. Клітини в гемопоетичних 

острівцях ЕГ-НВ були різної форми та розмірів, їх ядерця мали морфологічні 

ознаки гіпертрофії (рис. 3.99, А). Окрім того у цитоплазмі клітин 

спостерігався набряк мітохондрій та дезорганізація їх крист (див. рис. 3.99, 

Б). Часто відмічались розриви плазмалеми (див. рис. 3.99, В, Г). Типовим 

було явище ядерного поліморфізму (рис. 3.100, А), контури ядер мали значні 

інвагінації (див. рис. 3.100, Б), а у внутрішньому вмісті ядра спостерігалось 

значне збільшення частки гетерохроматину. Зрідка зустрічались фігури 

мітозу (рис. 3.101), що вказувало на те, що, процеси проліферації клітин 

відбувались із значними порушеннями, проте не припинялись. 
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Рис. 3.98.Клітиниеритропоезу (А) та мієлопоезу (Б) в кров’яному 

острівці зародка контрольної групи 3-денного строку інкубації. х4800. 

 

 

Рис. 3.99.Гемопоетичні клітини кров’яного острівця зародка з групи із 

введенням нановолокон 3-денного строку інкубації. А, В: х10000; Б, Г: х4800. 
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Рис. 3.100.Ядерний поліморфізм (А)та деформація контурів ядер (Б, 

стрілки) в гемопоетичних клітинах кров’яного острівця зародка з групи із 

введенням нановолокон 3-денного строку інкубації. х4800. 

 

 

Рис. 3.101.Фігура мітозу (стрілки) в гемопоетичній клітині кров’яного 

острівця зародка з групи із введенням нановолокон 3-денного строку 

інкубації. х10000. 

 

За результатами проведених електронно-мікроскопічних досліджень 

ЕГ-НВ більш пізніх строків інкубації (6 доба) були виявлені патологічні 

зміни, що свідчать про наявність ушкоджуючого впливу нановолокон на стан 

зародків. Клітини мали різні ступені альтерацій. Одними з найпоширеніших 

пошкодженнь у даній групі стали: вакуолізація цитоплазми (всіх типів клітин 

кров’яного острівця) та деформація мітохондрій. Окрім того для клітин 

епітеліального походження відмічались процеси зморщування клітин таким 
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чином, що вони залишались з’єднаними між собою лише у місцях 

найміцнішого зчеплення (у ділянках локалізації демосом, рис. 3.102, А). У 

клітинах ендодермального шару спостерігалась глибокі зміни будови, 

дезорганізація складових цитоскелету, зменшення кількості полірибосом, 

атрофічні зміни органел, їх розпад на окремі компоненти. Ендотеліоцити 

також відрізнялись від норм в КГ: мали більшу щільність цитоплазми та 

більшу частку гетерохроматину (особливо пристінкового) в ядрі (рис. 3.103). 

 

Рис. 3.102.Патологічно змінені клітини кров’яного острівця зародка з 

групи із введенням нановолокон 6-денного строку інкубації. А: 1 – 

дезорганізація ядерцевого матеріалу, 2 – змінені мітохондрії, 3 – десмосомні 

контакти, 4 – вакуолі в клітинах. Б – альтерації органел в клітинах кров’яного 

острівця. х4800. 
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Рис. 3.103.Гемопоетичні (А)та епітеліальні (Б, стрілкою позначене ядро 

ендотеліоцита) клітини кров’яного острівця зародків з групи із введенням 

нановолокон 6-денного строку інкубації з ознаками вакуолізації цитоплазми. 

А: х3600, Б: х4800. 

 

В просторі «острівців-сателітів» документувались ознаки дистрофії 

сітки клітин-няньок (рис. 3.104) та значні альтерації в самих клітинах 

(рис. 3.105). 

 

Рис. 3.104.Дистрофія відростків (стрілки) клітин-няньок в кров’яних 

острівцях зародка з групи із введенням нановолокон 6-денного строку 

інкубації. х7200. 
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Рис. 3.105.Альтерації в клітинахкров’яних острівців зародка із групи із 

введенням нановолокон (стрілкою познячена клітина-нянька) 6-денного 

строку інкубації. х4800. 

 

Свідченнями некрозу клітин були: тотальне руйнування клітинних 

органел із масштабним набряком цитоплазми (рис. 3.106), виражений пікноз 

ядер (див. рис. 3.107), поява жовткових включень у ядрі (рис. 3.108). 

 

 Рис. 3.106.Клітини 6-денного зародка з групи із введенням 

нановолокон. А – некробіотично змінені клітини: 1 – вакуолі в цитоплазмі, 2 

– конденсація хроматину; В – зруйновані клітини: 3 – некроз клітин. х4800. 



146 

 

  

 

Рис. 3.107.Клітини 6-денного зародка з групи із введенням 

нановолокон.  1 – пікнотичні ядра. х10000 

 

Рис. 3.108.Включення матеріалу жовтка до складу ядра в клітинах 

ендодерми кров’яних острівців зародка з групи із введенням нановолокон 6-

денного строку інкубації. Стрілкою позначені жовткові включення в ядрі. 

х14000. 

 

Окрім альтерацій у жовтковому мішку були досліджені та виявлені 

структурні порушення в клітинах тіла зародків ЕГ-НВ, що свідчить про 
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високу проникаючу здатність нановолокон та поширення їх в організмі. 

Нами були задокументовані масштабні дистрофії мембран клітин 

(рис. 3.109). У певних ділянках тотальне руйнування плазмалеми призводило 

до вивільнення у міжклітинний простір цитоплазматичних мікрофіламентів 

(рис. 3.110). Дуже часто спостерігалась поява в цитоплазмі 

внутрішньоклітинних розривів (рис. 3.111). Такі альтерації зустрічались 

лише в клітинах зародків даної групи. (рис. 3.112).  

 

Рис. 3.109.Деструктивні зміни (стрілки) в плазмалемі клітин зародка з 

групи із введенням нановолокон 6-денного строку інкубації. х19000. 
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Рис. 3.110.Клітини 6-денного зародка з групи із введенням нановолокон 

із позаклітинною локалізацією цитоплазматичних мікрофіламентів.  х19000. 

 

 

Рис. 3.111.Поява внутрішньоклітинного розриву (стрілка) у 6-денних 

зародків з групи із введенням нановолокон. х14000. 
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Рис. 3.112.Внутрішньоклітинний розрив (стрілка) та спричинені ними 

деформації форми ядра в клітинах зародків з групи із введенням нановолокон 

6-денного строку інкубації. х7200. 

 

Серед патологій органел були відмічені розширення цистерн 

гранулярного ЕПР та поява темних включень всередині мітохондрій 

(рис. 3.113).  

 

Рис. 3.113.Набряк цитоплазми та поява темних включень (стрілки) в 

мітохондріях клітин зародків ЕГ-НВ 6-денного строку інкубації. х36000. 

 

Насамкінець, варто відмітити, що ультраструктурнийаналізпідтвердив 

виявлену при гістологічних дослідженняхнеоднакову тропність нановолокон 

до різних клітин. В досліджених зразках документувались клітини без ознак 
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морфологічних змін (наприклад, у клітини м'язової тканини) та одночасно з 

цим спостерігались клітини із значними некротичними змінами. 

Таким чином, продемонстрований за допомогою 

електронномікроскопічного дослідження вплив нановолокон на клітини 

зародків є досить багатогранним. Реакція різних типів ембріональних клітин 

на дію нановолокон є неоднозначною. Певні типи клітин демонстрували 

більшу стійкість до пошкоджуючого чинника, зберігаючи відносну 

морфологічну цілісність та характерну для них організацію органел. Проте 

варто відмітити, що самі органели при цьому можуть зазнавати значної 

структурної деградації. Інші ж типи клітин, навіть ті, що займають 

центральне положення в тканині (тобто є ізольованими від безпосередніх 

джерел доступу нановолокон – судинного русла та матеріалу жовтка), в 

деяких випадках виявляються некротизованими. Вищенаведені дані свідчать 

про значну проникаючу здатність нановолокон, їх виражену тропність до 

різних типів клітин і різний ступінь індукції структурних змін. 

Ультраструктурний аналіз дозволив підтвердити та суттєво доповнити 

дані, отримані при макроскопічних та гістологічних дослідженнях. Були 

вивчені особливості процесів залучення введених волокон у метаболізм 

клітин, встановлені спільні та відмінні ознаки тератогенного впливу кожного 

виду інтродукованих волокон на будову та функції клітин зародків. 

Дані цього розділу оприлюднені в роботі [165]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 

 

На сьогоднішній день в світовій науці зростає увага до розвитку 

нанотехнологій, особливо перспективними вважаються волокнисті вуглецеві 

наноматеріали. Впродовж останніх декількох років схожість вуглецевих 

нановолокон з волокнами азбесту викликає активні дискусії та зацікавленість 

не лише серед науковців, а й у сфері виробників наноматеріалів [8-31]. Отже 

враховуючи, що обсяги їх виробництва постійно розширюються, і надалі 

очікується тісний контакт людини та інших біологічних обʹєктів із 

наночасточками, вивчення потенційних ризиків їх використання 

розглядається в якості одного з першочергових завдань [1-7].  

Морфологічна верифікація інтродукованих волокон. Вуглецеві 

нановолокна, так само як і волокна азбесту, характеризуються високим 

ступенем механічної міцності та хімічної стабільності. Такі властивості 

роблять дані види нановолокон привабливими для використання у багатьох 

сферах людської діяльності, проте, потрапляючи в організм, ці волокна, 

завдяки означеним властивостям, можуть залишатись там в незмінному 

вигляді впродовж тривалого часу, перешкоджаючи функціонуванню різних 

органів та структур. Тому, на нашу думку, першим етапом вивчення впливу 

волокнистих матеріалів повинна бути їх морфологічна верифікація в 

тканинах. У нашій роботі серед досліджених ембріонів експериментальних 

груп локалізація введених чужорідних часточок була виявлена в усіх 

об’єктах. На гістологічних препаратах ідентифікували кристали та волокна 

азбесту, нановолокна із внутрішньо- та позатканинним (у жовтку і білковій 

частині яйця) розташуванням. Також нами отримані електронограми, на яких 

продемонстровано локалізацію азбесту у складі жовткових гранул. Наразі ми 

не отримали чітких, достовірних знімків нановолокон серед клітин на 

трансмісійному мікроскопі як у роботах [173-175]. Це обумовлено 

специфікою методики виготовлення препаратів для електронної мікроскопії: 
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нановолокна мають набагато більшу міцність, аніж алмазний ніж для 

ультрамікротому, тому при виробленні препаратів місця локалізації 

нановолокон на зрізі руйнуються. У даному дослідженні на гістологічних 

препаратах ідентифікація нановолокон проводилась за двома 

характеристиками. По-перше, на забарвлених гематоксиліном та еозином 

препаратах агрегати нановолокон суттєво відрізнялись за своїм кольором, 

який варіював від темно-коричневих до чорних відтінків залежно від 

положення мікрогвинта. По-друге, детальне вивчення мікропрепаратів 

дозволило виявити характерну особливість нановолокон: на гістологічних 

препаратах при великому збільшенні поперечні зрізи цих об’єктів мали 

вигляд скупчень темних тілець округлої форми. 

Отже, отримані нами результати підтверджують та доповнюють наявні 

в науковій літературі дані щодо верифікації азбесту та нановолокон на 

препаратах. Підсумуємо, що в нашому дослідженні розпізнавання кристалів 

та волокон азбесту в органах і тканинах ембріонів курки не викликало 

труднощів, а виявлення нановолокон вимагало прискіпливого аналізу 

відкладень, які можна було прийняти за артефакти пофарбування препаратів. 

Таким чином, вважаємо, що означені зауваження є суттєвими та необхідними 

при дослідженнях із залученням волокнистих матеріалів, особливо 

нановолокон.  

Шляхи поширення введених волокон в організмі. Більшість відомих 

на сьогодні досліджень щодо впливу волокнистих матеріалів (нановолокон та 

волокон азбесту) вивчають стан тканин та органів безпосередньо у місці 

введення матеріалів. Наприклад, після інгаляції наноматеріалами або 

волокнами азбесту, досліджуються лише тканини легень, або після введення 

волокон у черевну порожнину, вивчається стан мезотеліального вистелення 

очеревини [8-10, 12, 13, 18-21, 23, 25, 27]. Таким чином, у левовій частці всіх 

досліджень щодо порівняння впливів вуглецевих нановолокон та волокон 

азбесту описуються тканини легень або стан мезотелію, оскільки саме ці 

гістологічні об’єкти найчастіше зазнають уражень від азбестових волокон. У 
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світовій літературі наводяться досить обмежені дані щодо поширення 

волокон хризотилового та амфіболового азбесту в організмі. Існують певні 

припущення, що волокна азбесту (амфіболового) поширюються через кров, 

лімфу та за участі макрофагів [99]. Для вуглецевих нановолокон існують 

беззаперечні підтвердження їх високої проникаючої здатності [1, 44]. Проте 

усі отримані результати не мають однозначного трактування, оскільки вони 

носять поодинокий характер: дослідження проводились на різних 

експериментальних об’єктах, на різних групах тканин та клітинних 

популяцій. Тому, на жаль, незважаючи на величезну кількість досліджень з 

використанням вуглецевих наноматеріалів, вони не є стандартизованими, 

важко порівнювати отримані результати.  

У нашому дослідженні наводяться докази можливості розповсюдження 

введених токсикантів через кровоносну систему. При дослідженні 

гістологічних препаратів ми задокументували інтраваскулярну локалізацію 

кристалів та волокон хризотилового азбесту, локалізацію вуглецевих 

нановолокон всередині еритроцитів. Окрім того, нами були задокументовані 

розташування кристалів амфіболового азбесту у міжклітинній речовині в тілі 

зародка на значній відстані від місця введення (жовткового мішка), тому ми 

зробили припущення щодо можливості поширення амфіболового азбесту 

через міжклітинну речовину. 

Зауважуючи, що кровоносна система може бути основним шляхом 

поширення введених волокнистих токсикантів в організмі, вивчення 

особливостей взаємодії між інтродукованими матеріалами та 

функціонуванням кровоносної системи є вельми важливим, особливо для 

залучення використання вуглецевих нановолокон у медицині. Наприклад, 

для адресної доставки ліків із залученням нановолокон кровоносна система 

розглядається як найбільш оптимальний маршрут розповсюдження 

наноматеріалів в організмі [57, 104].  

У даній роботі були вивчені особливості впливу кожного виду 

введених волокон на сердцево-судинну систему. Встановлено, що 
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хризотилові волокна викликали підвищення кількості трабекул у шлуночках 

серця та набряк міокарду. Також хризотиловий азбест спричинив агрегацію 

формених елементів крові, внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів і 

утворення ділянок плазматизації кровоносного (мікроциркуляторного) русла. 

Серце зародків, яким було введено амфіболові волокна, мало ознаки 

вираженого ураження: порушення його формування проявлялось 

стоншенням стінок камер, оксифілією міокарду через дуже бліде забарвлення 

ядер, що могло свідчити про некробіотичні зміни кардіоміоцитів. Імовірно, 

така патологія певною мірою була зумовлена станом циркулюючої крові – 

утворенням великих конгломератів з лізованих формених елементів. Також 

амфіболові волокна, впливаючи на структури судинних стінок, значно 

підвищували їх проникність не лише для плазми крові, а й для еритроцитів, і 

навіть призводили до руйнування стінок судин, спричиняючи крововиливи у 

тканини зародків. Ультраструктурний аналіз судин, які розташовувались 

безпосередньо в тілі зародків також засвідчував морфологічні ознаки 

порушення будови стінок. Були відзначені поліморфізм ендотеліоцитів та 

значні альтерації в їх ультраструктурній будові: клітини мали різну частку 

гетерохроматину в ядрі; контури ядерної оболонки в одних ендотеліоцитах 

були плавними, в інших мали ознаки значної звивистості; спостерігались 

явища ядерного поліморфізму.  

Окрім того,ми зафіксували певні порушення в процесах гемопоезу 

клітин. З літературних даних відомо, що перші кровотворні клітини 

утворюються у жовтковому мішку. Їх незрілі форми мають високий ступінь 

спорідненості до оболонки судин кров’яних острівців, при дозріванні ця 

спорідненість втрачається і клітини відриваються від оболонки судини та 

надходять у кровоносне русло [154, 155]. У зародків контрольної групи нами 

дійсно були віднайдені морфологічні докази означеного ствердження. Так 

явища позбавлення від надлишкової цитоплазми спостерігались лише в 

клітинах, які були розташовані безпосередньо біля оболонки судин кров’яних 

острівців. У ембріонів ЕГ-А у просвіті судин, які розташовувались в тілі 
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зародків, визначались клітини крові, в яких спостерігались морфологічні 

ознаки клазматозу. Таким чином припускаємо, що волокна амфіболового 

азбесту порушували процеси гемопоезу в жовтковому мішку та сприяли 

виходу незрілих клітин крові у кров’яне русло.  

Досліджуючи вплив вуглецевих нановолокон на серцево-судинну 

систему ми виявили, що їх негативна дія на міокард була найінтенсивнішою 

порівняно з впливом інших волокнистих субстанцій, введених у жовтки 

курячих ембріонів. Вона проявлялась як недорозвиненістю структур серця 

загалом так і альтеративними процесами в міокарді, що було пов’язане з 

гемолізом еритроцитів циркулюючої крові. Зазначимо, що нановолокна мали 

два вектори впливу: невеликі скупчення НВ не спричиняли істотного впливу 

на життєдіяльність клітин, проте у більшості випадків спостерігали 

виражений руйнівний ефект агрегованих у великі конгломерати нановолокон 

щодо стінок кровоносних судин та всіх гемоцитів. 

Таким чином, у нашому дослідженні продемонстровано, що усі види 

волокон, володіючи унікальними механізмами впливу на компоненти 

серцево-судинної системи, в результаті призводили до значних порушень 

кровообігу зародків. 

Механізми дії введених волокон в організмі.Складність отримання 

даних щодо реакцій «доза-ефект» у дослідженнях із використанням 

волокон азбесту та нановолокон. Для оптимальної оцінки ризиків для 

здоров’я від впливу різних матеріалів існує методологія, яка базується на 

визначенні залежності «доза-ефект». Проте такі дані дуже важко виявити та 

інтерпретувати у дослідженнях із залученням різновидів азбесту та 

вуглецевих нановолокон [1, 44]. В літературі в більшості досліджень 

стосовно біологічних ефектів азбесту вивчається його шкідливість при 

професійному впливі [84, 93]. Та, як правило, оцінюється явище 

кумулятивної дози, тобто накопичення ефектів від впливу волокон [73, 84, 

93-96]. Проте така оцінка, на нашу думку має низку суттєвих недоліків. 

Наприклад, за рахунок довгого латентного періоду клінічні ознаки 
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проявляються через 20-40 років, тож відтворити взаємодії дуже важко, 

особливо якщо було декілька типів впливів факторів оточуючого 

середовища. Виокремити серед них дію саме азбестових волокон практично 

неможливо. Також при вимірі ефектів від кумулятивної дози не беруться до 

уваги час, який пройшов з моменту експозиції волокон (через довгий 

латентний період азбестоз може прогресувати через багато років після 

припинення впливу пилу); характер впливу (наприклад, чи були здійснені 

короткотривалі впливи високої концентрації, або мали місце довготривалі 

впливи низької концентрації; що є гіршим).  

В проаналізованих нами літературних даних, які стосуються вивчення 

ефектів від дії азбесту при непрофесійному впливі, результати важко 

оцінювати та порівнювати через відмінності в експериментальних 

протоколах. Наприклад, концентрації азбестових волокон та нановолокон в 

інгаляційних зразках можуть різнитись у десятки разів [148]. Також суттєва 

проблема при порівнянні впливу волокон – це їх довжина. Наприклад, при 

порівнянні патогенного потенціалу хризотилового та амфіболового азбесту їх 

зразки можуть різнитися за вмістом довгих та коротких волокон. Беручи до 

уваги, що довжина та форма азбестового волокна визначає його фізичні 

властивості і біологічну агресивність [41, 42, 65-69], більшу частоту 

виникнення пухлин після впливу того, чи іншого виду азбесту в 

експериментах  можна пояснити саме переважанням в зразках довгих 

волокон. 

Для оцінки ризиків наноматеріалів додаткові складнощі у визначенні 

реакцій «доза-ефект» можуть бути пов’язані з тим, що токсикологічні 

властивості наноматеріалів є результатом не лише їх хімічного складу та 

масової концентрації, а й інших особливостей, наприклад поверхневих 

характеристик [30, 49, 50]. 

У нашій роботі ми намагались врахувати всі відмічені нами при аналізі 

літератури зауваження. Оскільки результати експериментів останніх років, в 

яких порівнюються ефекти нановолокон та азбестових волокон стосуються 
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переважно легень [8-10, 12, 13, 19-21, 23, 25], в нашому дослідженні також 

були вивчені ці завідомо чутливі до дії волокон органи. 

Отже, при дослідженні легень нами було виявлено, що амфіболові 

волокна викликали масштабні некротичні процеси.Нагадаємо, що до пізніх 

строків інкубації зародки з цієї групи не доживали. На гістологічних 

препаратах відмічались лише обриси контурів бронхів з повністю 

зруйнованими або десквамованими стінками. У кровоносній системі також 

спостерігались значні порушення. У зародків ЕГ-А всі судини мали ознаки 

переповнення кров’ю, набряку, значного збільшення діаметрів. У таких 

судинах великого калібру в основному і концентрувались зруйновані 

еритроцити. Отже, отримані нами дані співпадають з відомостями у науковій 

літературі, підтверджують та наочно демонструють негативні ефекти навіть 

від дії низьких доз амфіболового азбесту. 

У зародків групи, яким було введено хризотилові волокна, була 

відсутня капілярна сітка в мезенхімі навколо бронхів. Такі порушення 

ангіогенезу призвели до значного відставання в утворенні газообмінних 

структур легень, проте інших альтерацій не спостерігалось, оскільки за 

рахунок порушення кровопостачання було припинено надходження нових 

порцій хризотилових волокон із кровообігу. Можливо, виявлене порушення 

ангіогенезу, викликане дією хризотилу, має місце і у легенях дорослих 

особин: при пошкодженнях волокнами аеро-гематичного бар’єру 

припиняється відновлення кровопостачання в зруйновані ділянки, тому 

такого значного розвитку злоякісних перероджень, як у випадку з 

амфіболовим азбестом не відбувається. Таким чином, вважаємо, що на основі 

наших досліджень можна зробити припущення щодо одного з факторів 

розвитку тривалого латентного періоду після дії хризотилового азбесту. 

Вплив нановолокон як і при попередніх дослідженнях органів виявився 

різноспрямованим. Ми зафіксували два напрямки їх дії. В певних випадках, 

вони викликали тотальний некроз тканин та руйнування кровоносної системи 

легень. Найбільш зруйнованою була мезенхіма, яка була майже відсутня на 
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препаратах, або зустрічалась у вигляді гомогенних скупчень клітин в 

проміжках між залишками стінок бронхів. В інших випадках дія нановолокон 

не впливала на будову та розвиток легень. Як і в контролі спостерігалось 

формування третинних бронхів з потовщеними стінками і вузьким просвітом, 

в їх стінках у вигляді комірців формувались повітряні капіляри. 

За результатами наших досліджень можемо припустити, що наявні в 

літературі розбіжності щодо впливів вуглецевих нановолокон на тканини 

легень (їх шкідливу дію або біосумісність) можна пояснити характером 

агрегації нановолокон у зразках.  

Отже, за наявності обмеженої кількості спостережень щодо наслідків 

для здоров’я низьких доз та непрофесійного впливу вважаємо, що результати 

наших досліджень дозволяють зробити певні припущення з приводу 

означеної проблематики та суттєво доповнити наявні у світовій літературі 

дані. 

Результати досліджень жовткового мішка курячого ембріону. 

Жовтковий мішок є структурою, що першою контактує з інтродукованими 

волокнами, тому стан судин жовткової оболонки є високоінформативним 

показником, який характеризує найперші реакції організму курячих 

ембріонів на вплив введених волокнистих структур.  

Результати макроскопічного дослідження та їх статистичної 

обробки. Після статистичного аналізу стану судин у жовтковій оболонці 

зародків нами було відмічено, що найбільша кількість зародків із нормально 

розвиненими судинами жовткового мішка серед експериментальних груп 

була виявлена у групі із введенням хризотилового азбесту, який, вочевидь, 

найменше травмує судини. Однак, зауважуючи, що статистичний аналіз не 

виявив достовірної різниці між даними показниками в контрольній групі 

(68,18 %) та ЕГ-Х (47,37 %), в останній спостерігається виражена тенденція 

до зниження кількості зародків із нормально розвиненими судинами. Також 

результати статистичного аналізу демонструють схожий вплив на 

кровоносну систему волокон амфіболу та НВ. Так, за кількістю зародків із 
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нормально розвиненою судинною системою дані експериментальні групи 

суттєво відрізняються від контрольної групи, проте є кореляційно подібними 

між собою. 

При дослідженні жовткового мішка зародків, які зазнали впливу 

амфіболового азбесту, було продемонстровано, що амфіболові волокна не 

тільки механічно уражували судини жовткової оболонки – першої ланки на 

шляху їх потрапляння безпосередньо до ембріону, а й поширювались до 

внутрішньоембріонального кровообігу. Пошкодження стінок судин з 

підвищенням їх проникності та просякненням тканин кров’ю могло 

зумовлювати швидкий лізис тканин, який спостерігався у завмерлих зародків 

означеної групи. Як результат, жоден з зародків даної експериментальної 

групи не зміг розвинутись до пізніх стадій інкубації. 

Нові дані були отримані нами при макроскопічному вивченні зародків, 

яким було введено суспензію вуглецевих нановолокон. Ми задокументували 

різноспрямований вплив НВ, який вони чинять на розвиток ембріонів. Як 

зазначалось, можливим поясненням такої кардинально різної дії нановолокон 

(біосумісність або навпаки спричинення загибелі ембріонів на ранніх стадіях 

інкубації), на нашу думку, є різниця концентрацій НВ у організмі зародків. 

Ембріони, які одразу отримали велику кількість НВ, загинули на ранніх 

стадіях. Зародки, які вижили, імовірно змогли ферментативно або завдяки 

іншим механізмам зупинити агрегацію НВ, отже вони потрапляли до їх 

організму дозовано. 

Отже, для усіх експериментальних груп продемонстровано, що всі типи 

волокон на перших етапах потрапляння в організм зародків починали діяти 

однаково (достовірної різниці в кількості судин із дифузним запустінням в 

експериментальних групах немає). Ми вважаємо, що механічно уражуючи 

судини, волокна викликали локальні порушення (запустіння) у 

кровопостачанні жовткової оболонки. Насамперед, такі зміни відбувались у 

дрібних судинах. Подальше надходження часточок, особливо амфіболових 

волокон та НВ в організм зародків, призводило до поширення руйнування їх 
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судинної сітки. Саме в цих групах спостерігається кореляція між 

показниками кількості випадків повного руйнування судин жовткової 

оболонки. Тотальна деградація судин під впливом хризотилових волокон 

виявлялась у вдвічі меншої кількості зародків. 

Результати гістологічного дослідження. Для більш детальної оцінки 

біологічної дії введених у жовтковий мішок волокнистих субстанцій ми 

провели гістологічні дослідження.  

У зародків, яким у жовток було введено суспензію хризотилового 

азбесту, кров’яні острівці малого діаметру майже не зустрічались. Натомість 

документувались острівці великого діаметру, в яких порушувалось утворення 

кровоносних судин. Вважаємо, що у таких умовах важливу роль у 

кровотворенні і гемогенезі відігравали «острівці-сателіти», проте, 

виснажуючись, вони не забезпечували достатній рівень кровотворення. При 

цьому судини жовткового мішка спустошувались і спадались. Оскільки саме 

за рахунок новоутворених (малих) острівців відбувається збільшення і 

розгалуження сітки кровоносних судин жовткового мішка, що є основою 

нормального ембріогенезу, відмічена особливість передбачає уповільнення 

утилізації жовтка зародками ЕГ-Х і, відповідно, порушення ембріонального 

розвитку. Дане припущення підтверджено результатами макроскопічних 

досліджень: у зародків відмічались велика кількість невикористаного жовтка, 

звуження гемосудин жовткового мішка без видимої патології їх стінок та 

відставання у розвитку ембріонів. 

Введення зародкам суспензії амфіболового азбесту також вплинуло на 

розвиток структур жовткової оболонки. На відміну від попередньої 

експериментальної групи у зародків ЕГ-А в ній виявлялись різновеликі 

кров’яні острівці, але кровотворні клітини в них різнилися за кількістю та 

станом (зустрічались запустілі острівці з малою кількістю гемопоетичних 

клітин або з дрібними агрегованими гіперхромними пікнотичними клітинами 

поруч з острівцями, які виглядали неушкодженими). Нами було встановлено, 

що найчутливішими до дії амфіболових волокон виявились кровотворні 
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клітини. Їх склеювання було найхарактернішою особливістю цієї групи 

зародків. Водночас більшість клітин ентодерми при гістологічних 

дослідженнях виглядали незміненими, проте означена візуальна нечутливість 

ентодермоцитів до дії амфіболу була спростована результатами 

ультраструктурних досліджень, що вкотре вказує на необхідність залучення 

тррансмімійної мікроскопії для проведення комплексної оцінки 

морфологічного стану клітин та тканин . 

В жовткових мішках зародків ЕГ-НВ виявлялась найбільша серед усіх 

експериментальних груп кількість неутилізованого (необробленого) жовтка, 

що було зумовлене масштабними порушеннями будови (отже, й функції) 

клітин кров’яних острівців й ентодерми. Так, в апікальній частині клітин 

ентодермального шару, яка відповідає за захоплення і переробку жовтка, 

разом із жовтковими гранулами концентрувались і нановолокна. Саме це, на 

нашу думку, спричинило ушкодження клітинних мембран з розвитком 

набряку цитоплазми, і в найтяжчих випадках при одночасній руйнації 

плазмалеми – до відриву апікальної частини. Причому цей процес був 

характерним для великої кількості клітин, які формували суцільний шар. 

Водночас з набряком цитоплазми порушувалась і компартменталізація 

ентодермальних клітин. Лише незначна їх кількість залишилась 

неушкодженою. Ушкодження гемопоетичних клітин острівців проявлялось їх 

агрегацією та пікнозом, що було подібним до змін в групі зародків із 

введеням волокон амфіболового азбесту. Щоправда, зустрічались такі зміни 

дещо рідше. Проте найхарактернішою особливістю впливу нановолокон було 

спустошення центральної судини кров’яних острівців при достатній кількості 

гемопоетичних клітин навколо неї, що відмічалось в острівцях різного 

діаметру. Імовірно, нановолокна певним чином змінювали стінку 

центральної острівцевої гемосудини, що унеможливлювало потрапляння 

гемопоетичних клітин у її просвіт. Ці припущення були підтверджені 

результатами ультраструктурного аналізу. Множинність описаних змін 

гемосудин жовткового мішка результувалась атрофією його судинного русла.  
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Отже, за результатами гістологічних досліджень дії введених 

волокнистих субстанцій на жовтковий мішок, ми виявили наявність 

специфічних об’єктів-мішеней щодо різних агентів впливу. Так, 

хризотиловий азбест, щонайперше, уражав найменш детерміновані клітини 

жовткового мішка, перешкоджаючи появі нових кров’яних острівців, що 

призводило до недокрів’я. Амфіболовий азбет виявився тропним до клітин з 

високою проліферативною активністю – гемопоетичних (імовірно, 

стовбурових) клітин. Їх руйнування викликало значне зниження кількості 

гемоцитів. Найуразливішими до дії нановолокон виявились клітинні 

мембрани, незалежно від спеціалізації та ступеня диференціації клітин. 

Відмічались не лише руйнування плазмалеми, а й, імовірно, порушення 

поверхнево-рецепторних взаємодій клітин (наприклад, дезорганізацію 

міжклітинних контактів). Тим не менш, усі види введених волокон, 

володіючи унікальними механізмами впливу на структури жовткового мішка, 

в результаті призводили до значних порушень кровотворення і кровообігу 

зародка, що закінчувалось гальмуванням розвитку останнього або його 

загибеллю. 

Результати ульстраструктурнихдосліджень. Добре відомим є той 

факт, що структурні зміни в клітинах виникають раніше виражених клінічних 

проявів патологічного стану і зберігаються довше. Це стало рушійним 

чинником для проведення більш детального вивчення біологічних ефектів, 

спричинених впливом волокон на структури жовткового мішка зародків як 

зони першого контакту з інтродукованими токсикантами. 

При вивченні зразків, отриманих з ембріонів, яким було введено 

волокна хризотилового азбесту, ми відмічали морфологічні ознаки певних 

порушень в метаболізмі клітин. Так, в жовткових гранулах був порушений 

процес утворення ламелярних тілець: вони верифікувались лише у невеликої 

кількості жовткових гранул та були дрібнішими порівняно з контролем. 

Окрім того замість єдиної великої жовткової вакуолі, яка спостерігалась в 

ентодермоцитах КГ, у зародків ЕГ-Х в ентодермальному шарі характерним 
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було утворення декількох вакуолей середніх розмірів. Таке відмічене 

розділення гранул в експериментальній групі, на нашу думку, свідчить про 

послаблення ферментативного апарату клітин ентодерми. В ендотеліоцитах 

центральної судини кровяного острівця зародків ЕГ-Х спостерігались зміни 

їх будови, морфологічні ознаки посилення трансцитозу в ендотеліоцитах: 

зустрічались вакуолі великого діаметру, відмічалась збільшена кількість 

виростів плазмалеми на васкулярній поверхні. Вважаємо, що такі зміни стали 

проявом компенсаторної реакції в умовах відсутності формування нових 

острівців гемопоезу в жовтковому мішку, які були відмічені при 

гістологічних дослідженнях. Як вже зазначалось, товщина оболонки у 

центральній судині в острівцях середнього і великого діаметрів була 

більшою ніж в новоутворених дрібних острівцях. Саме тому, на нашу думку, 

навіть посилений гемопоез (було відмічено, що в острівцях-«сателітах» 

активно відбувались процеси проліферації) в острівцях середнього та 

великого діаметрів не спричиняв достатньої компенсаторної функції та 

викликав малокрів’я . 

Електронномікроскопічні дослідження клітин зародків, яким було 

введено волокна амфіболового азбесту дозволили поглибити дані, які були 

отримані при гістологічному дослідженні їх тканин та органів. Так, нами 

було виявлено, що волокна амфіболового азбесту включаються у метаболізм 

зародка та потрапляють у клітини ентодерми в складі жирових, темних, 

електроннощільних гранул. Такі клітини ентодерми, в жовткових гранулах 

яких локалізувались амфіболові волокна, демонстрували значне відставання 

у розвитку порівняно з КГ, що супроводжувалось слабким розвитком 

органел, тому вміст гранул був практично не перероблений. Проте більшість 

клітин ентодерми мали нетипову будову: основну частину 

електроннопрозорої цитоплазми таких клітин займала єдина велика вакуоля 

зі світлим вмістом, відмічався значний розвиток органел (особливо 

гранулярного ЕПР, окремі розширені цистерни якого формували везикули з 

вмістом середньої щільності). Таким чином, продемонстрована при 
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гістологічному дослідженні неушкодженість ентодермальних клітин при 

залученні ультраструктурного аналізу виявилась трансформацією більшості 

ентодермоцитів. Цікавою особливістю стало те, що ендотелій мікросудин 

поблизу таких ентодермоцитів був повністю десквамованим.  

Залучення трансмісійного мікроскопу було особливо доцільним для 

дослідження дії вуглецевих нановолокон на кров’яні острівці зародків ЕГ-

НВ. Нами було продемонстровано, що нановолокна вже на початкових 

етапах потрапляння в організм зародків (після години експозиції) проявили 

різну спорідненість до різних типів клітин. Так, клітини-няньки виявлялись 

незміненими, а ендотеліоцити навпаки виявились дуже чутливими до дії 

нановолокон. В їх будові документувались значні трансформації: 

спостерігалось роздвоєння ядер в клітинах, що, як відомо, є однією з ознак 

репаративної регенерації ендотелію, окрім того більшість ендотеліоцитів 

були десквамованими, мали неправильну форму з багаточисленними 

відростками та інвагінаціями плазмалеми. Також, як вже відмічалось в 

розділі гістологічних досліджень, значні порушення у морфо-функціональній 

організації спостерігались в клітинах ентодерми: на плазмалемі клітин 

морфологічних ознак ендоцитозу матеріалу жовтка не відмічалось, ядра 

оточувала невелика кількість цитоплазми, в якій не виявлялись жовткові 

гранули. Значні порушення спостерігались у процесах гемопоезу: клітини в 

гемопоетичних острівцях ЕГ-НВ були різної форми та розмірів, їх ядерця 

мали морфологічні ознаки гіпертрофії. Надалі спостерігалось посилення 

ушкоджуючого впливу нановолокон: у клітинах ентодермального шару 

спостерігалась глибокі зміни морфологічної будови (дезорганізація 

складових цитоскелету, зменшення кількості полірибосом, атрофічні зміни 

органел, їх розпад на окремі компоненти); ендотеліоцити мали більшу 

щільність цитоплазми та більшу частку гетерохроматину (особливо 

пристінкового) в ядрі; в просторі острівців-«сателітів» документувались 

ознаки дистрофії сітки клітин-няньок та значні альтерації в самих клітинах. 
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Підсумовуючи результати досліджень жовткового мішка зародків 

вважаємо необхідним відмітити схожість впливу, який чинили амфіболові 

волокна та вуглецеві нановолокна на досліджуваний орган. Вказані групи 

статистично подібні за кількістю зародків із нормально розвиненими 

судинами жовткового кола кровообігу. Гістологічні та ультрамікроскопічні 

дослідження вказували на схожість впливу означених волокон на стінку 

судин, продемонстрували можливість поширення їх руйнівної дії до 

внутрішньоембріонального кола кровообігу та виявили негативний вплив, 

який чинять волокна на клітини. Зауважимо, що дія нановолокон (у вигляді 

великих конгломератів) виявилась найбільш руйнівною, а вплив 

хризотилового азбесту спричиняв найменші альтерації серед досліджених 

волокнистих субстанцій. 

Взаємодія з імунною системою. Загальновідомим гістологічним 

маркером азбестозу є утворення «азбестових тілець», центральна частина 

яких складається з голкоподібного волокна, оточеного аморфною оболонкою, 

яка складається із залишків макрофагів при частковому розчиненні 

волокна [79-81]. Стосовно досліджень взаємодії нановолокон із макрофагами 

в літературі зустрічається велика кількість даних спроможності нановолокон 

впливати на клітини-фагоцити [174, 175]. 

В наших дослідженнях ми спостерігали велику кількість макрофагів, 

які локалізувались серед клітин ентодерми і біля кристалів азбесту. Таким 

чином, можемо констатувати, що проникнення хризотилових волокон у 

жовтковий мішок і його кровоносну систему викликало у відповідь 

макрофагальну реакцію. Біля окремих волокон азбесту спостерігалось 

утворення структур, схожих на «азбестові тільця». Всередині такої структури 

розташовувалось витягнуте азбестове волокно, яке оточувалось макрофагами 

і вкривалось протеїнами або глікозаміногліканами у вигляді кулькоподібних 

утворень. Ультраструктурний аналіз підтвердив морфологічну верифікацію 

саме макрофагів у просторі клітин ентодермоцитів.  
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На відміну від хризотилового азбесту введення волокон амфіболу не 

спричиняло масштабного дифузного розмноження макрофагів серед клітин 

ентодермального шару. Вони локалізувались переважно навколо кров’яних 

острівців та їх кровоносних судин, що підтверджує ураження саме цих 

структур і неушкодженість ентодермальних клітин.  

Наприкінець, відмітимо, що так само як і у групі із введенням 

хризотилових волокон, руйнівний вплив нановолокон викликав 

макрофагальну інфільтрацію шару ентодермальних клітин. 

Таким чином після проведених досліджень ми спостерігали реакції 

макрофагів у відповідь на дію хризотилового азбесту (з утворенням 

«азбестових тілець») та нановолокон, та відсутність реакцій макрофагів на 

вплив амфіболових волокон. Проте зазначимо, що амфіболовий азбеcт 

виявився тропним до клітин з високою проліферативною активністю – 

гемопоетичних (імовірно, стовбурових) клітин. Їх руйнування викликало 

значне зниження кількості гемоцитів. Саме така критична нестача клітинних 

ресурсів, на нашу думку, могла стати причиною недостатнього утворення 

клітин-фагоцитів (макрофагів) і неможливості формування імунної відповіді 

на вплив амфіболових волокон. 

Біосумісність. За останні роки ставлення до азбесту змінилось у 

багатьох міжнародних організаціях. На початку 90-х років Міжнародна 

організація праці та Всесвітня організація охорони здоров’я, здійснивши 

власні дослідження шкідливості азбесту для здоров’я людини, дійшли до 

висновку про необхідність заборони на амфіболову групу та встановила 

порядок контрольованого використання для хризотилу. В останні роки 

позиція означених організацій суттєво змінилась – вони визнають 

шкідливість всіх різновидів азбесту та закликають до заборони використання 

матеріалів на їх основі. Країни, які видобувають азбест або активно 

використовують його у промисловому секторі, просувають позицію щодо 

безпечності хризотилу, на який приходиться 95 % світового видобутку 

азбесту [41]. В науковій літературі дійсно містяться дані про те, що волокна 
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амфіболів більш щільні, довгі, практично не розчиняються в кислотах та 

біологічних рідинах. Потрапляючи в легені, волокна залишаються там в 

незмінному вигляді впродовж тривалого часу. Серпентинові волокна більш 

м’які, піддаються розчиненню у біологічних рідинах, краще поглинаються 

макрофагами і виводяться з організму [41, 42, 65-69]. Таким чином, на 

сьогоднішній день питання про використання азбесту залишається не 

вирішеним, частково це пов’язано з тим, що до головної медичної проблеми 

додаються також політичний та економічний аспекти. 

Зауважуючи вищеозначене, ми провели власні дослідження порівняння 

безпечності хризотилових та амфіболових волокон. Також, зважаючи на 

заявлені в літературі дані щодо спроможності азбесту поширюватись в 

організмі, ми проаналізували стан тканин та органів, які не є об’єктом 

класичних досліджень із залученням азбесту. На нашу думку, це доповнить 

наявні відомості та сприятиме більш комплексній оцінці біологічної дії 

азбесту. 

Отже, нами були отримані відомості щодо дії азбесту на нервову 

тканину, а саме було вивчено стан нервових гангліїв. Оскільки локалізацію 

амфіболових чи хризотилових волокон в них ми не виявили, то ж ми не 

можемо стверджувати, що азбестові волокна можуть долати 

гематоенцефалічний бар’єр, а лише документуємо, що в роботі констатовані 

морфологічні ознаки впливу різновидів азбесту на гістогенез нервової 

тканини. У периферичній нервовій системі зародків ЕГ-Х нами були 

відмічені незначні зміни. Округла форма нервових гангліїв в цілому 

зберігалась незмінною, відмічалось слабке розвинення сполучної тканини, а 

всередині ганглію спостерігали незначний набряк навколо перикаріонів 

нейроцитів та у ділянці виходу нервових волокон. Цитоплазма нервових 

клітин була гомогенно еозинофільною з добре помітними світлими 

округлими ядрами, які мали центрально розташоване ядерце. Відростки 

нервових клітин зберігали цілісність, чітко простежувався їх напрямок. 

Клітини нейроглії не проявляли морфологічних ознак патології.  
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Гістоархітектоніка спинно-мозкових гангліїв зародків ЕГ-А мала 

ознаки значної деформації через значний набряк та дегенеративні зміни 

стромальних компонентів. Нервові клітини з нерівномірним забарвленням 

перикаріону містили велике, набрякле ядро, яке займало майже весь простір 

тіла нейроцита. Межі клітин були нечіткими, відростки не простежувались. 

Більшість клітин нейроглії виглядали як некробіотично (некротично) змінені. 

Також дуже показовими щодо неоднакового впливу введенних 

різновидів азбестових волокон на ембріональний розвиток курки були зміни 

хрящової тканини (хрящових зачатків трубчастих кісток). У зародків ЕГ-Х 

здебільшого базофільний гіаліновий хрящ інтенсивно забарвлювався 

гематоксиліном та еозином у темно-фіолетовий колір, що зумовлене 

накопиченням глікозаміногліканів, секретованих хондроцитами, у 

міжклітинній речовині. Еозинофільні (темно-рожеві) ділянки хряща 

розташовувались периферично, безпосередньо під охрястям, що свідчило про 

переважно білкову секрецію хондробластів і відповідало закономірностям 

розвитку цієї тканини. Однак, переважно поодиноке розташування хрящових 

клітин, незначна кількість ізогенних груп хондроцитів, які містили не більше 

двох клітин з центрально розташованими темними ядрами, імовірно, є 

наслідком порушень трофіки тканин ембріону, спричинених розладами 

кровообігу і набряком тканин. Очевидно, що такі порушення мали відбитись 

на темпах проліферації і диференціювання клітин, отже, і на їх 

функціонуванні, а саме – секреторній діяльності. Це підтверджується 

втратою базофілії і набуттям еозинофілії міжклітинної речовини хряща, що 

імовірно, пов’язане зі зниженням продукції глікозаміногліканів і їх вмісту в 

хондромукоїді.  

Натомість у зародків ЕГ-А відмічалось значне відставання у закладанні 

кінцівок. Так, на 13-у добу інкубації у них спостерігалось лише формування 

хондрогенних острівців, тоді як уже у 8-денного зародка ЕГ-Х визначались 

основні структурні складові майбутньої кінцівки. Окрім того, значний набряк 

мезенхіми навколо острівців, їх слабке забарвлення, некротичні зміни 
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хондроцитів та хондромукоїда свідчили про вираженішу пошкоджуючу дію 

амфіболових волокон азбесту порівняно з хризотиловими. 

На жаль у групах із введенням нановолокон (особливо з утворенням їх 

великих конгломератів в тканинах) ідентифікація органів і тканин у зародків 

курки була утрудненою. В деяких випадках, незважаючи на патологічні 

процеси (вакуолізацію, апоптоз, некробіоз), за збереженими морфологічними 

орієнтирами можна було встановити тип тканини. Наприклад, 

впорядкованість у розташуванні клітин дозволяла, наприклад, встановити їх 

епітеліальне походження, а їх циліндрична форма свідчила про 

приналежність до залозистого епітелію. Також за без’ядерними «тінями» 

волокнистих м’язових елементів у зоні запалення з формуванням тканинного 

детриту ми змогли ідентифікувати м’язову тканину. Тим не менш, в інших 

випадках структурні зміни клітин та міжклітинної речовини були настільки 

масштабними, що унеможливлювали визначення типу тканини. Подібні 

зміни у патологічній морфології класифікуються як некрози. Проте добре 

відомо, що некрозу передує період некробіозу, морфологічним субстратом 

якого є глибокі дистрофічні зміни. Серед основних ознак дистрофії, 

некробіозу та некрозу на клітинному і тканинному рівнях були виявлені 

вакуолізація клітин, ядерний поліморфізм, з конденсацією хроматину, 

руйнація ядер (каріорексис), втрата меж структур, їх набряк та зміна 

тинкторіальних властивостей (гіпер- або гіпохромність).  

Проте варто зазначити, що не дивлячись на беззаперечні докази 

негативної дії нановолокон, в ряді досліджень було виявлено, що вуглецеві 

нановолокна можуть бути біосумісними [4, 9]. Це підтверджується 

результатами наших власних досліджень. У незначної кількості зародків ЕГ-

НВ в тканинах не було відмічено утворення великих конгломератів з 

нановолокон, невеликі агрегати розташовувались в клітинах без видимих 

ознак прояву їх негативної дії, якісні показники розвитку таких зародків 

відповідали нормам контролю.  
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Таким чином, підсумовуючи результати досліджень біосумісності 

введених волокон можемо зробити декілька зауважень По-перше, волокна 

хризотилового азбесту проявляють меншу негативну дію на тканини 

порівняно з волокнами амфіболу, проте нами були отримані морфологічні 

докази їх шкідливого впливу, отже, на нашу думку, стверджувати про їх 

безпечність не можна. По-друге, припускаємо, що біосумісність нановолокон 

залежить від ступеня агрегації волокон у конгломерати. Чим більші такі 

скупчення нановолокон, тим вони небезпечніші для біологічних систем. 

Механізми цитотоксичності. Наявні у світовій літературі дослідження 

цитотоксичності вуглецевих нановолокон та волокон азбесту включають 

надзвичайно широкий спектр експериментів, спрямованих на вивчення 

різних типів клітинної відповіді. Оскільки проведені нами дослідження є 

морфологічними та носять описовий характер, зауважимо, що ми можемо 

лише припускати певні механізми прояву цитотоксичності волокнами на 

основі констатації змін у морфології клітин.  

Найперше відмітимо, що для усіх експериментальних груп зародків 

документувались морфологічні ознаки гемолізу клітин в судинах кров’яних 

острівців. В науковій літературі зустрічаються подібні спостереження щодо 

волокон амфіболу та нановолокон і зазначається, що важливою складовою 

процесу гемолізу є здатність волокон зв’язуватись та пошкоджувати клітинні 

мембрани. Таке руйнування мембран в особливо важких випадках 

призводить до гемолізу [176, 177]. Також після опрацювання інформаційних 

джерел нами були віднайдені можливі механізми дії хризотилових волокон 

на мембрани клітин. Так, стверджується, що волокна хризотилу 

вилуговуються з часом, з них видаляються іони магнію, що призводить до 

фрагментації волокна і сприяє його кращому виведенню. Проте у той же час 

видалення магнію сприяє зміні заряду волокон [178, 179]. Саме після цього 

вони можуть більш активно взаємодіяти з мембраною, провокуючи гемоліз. 

Необхідно зауважити, що ми виявили певну подібність цитотоксичної 

дії, яку проявили амфіболові волокна та нановолокна. Однією з 
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найпоширеніших альтерацій у клітинах тіла зародків, яким було введено 

означені волокна стали ушкодження плазмалеми клітин і міжклітинна 

локалізація цитоплазматичних філаментів у ділянках з відсутньою 

поверхневою мембраною. Якщо пошкодження плазмалеми у жовткому 

мішку ми пояснювали безпосередньо впливом на неї волокон (які у великій 

кількості локалізувались у місці першої ланки потрапляння в організм), то 

альтерації плазмалеми клітин, локалізованих на значній відстані від місця 

введення, пояснюються, на нашу думку, додатковими механізмами індукції 

цитотоксичності. Як вже зазначалось, довгі міцні волокна амфіболів та 

нановолокон набагато гірше ніж хризотилові виводяться з організму. В 

літературі для таких волокон описано явище фрустованого фагоцитозу: при 

фагоцитуванні довгих волокон декілька макрофагів об’єднуються разом та 

утворюють гігантську клітину чужорідного тіла, яка через деякий час 

започатковує гранульому [19, 27]. Такий частковий фагоцитоз може 

викликати вивільнення лізосомальних ферментів макрофагів, що в свою 

чергу сприяє утворенню вільних радикалів кисню, активні форми яких 

викликають перекисне окиснення мембран та пошкодження макромолекул 

[138-142, 177]. 

Також відмітимо: якщо на початкових етапах цитотоксичність 

амфіболів та нановолокон мала ознаки подібності, надалі кожен вид волокон 

провокував специфічні ультраструктурні пошкодження. Так, у обох групах 

документувались морфологічні ознаки оксидативного стресу – альтерації 

мітохондрій. Проте, якщо у групі із введенням амфіболового азбесту 

мітохондрії мали ознаки значного набряку та різного ступеня дезорганізації 

крист, то у клітинах зародків ЕГ-НВ спостерігались деформації форми 

мітохондрій та поява темних включень в їх середині. Також типовою 

патологією для клітин зародків ЕГ-А стала вакуолізація цитоплазми, а у 

зародків ЕГ-НВ дуже часто спостерігалась поява в цитоплазмі 

внутрішньоклітинних розривів та спричинені ними деформації форми ядра. 

Серед патологій органел були відмічені розширення цистерн гранулярного 
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ЕПР. Окрім того для клітин епітеліального походження відмічались процеси 

зморщування клітин таким чином, що вони залишались з’єднаними між 

собою лише у місцях найміцнішого зчеплення (у ділянках локалізації 

демосом. Свідченнями некрозу клітин були: тотальне руйнування клітинних 

органел із масштабним набряком цитоплазми, виражений пікноз ядер, поява 

жовткових включень у ядрі. Вважаємо, що отримані дані є доволі цікавими 

для подальших досліджень. 

Механізми виведення інтродукованих волокон з організму. 

Найімовірнішими шляхами виведення волокон із організму вважається 

екскреція нирками (разом із сечею) та печінкою (разом із жовчу) [1, 44]. В 

літературі зустрічаються поодинокі ствердження про те, що після різних 

способів введення виявляли локалізацію нановолокон в печінці та нирках 

[180, 181]. Проте, на жаль, ми не знайшли даних стосовно впливу волокон на 

означені органи, які б підтверджувались ґрунтовними гістологічними 

дослідженнями.  

За результатами проведених нами досліджень зауважимо, що введення 

азбесту та нановолокон у жовток курячого ембріона призводило до ураження 

печінки на етапах її розвитку і, вочевидь, впливало на повноцінність 

функціонування. Так, при введенні хризотилових волокон виникали дифузні 

дистрофічні зміни гепатоцитів (паренхіматозні білкові, жирові та пігментні). 

Вказані ураження гепатоцитів поєднувались із внутрішньочасточковим 

набряком, що утруднювало відтік жовчі з жовчних капілярів і сприяло 

фрагментації печінкових балок та некробіозу груп гепатоцитів, які підпадали 

імбібіції жовчю. 

Введення амфіболового азбесту призводило до глибоких (дифузних) 

порушень гістоархітектоніки печінки зародків: печінкові балки переважно 

були зруйнованими з широкими просторами між їх фрагментами; 

міжчасточкові тріади не спостерігались; гепатоцити характеризувались не 

лише різним ступенем дистрофічних змін, а й вогнищево перебували у стані 
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некробіозу і некрозу; руйнівних змін зазнавали і внутрішньочасточкові 

гемосудини печінки та їх вміст.).  

Вплив нановолокон на структури проявлявся пошкодженням 

гепатоцитів з реакцією кровоносного русла (розширення та повнокров’я) або 

без неї. Збільшення розмірів гепатоцитів спричинювало звуження просторів 

Діссе і жовчних капілярів, ускладнюючи трофічні процеси та виділення 

жовчі. Спостерігались просякнення жовчю груп гепатоцитів, причому вони 

були поширенішими порівняно з такими у групі ЕГ-Х, імовірно, завдяки 

високій проникній здатності нановолокон. Застій жовчі сприяв подальшому 

розвиткові пошкодження часточок, зміні гістоархітектоніки органа з 

нетиповим розподілом і взаєморозташуванням кровоносних судин і 

паренхіматозних утворень. В інших випадках у печінці зародків ЕГ-НВ при 

наявності виражених дистрофічних і некробіотичних змін гепатоцитів 

спостерігалось значне розширення синусоїдів, наявність в них пошкоджених 

еритроцитів та їх агрегатів.  

Підсумовуючи результати досліджень впливу введених у жовток 

волокнистих субстанцій на розвиток печінки курячих ембріонів, можна 

констатувати наявність пошкодження її паренхіми в усіх експериментальних 

групах. При цьому альтерація гепатоцитів (від різних видів дистрофії до 

некробіозу і некрозу) поєднувалася з порушенням виведення жовчі через 

набряк клітин і руйнування балок у печінкових часточках, а також 

трофічними розладами внаслідок ураження гемоцитів і кровоносних судин.  

Порівнюючи ефекти від дії різних введених субстанцій, слід зазначити, що 

особливістю впливу хризотилового азбесту було суттєве порушення процесів 

секреції жовчі, а деструктивна дія амфіболового азбесту на гепатоцити 

посилювалась ураженням клітин крові. Біологічні ефекти від дії нановолокон 

поєднували в собі такі від впливу хризотилового та амфіболового азбесту, 

тобто при суттєвому пошкодженні гепатоцитів відзначались порушеннями 

відтоку жовчі та альтераціями у системі кровопостачання печінки.  



174 

 

  

Особливості впливу волокнистих токсикантів на видільну 

функцію нирок. В опрацьованій нами літературі зустрічаються свідчення 

впливу нановолокон на епітелій канальців нирок та на їх видільну функцію в 

цілому [181]. Отже, з метою доповнення наявних даних, ми провели власні 

гістологічні дослідження тканин нирок та порівняли ефекти від впливу, який 

чинять нановолокна та волокна азбесту на вказані органи.  

Результати наших досліджень препаратів нирок виявили значні 

структурні порушення у морфології даних органів, що спостерігались в 

експериментальних групах. Природа цих змін в цілому мала дистрофічний 

характер. Особливо вираженими були деструктивні процеси в епітелії 

канальців нирок, причому зміни епітелію проксимальних канальців носили 

більш тяжкий ступінь, аніж зміни епітелію дистальних канальців. До 

патологічних змін епітелію, характерних для обох експериментальних груп, 

можна було віднести різко означену гідропічну (вакуольну) дистрофію. Були 

присутні базальний та апікальний набряки епітеліоцитів із частковою або 

повною дистрофією плазмалеми клітин. У експериментальній групі із 

введенням азбесту відмічалось відкладення кальцинатів в просвітах ниркових 

канальців. 

Оскільки після проведення гістологічного дослідження нирок ембріонів 

були відмічені значні порушення морфології ниркових канальців, для того, 

щоб мати змогу оцінити та порівняти ступінь пошкоджень, спричинених 

дією нановолокон та азбесту, були задіяні морфометричні методики. Для усіх 

груп були виміряні показники площі епітелію проксимальних та дистальних 

ниркових канальців. Порівняльний аналіз площі епітелію проксимальних 

канальців виявив достовірні відмінності за даним показником у всіх 

експериментальних групах порівняно із результатами контролю: у групі із 

введенням хризотилового азбесту відмічалось збільшення середнього 

значення площі епітеліоцитів більш ніж у два рази, а показники площі 

епітелію проксимальних ниркових канальців у ЕГ-НВ демонстрували ознаки 

певного зменшення середнього значення цього параметру. Також була 
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відмічена достовірна різниця між даними значеннями для експериментальних 

груп із введенням хризотилового азбесту та нановолокон, що беззаперечно 

свідчить про різну дію, яку чинять введені волокна на епітелій 

проксимальних ниркових канальців. 

Морфометричний аналіз площі епітелію дистальних ниркових 

канальців виявив достовірні відмінності за даним параметром при порівнянні 

показників ЕГ-Х з контрольною групою (було відмічено збільшення площі 

епітелію в ЕГ-Х більш ніж у 2,5 рази), а також при порівнянні середніх 

значень даного показника серед ЕГ-Х та ЕГ-НВ (спостерігалось збільшення 

площі епітелію у 2,8 рази у групі із введенням азбесту). Статистична обробка 

даних вимірювання площі епітелію дистальних ниркових канальців в ЕГ-НВ 

не виявила значущих відмінностей порівняно з контрольною групою.  

Таким чином зміни морфо-функціонального стану нирок, викликані 

дією нановолокон, були більш однотипного характеру: спостерігались ознаки 

білкової зернистої та гідропічної дистрофії – особливо таким змінам підлягав 

епітелій ниркових канальців. Більший ступінь альтерацій епітелію ниркових 

канальців викликала дія хризотилового азбесту, окрім того, особливостями 

патологічних змін в даній експериментальній групі стали накопичення 

кальцинатів в просвіті ниркових канальців. 

Підсумування тератогенного ефекту, який чинять введені волокна. 

Нагадаємо, що у науковій літературі дослідження ембріотоксичності 

волокнистих матеріалів – зовсім новий напрямок [126, 143, 147, 148]. Отже 

завершуючи обговорення результатів досліджень даної роботи, наведемо 

виявлені нами особливості тератогенної дії кожного виду введених волокон. 

Так, порівняльний аналіз загального стану органів і тканин у зародків 

контрольної та експериментальних груп виявив значні відмінності вже на 

ранніх строках інкубації. На відміну від об’єктів контрольної групи з 

типовою органною і тканинною диференціацією в експериментальних групах 

відзначались набряклість та зміни будови органів і тканин, які інколи навіть 

важко було диференціювати. Таким чином, в результаті проведення 



176 

 

  

оглядових гістологічних досліджень тканин і органів курячих ембріонів були 

виявлені патологічні зміни, що свідчать про наявність тератогенного впливу 

всіх типів волокон на стан зародків. Різна інтенсивність впливу введених 

волокон стає помітною вже на ранніх строках інкубації, проте показовішими 

слід визнати середні й пізні етапи ембріогенезу. Так, дія хризотилового 

азбесту виявилась найбільш помірною, не викликала масштабних 

ушкоджень, більшість органів морфологічно верифікувались, проте мали 

ознаки патології. У групі ж з введенням амфіболових волокон гістологічна 

будова органів зародків зазнавала суттєвих змін, що утруднювало їх 

ідентифікацію і для більшості ж органів точно можна було визначити лише 

загальний тип будови (паренхіматозний, порожнистий). Результати 

дослідження впливу нановолокон на розвиток курячих ембріонів показали, 

що при утворенні агрегатів вони спричинювали більше пошкодження 

структур аніж волокна амфіболового азбесту. Варто відмітити, що 

ультраструктурні дослідження підтверджують виявлену різноспрямованість 

впливу нановолокон. В досліджених зразках виявлялись клітини, які 

демонстрували перебіг таких складних процесів тканинної диференціації як 

утворення посмугованої мускулатури без морфологічних ознак патологій, та, 

одночасно з цим, спостерігались клітини із значними некротичними змінами. 

Проте здебільшого у зародків цієї експериментальної групи альтерація була 

настільки глибокою і необоротною, що результувалась їх загибеллю. Отже, 

найпотужніший тератогенний вплив був притаманний агрегатам 

нановолокон, дещо менший – амфіболовому азбесту і найслабший – 

хризотиловому азбесту.  

Отримані нами морфологічні спостереження підтверджуються 

результатами статистичної обробки якісних показників стану зародків (їх 

розмірів та смертності). Нами було задокументовано, що найменш руйнівним 

виявився хризотиловий азбест. Була продемонстрована подібність ефектів від 

дії НВ та волокон амфіболового азбесту, які чинили найбільш гальмівний 

вплив на розвиток зародків, обумовлюючи їх маленькі розміри. Окрім того, 
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вкотре виявилась різноспрямованість дії НВ: більшість зародків мали 

маленькі розміри, проте розвиток невеликої кількості зародків залишився 

відповідним нормам контрольної групи. Насамкінець наведемо результати 

досліджень щодо смертності зародків: нами було виявлено, що всі типи 

введених волокнистих структур значно збільшили показники смертності в 

експериментальних групах (у всіх експериментальних групах наявна 

достовірна різниця з контрольною групою). Як і у випадках з двома 

попередніми характеристиками, найбільш подібний вплив чинили волокна 

амфіболового азбесту та НВ (числові значення показників смертності в цих 

експериментальних групах найбільш наближені). 

Узагальнюючи та підсумовуючи результати досліджень, відмітимо, що 

найбільш виразні альтерації спостерігались у групах із введенням волокон 

амфіболового азбесту та НВ. Вплив хризотилових волокон з достовірною 

різницею виявився менш уражуючим, аніж дія амфіболового азбесту. Однак, 

результати нашого дослідження доводять, що хризотиловий азбест є вкрай 

небезпечним для живих об’єктів. Його волокна здатні спричиняти значні 

пошкодження структур, клітин та тканин органів викликаючи сублетальні та 

незворотні морфологічні зміни. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено вирішення актуального завдання 

щодо визначення біологічних ефектів волокнистих токсикантів різної 

хімічної природи (волокон хризотилового та амфіболового азбесту і 

вуглецевих нановолокон) на ембріогенез курки. На основі отриманих 

результатів відмічено, що найбільш подібний вплив чинили волокна 

амфіболу та вуглецеві нановолокна. Вплив волокон хризотилу виявився 

менш уражуючим, аніж дія амфіболового азбесту, проте у роботі наведено 

морфологічні докази спроможності хризотилу викликати дистрофічні та 

некротичні зміни в тканинах. У роботі задокументовані специфічні для 

кожного виду інтродукованих волокон альтерації, які в подальшому 

сприятимуть обґрунтуванню морфологічних індикаторів токсичності та 

можуть бути задіяними в розробці концепції з оцінки безпечності 

волокнистих наноматеріалів. 

1. При аналізі якісного стану розвитку зародків курки виявлено, що всі 

види інтродукованих волокон підвищують рівень смертності (9,09% – у 

контрольній групі, 47,37% у групі із введенням хризотилу), при цьому 

найбільш наближені числові значення показників спостерігались у 

експериментальних групах із введенням амфіболового азбесту та вуглецевих 

нановолокон(72,41% і 68,57% відповідно).  

2. Виявлено морфологічні докази шкідливого впливу хризотилових 

волокон, які переконливо демонструють небезпечність хризотилу для 

організму: агрегація формених елементів крові, внутрішньосудинний гемоліз 

еритроцитів, набряки інтерстицію, білкова та жирова дистрофії гепатоцитів, 

утворення кальцифікатів у просвіті ниркових канальців. 

3. Встановлено, що амфібол здатен зумовлювати дистрофічні та 

некротичні зміни кардіоміоцитів, хондроцитів, гепатоцитів, клітин нейроглії, 

призводити до руйнування стінок судин, спричиняти крововиливи у тканини 
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зародків курки, таким чином, викликаючи масштабні порушення та загибель 

зародків вже після їх короткотривалої взаємодії із амфіболовими волокнами. 

4. Встановлено, що біосумісність нановолокон може залежати від 

ступеня агрегації волокон у конгломерати: чим більші такі скупчення 

нановолокон, тим вони небезпечніші для біологічних систем 

(задокументовані вакуолізація клітин, ядерний поліморфізм з конденсацією 

хроматину, руйнація ядер (каріорексис), які призводили до значних 

порушень гістоархітектоніки органів). Відмічено, що руйнівний ефект 

агрегованих у великі конгломерати нановолокон виразніший аніж дія 

амфіболового азбесту. 

5. Виявлено морфологічні ознаки подібності цитотоксичної дії 

вуглецевих нановолокон та волокон амфіболу (ушкодження плазмалеми 

клітин). Також задокументовані специфічні для кожного виду означених 

волокон ультраструктурні порушення: вакуолізація цитоплазми, набряк та 

дезорганізація крист мітохондрій (у групі із введенням амфіболу); 

дезорганізація міжклітинних контактів, поява внутрішньоклітинних розривів, 

утворення темних включень в мітохондріях (у зародків із введенням 

нановолокон).  

6. Наведено докази поширення введених волокон в організмі зародків 

через кровоносну систему та продемонстровано, що усі види інтродукованих 

волокон, маючі унікальні механізмами впливу на компоненти серцево-

судинної системи, в результаті призводили до значного їх ураження.  

7. Задокументовано, що всі види волокон викликали порушення 

гістоархітектоніки печінкових часточок (введення хризотилу спричинило 

дистрофії гепатоцитів та порушення секреції і відтоку жовчі, введення 

амфіболу – некробіотичні та некротичні альтерації гепатоцитів із 

руйнуванням гемосудин; введення нановолокон – значні пошкодження 

гепатоцитів із реакцією кровоносного русла або без неї). 

8. Вплив волокон на структури нирок проявлявся ураженням 

переважно епітелію канальців нефронів. Введення хризотилу спричинило 
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найбільші зміни: спостерігалось збільшення площі епітелію проксимальних 

канальців більш ніж у 2 рази, дистальних – у 2,5 рази порівняно з 

контрольною групою.  

9. Волокнисті матеріали чинять значний тератогенний вплив на курячі 

ембріони, зародки із маленькими розмірами складають 52,63 %, 82,76 % і 

60 % відповідно у групах із застосуванням хризотилового, амфіболового 

азбесту та нановолокон. 
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