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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

А-І  – альвеолоцити І типу 

А-ІІ  – альвеолоцити ІІ типу 

АГ  – апарат Гольджі 

АГБ  – аерогематичний бар’єр  

АМ  – альвеолярний макрофаг 

ГДК   – гранично допустима концентрація 

ГЕС  – гранулярна ендоплазматична сітка 

ІС  – індекс стабільності 

ПН  – поверхневий натяг 

ПТ  – пластинчасті тільця 

СЛ  – сурфактант легень 

СП  – сурфактантні протеїни 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років дедалі більшого значення 

набуває проблема забруднення навколишнього середовища, і перш за все 

атмосферного повітря [106, 133, 239]. 

На сьогодні проблема впливу на здоров’я населення забруднювачів 

атмосферного повітря активно розробляється науковцями як нашої держави, 

так і інших країн світу [43, 132, 180, 228, 242]. 

Значний об’єм викидів забруднюючих речовин від промислових 

підприємств та автомобільного транспорту призводить до збільшення рівня 

загальної захворюваності [24, 126, 252]. При цьому, найбільш негативний 

вплив здійснюється на дихальну систему людини, оскільки легені є органами, 

які безпосередньо контактують із токсичними речовинами [111, 135, 157, 165]. 

У серії клінічних та експериментальних досліджень встановлені прямі 

кореляційні зв’язки між рівнем антропогенного забруднення атмосферного 

повітря і частотою виникнення легеневих захворювань [39, 74, 163, 238]. 

У численних наукових працях показано, що важлива роль у розвитку 

захворювань органів дихання належить морфо-функціональному стану 

респіраторного відділу легень [32, 76, 84, 216]. 

На сьогодні в літературі не описана комплексна характеристика 

ультраструктурної організації компонентів аерогематичного бар’єра (АГБ) та 

активність сурфактанту легень (СЛ) в умовах промислового забруднення 

атмосфери. Зустрічаються окремі роботи в яких представлені дані електронно-

мікроскопічного дослідження елементів АГБ при інгаляційній дії низьких 

концентрацій солей свинцю, діоксиду сірки, дрібнодисперсного пилу 

кам’яного вугілля, кварцу [48, 68, 69]. Більшість досліджень, присвячених 

патоморфології легень при дії аерополютантів, в основному, базуються на 

даних світлової мікроскопії [12, 13, 92, 93, 100]. Вищевказані положення і 

визначають актуальність дослідження.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукової роботи 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри патологічної 

фізіології «Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку, 

прогресування й лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та 

ендогенних факторів» (№ державної реєстрації 0105U00622). Дисертант є 

виконавцем фрагменту даної наукової роботи. 

Мета дослідження. Встановити закономірності морфологічних змін 

компонентів АГБ та активність СЛ при дії забруднювачів атмосферного 

повітря. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити морфо-функціональний стан респіраторного відділу легень 

білих щурів, які знаходилися в екологічно чистій зоні. 

2. Дослідити характер структурних змін альвеолоцитів І типу (А-І), 

альвеолоцитів ІІ типу (А-ІІ), ендотеліоцитів гемокапілярів, альвеолярних 

макрофагів (АМ) та активність СЛ білих щурів на 30-у добу впливу 

аерополютантів. 

3. Встановити морфологічні зміни компонентів АГБ та активність СЛ на 

60-у добу в тварин, які перебували в різних екологічно несприятливих зонах. 

4. Визначити морфологічні зміни респіраторного відділу та активність 

СЛ на 90-у добу впливу забруднювачів атмосферного повітря. 

5. Порівняти особливості гістофункціональних змін компонентів АГБ та 

активності СЛ у тварин, які перебували в різних екологічно несприятливих 

зонах. 

Об’єкт дослідження – легені експериментальних статевозрілих щурів-

самців. 

Предмет дослідження – морфо-функціональні зміни А-І, А-ІІ, ендотелію 

гемокапілярів, АМ та активності СЛ при дії забруднювачів атмосферного 

повітря. 
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Методи дослідження – гістологічний та електронномікроскопічний – для 

вивчення мікро- та ультраструктурних змін у компонентах АГБ; фізичний – 

для визначення функціональної активності СЛ; морфометричний – для 

кількісної оцінки структурних змін у компонентах АГБ; статистичний – для 

об’єктивізації та інформативності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі 

комплексного підходу з використанням сучасних морфологічних методів, 

морфометричного, кореляційного аналізу та фізичних методів дослідження, 

отримано принципово нові дані про закономірності змін компонентів АГБ при 

дії забруднювачів атмосферного повітря, а саме: на 30-у добу виявлені 

реактивні зміни, на 60-у добу – дистрофічно-деструктивні зміни, на 90-у добу 

– компенсаторно-відновлювальні процеси, завдяки яким легені зберігають 

здатність здійснювати свою основну функцію – газообмін. Встановлено, що 

найбільш чутливими до дії аерополютантів є А-І.  

Доповнено наукові відомості про те, що забруднювачі атмосферного 

повітря призводять до порушення ультраструктури А-ІІ, що супроводжується 

зниженням функціональної активності СЛ. Отримано нові дані про об’ємну 

щільність А-ІІ і їхніх пластинчастих тілець (ПТ) та описано кореляційні 

зв’язки між ними в білих щурів, які знаходилися в екологічно чистій зоні та в 

тварин, які зазнавали дії несприятливих факторів.  

Практичне значення одержаних результатів. Проведене дослідження 

розширює та поглиблює відомості про реакцію структурних компонентів АГБ 

та функціональної активності СЛ при дії забруднювачів атмосферного повітря. 

Отримані дані можуть слугувати теоретичним підгрунтям для розуміння 

основних патогенетичних механізмів розвитку захворювань органів дихання та 

пошуку нових способів їхньої корекції. 

Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу на кафедрах 

гістології, цитології та ембріології ВДНЗ України «Українська медична 

стоматологічна академія»; Вінницького національного медичного університету 
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ім. М.І.Пирогова, Запорізького  державного медичного університету; ВДНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського»; 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; 

Одеського національного медичного університету; ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет»; кафедрі клінічної патофізіології, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; кафедрі патофізіології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького; кафедрі 

фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено аналіз 

літературних джерел за темою дисертації, здійснено патентно-інформаційний 

пошук. Разом із науковим керівником були сформульовані: тема, мета та 

завдання дослідження. Самостійно виконано експериментальне дослідження, 

проведено статистичну обробку отриманих даних. Усі розділи дисертаційної 

роботи написані автором особисто. Основні положення, висновки та практичні 

рекомендації сформульовані дисертантом із науковим керівником. У наукових 

працях, надрукованих у співавторстві, участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: IV науково-практичній конференції «Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів» (Тернопіль, 2011), 

науково-практичній конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в 

нормі та патології» (Тернопіль, 2011), V науково-практичній конференції 

«Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів» (Тернопіль, 

2012), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у 

нормі, експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 2013), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Морфологічні аспекти ангіології» 

(Тернопіль, 2013), 83-й науково-практичній конференції студентів і молодих 
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вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 

2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових робіт, з яких 5 

статей у фахових наукових виданнях України, (із них 1 – одноосібна), 1 стаття 

– в закордонному виданні (Польща), 6 робіт – у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертація виконана українською мовою 

на 162 сторінках, з яких 116 сторінок основного тексту і складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, 3 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

Дисертація ілюстрована 66 рисунками та 9 таблицями. Список літератури 

включає 261 джерело, з яких 152 написано кирилицею і 109 латиною. Додатків 

10. 
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ 

ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ОРГАНИ 

ДИХАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Глобальні проблеми взаємовідносин суспільства і природи, взаємодії 

матеріального виробництва і біосфери та впливу довкілля на здоров’я людини 

належать нині до числа пріоритетних наукових напрямів, що мають величезне 

соціально-економічне та екологічне значення [43, 89, 107, 109, 121, 176]. На 

гостроту проблеми захисту населення від негативного впливу чинників 

довкілля вказують проведені в останні роки численні дослідження, за 

підсумками яких рівень здоров’я ставиться у пряму залежність від 

інтенсивності, тривалості дії забруднень та стану адаптаційних резервів 

організму [34, 46, 59, 61, 65, 107, 122, 246].  

Загальновизнаним нині є те, що здоровий фізичний та психічний розвиток 

людини можливий лише за умов незабрудненого, екологічно чистого 

навколишнього природного середовища. Як свідчать результати досліджень 

медичної науки, насамперед зарубіжних вчених, в останні два-три десятиріччя 

до 75% усіх захворювань прямо чи опосередковано зумовлені саме 

несприятливим станом природи, її надмірним забрудненням та деградацією, 

збідненням або вичерпанням окремих життєво важливих ресурсів [62, 124, 

167, 188, 195, 207, 229]. 

Упродовж останніх років дедалі більшого значення набуває проблема 

забруднення атмосферного повітря різноманітними токсичними речовинами в 

результаті життєдіяльності людини [18, 33, 46, 78, 87, 112, 141, 145, 150, 255]. 

Глобальне забруднення атмосфери створює реальну загрозу для здоров’я 

людей і привертає увагу все більш широкої громадськості і наукових 

працівників [29, 35, 42, 97, 125, 137, 138, 144, 146]. Гідна якість життя і 

здоров’я населення є найважливішим завданням державного рівня і можливі 
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лише за умови збереження природних систем і забезпеченні екологічної 

безпеки [22, 43, 59, 75, 113, 141, 147]. 

Життя людини завжди і скрізь проходить у повітряному середовищі. 

Хімічний склад повітря, його фізичні властивості по різному впливають на 

організм людини і тварин. Характер і ступінь вираженості змін у системах 

організму при дії численних аерополютантів у більшості визначаються 

можливостями складних біохімічних механізмів метаболізму ксенобіотиків [5, 

123]. Важливу роль у захисті легень від шкідливих речовин, які знаходяться в 

атмосфері навколо великих промислових міст, відіграють ферменти системи 

біотрансформації ксенобіотиків і антиоксидантного захисту [199, 236]. 

Ферменти антиоксидантного захисту є найвагомішим засобом утримання 

вільнорадикальних процесів у тканинах організму у межах фізіологічної 

норми. Загальний рівень інтенсивності вільнорадикальних процесів окиснення 

у тканинах організму та ефективність його гальмування ферментативними та 

неферментативними антиоксидантними системами відображає прооксидантно-

антиоксидантне співвідношення, що є досить лабільним інтегральним 

показником. Порушення цього співвідношення у бік надлишку вільних 

радикалів є одним з провідних механізмів формування структурно-

функціональних ушкоджень. 

Найбільш важливими представниками ферментів-антиоксидантів 

являються: супероксид дисмутази, каталаза, глутатіон-пероксидази, глутатіон-

S трансфераза, глутамілцистеїн-синтази, глутаредоксини, тіоредоксини і 

пероксиредоксини. Останні представляють собою новий клас білків-

антиоксидантів, серед яких особлива роль відводиться пероксиредуксину-6 

(Prx6). Характерна особливість Prx6 полягає в тому, що його пероксидазна 

активність проявляється при малих концентраціях перекисей, при яких інші 

ферменти-антиоксиданти мало ефективні. На відміну від інших 

пероксиредоксинів, Prx6, крім пероксидазної активності, проявляє слабку 

фосфоліпазну активність (Са2+-незалежна фосфоліпаза А2), яка була виявлена 

при дослідженні метаболізму фосфоліпідів легень (в сурфактанті) і може мати 
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велике значення в метаболізмі фосфоліпідів епітеліальних клітин легень [169, 

190]. Дисбаланс у системі прооксиданти-антиоксиданти проявляється в 

надмірному утворенні активних форм кисню, послабленні ефективності 

антиоксидантного захисту і є чи не найважливішим з етіопатологічних 

факторів розвитку хворіб органів дихання  [130, 166, 183, 234]. Однак, значне 

зростання рівня активних форм кисню за тривалої дії забруднювачів 

атмосферного повітря не є фатальним, оскільки у клітині наявні системи 

антиоксидантного захисту. Проте, тривале збільшення рівня вільних радикалів 

в організмі тварин за дії аерополютантів свідчить про порушення балансу про- 

та антиоксидантних процесів. Значну роль у детоксикації ксенобіотиків, 

зокрема нейтралізації активних форм кисню та азоту, відіграє система 

глутатіону. Завдяки наявності γ-глутамільного зв’язку та реактивної 

сульфгідрильної групи глутатіон бере участь у численних реакціях 

метаболізму, забезпечуючи нормальний перебіг низки фізіологічних і 

біохімічних процесів. Участь глутатіону і пов’язаних з ним систем у процесах 

біотрасформації та детоксикації ксенобіотиків можна розглядати як один з 

елементів загального механізму, що визначає стійкість організму до токсичної 

дії ксенобіотиків. Найнадійнішим критерієм стану системи детоксикації 

вважають рівень відновленого глутатіону [30]. Надмірне утворення активних 

форм кисню і зниження активності антиоксидантного захисту, сприяє 

розвитку оксидативного стресу [129, 130, 198]. Необхідно відмітити, що на 

сьогоднішній день оксидативний стрес розглядають як неспецифічний 

патологічний процес, який супроводжує практично кожне захворювання. 

Найбільш важливу роль оксидативний стрес відіграє в молекулярних 

механізмах патогенезу захворювань легень, що пов’язано з анатомо-

фізіологічними особливостями органів дихання, а також екзо- та ендогенними 

факторами активації вільнорадикальних процесів в респіраторних шляхах. 

Інтенсифікації даних процесів сприяють також вплив екологічно 

несприятливих факторів навколишнього середовища (тютюновий дим, 

радіаційне і ультрафіолетове опромінення, забруднення повітря викидами 
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транспорту і промислових підприємств), ксенобіотики (ліки, анестетики, 

промислові розчинники, пестициди і ін.), інфекційні агенти (віруси, бактерії і 

паразити), надмірне фізичне навантаження, стреси [129, 130, 198]. 

З точки зору можливості протікання процесів вільнорадикального  

окиснення, респіраторна система займає особливе місце. В легенях 

безпосередньо здійснюється контакт тканин з киснем – ініціатором і 

учасником окиснення, який проникає через мембрани альвеол. Легенева 

тканина багата ненасиченими жирними кислотами, які являються субстратом 

перекисного окиснення ліпідів [64, 130]. 

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря є промислові 

підприємства, вихлопні гази автотранспорту і теплові електростанції [34, 72, 

79, 101]. Окрім галузей промисловості, пов’язаних переважно зі спалюванням 

палива, значним джерелом забруднення повітря є хімічні та нафтопереробні 

підприємства, які викидають в атмосферу пил міді, оксиду заліза, свинцю, 

велику кількість мікроелементів і найрізноманітніші токсичні органічні 

сполуки, значна частина з них має канцерогенні властивості [14, 23, 25, 31, 

124, 138, 139, 147, 148, 213, 214, 230]. 

Переважна більшість широко розповсюджених захворювань людини в тій 

чи іншій мірі зумовлена несприятливими факторами навколишнього 

середовища [26, 81, 108, 110, 201, 222, 241, 258]. Довготривалий вплив на 

організм забрудненого довкілля сприяє виникненню значних змін в 

ендокринній системі, органах травлення, опорно-руховому апараті, 

центральній і периферійній нервової системи і, безумовно в органах дихання, 

на що вказують численні епідеміологічні дослідження [6, 41, 66, 97, 114, 134, 

136, 151, 161, 168, 211, 212].  

Наукові прогнози свідчать, що домінуючими хворобами теперішнього 

століття будуть хвороби екологічно обумовлені, серед яких хвороби органів 

дихання займуть провідне місце [8, 149].  

Як свідчать літературні дані [103, 111, 133, 158] на органи дихання 

припадає значне антропогенне навантаження. Особливо часто це питання 
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настає в промислових районах, де спостерігається чіткий зв'язок між ступенем 

забруднення атмосферного повітря і частотою виникнення легеневої патології 

[8, 23, 25, 27, 38, 40, 47, 65, 113, 147, 246]. 

Відомо, що легені дорослої людини мають великий респіраторний об’єм – 

біля 3000 мл, а загальна функціональна активна площа складає 75-85 м2 [88, 

149]. Особливістю ультраструктурної організації легень є те, що на значному 

протязі респіраторний відділ вкритий неперервним епітелієм, який складається 

з альвеолоцитів І і ІІ типів. Через цю величезну поверхню вентилюється від 

10000 до 20000 л повітря [16, 149, 261]. На відміну від інших органів легені 

піддаються безпосередній дії шкідливих речовин, які є в повітрі. Епітелій 

дихальних шляхів є унікальною мішенню для інгальованих речовин, які 

можуть адсорбуватися на його поверхні. У серії клінічних та 

експериментальних досліджень було встановлено, що вдихання забрудненого 

атмосферного повітря протягом тривалого часу може привести до значного 

токсичного ушкодження легеневої тканини навіть при низькій концентрації 

забруднюючих речовин [88, 143, 197, 202, 223]. 

Пріоритетними забруднювачами атмосферного повітря є: діоксиди сірки, 

вуглецю, азоту, пил, оксиди вуглецю, азоту, сірководень, бензпірен, 

формальдегід, які згідно літературних даних мають значний негативний вплив 

на органи дихання [16, 38, 56, 73, 182]. Слід також зазначити, що майже усім 

речовинам, які перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК), 

властивий ефект сумації токсичної дії, що призводить до посилення їхнього 

негативного впливу на людину. Зокрема встановлено сумацію для наступних 

груп речовин: діоксиду сірки та оксиду азоту; діоксиду сірки та фенолу; 

діоксиду сірки, оксидів азоту, фенолу та оксиду вуглецю [124].  

Потрапляючи вглиб дихальних шляхів, аерополютанти призводять до 

порушення механізмів захисту легень. Першим бар’єром на шляху 

проникнення шкідливих речовин атмосферного повітря в легені на рівні 

респіраторного відділу є сурфактант, синтез і секреція якого здійснюється 

альвеолоцитами ІІ типу [9, 71, 98]. На сьогодні встановлено, що власне 
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сурфактант легень – безклітинний шар поверхнево-активної речовини, що 

вкриває альвеоли зсередини. Останній, у свою чергу, складається із двох фаз: 

а) мономолекулярної плівки, яка знаходиться на міжфазовій межі «рідина-

повітря» і б) гіпофази – шар рідини, що вкриває безпосередньо альвеолярний 

епітелій. Проведений хімічний аналіз показав, що СЛ представляє собою 

білково-ліпідно-вуглеводний комплекс. На долю ліпідів припадає 80-90%, 

протеїнів – 10-20% і біля 2% - на вуглеводи. У свою чергу, фосфоліпіди на 70-

90% складаються з дипальмитоілфосфатидилхоліну, який має виражені 

поверхнево-активні властивості. Також у склад фосфоліпідної фракції входить 

фосфатидилгліцерол, який забезпечує зв’язок апопротеїнів із фосфоліпідами. 

У значно малих кількостях відмічаються фосфатидилінозит, 

фосфатидилетаноламін, фосфатидилсерин. Синтез фосфоліпідів СЛ 

відбувається в альвеолоцитах ІІ типу за участю гранулярної ендоплазматичної 

сітки (ГЕС) і апарату Гольджі (АГ). У них формуються мембранозв’язані 

органели – осміофільні пластинчасті тільця, які містять веретена фосфоліпідів 

і секретуються в просвіт альвеол (І стадія – формується незрілий сурфактант). 

Далі з цих тілець утворюються ліпідні трубочки – тубулярний мієлін (ІІ стадія 

– резервний сурфактант). У ІІІ стадії на межі розподілу гіпофаза-повітря 

формується моношар (зрілий сурфактант) [17, 85, 98, 102]. 

До складу СЛ входять також білкові компоненти, які представлені 

декількома видами апопротеїнів (власне білки сурфактанту) із молекулярною 

масою від 10000 до 34000 дальтон. Дані літературних джерел [85, 102, 233, 

248] свідчать про їхню надзвичайно важливу роль у функціонуванні СЛ. 

Функціонально всі сурфактантні протеїни (СП) поділяються на дві групи: 

гідрофільні (СП-А і СП-D), і гідрофобні (СП-В і СП-С). Переважна більшість 

білків сурфактанту представлена СП-А, молекулярна маса якого біля 35кДа. 

Він синтезується альвеолоцитами ІІ типу і зв’язаний із пластинчастими 

тільцями як всередині клітини, так і поза нею. В альвеолі СП-А може 

розщеплюватися на менші фрагменти. При цьому з’являються поліпептиди з 

молекулярною вагою 26000, 28000 і 10000. 
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На сьогодні встановлено, що СП-А впливає на поверхневу активність 

сурфактанту не безпосередньо, а посилює ефекти СП-В і СП-С [85, 102]. 

Сурфактантний протеїн-А легко взаємодіє з бактеріальними 

ліпополісахаридами, ліпідами, прискорює агрегацію ліпідних пухирців, 

необхідних для утворення тубулярного мієліну. Ефекти СП-А реалізуються в 

присутності іонів кальцію. Сурфактантний протеїн-А збільшує поглинання 

ліпідів А-ІІ і пригнічує секрецію ними сурфактанту. Існує припущення, що 

СП-А можливо є ендогенним регулятором сурфактанту в альвеолах. 

Сурфактантні протеїни В і С, молекулярна вага яких відповідно 5-16 кДа і 

3-6 кДа мають відношення до поверхнево-активних властивостей сурфактанту 

легень. Вони прискорюють перенесення фосфоліпідів до міжфазового поділу 

«рідина-повітря» та їхнього «вбудовування» у моношар [85, 102, 128].  

Протягом останніх років у літературі з’явилася низка наукових 

публікацій, присвячених сурфактантному протеїну D [96, 140,  244]. 

Встановлено, що СП-D є кальцій-залежним колагеновим глікопротеїном 

(лектином), який належить до родини так званих колектинів (карбогідрат-

зв’язуючих протеїнів). Він може існувати у формі мономеру, тримеру, 

додекамеру чи мультимеру. Мономер цього білка представляє собою 

поліпептидний ланцюг, який має молекулярну масу 43 кДа [96, 245]. 

СП-D секретується альвеолоцитами ІІ типу та клітинами Клара. За даними 

спостережень деяких науковців, у дуже невеликій кількості він був виявлений 

в ендотелії та залозистих клітинах шлунково-кишкового тракту і на поверхні 

слизових оболонок. Проте найвища його концентрація знаходиться в 

дистальних дихальних шляхах та альвеолах. СП-D, хоча й є одним із 

компонентів сурфактанту, не може оцінюватись як класична складова 

сурфактантної системи, оскільки є гідрофільним і важко зв’язується з 

фосфоліпідами на поверхні клітин. Завдяки цьому він не відіграє великої ролі 

в регулюванні поверхневого натягу (ПН) на межі повітря-рідина в легенях 

[244]. За даними [140], основна функція СП-D полягає в модулюванні 

запалення та імунного захисту проти патогенних мікроорганізмів і алергенів. 



17 
 

У ряді робіт показано, що відсутність СП-D призводить до значного 

запалення в легенях, а саме до зростання рівня прозапальних цитокінів, 

розвитку субплеврального фіброзу, і в результаті – до розвитку емфіземи. Було 

зазначено, що в мишей із відсутністю гена СП-D зменшувалася маса тіла та 

підвищувалася сприйнятливість до інфекцій. Ці зміни також 

супроводжувалися посиленням оксидативного стресу в дихальних шляхах і 

альвеолах [217, 244, 245]. 

Вважають, що СП-D як і СП-А можуть зв’язуватися з водорозчинними 

глікопротеїнами різних полютантів і бактеріальними ліпополісахаридами. У 

складі сурфактанту вони відіграють роль першої лінії захисту легень від 

антигенів, поряд з імуноглобулінами і мукоціліарною системою бронхів. 

Синтезуються протеїни, як і фосфоліпіди, в ендоплазматичній сітці і 

транспортуються в апарат Гольджі, де вони глікозилюються. У подальшому 

протеїни переміщуються через мультивезикулярні тільця до пластинчастих 

тілець, де відбувається їхнє з’єднання з фосфоліпідами. Секретований у 

просвіт альвеол вміст пластинчастих тілець розкручується і формує 

впорядковані мембранні структури тубулярного мієліну, який може швидко 

трансформуватися в поверхнево-активну плівку [85, 102, 128]. При постійному 

синтезі вміст поверхнево-активних речовин на альвеолярній поверхні 

регулюється механізмами катаболізму сурфактанту [10]. 

Виведення відпрацьованого сурфактанту здійснюється декількома 

шляхами [85, 98]. Один із них – виведення СЛ через бронхіальне дерево. Не 

виключається також утилізація сурфактанту через лімфатичну систему. Проте 

основним шляхом кліренсу сурфактанту легень є утилізація його А-ІІ та 

альвеолярними макрофагами. Захоплюються і реутилізуються альвеолоцитами 

ІІ типу від 23% до 85% сурфактанту. Біля 50% тотального альвеолярного 

кліренсу СЛ здійснюється альвеолярними макрофагами, які забезпечують 

катаболізм основних його компонентів на клітинному рівні безпосередньо в 

альвеолярному рідинному шарі – гіпофазі. Вони фагоцитують ламелярні та 

тубулярні структури сурфактанту, а також пилові часточки з адсорбованими 
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ліпопротеїдними комплексами і виносять їх до термінальних бронхіол – у зону 

дії мукоциліарного транспорту. Згідно літературних даних [9, 10, 17] цей 

процес регулюється цитокінами, ключовим з яких є гранулоцитарно-

макрофагальний колонієстимулюючий фактор. Порушення взаємодії даного 

фактора з клітинними рецепторами веде до того, що клітини-мішені не 

отримують сигнал для розщеплення сурфактанту, в зв’язку з чим проходить 

його надлишкове накопичення в альвеолах. Позаклітинно катаболізм 

сурфактанту здійснюється за допомогою переважно фосфоліпази А2 шляхом 

гідролізу фосфоліпідів до утворення лізосполук та жирних кислот. Для 

лізосполук характерна мембранолітична дія, гальмування тканинного дихання 

та окиснювального фосфорилювання. Окрім того, для них властива і пряма 

пошкоджуюча дія на альвеолярний епітелій. Вільні жирні кислоти, рівень яких 

у легенях значно зростає, є субстратами для вільних радикалів і одним із 

джерел утворення ліпопероксидів, яким також властива пошкоджуюча дія на 

аерогематичний бар’єр. Рівень лізосполук, а також інших прозапальних 

чинників збільшується ще і за рахунок загибелі альвеолярних макрофагів із 

широким набором фосфоліпаз, у тому числі і фосфоліпази А2, здатної 

розщеплювати як фагоцитовані фосфоліпіди, так і власні мембранні структури 

[9, 17, 44]. 

За даними літератури, АМ представляють собою один із найбільш 

важливих клітинних механізмів захисту органів дихання від несприятливих 

впливів факторів навколишнього середовища [19, 21, 153]. АМ являють собою 

гетерогенну популяцію клітин, в якій розрізняють декілька фенотипів [37, 99].  

На підставі розходжень у поверхневих антигенних маркерах RFD1 i  RFD7, 

макрофаги були розділені на антигенпризентуючі клітини (RFD1+), зрілі 

ефекторні клітини (RFD7+) і клітини, що виконують супресорну функцію 

(RFD1+/RFD7+). Показано, що за нормальних умов функціонування організму 

переважає субпопуляція макрофагів, яка виявляє супресорну активність для 

запобігання посилення імуностимуляції і розвитку запалення [37]. 
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Встановлено, що при розвитку захворювань легень АМ можуть змінювати 

свій фенотип [209, 232, 250]. Серед факторів, які можуть впливати на фенотип 

макрофагів, значну роль відіграють цитокіни, компоненти мікрооточення і, 

зокрема, сурфактантний білок D, який є одним із ключових регуляторів 

функції альвеолярних макрофагів [55, 86, 193, 217, 240].  

Альвеолярний макрофаг – унікальна клітина, яка продукує більше 60 

біологічно активних речовин, у тому числі ряд хемокінів, багато прозапальних 

і протизапальних цитокінів, лізоцим, кислі гідролази, катіонні білки, 

колагенази, еластази, простагландини, тромбоксани, лактоферин, перекис 

водню та інші речовини [77, 94, 128, 154, 219, 220, 224]. АМ є також 

антигенпредставляючою клітиною, яка виділяє антигенні детермінанти 

фагоцитованого субстрату і передає їх лімфоцитам, що приводить до запуску 

імунних реакцій. Як свідчать літературні дані [36, 83, 156, 204, 205], 

макрофагам властива поліфункціональність у регуляції багатьох систем в 

організмі. На початкових етапах ушкодження макрофаги беруть участь в 

обмеженні вогнища гнійного запалення, а наступному з їхньою допомогою в 

процес включаються реактанти гострої фази і може розвиватися SIRS – 

синдром системної запальної відповіді. Макрофаги являються також суттєвою 

ланкою системи авторегуляції при репаративних процесах, вони виступають 

важливим регулятором міжклітинних і клітинно-матриксних взаємовідношень 

[90, 94]. 

Приведені дані літератури свідчать, що функціонування альвеолярних 

макрофагів може пригнічуватися або стимулюватися різноманітними 

екзогенними та ендогенними чинниками. Інтерлейкін-10 і фактор росту 

пухлин-β є інгібіторами функцій макрофагів, у той час, як інтерлейкін-1, 

фактор некрозу пухлин-α, колонієстимулюючий фактор є цитокінами, що 

посилюють функціональну активність макрофагів [186, 225, 253]. У ряді 

публікацій показано, що забруднювачі атмосферного повітря негативно 

впливають на функціональний стан АМ. Вони пригнічують міграційну 

здатність та фагоцитарну активність макрофагальних елементів [18, 37]. 
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Особливої уваги заслуговує фагоцитарний механізм захисту. Важливу 

роль у цьому процесі відіграє кисневозалежна бактерицидна система 

фагоцитів, яка генерує вільні радикали кисню. Надмірна продукція активних 

форм кисню, особливо в поєднанні з недостатністю компенсаторних 

можливостей систем антиоксидантного захисту здатна приводити до розвитку 

нових і / або посиленню уже існуючих патологічних змін в організмі [64, 129, 

131, 198]. При контакті пилових частинок із мембраною фагоциту так 

інтенсивно підвищується рівень споживання кисню клітиною, що це явище 

отримало назву «дихального вибуху» [20, 21]. Практично весь додатково 

поглинутий кисень не використовується ні на енергетичні, ні на власні 

потреби клітини. Особлива ферментна система фагоцитів, яка вбудована в 

зовнішню клітинну мембрану, NADPH-оксидаза змінює електронну структуру 

молекули кисню, перетворюючи його в основну зброю бактерицидного 

захисту клітини – кисневі радикали. Таким чином первинна відповідь 

організму на дію кисневого аерозолю заключається в мобілізації 

кисневозалежної бактерицидної системи фагоцитів. У подальшому на 

поглинутий корпускулярний об’єкт у фаголізосомах впливають високо хімічно 

активні радикали кисню і молекули інших бактерицидних сполук. Потім 

відбувається дія на об’єкт фагоцитозу концентрованої суміші лізосомальних 

ферментів і здійснюється представлення (процесінг) виділеного антигену на 

зовнішню поверхню мембрани макрофага. Якщо поглинутий об’єкт – пилева 

частинка чи мікроорганізм до цих впливів нечутливий, тоді тривало і в 

надлишковій кількості утворені в процесі фагоцитозу активні форми кисню 

можуть стати причиною розвитку патологічних змін. Так кисневі радикали, 

частково інактивуючи і змінюючи співвідношення протеаз та інгібіторів 

протеаз у легеневій тканині, створюють відносну недостатність альфа-1-

антитрипсину, що сприяє розвитку емфіземи та обструктивного синдрому [2, 

3, 19, 21, 83, 178, 257]. 

Усі вказані процеси є молекулярно-біологічною основою шкідливого 

впливу токсичних речовин атмосферного повітря та їхніх пікових підйомів на 
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захворювання органів дихання. Прогресування хронічних захворювань органів 

дихання призводить до порушення легеневої вентиляції і газообміну, 

дихальної недостатності, розвитку легеневої гіпертензії, легеневого серця [12, 

21, 160, 175, 181, 208, 243]. 

Серед великої кількості антропогенних забруднювачів атмосферного 

повітря важливе місце займає діоксид сірки. Основним джерелом діоксиду 

сірки є автомобільний транспорт і теплові електростанції, які спалюють багато 

кам’яного вугілля, особливо низьких сортів, в якому міститься велика 

кількість сірки [21, 57, 101, 122, 124]. Концентрація діоксиду сірки в 

атмосферному повітрі залежить від потужностей джерела забруднення, 

відстані від нього і напрямку вітру. Ряд авторів [16, 19, 152] відмічають 

високий кореляційний зв'язок захворюваності гострими респіраторними 

захворюваннями з високим вмістом в атмосферному повітрі діоксиду сірки. 

Останній є основним оксидантним полютантом повітря і призводить до 

зниження резистентності організму до бактеріальних і вірусних інфекцій. У 

10% населення при контакті з діоксидом сірки спостерігається збільшення 

бронхіального опору, який в значній мірі є наслідком впливу подразнюючого 

агента на іррітантні рецептори бронхів [70]. Комбінована дія діоксиду  сірки, 

діоксиду  азоту, оксиду вуглецю і фенолу має більш високі коефіцієнти 

кореляції з рівнем захворюваності гострими вірусними інфекціями. Крім того, 

даний газ сприяє порушенню мукоциліарного кліренсу і підсиленню 

бронхоспастичного ефекту, який викликається озоном. Ефект зумовлений 

подразненням холінергічних рецепторів і підвищенням активності тканинних 

базофілів, а саме нервовим і запальним механізмами. Сірчана кислота в 

атмосфері сорбується на ультрадрібних частинках оксидів металів. Такі 

частинки можуть проникати глибше в легені і викликати значні фізіологічні, 

біохімічні і морфологічні зміни в критичних зонах легень з ушкодженням 

епітеліальних і ендотеліальних клітин і порушенням дифузійної здатності 

легень [16, 152, 247]. 
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До пріоритетних забруднювачів атмосферного повітря належать також 

оксиди азоту, що негативно впливають на стан довкілля та на здоров’я людини 

[30, 38, 69, 122, 126, 251]. Системна дія оксидів азоту пов’язана з ініціацією в 

організмі вільнорадикальних реакцій, нітрозуванням біологічних 

макромолекул, а також утворенням канцерогенних нітрозосполук in vivo. 

Монооксид азоту легко реагує з  іншими вільними радикалами, що призводить 

або до їх детоксикації або до генерування інших надзвичайно токсичних форм. 

Вільнорадикальні продукти оксидів азоту і діоксид азоту мають властивість 

пошкоджувати білки і ненасичені жирні кислоти, порушувати цілісність 

клітинних і субклітинних мембранних структур, інгібувати транспорт 

електронів дихальним ланцюгом мітохондрій, знижувати рівень АТФ у крові 

та у клітинах тканин, окислювати гемоглобін крові. Крім того, цим сполукам 

притаманна мутагенна і тератогенна активність. Ряд авторів [227] відзначають, 

що оксид азоту за тривалої дії відносно низьких (мікромолярних) 

концентрацій виступає зазвичай у ролі промотора пухлинного росту 

(проліферація пухлинних клітин, розвиток пухлинного ангіогенезу, деградація 

екстрацелюлярного  матриксу). Водночас за дії у високих (мілімолярних) 

концентраціях оксид азоту проявляється в якості інгібітора пухлинного росту. 

Тривала дія екзогенного оксиду азоту негативно впливає на Т-ланку імунної 

системи, викликаючи гіперактивацію макрофагів, що супроводжується більш 

інтенсивним ростом пухлини. 

Загальновизнано, що одним із основних етіологічних факторів хронічної 

обструктивної хвороби легень є куріння [1, 104, 174, 177, 189, 218, 235, 260]. 

Разом з тим, велике значення надається впливу токсичних речовин, які 

забруднюють атмосферне  повітря, і перш за все діоксиду сірки [19, 50, 111, 

142, 179, 191, 221]. Вищевказане підтверджують дані Європейського 

Респіраторного товариства, згідно яких, забруднення атмосферного повітря, 

особливо діоксидом сірки є одним із основних факторів ризику розвитку 

хронічної обструктивної хвороби легень [171, 187, 196, 241, 256]. Прогресуюче 

порушення функції зовнішнього дихання по обструктивному або змішаному 
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типу, індукованому аерополютантами, призводить до розвитку хронічного 

запалення, переважно в дистальних відділах респіраторного тракту, з 

розвитком ремоделювання бронхіального дерева і редукцією легеневої 

тканини [95, 170, 203, 231, 249, 254]. 

Численними епідеміологічними дослідженнями показано, що легені під 

час запалення є особливо чутливі до дії аерополютантів [7, 16, 105, 149, 152, 

159, 173, 185]. 

У серії публікацій наведено, що забруднювачі атмосферного повітря 

збільшують напругу неспецифічних адаптаційних реакцій, про що свідчать 

відхилення в імунологічних, біохімічних, морфологічних показниках умовного 

контролю, зумовлюють зниження функції дихальної системи, що проявляється 

в зменшенні життєвої ємності легень і часу затримки дихання (проба Штанге) 

[15, 57, 127, 210, 226]. Інгаляція ксенобіотиків призводить до інтенсифікації 

процесів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові, продукти яких 

впливають на ліпідний склад і структурні властивості клітин, а також на їхню 

енергетику шляхом прямої дії на процеси окислювального фосфорилювання в 

мітохондріях [88]. Роль вільнорадикальних процесів у патогенезі легеневих 

захворювань визначається, з одного боку, їхньою «мішеневою» дією, 

пов’язаною з впливом антропогенних та природно-кліматичних чинників, а з 

іншого – продукти вільнорадикальних процесів виступають як ендогенний 

фактор ризику формування препатологічних і патологічних станів у різних 

органах і системах, зміни характеру чи тяжкості перебігу хвороби [155, 172, 

237]. 

Аерополютанти впливають на морфологічні показники еозинофілів та 

збільшують їхню кількість у периферійній крові, пригнічують функціональну 

активність сурфактанту [48, 60, 127], порушують гемомікроциркуляцію в 

легенях, підвищують базальну експресію прозапальних цитокінів [49, 67, 68, 

184, 196, 200]. 

У ряді клінічних та експериментальних досліджень було встановлено, що 

важлива роль у розвитку захворювань бронхолегеневої системи при дії 
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екзогенних чинників належить стану компонентів аерогематичного бар’єра 

[10, 11, 28, 49, 69, 71]. 

Дані електронномікроскопічного дослідження структурно-

функціональних особливостей респіраторного відділу легень за умов 

інгаляційної дії низьких концентрацій солі свинцю описані в роботі [68]. 

Встановлено, що тривала інгаляція важкого металу призводить до розвитку 

дистрофічних та деструктивних процесів у компонентах аерогематичного 

бар’єра легень. У міжальвеолярних перегородках збільшувалися 

гемодинамічні порушення, посилювався внутрішньоклітинний, інтерстиційний 

та внутрішньоальвеолярний набряк. Субендотеліальний набряк у 

гемокапілярах призводив до відшарування клітин і оголення базальних 

мембран. Окремі ендотеліоцити підлягали гіпертрофії, що спричиняло різке 

звуження просвіту капілярів. Розвиток інтерстиційного та субендотеліального 

набряку, внаслідок порушення мікроциркуляції, спричинював дистрофічні і 

деструктивні зміни альвеолярного епітелію. В інтерстиції відмічалося 

підвищене число фібробластів з добре розвинутою ультраструктурою органел. 

Кількість колагенових волокон збільшувалася, у деяких місцях вони 

проростали стінку капілярів і заповнювали їхній просвіт, що призводило до 

обтурації та виключення ланки мікроциркуляторного русла з кровообігу. 

У роботах [48, 49, 51] представлені дані електронномікроскопічного 

дослідження компонентів повітряно-кров’яного бар’єра при інгаляційній дії 

діоксиду сірки. Встановлено, що діоксид сірки призводить до розвитку 

набрякових явищ у клітинах альвеолярного епітелію та ендотеліоцитах 

гемокапілярів. Клітини з вираженими дистрофічно-деструктивними змінами 

підлягали десквамації, що призводило до оголення базальної мембрани на 

значній відстані. При цьому виявлялися також зміни в гемокапілярах, які 

характеризувалися наявністю в них еритроцитарних і тромболейкоцитарних 

агрегатів. 

Субмікроскопічні зміни складових елементів АГБ під впливом пилу 

кам’яного вугілля, кварцу описані в роботі [69]. Дослідники відмічають 
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повнокрів’я гемокапілярів аерогематичного бар’єра легень із наявністю 

еритроцитарних і лейкоцитарних агрегатів. У стінці багатьох кров’яних 

капілярів спостерігається збільшення просвіту міжендотеліальних контактів. В 

альвеолоцитах І і ІІ типів визначаються явища гіпергідратації. Інтерстиційна 

тканина потовщена за рахунок розростання колагенових і еластичних волокон. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показав, що вплив  

забруднювачів атмосферного повітря на респіраторний відділ легень є 

важливою проблемою і активно розробляється науковцями як нашої держави, 

так і інших країн світу. Водночас поза межами наукових досліджень 

залишилося комплексне вивчення закономірностей динаміки 

ультраструктурних змін альвеолоцитів І, ІІ типів, гемокапілярів, альвеолярних 

макрофагів та активності сурфактанту легень при дії аерополютантів.  

На сьогодні в науковій літературі відсутні дані щодо взаємозв’язків між 

об’ємною щільністю пластинчастих тілець, які є морфологічним еквівалентом 

сурфактанту легень, і об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ типу тварин, які 

знаходилися в різних екологічних зонах. Виходячи з вищевказаного, були 

встановлені мета та завдання дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження 

 

Дослідження структурних компонентів аерогематичного бар’єра легень і 

функціональної активності сурфактанту при дії забруднювачів атмосферного 

повітря проведено на 108 білих щурах-самцях лінії Wistar, масою 180-220 г. 

При виборі піддослідних тварин виходили з того, що білі щурі є найбільш 

вигідним об’єктом для групового експерименту з використанням їхньої 

великої кількості. Крім того, ультраструктура респіраторного відділу легень 

білих щурів (за окремими винятками – альвеолоцитів ІІІ типу) є близькою до 

ультраструктури альвеол і респіраторних бронхіол людини [44]. 

Утримання та маніпуляції з тваринами проводились у відповідності до 

Закону України № 3447-ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

від 21.02.2006 року, вимог Додатку 4 до «Правил проведення робіт з 

використанням експериментальних тварин», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я № 755 від 12 серпня 1997 р. «Про заходи 

подальшого удосконалення організаційних форм роботи з використанням 

експериментальних тварин», положень «Загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах», ухвалених Першим Національним конгресом з 

біоетики (Київ, 2001 р.) та вимог Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1985 р.). 

Із метою вивчення реального впливу забруднювачів атмосферного повітря 

на легеневу тканину лабораторних тварин нами поставлено експеримент у 

природних умовах. Натуральний експеримент дозволяє вивчити стан систем 

організму тварин у конкретних природно-кліматичних умовах, із різною 

інтенсивністю забруднення повітря та викидами промислових підприємств. 

Багатокомпонентність і непостійність складу промислових викидів, розвиток в 
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атмосфері вторинних і фотохімічних реакцій, призводить до утворення нових, 

нерідко більш агресивних хімічних сполук із невідомим характером 

біологічної дії на організм. Усе це спонукає до проведення натурних 

токсикологічних експериментів. 

Для проведення дослідження нами були вибрані три екологічні зони 

Івано-Франківської області з різним рівнем забруднення атмосферного 

повітря. Згідно даних обласної санітарно-епідеміологічної станції про 

забруднення атмосферного повітря на території області, були вибрані наступні 

місця розміщення тварин: с. Микуличин – екологічно чиста зона, с. Клузів –

екологічно несприятлива зона І, с. Дем’янів – екологічно несприятлива зона ІІ. 

Основне джерело забруднення в зоні І – ВАТ «Івано-Франківськцемент», у 

зоні ІІ – Бурштинська ТЕС.  

Для розміщення контрольної групи тварин, нами вибрано с. Микуличин 

Яремчанської міськради Івано-Франківської області, який вважається 

найбільш екологічно чистим в області. Згідно даних Яремчанської міської 

санепідстанції, у 2010 р. було взято 18 проб атмосферного повітря, з яких 

тільки в одному випадку спостерігалося перевищення ГДК пилу. 

У відповідністю з розою вітрів, можливість потрапляння шкідливих 

викидів ВАТ «Івано-Франківськцемент» та Бурштинської ТЕС у с. Микуличин 

практично мінімальна, оскільки у всі пори року переважають північно-західні і 

західні вітри. Також, за даними метеорологічної служби, відомо, що в 

середньому за рік штилі і вітри з швидкістю до 5 м/с складають більше 80% 

від усіх випадків, що призводить до накопичення забруднюючих речовин у 

місцях їхнього викиду та околицях. 

Таким чином, достатньо віддалене розміщення с. Микуличин від хімічних 

об’єктів, а також кліматичні і метеорологічні особливості даного регіону, 

переконують нас у правильності вибору екологічно чистої зони. 

Матеріалом для аналізу забруднення атмосферного повітря були щорічні 

звіти районних СЕС. Згідно даних звітності за 2010 рік Тисменицької СЕС і 

Галицької СЕС перевищення ГДК фіксуються по діоксиду сірки, діоксиду 
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азоту, оксиду вуглецю, оксиду азоту, пилу відповідно в екологічно 

несприятливій зоні І, де знаходиться ВАТ «Івано-Франківськцемент» і в 

екологічно несприятливій зоні ІІ, де знаходиться Бурштинська ТЕС. Зокрема, 

кратність перевищення максимально разових ГДК на період дослідження 

(травень, червень, липень) становить в зоні І: по діоксиду сірки 0,8-1,1 раза, 

діоксиду азоту 0,6-0,8 раза, оксиду вуглецю 1,4-1,7 раза, оксиду азоту 0,5-0,8 

раза, пилу 1,2-1,4 раза; в зоні ІІ: по діоксиду сірки 1,4-1,8 раза, діоксиду азоту 

0,9-1,2 раза, оксиду вуглецю 1,8-2,0 раза, оксиду азоту 1,3-1,4 раза, пилу 1,4-

1,6 раза, що не відповідає ДСП-201-97 (Державні санітарні правила охорони 

атмосферного повітря населених міст).    

Білі щурі знаходилися в стандартних клітках по 6 у кожній, із вільним 

доступом до їжі і води. Клітки розміщувалися на відкритому повітрі під 

накриттям. Тривалість перебування щурів у кожній зоні складала 3 місяці 

(травень, червень, липень). Матеріалом для дослідження були легені білих 

щурів – самців. Забір легеневої тканини проводився під кетаміновим наркозом 

через 30, 60 і 90 діб. Тварини були розподілені на 9 груп (по 12 тварин на 

кожний термін відповідно до екологічних зон). 

 

2.2. Гістологічні методи дослідження 

 

Для гістологічного дослідження легеневу тканину фіксували в 

нейтральному 10% розчині формаліну впродовж 14 діб. Потім проводили до 

парафінових блоків за загальноприйнятою методикою. На санному мікротомі 

отримували зрізи товщиною 5-8 мкм із наступним фарбуванням їх 

гематоксиліном та еозином. 

Препарати вивчали під світловим мікроскопом Leika DME та 

фотографували за допомогою Digital camera for microscope DCM 900 та 

фотоапарату Nicon Coolpix P5100. 
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2.3. Електронномікроскопічний метод дослідження 

 

Електронномікроскопічні дослідження проводилися в сертифікованій 

навчально-науковій лабораторії морфологічного аналізу ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». 

Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження 

проводився під кетаміновим наркозом із нижньої частки лівої легені. При 

заборі матеріалу дотримано загальноприйнятих правил швидкості висікання та 

атравматичності. 

Шматочки легеневої тканини, розміром 1х1х1 мм, фіксували в 2,5% 

розчині глютаральдегіду на 0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4 протягом 1 

години. Потім матеріал відмивали від фіксатора 0,1 М фосфатним буфером 

(рН-7,4). Дофіксацію проводили в 1% розчині чотириокису осмію з наступною 

дегідратацією в етиловому спирті зростаючих концентрацій. На етапі 

дегідратації в 700 спирті проводили контрастування тканинних блоків у 2% 

розчині ураніл-ацетату. Після завершення дегідратації тканинні блоки 

послідовно просочувалися  в трьох змінах суміші епону з аралдитом (по 1 год 

у кожній). Після цього матеріал поміщали в желатинові капсули і заливали 

смолою з наступною полімеризацією при температурі +56 0С протягом 1 доби. 

Зрізи, товщиною 20-50 нм, отримані на ультрамікротомі «Tesla BS-490», 

монтували на мідні бленди, із діаметром отвору до 1 мм і контрастували  2% 

розчином ураніл-ацетату на 700 спирті та сумішшю Рейнольдса. 

Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі «ПЕМ-125К» 

при прискорюючій напрузі 75, 80, 100 кВ із наступним фотографуванням при 

збільшеннях від 2000 до 20000 разів.  

 

2.4. Фізичні методи дослідження 

 

Для дослідження поверхневої активності сурфактанту використовували 

бронхоальвеолярні змиви, які отримували за способом А.А. Биркуна и соавт., 
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(1981). Проводили розтин грудної порожнини, підводили лігатуру під 

стравохід і аорту, перев’язували трахею, видаляли легені з грудної порожнини. 

У трахею вставляли канюлю, з’єднану з шприцом. Препарат поміщали у 

спеціальний штатив і промивали 10 мл фізіологічного розчину. При цьому 

легені стискували, витискаючи залишки рідини. Процедуру повторювали 5-6 

разів. Використання фізіологічного розчину для промивання легень виключає 

денатурацію білків, руйнування мембран клітин легеневого епітелію, що 

спостерігається при застосуванні розчину сахарози, дистильованої води, а 

також деяких органічних розчинників. Виділення та очищення СЛ 

здійснювали шляхом диференційованого центрифугування в градієнті 

щільності при 300g протягом 10 хв (3000 об/хв), що зумовлювало осадження 

клітинних елементів. Надосадову рідину обережно відсмоктували в іншу 

пробірку і центрифугували при 1000 g (6000-8000 об/хв) протягом 30-40 хв. 

Отриманий осад диспергували в розчині NaCl, щільністю 1,15 г/мл і 

центрифугували при 1500 g протягом 10 хв (9000-10000 об/хв). На поверхні 

розчину, у вигляді плівки біло-жовтого кольору, знаходилася фракція СЛ, в 

якій визначали її поверхнево-активні властивості. 

Для визначення поверхневої активності СЛ використовували 

модифікований метод А.А. Биркуна и соавт., (1981), що базується на 

вимірюванні сили, з якою втягується в досліджений розчин, частково занурена 

в нього, скляна пластинка. Кювета для досліджуваного розчину, розміри якої 

100х40х15 мм, виготовлена з тефлону. Бронхоальвеолярні змиви після 

центрифугування виливали в кювету і залишали на 30 хв. За цей час 

відбувалося утворення поверхнево-активної плівки. Тефлонова кювета 

з’єднана з рухомим бар’єром, який забезпечує плавну (швидкість 1 см/с) зміну 

площі плівки СЛ, що утворюється на поверхні розчину. Зміна площі плівки 

відповідає зміні щільності молекул СЛ на одиниці площі, що призводить до 

змін величини поверхневого натягу. Визначення поверхневого натягу 

проводили за допомогою торсійної ваги ВТ-500. До важеля ваги підвішували 

покривне скло, розміром 18 х 18 мм, товщиною 0,1 мм, яке перед кожним 
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вимірюванням очищали в киплячій хромовій суміші і промивали в 

дистильованій воді протягом 10 хв. Після утворення плівки, кювету плавно 

піднімали до стикування нижнього краю скляної пластинки з поверхнею 

плівки і утворення меніска. Потім повертали занурене в розчин скло до 

положення рівноваги і за показником торсійної ваги визначали ПН в мН/м. 

Для перерахування мг у мН/м прилад попередньо калібрували по 

бідистильованій воді, приймаючи її ПН при 200С за 72 мН/м. Поверхневу 

активність оцінювали як за величиною поверхневого натягу, так і за індексом 

стабільності (ІС), який вираховували за формулою: 

 

ІС =
2(ПНmax−ПНmin)

ПНmax+ПНmin
, 

  

де ПНmax – поверхневий натяг при 100 % площі моношару; 

 ПНmin – поверхневий натяг при зменшенні площі до 20 %. 

 Поверхневу активність СЛ оцінювали як високу при ІС не нижче 0,9. 

 

2.5. Методи морфометричного та статистичного аналізу 

 

Для кількісної морфологічної характеристики легеневої тканини на 

ультраструктурному рівні визначали наступні параметри: 

- об’ємну щільність альвеолоцитів ІІ типу; 

- об’ємну щільність пластинчастих тілець у цитоплазмі альвеолоцитів ІІ 

типу; 

- кількість альвеолярних макрофагів. 

Для об’єктивної оцінки морфофункціонального стану альвеолоцитів ІІ 

типу використовували універсальну вимірювальну міліметрову сітку, площею 

485,55 мкм2. Виміри проводили на негативах із довжиною тест-ліній 1 мм. 

Об’ємну щільність альвеолоцитів ІІ типу і пластинчастих тілець 

вираховували за формулою, запропонованою Г.Г. Автандиловим [4]. 
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Vі =
Pi

  Pt   
x100 

де Vі – об’ємна щільність; Pi - кількість точок усередині досліджуваного 

об’єкта; Pt - загальна кількість точок тест-системи. 

Кількість альвеолярних макрофагів підраховували у випадково вибраних 

10 полях зору. 

Крім визначення вищевказаних параметрів, проводили також кількісний 

аналіз результатів функціональної активності сурфактанту легень. 

Використовували наступні методи статистичного аналізу [132]: перевірка 

нормальності розподілу кількісних ознак з використанням Колмогорова-

Смірнова з поправкою Ліллієфорса і критерію Шапіро-Уілка, а також за 

допомогою гістограми з лінією очікування нормальної функції розподілу. 

Вибіркові параметри наведені далі в таблицях і тексті мають наступні 

позначення М – вибіркове середнє, m – стандартна помилка (похибка) 

середнього, n – об’єм вибірки, р – досягнутий рівень статичної значущості, rs– 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, (вище наведені позначення подані за 

Стентоном-Гланцом [132]). 

Комп’ютерне опрацювання отриманих результатів проводилося з 

використанням програмного забезпечення Stat.Soft.Inc; Tulsa, OK, USA; 

Statistica 6. Використовували непараметричні методи дослідження (критерій 

Манна-Уітні). 

Статистичні зміни вважали достовірними тоді, коли отриманий рівень 

достовірності для тестової статистики був меншим від прийнятого рівня 

достовірності, тобто P < 0,05. 
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 Проведений ультраструктурний аналіз показав, що всі складові 

компоненти аерогематичного бар’єра зберігають типову для них будову в 

нормі. 

Альвеолоцити І типу вкривають значну частину поверхні легеневої 

комірки. Характерним для А-І є наявність у них потовщеної центральної 

частини і стоншеної периферійної частини. У центральній потовщеній ділянці 

міститься ядро округлої форми з матриксом середньої електронно-оптичної 

щільності (рис. 3.2.). 

 

 

 

Рис. 3.2. Субмікроскопічна організація альвеолоцита І типу легень білих 

щурів, які знаходилися в екологічно чистій зоні. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро альвеолоцита І типу, 3 – просвіт 

гемокапіляра. 

 

Гранули хроматину в основному рівномірно розподілені по всій площі 

ядра. Ядерна оболонка з чіткими контурами, має дві мембрани – зовнішню і 
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внутрішню з незначними вдавленнями і випинаннями. Навколоядерний 

простір без особливостей. Мітохондрії видовженої або кулястої форми, із 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності. У навколоядерній 

ділянці розміщений апарат Гольджі. Гранулярна ендоплазматична сітка 

складається з паралельно розміщених цистерн, на зовнішній поверхні яких 

визначаються рибосоми. Інколи на поверхні деяких альвеолоцитів І типу 

спостерігаються поодинокі мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 

Найбільш характерною особливістю субмікроскопічної будови А-І є наявність 

стоншеної периферійної частини, яка поширюється від ядра на відносно великі 

відстані. Саме в цих ділянках цитоплазми визначається велика кількість 

мікропіноцитозних пухирців. Базальна мембрана А-І без особливих змін. 

Порушень зі сторони контактів альвеолоцитів І типу між собою та 

альвеолоцитами ІІ типу не відмічається. 

Альвеолоцити ІІ типу розміщуються поодиноко або групами по 2, а 

інколи і по 3 клітини в нішах, а також на стику двох-трьох альвеол. На 

апікальній поверхні А-ІІ спостерігається велика кількість мікроворсинок у 

вигляді малих цитоплазматичних виростів направлених у просвіт альвеоли 

(рис. 3.3).  

Ядра клітин округлої форми з матриксом середньої електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину в основному рівномірно розподілені по всій 

площі ядра. Разом із тим, зустрічаються окремі ядра з маргінальною 

локалізацією хроматину. Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір не розширений. У цитоплазмі А-ІІ відмічається 

багато мітохондрій як видовженої, так і кулястої форми з відносно 

електронно-щільним матриксом. У навколоядерній ділянці визначається 

апарат Гольджі, який складається з різної величини пухирців і сплощених 

цистерн. Гранулярна ендоплазматична сітка представлена канальцями і 

цистернами. На зовнішній поверхні останніх спостерігається велика кількість  
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Рис. 3.3. Апікальний відділ альвеолоцита ІІ типу легень білих щурів, які 

знаходилися в екологічно чистій зоні. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х16000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мікроворсинки, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасті тільця, 5 – мультивезикулярні тільця. 

 

чітко виражених рибосом. У навколоядерній та апікальній частині цитоплазми 

альвеолоцитів ІІ типу відмічаються пластинчасті тільця, які є найбільш 

характерною ознакою даних клітин. Дані тільця мають овальну або кулясту 

форму, обмежені одинарною мембраною. Усередині тілець розміщені 

поперечно або концентрично пластинки з високою електронно-оптичною 

щільністю. Крім ПТ у цитоплазмі визначаються мультивезикулярні тільця, які 



37 
 

представляють собою групу пухирців, оточених спільною одинарною 

мембраною (див. рис. 3.3). Інколи має місце секреція альвеолоцитами ІІ типу 

осміофільного матеріалу в просвіт альвеоли (рис. 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.4. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані секреції осміофільного 

матеріалу (2) у просвіт альвеоли (1).  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х20000. 

Позначення: 3 – мітохондрії, 4 – пластинчасті тільця, 5 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 6 – мікроворсинки. 

 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець і альвеолоцитів ІІ 

типу на всіх етапах дослідження достовірно не відрізняються між собою 

(табл.3.1). За даними кореляційного аналізу встановлено, що між показниками 

об’ємної щільності пластинчастих тілець і альвеолоцитів ІІ типу впродовж 

усього періоду спостереження (30, 60, 90 діб) існує прямий сильний 

кореляційний зв’язок, який становить відповідно: rs=0,87 (Р=0,81); rs=0,89 

(Р=0,0001); rs=0,85 (Р=0,0002). 
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Крім альвеолоцитів І і ІІ типів до складу аерогематичного бар’єра 

входять ендотеліоцити гемокапілярів. Характерною особливістю 

ультраструктурної організації ендотеліальних клітин є наявність двох ділянок: 

центральної – потовщеної і периферійної – стоншеної (рис. 3.5). Більшу 

частину центральної ділянки займає ядро, яке може бути кулястої або овальної 

форми. Гранули хроматину переважно рівномірно розподілені по всій площі 

ядра. Ядерна оболонка утворює неглибокі вдавлення та випинання. 

Навколоядерний простір не розширений. У ділянці перикаріона міститься 

незначна кількість мітохондрій типової будови та не завжди виражений апарат 

Гольджі. Гранулярна ендоплазматична сітка складається з цистерн і канальців, 

 

Таблиця 3.1 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець та 

альвеолоцитів ІІ типу легень білих щурів, які знаходилися в екологічно 

чистій зоні (M±m, %, n=20) 

 Період спостереження 

 30 діб 60 діб 90 діб 

ПТ 6,13±0,15 6,20±0,17 6,21±0,36 

Р Р1=0,1075,  Р2=0,0513,  Р3=0,9460 

А-ІІ 60,46±1,86 60,54±0,73 61,64±3,76 

Р Р1=0,1231,  Р2=0,5162,  Р3=0,8076 

Примітки: 

1. Р1 – різниця між показниками 30 і 60 діб. 

2. Р2 – різниця між показниками 30 і 90 діб.  

3. Р3 – різниця між показниками 60 і 90 діб. 

 

на зовнішній мембрані яких розміщені рибосоми. У периферійній частині 

ендотеліальних клітин відмічаються численні мікропіноцитозні пухирці. У 

деяких клітин на люменальній поверхні плазмолеми спостерігаються  
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Рис. 3.5. Респіраторний відділ легень білих щурів, які знаходилися в 

екологічно чистій зоні. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – альвеолоцит ІІ типу, 3 –периферійна 

частина альвеолоцита І типу, 4 – просвіт гемокапіляра, 5 – ядро ендотеліоцита, 

6 – периферійна частина ендотеліоцита. 

 

поодинокі короткі цитоплазматичні відростки. Порушень щільних 

міжклітинних контактів ендотеліоцитів між собою і базальною мембраною не 

виявлено.  

В інтерстиційній тканині визначаються поодинокі макрофаги, лімфоїдні 

клітини, фібробласти та незмінені волоконні пучки. 

У просвіті альвеол спостерігаються альвеолярні макрофаги неправильної 

форми з інвагінаціями та вип’ячуваннями плазмолеми (рис. 3.6). Характерною 

особливістю ультраструктурної організації АМ є наявність у них численних 

лізосом і фагосом. Ядра клітин округлої форми з нерівними контурами, 

розміщуються ексцентрично. Нуклеоплазма середньої електронно-оптичної 
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щільності. Гранули хроматину, в основному, рівномірно розподілені по всій 

площі ядра. Ядерна оболонка з чіткими контурами та неглибокими 

 

 

 

Рис. 3.6. Ультраструктурна організація альвеолярних макрофагів легень 

білих щурів, які знаходилися в екологічно чистій зоні. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х4800. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 5 – лізосома, 6 – фагосома. 

 

інвагінаціями. Навколоядерний простір не розширений. Мітохондрії різної 

величини і форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. 

Апарат Гольджі локалізується в навколоядерній зоні. Він складається з 

цистерн, дрібних пухирців і вакуоль. Гранулярна ендоплазматична сітка 

представлена цистернами і канальцями, на зовнішній поверхні яких розміщені 

рибосоми. Крім цього, у цитоплазмі відмічаються також лізосоми, вільні 

рибосоми і полісоми. 
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Кількість альвеолярних макрофагів протягом всього періоду дослідження 

(30, 60 і 90 діб) достовірно (Р>0,05) не відрізняється між собою і становить 

відповідно 2,08±0,78; 2,26±0,75; 2,26±0,72. 

Функціональна активність сурфактанту легень на всіх етапах дослідження 

(30, 60 і 90 діб) є високою, на що вказують показники індекса стабільності, які 

становлять відповідно: 0,93±0,001; 0,94±0,001 і 0,96±0,001.  

Таким чином, проведені гістологічні та електронномікроскопічні 

дослідження респіраторного відділу легень тварин, які знаходилися в 

екологічно чистій зоні суттєвих змін не виявили. На всіх етапах дослідження 

(30, 60 і 90 діб) показники об’ємної щільності пластинчастих тілець і 

альвеолоцитів ІІ типу достовірно не відрізняються між собою. Результати 

вивчення кореляційних співвідношень між показниками об’ємної щільності 

пластинчастих тілець і альвеолоцитів ІІ типу свідчать про високий ступінь 

прямого взаємозв’язку впродовж 90 діб. Функціональна активність 

сурфактанту легень протягом всього періоду спостереження є високою. 

Основні положення даного розділу викладені у наступних наукових 

працях [49, 52, 115, 259]. 
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Ультраструктурний аналіз легень показав, що через 30 діб після початку 

експерименту складові компоненти аерогематичного бар’єра, в основному, 

зберігають характерну для них у нормі будову. Ядра альвеолоцитів І типу 

округлої форми з нуклеоплазмою середньої електронно-оптичної щільності 

(рис. 4.2). 

 

 

 

Рис.4.2. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита І типу через 30 діб після 

дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2– ядро, 3 – ядерце. 

 

Хроматин дрібнозернистий, переважно рівномірно розподілений по всій 

площі ядра. Ядерна оболонка з чіткими контурами утворює незначні впинання. 

У навколоядерній зоні  апарат Гольджі визначається рідко. Гранулярна 

ендоплазматична сітка представлена цистернами і канальцями, на зовнішній 

поверхні яких відмічаються чітко виражені рибосоми. Мітохондрії різної 

величини і форми з матриксом помірної електронно-оптичної щільності. Разом  

із тим спостерігаються окремі А-І, в яких визначаються мітохондрії з 
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просвітленим матриксом і дезорієнтованими гребенями. У периферійних 

відділах А-І відмічається збільшення кількості мікропіноцитозних пухирців. 

Базальна мембрана на всьому протязі зберігає нормальну структуру.  

При електронномікроскопічному дослідженні альвеолоцитів ІІ типу 

встановлено, що ядра А-ІІ округлої форми з матриксом помірної електронно-

оптичної щільності (рис. 4.3).  

 

 

 

Рис.4.3. Ультраструктурні зміни альвеолоцита ІІ типу через 30 діб після 

дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мікроворсинки, 3 – ядро, 4 – мітохондрії, 

5 – гранулярна ендоплазматична сітка, 6 – пластинчасті тільця. 

 

Ядерна оболонка має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. 

Гранули хроматину рівномірно розміщені по всій нуклеоплазмі. 

Навколоядерний простір місцями дещо розширений. У цитоплазмі 

відмічаються різної величини і форми мітохондрії з відносно електронно-

щільним матриксом. У ділянці перикаріона візуалізується апарат Гольджі, 
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який представлений сплощеними цистернами та різної величини пухирцями із 

вмістом низької електронно-оптичної щільності. Гранулярна ендоплазматична 

сітка складається із помірно розширених канальців і цистерн, на зовнішній 

поверхні яких визначаються рибосоми. У навколоядерній та апікальній частині 

цитоплазми А-ІІ спостерігається пластинчасті тільця кулястої та овальної 

форми, обмежені одинарною мембраною. Усередині таких тілець 

концентрично розміщені пластинки з високою електронною щільністю. На 

апікальній поверхні А-ІІ визначаються мікроворсинки. 

Разом із тим, необхідно відмітити, що багато альвеолоцитів ІІ типу 

знаходиться у стані підвищеного функціонального навантаження, на що 

вказують велика кількість мітохондрій із матриксом середньої електронно-

оптичної щільності, гіпертрофовані, багаті рибосомами цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки та значно підвищена кількість пластинчастих тілець 

(рис. 4.4).  

В активно функціонуючих альвеолоцитах ІІ типу спостерігається секреція 

осміофільного матеріалу в просвіт альвеоли.  

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець збільшуються до 

(6,63±0,52)%, контроль – (6,13±0,15%, Р=0,05962) (рис. 4.5). Аналогічні зміни 

відмічаються і зі сторони альвеолоцитів ІІ типу, об’ємна щільність яких 

становить (66,25±2,76)%, контроль – (60,46±1,86%, Р=0,23896 ) (рис. 4.6).  

Між показниками об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу та 

пластинчастими тільцями існують прямі середньої сили зв'язки rs=0,56 

(Р=0,0094) (рис. 4.7). 

В інтерстиційній тканині, на даний період дослідження, істотних 

структурних змін не виявляється. 

Ендотеліоцити гемокапілярів альвеолярної стінки характеризуються 

типовою будовою з потовщеною центральною і потоншеною периферійною 

частиною. Ядра кулястої або овальної форми розміщені в центральній частині 

клітини. 
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Рис.4.4. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані підвищеної 

функціональної активності через 30 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мітохондрії, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасті тільця. 

 

Рис. 4.5. Динаміка змін показників об’ємної щільності пластинчастих 

тілець після дії атмосферних забруднювачів. 
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Рис. 4.6. Динаміка змін показників об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ 

типу після дії атмосферних забруднювачів. 

 

 

 

Рис. 4.7. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 30 добу впливу аерополютантів. 

 

Хроматин дрібнозернистий, рівномірно розташований по всій 

нуклеоплазмі. Ядерна оболонка з незначними вдавленнями і випинаннями. У 

навколоядерній ділянці відмічаються різної форми мітохондрії з матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності. Суттєвих ультраструктурних змін зі 

сторони компонентів гранулярної ендоплазматичної сітки та апарату Гольджі 

не відзначається. У стоншеній периферійній зоні ендотеліоцитів 
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спостерігається велика кількість мікропіноцитозних пухирців. Інколи на 

люменальній плазмолемі можна помітити окремі мікровирости. Зони контакту 

між ендотеліоцитами не порушені. У просвіті гемокапілярів визначаються 

окремі еритроцити (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Респіраторний відділ легень через 30 діб після дії атмосферних 

забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – еритроцит, 3 – просвіт альвеоли, 4 – 

альвеолоцит І типу. 

 

Через 30 діб після дії забруднювачів атмосферного повітря, у просвіті 

альвеол спостерігається підвищення кількості альвеолярних макрофагів, у 

порівнянні з контрольною групою тварин, до 4,02±0,11 (Р<0,05, табл.4.1). 
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Таблиця 4.1 

Кількість альвеолярних макрофагів у легеневій тканині білих щурів 

при дії аерополютантів 

 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 2,08±0,78 2,26±0,75 2,26±0,72 

Дослід  
M±m 4,02±0,11 5,06±0,12 3,68±0,10 

P <0,05 <0,001 >0,05 

 

Серед макрофагів виявляється велика кількість клітин з ознаками 

підвищеної функціональної активності (рис. 4.9). 

 

 

 

Рис.4.9. Ультраструктурна організація альвеолярного макрофага через 30 

діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – апарат 

Гольджі, 5 – фагосома, 6 –лізосома. 
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Ядра АМ неправильної форми з нуклеоплазмою середньої електронно-

оптичної щільності. Гранули хроматину переважно рівномірно розташовані по 

всій площі ядра, або утворюють скупчення по периферії. Ядерна оболонка має 

звивисті контури та утворює глибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

місцями розширений. У цитоплазмі виявляються численні мітохондрії різної 

величини і форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. 

Апарат Гольджі представлений помірно розширеними цистернами, дрібними 

пухирцями та вакуолями. Канальці і цистерни гранулярної ендоплазматичної 

сітки дещо розширені з вмістом слабої осміофільності. На зовнішній поверхні 

останніх спостерігаються чітко виражені рибосоми. Крім цього, у цитоплазмі 

визначаються вільні рибосоми, полісоми, значна кількість лізосом і фагосом. У 

складі фагосом відмічаються пластинчасті тільця і фрагменти зруйнованих 

клітин. 

На даний період дослідження (30 діб) поверхнева активність сурфактанту 

легень має тенденцію до зниження, про що свідчить збільшення ПНmin 

поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень до 15,66±0,09 

мН/м (Р<0,001, табл. 4.2) та ПНmax до 41,74±0,45 мН/м (Р>0,05, табл. 4.3) і 

зменшення індекса стабільності до 0,91±0,01 (Р<0,001, табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.2 

Показники мінімального поверхневого натягу (ПНmin, мН/м) 

поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень при дії 

аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 14,92±0,08 15,12±0,08 14,98±0,03 

Дослід  
M±m 15,66±0,09 20,76±0,31 16,94±0,10 

Р <0,001 <0,001 <0,001 
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Таблиця 4.3 

Показники максимального поверхневого натягу (ПНmax, мН/м) 

поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень при дії 

аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 40,68±0,47 41,88±0,16 42,68±0,09 

Дослід  
M±m 41,74±0,45 46,28±0,30 42,22±0,18 

Р >0,05 <0,001 >0,05 

 

Таблиця 4.4 

Показники індексу стабільності поверхнево-активної фракції 

бронхоальвеолярних змивів легень при дії аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 0,93±0,001 0,94±0,01 0,96±0,001 

Дослід  
M±m 0,91±0,001 0,76±0,01 0,85±0,003 

Р <0,001 <0,001 <0,001 

 

 

4.2. Морфологічні зміни респіраторного відділу легень та активність  

       сурфактанту через 60 діб після дії аерополютантів 

 

Зі збільшенням терміну дослідження (60 діб) у респіраторному відділі 

легень на світлооптичному рівні відмічається виражене розширення 

альвеолярних ходів та альвеол, у просвіті яких спостерігається збільшення 

кількості макрофагів. У багатьох легеневих гемокапілярах виявляється 

повнокрів’я (рис. 4.10). 
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перетинки. Апарат Гольджі складається з везикулярно розширених цистерн і 

великої кількості пухирців. Складові компоненти гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені. У просвіті визначається вміст слабкої 

 

 

Рис.4.11. Ультраструктурна організація альвеолоцита І типу через 60 діб 

після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро альвеолоцита І типу, 3 – 

мітохондрії, 4 – апарат Гольджі, 5 – гранулярна ендоплазматична сітка. 

 

електронно-оптичної щільності. Значна частина канальців має нерівні контури 

і втрачає прикріплені до їхніх мембран рибосоми. Останні злипаючись, 

утворюють, так звані, полісомальні розетки. У деяких А-І спостерігаються 

вітрилоподібні випинання периферійної частини, направлені в просвіт 

альвеоли. Наростаючий набряк альвеолоцитів І типу призводить до локальних 

розривів апікальної плазмолеми, особливо її периферійних відділів, що 

супроводжується виходом внутрішньоклітинної рідини і цитоплазматичних 

структур у просвіт альвеоли. Базальна мембрана на значному протязі 

потовщена з нечіткими контурами. Міжклітинні контакти зберігають свою 
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цілісність. Разом із тим трапляються А-І з ознаками підвищеної 

функціональної активності. У цитоплазмі відмічаються мітохондрії з 

матриксом помірної електронно-оптичної щільності. Ядра кулястої або 

овальної форми і неглибокими інвагінаціями каріолеми. Гранули хроматину 

рівномірно розміщені по всій площі ядра. Складові компоненти  апарату 

Гольджі,  гранулярної ендоплазматичної сітки дещо розширені. 

У цитоплазмі А-ІІ відмічаються мітохондрії різної величини та форми з  

поодинокими редукованими гребенями (рис.4.12). 

 

Рис.4.12. Респіраторний відділ легень білих щурів через 60 діб після дії 

атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро альвеолоцита ІІ типу, 3 – 

мітохондрії, 4 – гранулярна ендоплазматична сітка, 5 – пластинчасті тільця,     

6 – просвіт капіляра, 7 – тромбоцит. 

 

Ушкоджень зовнішньої перетинки не спостерігається. Ядра округлої 

форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою і маргінальним розташуванням 

гранул хроматину. Ядерна оболонка має звивисті контури та утворює 

неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір розширений і з’єднується з 
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розтягненими цистернами гранулярної ендоплазматичної сітки. Кількість 

рибосом на мембранах  останньої зменшена. Цистерни апарату Гольджі в 

одних клітинах вакуолярно розширені, із ніжноволокнистим, осміофільним 

вмістом у просвіті, в інших – представлені вузькими паралельними 

мембранами, дещо розширеними вакуолями і дрібними пухирцями. 

Спостерігаються зміни і в пластинчастих тільцях, які характеризуються 

наявністю нерівномірних світлих проміжків між бімембранними 

осміофільними пластинами. Кількість мікроворсинок на апікальній поверхні 

альвеолоцитів ІІ типу зменшена. Зустрічаються також альвеолоцити ІІ типу, 

які містять гігантські пластинчасті тільця, що заповнюють більшу частину 

цитоплазми (рис.4.13).  

 

 

Рис.4.13. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу з гігантськими пластинчастими 

тільцями через 60 діб після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 –пластинчасті 

тільця, 5 – мультивезикулярні тільця, 6 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
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У цитоплазмі альвеолоцитів ІІ типів визначаються також 

мультивезикулярні тільця. У таких клітинах ядра з просвітленим матриксом і 

маргінальним розташуванням гранул хроматину. Ядерна оболонка утворює 

неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності, укороченими і 

дезорієнтованими гребенями. Складові елементи апарату Гольджі і 

гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Базальна мембрана в багатьох 

ділянках потовщена з нечіткими контурами. Апікальна поверхня А-ІІ виглядає 

згладженою за рахунок зменшення на ній кількості мікроворсинок. Разом із 

тим, необхідно відмітити, що поряд із вищевказаними змінами, мають місце 

компенсаторно-пристосувальні процеси. Виявляються окремі А-ІІ з ознаками 

підвищеної функціональної активності (рис. 4.14). 

 

 
 

Рис. 4.14. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані підвищеної 

функціональної активності через 60 діб після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – апарат 

Гольджі, 5 – гранулярна ендоплазматична сітка, 6 – пластинчасте тільце, 7 – 

мікроворсинки.  
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У цитоплазмі таких клітин спостерігається підвищена кількість 

пластинчастих тілець. Цистерни і канальці АГ і гранулярної ендоплазматичної 

сітки гіпертрофовані зі значною кількістю рибосом на мембранах останньої. 

Мітохондрії різної величини і форми з матриксом середньої електронно-

оптичної щільності. На апікальній поверхні альвеолоцитів ІІ типу відмічається 

велика кількість мікроворсинок.  

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець зменшуються до 

(5,82±0,27)% (контроль – (6,20±0,17)%, Р>0,05 ) (рис. 4.5). Об’ємна щільність 

альвеолоцитів ІІ типу становить (58,23±2,02)% (контроль – (60,54±0,73)%, 

Р=>0,05) (рис. 4.6). Між даними показниками на даний період експерименту 

існує недостовірний прямий слабкий зв'язок rs=0,08 (Р=0,7251) (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 60 добу впливу аерополютантів. 

 

Зміни з боку інтерстиційної тканини проявляються зниженням 

електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної тканини, яке 

зумовлене розпушенням набряковою рідиною волоконних структур. У даних 

ділянках визначаються фібробласти з підвищеною кількістю колагенових 

волокон (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Субмікроскопічні зміни альвеолярної стінки через 60 діб після 

дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х12000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – інтерстицій, 3 – ядро фібробласта, 4 – 

колагенові волокна.  

 

Ядра фібробластів неправильної форми з матриксом низької електронно-

оптичної щільності. Гранули хроматину, переважно, розміщені вздовж ядерної 

оболонки. Нуклеолема має звивисті контури та утворює численні інвагінації. 

Навколоядерний простір розширений. У цитоплазмі нерідко відмічаються 

поодинокі вакуолі з вмістом низької електронно-оптичної щільності. Деякі 

мітохондрії з просвітленим матриксом і вкороченими, дезорієнтованими 

гребенями, інші – вакуольно трансформовані. Канальці і цистерни апарату 

Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Кількість рибосом 

на мембранах останньої зменшена. Інтерстиційний набряк на даному етапі 

дослідження має локальний характер. 

Поряд із змінами в клітинах альвеолярного епітелію спостерігаються 

порушення ультраструктурної організації гемомікроциркуляторного русла 

легень. Через 60 діб після дії аерополютантів у просвіті окремих кровоносних 
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капілярів спостерігається агрегація та адгезія тромбоцитів і лейкоцитів, а 

також визначаються еритроцитарні агрегати (рис. 4.17).  

 

 

 

Рис. 4.17. Еритроцитарні агрегати в просвіті гемокапіляра альвеолярної 

стінки через 60 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – ендотеліоцит, 3 – еритроцит, 4 – 

просвіт альвеоли.  

 

Ядра ендотеліоцитів з матриксом низької електронно-оптичної щільності і 

маргінальним розташуванням гранул хроматину. Нуклеолема утворює 

неглибокі інвагінації. Мітохондрії набряклі, їхній матрикс низької електронно-

оптичної щільності, гребені втрачають свою паралельність, кількість останніх 

зменшена. У навколоядерній ділянці розміщується АГ у вигляді розширених 

цистерн, дрібних пухирців і вакуоль. Канальці і цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки заповнені вмістом низької електронно-оптичної 

щільності, розширені. У деяких ендотеліоцитах спостерігається фрагментація 

мембран гранулярної ендоплазматичної сітки, кількість рибосом на мембранах 
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останньої зменшена. Периферійна частина ендотеліальних клітин місцями 

розширена, із великою кількістю мікропіноцитозних пухирців і вакуоль, а 

подекуди різко стоншена. На люменальній поверхні ендотеліоцитів 

визначаються глибокі випини у вигляді мікроворсинок і мікровиростів. Інколи 

в гемокапілярах відмічаються ділянки лізису люменальної плазмолеми, що 

призводить до виходу внутрішньоклітинного вмісту в просвіт мікросудини. 

Базальна мембрана нерівномірної товщини з нечіткими контурами. Унаслідок 

набряку ендотеліоцитів та агрегації форменних елементів спостерігається 

звуження просвіту деяких гемокапілярів (рис. 4.18).  

 

 

 

Рис.4.18. Респіраторний відділ легень через 60 діб після дії атмосферних 

забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х4800. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – альвеолярний макрофаг, 3 – периферійна 

частина альвеолоцита І типу, 4 – просвіт гемокапіляра, 5 – ядро ендотеліцита, 

6 – периферійна частина ендотеліоцита, 7 – лейкоцит.  
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Разом із тим, відмічаються ендотеліальні клітини з ознаками підвищеної 

функціональної активності. У цитоплазмі таких ендотеліоцитів виявляються 

мітохондрії невеликих розмірів і щільним електронно-оптичним матриксом, а 

також гіпертрофовані цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки, багаті 

рибосомами. 

Вплив забруднювачів атмосферного повітря протягом 60-и діб призводить 

до більш виражених змін і з боку альвеолярних макрофагів. На даний час 

дослідження відмічається підвищення кількості АМ, у порівнянні з 

контрольною групою до 4,46±0,05 (Р<0,001; див. табл. 4.1). 

На електронномікроскопічному рівні макрофагальні елементи 

характеризуються морфо-функціональною неоднорідністю. Альвеолярні 

макрофаги відрізняються за формою, величиною і станом ультраструктури. 

Зустрічаються АМ із слабо розвинутим лізосомальним апаратом (рис. 4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Субмікроскопічні зміни альвеолярних макрофагів через 60 діб 

після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 5 – фагосома, 6 – лізосома.  
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Цитоплазма таких клітин із матриксом низької електронно-оптичної 

щільності. Ядра з дрібнозернистою нуклеоплазмою. Гранули хроматину 

місцями згруповані в окремі грудки. Ядерна оболонка утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір розширений. У цитоплазмі визначається 

дезорганізація складових компонентів апарату Гольджі. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки в більшості випадків розширені та вакуолізовані. 

Кількість рибосом на їхній зовнішній мембрані зменшена. Відмічається також 

зменшення кількості лізосом. Мітохондрії з просвітленим матриксом, 

вкороченими і дезорієнтованими гребенями. В окремих мітохондріях 

спостерігається розширення міжперетинкового простору. Має місце також 

часткова деструкція мітохондрій, які втрачають чітко окреслену структуру 

зовнішньої та внутрішньої перетинок. Поряд з цим, визначаються фагосоми, 

які, крім поліморфного осміофільного матеріалу, містять фрагменти 

зруйнованих клітин.  

Серед даної популяції альвеолярних макрофагів трапляються клітини, 

фагосоми яких містять мембранні структури сурфактанту – тубулярний мієлін. 

Вміст фагосом підлягає повному або частковому перетравленню з утворенням 

вакуолі або залишкового тільця з щільно упакованим матеріалом. Звертає 

увагу поява молодих біосинтезуючих клітин. На інтенсивність синтетичних 

процесів вказує добре розвинена система ендоплазматичної сітки, значна 

кількість вакуоль АГ, первинних лізосом, рибосом і полісом. Інколи можна 

помітити поодинокі альвеолярні макрофаги з численними ліпідними 

включеннями. 

Даний період дослідження характеризується вираженими порушеннями 

функціональної активності сурфактанту легень. Про значне зниження 

поверхнево-активних властивостей сурфактанту легень свідчить підвищення 

ПНmin поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень до 

20,76±0,31 мН/м (Р<0,001, див. табл. 4.1),  ПНmax до 46,28±0,30 (Р<0,001, див. 

табл. 4.2) та зниження індекса стабільності до 0,76±0,001 (Р<0,001, див. табл. 

4.3). 
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явищ гіпергідратації. Ядра альвеолоцитів І типу кулястої форми або овальної 

форми з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності. Гранули 

хроматину розміщені вздовж внутрішньої поверхні неклеолеми. Ядерна 

оболонка має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір місцями розширений. Мітохондрії різної величини та 

форми з матриксом низької електронно-оптичної щільності і поодинокими 

редукованими гребенями. Складові елементи АГ і ГЕС розширені. В окремих 

клітинах цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки фрагментовані. 

Кількість рибосом на зовнішній поверхні цистерн зменшена. Базальна 

мембрана в багатьох місцях потовщена з нечіткими контурами. У 

периферійних відділах альвеолоцитів І типу спостерігається велика кількість 

мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. Як і на попередньому етапі 

дослідження, у деяких А-І відмічаються вітрилоподібні випинання 

плазматичної мембрани, направлені в просвіт альвеоли (рис. 4.21). 

 

Рис. 4.21. Респіраторний відділ легень білих щурів через 90 діб після дії 

забруднювачів атмосферного повітря. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 –просвіт альвеоли, 2 – вітрилоподібне випинання периферійної 

частини альвеолоцита І типу, 3 – просвіт капіляра, 4 – еритроцит. 
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Разом із тим, визначаються А-І з ознаками підвищеної функціональної 

активності. Ядра таких клітин із матриксом середньої  електронно-оптичної 

щільності і неглибокими інвагінаціями нуклеолеми. Гранули хроматину 

рівномірно розміщені по всій площі ядра. У цитоплазмі визначаються 

мітохондрії з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. Цистерни і 

канальці апарату Гольджі і гранулярної ендоплазматичної сітки 

гіпертрофовані, із дрібногранулярним вмістом. Кількість рибосом на 

мембранах останньої збережена. 

В альвеолоцитах ІІ типу, на даний період дослідження, виявляються 

ознаки набряку у вигляді нерівномірних просвітлень цитоплазми (рис. 4.22).  

 

 

 

Рис. 4.22. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу через 90 діб після дії 

аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 –ядро, 3 – мітохондрії, 4 – апарат Гольджі, 

5 – гранулярна ендоплазматична сітка, 6 – пластинчасте тільце.  
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Мітохондрії нечисленні зі зруйнованими гребенями та матриксом слабої 

електронно-оптичної щільності. Ушкоджень зовнішньої перетинки не 

спостерігається. Відмічаються також мітохондрії з гомогенізованими 

гребенями і матриксом високої електронно-оптичної щільності. Ядра округлої 

форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину в більшості випадків розподілені вздовж 

ядерної оболонки або місцями згруповані в окремі грудки. Ядерна оболонка 

має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. У навколоядерному 

просторі розміщується апарат Гольджі у вигляді дрібних гладких пухирців і 

вакуоль. Гранулярна ендоплазматична сітка представлена розширеними 

цистернами, заповненими вмістом низької електронно-оптичної щільності. 

Більшість із них мають нерівні контури. На зовнішній поверхні цистерн 

відмічається зменшення кількості рибосом. Останні вільно розміщуються в 

цитоплазмі або групуються в полісомальні розетки. Різні зміни відбуваються в 

пластинчастих тільцях. Так, в одних клітинах можна помітити злиття 

осміофільних пластинок з утворенням єдиного нечіткого конгломерату 

неправильної форми (див. рис. 4.22). В інших альвеолоцитах ІІ типу 

пластинчасті тільця характеризуються наявністю нерівномірних 

електронносвітлих проміжків між бімембранними осміофільними пластинами 

(рис. 4.23).  

При цьому,  значна частина пластинчастих тілець знаходиться на різних 

стадіях вакуолізації. Базальні мембрани зберігають свою структуру і лише в 

окремих ділянках мають вигляд потовщених, без чітких контурів. Міжклітинні  

контакти без суттєвих змін. Апікальна поверхня А-ІІ згладжена за рахунок 

відсутності на ній мікроворсинок. Разом із тим, відмічаються окремі 

альвеолоцити ІІ типу у стані підвищеної функціональної активності. У 

цитоплазмі таких клітин визначається значна кількість пластинчастих тілець 

(рис. 4.24). 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець зменшуються до 

(6,20±0,18)% (контроль – (6,21±0,36)%, Р>0,05) (див. рис. 4.5). Аналогічні  
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Рис. 4.23. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита ІІ типу через 90 діб 

після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 –ядро, 3 – мітохондрії, 4 – пластинчасте 

тільце.  

 

Рис. 4.24. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані підвищеної 

функціональної активності через 90 діб після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мітохондрії, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасте тільце, 5 –мікроворсинки.  
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зміни відмічаються і зі сторони альвеолоцитів ІІ типу, об’ємна щільність яких 

становить (60,72±0,84)% (контроль – (61,64±3,76)%, Р>0,05) (див. рис. 4.6).  

Між показниками об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу та 

пластинчастими тільцями на даний період експерименту існуює прямий 

середньої сили зв'язок rs=0,68 (Р=0,0011) (рис. 4.25). 

 

 

Рис. 4.25. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 90 добу впливу аерополютантів. 

 

Інтерстиційна тканина характеризується зниженням електронно-оптичної 

щільності основної речовини сполучної тканини та підвищеною кількістю 

колагенових волокон (рис. 4.26). 

На даному етапі експерименту в ендотеліоцитах спостерігається значно 

менша вираженість змін у вигляді внутрішньоклітинного набряку з 

порушенням субмікроскопічної організації органел клітин. В одних клітинах 

ядра ендотеліоцитів збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької 

електронно-оптичної щільності, в інших – ядра овальної форми з матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності і рівномірним розміщенням гранул 

хроматину по всій площі ядра. Ядерна оболонка має звивисті контури та 

утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями розширений. 

Мітохондрії збільшені за розмірами з поодинокими короткими гребенями. 

Альвеолоцити ІІ типу 
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Рис. 4.26. Респіраторний відділ легень через 90 діб після дії 

аерополютантів. Підвищена кількість колагенових волокон (4) в 

інтерстиційній тканині. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – альвеолоцит ІІ типу, 3 – просвіт 

капіляра.  

 

Разом із тим, зустрічаються мітохондрії неправильної форми з матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності. АГ представлений декількома 

вакуолями і дрібними пухирцями. Канальці і цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені, кількість рибосом на їхніх мембранах 

зменшена. Базальна мембрана місцями потовщена. У просвіті окремих 

гемокапілярів визначається адгезія тромбоцитів (рис. 4.27). У периферійних 

відділах ендотеліоцитів відмічається підвищена кількість як малих, так і 

великих мікропіноцитозних пухирців. На люменальній поверхні 

ендотеліальних клітин визначаються мікроворсинки, які виступають у просвіт 

гемокапілярів. У просвіті деяких кровоносних капілярів має місце адгезія 

лейкоцитів до стінки капіляра (рис. 4.28).  
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Рис. 4.27. Адгезія тромбоцита до ендотелію кровоносного капіляра 

стінки альвеоли через 90 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – периферійна частина ендотеліоцита, 

3 – тромбоцит, 4 – базальна мембрана.  

 

Унаслідок набряку ендотеліоцитів та агрегації форменних елементів 

спостерігається звуження просвіту деяких гемокапілярів. При цьому необхідно 

відмітити, що вищевказані зміни кровоносних капілярів мають, в основному, 

локальний характер. Разом із тим, відмічаються ендотеліальні клітини з 

ознаками підвищеної функціональної активності. У цитоплазмі таких 

ендотеліоцитів виявляються мітохондрії невеликих розмірів, із матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності, а також гіпертрофовані цистерни 

ГЕС, багаті рибосомами. 

Із продовженням терміну дослідження (90 діб) кількість альвеолярних 

макрофагів залишається збільшеною, у порівнянні з контрольною групою, і 

становить 3,65±0,04 (Р<0,001). Однак, у порівнянні з попереднім терміном 

дослідження   кількість   АМ   є   зменшеною   (див.  табл.  4.1).    При          
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Рис. 4.28. Адгезія лейкоцита до ендотелію гемокапіляра стінки альвеоли 

через 90 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 –лейкоцит, 3 – периферійна частина 

ендотеліоцита, 4 – просвіт альвеоли.  

 

ультраструктурному аналізі відмічається значна гетерогенність альвеолярних 

макрофагів. У багатьох АМ спостерігаються ознаки активного фагоцитозу. 

Ядра макрофагальних елементів овальної форми з матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності (рис. 4.29). 

Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. Гранули хроматину 

переважно рівномірно розміщені по всій площі ядра. Спостерігаються також 

окремі АМ із маргінальним розташуванням гранул хроматину. 

Навколоядерний простір місцями розширений. Апарат Гольджі представлений 

дещо розширеними цистернами і пухирцями. У цитоплазмі визначається 

також значна кількість мітохондрій із матриксом середньої електронно-

оптичної щільності. Гранулярна ендоплазматична сітка складається з помірно 
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розширених канальців і цистерн із численними рибосомами на зовнішній 

поверхні.  

 

 

 

Рис. 4.29. Респіраторний відділ легень через 90 діб після дії атмосферних 

забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х4800. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – периферійна частина альвеолоцита І 

типу, 3 – ядро альвеолярного макрофага, 4 – мітохондрії, 5 – лізосома, 6 – 

фагосома,7– просвіт гемокапіляра, 8 – лейкоцит. 

 

Характерною особливістю ультраструктурної організації активно 

фагоцитуючих макрофагів є велика кількість фагосом і лізосом, форма і 

розміри яких надзвичайно різноманітні. Внутрішній вміст фагосом 

неоднорідний із різною електронно-оптичною щільністю. Серед 

фагоцитованого матеріалу виявляються фрагменти зруйнованих клітин, 

тубулярний мієлін сурфактанту, пластинчасті тільця. Поряд з активно 

фагоцитуючими альвеолярними макрофагами, відмічаються клітини з 

дистрофічними і деструктивними змінами. Ядра овальної форми з матриксом 
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низької електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину локалізуються 

переважно по периферії нуклеоплазми. Ядерна оболонка утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір розширений. Складові компоненти 

апарату Гольджі набряклі і дезорганізовані. Поряд з розширеними цистернами 

гранулярної ендоплазматичної сітки, визначається фрагментація їхніх 

мембран, кількість рибосом на мембранах зменшена. Значна кількість 

мітохондрій з матриксом слабої електронно-оптичної щільності, з 

фрагментованими і дезорієнтованими гребенями. У деяких мітохондріях 

відмічається розширення міжперетинкового простору. У фагосомах 

спостерігаються пластинчасті тільця і фрагменти зруйнованих клітин. 

Кількість лізосом зменшена. 

Пригнічення функціональної активності сурфактанту легень, у порівнянні 

з контрольною групою, продовжує залишатися і на даному етапі 

експерименту. Про зниження поверхнево-активних властивостей сурфактанту 

легень свідчить підвищення ПНmin поверхнево-активної фракції до 16,94±0,10 

мН/м (Р<0,001, див. табл. 4.2), ПНmax до 42,22±0,18 (Р>0,05, див. табл. 4.3) та 

зниження ІС до 0,85±0,003 (Р<0,001, див. табл. 4.4). Проте, у порівнянні з 

показниками поверхневої активності попереднього етапу дослідження 

спостерігається тенденція до покращення функціонального стану сурфактанту 

легень (див. табл. 4.2, 4.3, 4.4). 

Таким чином, проведені гістологічні та електронномікроскопічні 

дослідження респіраторного відділу легень тварин, які знаходилися в 

екологічно несприятливій зоні І, показали, що найбільш виражені зміни 

дистрофічно-деструктивного характеру спостерігаються на 60-у добу 

експерименту. При цьому зменшення об’ємної щільності пластинчастих тілець 

в альвеолоцитах ІІ типу супроводжується пригніченням функціональної 

активності сурфактанту легень, про що свідчить підвищення мінімального 

поверхневого натягу поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів 

легень в 1,3 раза у порівнянні з контрольною групою. Через 90 діб після дії 

забруднювачів атмосферного повітря у складових компонентах 
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аерогематичного бар’єра легень, поряд із дистрофічно-деструктивними 

змінами спостерігається розвиток компенсаторно-пристосувальних процесів. У 

порівнянні з попереднім етапом дослідження відмічається тенденція до 

покращення функціонального стану сурфактанту легень. 

Основні положення даного розділу викладені у наступних наукових 

працях [49, 50, 115, 118, 119]. 
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Проведений ультраструктурний аналіз через 30 діб після початку 

експерименту показав, що у стоншеній периферійній частині альвеолоцитів І 

типу відмічається велика кількість мікропіноцитозних пухирців. Ядра округлої 

форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Ультраструктурні зміни альвеолоцита І типу через 30 діб після 

дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – ядерце, 4 – периферійна 

частина альвеолоцита І типу. 

 

Гранули хроматину в основному рівномірно розподілені по нуклеоплазмі. 

Ядерна оболонка з незначними вдавленнями і випинаннями. Навколоядерний 

простір без змін. У цитоплазмі знаходиться незначна кількість мітохондрій 

видовженої або кулястої форми з матриксом середньої електронно-оптичної 
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щільності. Компоненти апарату Гольджі та гранулярної ендоплазматичної 

сітки без особливих змін. У деяких А-І відмічаються збільшені за об’ємом 

мітохондрії з матриксом слабої електронно-оптичної щільності і помірно 

розширені цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки. Ядра таких клітин з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності та маргінальним 

розміщенням хроматину. На поверхні окремих альвеолоцитів І типу 

спостерігаються поодинокі мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 

Базальна мембрана без особливих змін.  

Проведений субмікроскопічний аналіз через 30 діб після початку 

експерименту показав, що ядра А-ІІ округлої форми з матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину рівномірно розміщені по 

всій площі ядра. Ядерна оболонка з незначними вдавленнями і випинаннями. 

Навколоядерний простір без змін. У цитоплазмі відмічається велика кількість 

мітохондрій різної величини і форми переважно з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності (рис. 5.3). 

Поряд з цим визначається також значна кількість помірно розширених 

цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки.  Апарат Гольджі представлений 

сплощеними цистернами та дрібними пухирцями. У навколоядерному 

просторі та апікальній частині цитоплазми виявляються пластинчасті тільця 

без суттєвих ультраструктурних змін. Базальна мембрана зберігає цілісність на 

всьому протязі. На апікальній поверхні А-ІІ відмічаються мозаїчно розміщені 

мікроворсинки. Разом з тим, зустрічаються альвеолоцити ІІ типу у яких 

спостерігаються збільшені за об’ємом мітохондрії з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності і дезорієнтованими гребенями (рис. 5.4). 

Ядра клітин округлої форми з неглибокими інвагінаціями ядерної 

оболонки. Гранули хроматину подекуди скупчені в окремі грудки і 

нерівномірно розміщені по всій нуклеоплазмі. У навколоядерному просторі 

візуалізується апарат Гольджі, який складається з везикулярно розширених 

цистерн і невеликої кількості дрібних пухирців. Навколоядерний простір 

місцями розширений. Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки заповнені 
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Рис. 5.3. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу через 30 діб після дії 

атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х12000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мітохондрії, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасте тільце. 

 

Рис. 5.4. Апікальна частина альвеолоцита ІІ типу через 30 діб після дії 

атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х12000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мікроворсинки, 3 – мітохондрії, 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка, 5 – пластинчасте тільце. 
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вмістом низької електронно-оптичної щільності, помірно розширені. Кількість 

рибосом на поверхні ГЕС дещо зменшена. Пластинчасті тільця 

характеризуються наявністю нерівномірних світлих проміжків між 

осміофільними пластинами. Базальна мембрана місцями потовщена з 

нечіткими контурами. Апікальна поверхня альвеолоцитів ІІ типу згладжена. 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець збільшуються до 

(6,26±0,36)% (контроль – (6,13±0,15)%, Р>0,05) (рис. 5.5). Аналогічні зміни 

відмічаються і зі сторони альвеолоцитів ІІ типу, об’ємна щільність яких 

становить (65,94±2,86)% (контроль – (60,46±1,86)%, Р>0,05) (рис. 5.6).  

Між показниками об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу та 

пластинчастими тільцями, на даний період експерименту, існують прямі 

середньої сили зв'язки rs=0,73 (Р=0,0002) (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.5. Динаміка змін показників об’ємної щільності пластинчастих 

тілець після дії аерополютантів.  

 

Через 30 діб після початку експерименту ендотеліоцити гемокапілярів 

міжкоміркових перегородок характеризуються  звичайною формою з 

потовщеною центральною і витонченою периферійною частиною. У 

потовщеній частині розміщуються ядро овальної або кулястої форми з 

неглибокими інвагінаціями нуклеолеми. Гранули хроматину в основному 

рівномірно розподілені по всій площі ядра. Інколи спостерігаються деякі  
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Рис. 5.6. Динаміка змін показників об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ 

типу після дії аерополютантів. 

 

 

Рис. 5.7. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 30 добу впливу аерополютантів. 

 

клітини з маргінальною локалізацією гранул хроматину. Цитоплазма 

ендотеліоцитів помірної електронно-оптичної щільності. Мітохондрії, складові 

елементи апарату Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки без суттєвих 

ультраструктурних змін. Разом з тим, зустрічаються окремі мітохондрії з 

просвітленим матриксом і дезорганізованими гребенями. У периферійних 
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відділах ендотеліальних клітин визначається збільшення кількості 

мікропіноцитозних пухирців, які розміщуються як по люменальному, так і на 

базальному краях цитоплазми. Базальна мембрана зберігає цілісність на 

всьому протязі. У деяких клітин базальна мембрана локально потовщена. 

Міжендотеліальні контакти не порушені. Зрідка у просвіті окремих 

гемокапілярів можна помітити поодинокі тромбоцити без явищ агрегації та 

адгезії (рис. 5.8). 

В інтерстиційній тканині, на даний період дослідження, суттєвих 

ультраструктурних змін не визначається. 

Через 30 діб в альвеолах відмічається підвищення кількості АМ, у 

порівнянні з контрольною групою, до 4,34±0,72 (Р<0,001, табл.5.1).  

 

 

 

Рис. 5.8. Ультраструктурна організація гемокапіляра альвеолярної стінки 

через 30 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х12000. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – периферійна частина ендотеліоцита, 

3 – тромбоцит, 4 – просвіт альвеоли. 
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Таблиця 5.1 

Кількість альвеолярних макрофагів у легеневій тканині білих щурів 

при дії аерополютантів. 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль M±m 2,08±0,78 2,26±0,75 2,26±0,72 

Дослід 
M±m 4,34±0,72 5,46±0,68 4,22±0,68 

Р <0,001 <0,001 <0,001 

 

Серед популяції макрофагальних елементів переважають клітини з 

ознаками підвищеної функціональної активності. У багатьох АМ ядра 

неправильної форми з нуклеоплазмою середньої електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину переважно рівномірно розміщені по всій площі 

ядра. Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. У навколоядерній зоні 

визначається апарат Гольджі який представлений дрібними пухирцями та 

вакуолями. Гранулярна ендоплазматична сітка складається з розширених 

цистерн із ніжноволокнистим осміофільним вмістом (рис. 5.9).  

На зовнішній поверхні останніх відмічаються чітко виражені рибосоми. У 

цитоплазмі АМ спостерігається велика кількість мітохондрій різної величини і 

форми з матриксом помірної електронно-оптичної щільності, добре виражений 

лізосомальний апарат, а також фагосоми гетерогенні за будовою, формою і 

розмірами. У деяких альвеолярних макрофагах у складі фагосом 

спостерігаються пластинчасті тільця. 

На даному етапі дослідження відмічається зниження функціональної 

активності сурфактанту легень, у порівнянні з контрольною групою, про що 

свідчить підвищення ПНmin поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних 

змивів легень до 15,24±0,03 мН/м (Р<0,01, табл. 5.2) та  ПНmax до 42,74±0,13 

(Р<0,01, табл. 5.3) при цьому індекс стабільності залишається високим (табл. 

5.4). 
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Рис. 5.9. Субмікроскопічні зміни альвеолярного макрофага через 30 діб 

після дії аерополютантів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 5 – лізосома, 6 – фагосома. 

 

 

Таблиця 5.2 

Показники мінімального поверхневого натягу (ПНmin, мН/м) 

поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень при дії 

аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 14,92±0,08 15,12±0,08 14,98±0,03 

Дослід  
M±m 15,24±0,03 21,84±0,15 17,72±0,11 

Р <0,01 <0,001 <0,001 
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Таблиця 5.3 

Показники максимального поверхневого натягу (ПНmax, мН/м) 

поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень при дії 

аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 40,68±0,47 41,88±0,16 42,68±0,09 

Дослід  
M±m 42,74±0,13 46,70±0,36 42,00±0,28 

Р <0,01 <0,001 <0,05 

 

Таблиця 5.4 

Показники індексу стабільності поверхнево-активної фракції 

бронхоальвеолярних змивів легень при дії аерополютантів 

Групи тварин 
Статистичний 

показник 

Період спостереження 

30 діб 60 діб 90 діб 

Контроль  M±m 0,93±0,001 0,94±0,001 0,96±0,001 

Дослід  
M±m 0,95±0,002 0,73±0,005 0,81±0,006 

Р <0,001 <0,001 <0,001 

 

5.2. Структурна організація альвеолярної стінки та активність  

                сурфактанту легень через 60 діб після дії атмосферних  

                забруднювачів 

 

При мікроскопічному дослідженні проведеному через 60 діб після 

початку експерименту у респіраторному відділі легень спостерігається 

розширення альвеолярних ходів та альвеол із значним скупченням в останніх 

альвеолярних макрофагів. При цьому визначається також виражене 

повнокрів’я судин (рис. 5.10). 

Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єра легень, 

через 60 діб після дії аерополютантів, характеризуються вираженими явищами  
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Рис. 5.11. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита І типу через 60 діб після 

дії аерополютантів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – цитоплазма. 

 

Складові компоненти апарату Гольджі і гранулярної ендоплазматичної 

сітки різко розширені. У деяких клітинах цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки вакуолізовані і фрагментовані. При цьому кількість 

зв’язаних з мембранами рибосом закономірно зменшується в деяких ділянках 

так сильно, що можна говорити про своєрідну дегрануляцію мембран 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Звертає на себе увагу поява в А-І великих 

поодиноких вакуоль із вмістом низької електронно-оптичної щільності. В 

окремих А-І визначаються вітрилоподібні випинання плазматичної мембрани, 

направлені в просвіт альвеоли. Зустрічаються також зони з локальним 

руйнуванням цитолеми периферійних відділів А-І. Базальні мембрани 

потовщені з нечіткими контурами. Між ними і периферійною частиною А-І 

виявляються електроннопрозорі ділянки, що свідчить про розвиток 

субепітеліального набряку, який   призводить до десквамації клітин і 

супроводжується оголенням базальної мембрани. В цих випадках у просвіті 
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альвеол спостерігаються фрагменти зруйнованих внутрішньоклітинних 

структур альвеолоцитів І типу.  

Явища гіпергідратації, на даний період дослідження, прогресують і в 

альвеолоцитах ІІ типу. Різні зміни виявляються з боку ядер. Так, в одних 

випадках визначаються ядра, збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької 

електронно-оптичної щільності, в інших – зменшені за розмірами, з 

нуклеоплазмою високої електронно-оптичної щільності. У навколоядерній 

зоні спостерігається набряк та дезорганізація складових компонентів апарату 

Гольджі. Мітохондрії набряклі з просвітленим матриксом, простір між 

гребенями розширений. Інколи спостерігається вогнищева деструкція 

гребенів, фрагментація і руйнування внутрішньої перетинки мітохондрій. 

Канальці і цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки різко розширені. 

Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. Поряд з цим 

відмічається фрагментація мембран гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Значна частина пластинчастих тілець частково заповнена фосфоліпідним 

матеріалом. Апікальна поверхня альвеолоцитів ІІ типу виглядає згладженою за 

рахунок зменшення на ній кількості мікроворсинок (рис.5.12). 

Визначаються також альвеолоцити ІІ типу зі збільшеними в об’ємі 

пластинчастими тільцями. Останні характеризуються наявністю нерівномірних 

електронносвітлих проміжків між бімембранними осміофільними пластинами 

(рис. 5.13). 

Інколи на місці пластинчастих тілець відмічаються вакуолі із залишками 

мембран. В окремих альвеолах можна помітити альвеолоцити ІІ типу, які 

звертають на себе увагу гігантськими, неправильної форми порожнинами (рис. 

5.14). Останні представляють собою різко розширені цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки із слабо осміофільним вмістом всередині. Ядра таких 

клітин збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину концентруються поблизу ядерної оболонки. 

Нуклеолема утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір                    

різко розширений. Мітохондрії кулястої форми, збільшені за об’ємом з  
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Рис. 5.12. Ультраструктурні зміни альвеолоцита ІІ типу через 60 діб після 

дії атмосферних забруднювачів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна 

ендоплазматична сітка,  5 – пластинчасті тільця. 

 

Рис. 5.13. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита ІІ типу через 60 діб 

після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400.  

Позначення: 1 – мітохондрії, 2 – гранулярна ендоплазматична сітка, 3 – 

пластинчасті тільця, 4 – мікроворсинки, 5 – ядро, 6 – просвіт альвеоли. 
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Рис. 5.14. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу через 60 діб після дії 

атмосферних забруднювачів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х12000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 5 – пластинчасті тільця. 

 

дезорієнтованими вкороченими гребенями. Має місце також часткова 

деструкція мітохондрій, які втрачають чітко окреслену структуру зовнішньої і 

внутрішньої перетинок.  Цистерни апарату Гольджі вакуолярно розширені з 

ніжноволокнистим та осміофільним вмістом у просвіті. Пластинчасті тільця 

різної величини і форми, виявляються переважно в апікальній частині 

цитоплазми. Базальна мембрана в багатьох місцях потовщена з нечіткими 

контурами. Кількість мікроворсинок на апікальній поверхні альвеолоцитів ІІ 

типу різко зменшена. У деяких А-ІІ відмічається деструкція плазмолеми, яка 

призводить до виходу внутрішньоклітинних структур у просвіт альвеоли. 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець зменшуються до 

(5,85±0,23)% (контроль – (6,20±0,17)%, Р>0,05) (див. рис. 5.5). Аналогічні 
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зміни відмічаються і зі сторони альвеолоцитів ІІ типу, об’ємна щільність яких 

становить (59,91±1,25)% (контроль – (60,54±0,73)%, Р>0,05) (див. рис. 5.6).  

Між показниками об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу та 

пластинчастими тільцями існують недостовірні прямі слабкі зв'язки rs=0,04 

(Р=0,8724) (рис. 5.15). 

 

 

Рис. 5.15. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 60 добу впливу аерополютантів. 

 

На даний період дослідження зміни з боку інтерстицію проявляються 

пониженням електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної 

тканини та розпушенням волокнистих структур набряковою рідиною 

(рис.5.16). 

Інтерстиційний набряк особливо виражений у місцях, що прилягають до 

ділянок із порушеною цілісністю ендотеліоцитів гемокапілярів. 

Через 60 діб після дії забруднювачів атмосферного повітря зміни в 

гемокапілярах міжальвеолярних перегородок значно посилюються. У просвіті 

деяких гемокапілярів визначається агрегація та адгезія лейкоцитів і 

тромбоцитів (рис. 5.17).   
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Рис. 5.16. Субмікроскопічні зміни альвеолярної стінки через 60 діб після 

дії аерополютантів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – просвіт капіляра, 3 – інтерстицій, 4 – 

еритроцит,  5 – ендотеліоцит, 6 – альвеолоцит ІІ типу. 

 

Рис. 5.17. Ультраструктурні прояви агрегації та адгезії лейкоцитів і 

тромбоцитів у гемокапілярах альвеолярної стінки через 60 діб після дії 

атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 –просвіт капіляра, 3 –периферійна частина 

ендотеліоцита, 4 – лейкоцит, 5 – тромбоцит, 6 – еритроцит.  
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Цитоплазма ендотеліальних клітин характеризується низькою 

електронно-оптичною щільністю. Внаслідок випинань та вдавлень 

нуклеолеми, ядра ендотеліоцитів неправильної форми. Нуклеоплазма з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності і маргінальною агрегацією 

гранул хроматину (рис.5.18).  

 

Рис. 5.18. Ультраструктурна організація гемокапіляра 60 діб після дії 

аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 –ядро ендотеліоцита, 3 –периферійна 

частина ендотеліоцита, 4 – просвіт альвеоли.  

 

Навколоядерний простір розширений. Деякі мітохондрії набряклі, з 

поодинокими редукованими гребенями, інші вакуольно трансформовані, 

зберігають лише зовнішню мембрану. Поряд з розширеними компонентами 

апарату Гольджі спостерігається   фрагментація мембран гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Кількість рибосом на мембранах останньої різко 

зменшена. При цьому, рибосоми вільно розміщуються в цитоплазмі або 

групуються у полісомальні розетки. У периферійних  зонах ендотеліоцитів 

визначаються як малі, так і великі  мікропіноцитозні пухирці. Нерідко має 
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місце злиття мікровезикул з утворенням великих вакуоль або  

трансендотеліальних каналів. На люменальній поверхні помітні тонкі 

маргінальні  складки без’ядерних ділянок цитоплазми, які виступають у 

просвіт гемокапілярів. У деяких гемокапілярах відмічаються порушення 

цілісності  люменальної мембрани ендотеліоцитів, а іноді їх десквамація у 

просвіт мікросудини  з оголенням базальної мембрани. Разом з тим, у просвіті 

гемокапілярів визначаються еритроцитарні агрегати (рис.5.19).  

 

 

 

Рис. 5.19. Еритроцитарні агрегати у просвіті гемокапіляра  стінки 

альвеоли через 60 діб після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – просвіт альвеоли, 3 – еритроцит. 

 

Внаслідок  набряку ендотеліоцитів та агрегації форменних елементів 

крові відмічається  звуження гемокапілярів. Базальна мембрана в багатьох 

ділянках потовщена з нечіткими контурами. Незважаючи на прогресуючий 

характер змін, спостерігаються гемокапіляри міжальвеолярних перегородок з 

ультраструктурою, типовою для інтактних тварин. У цитоплазмі 

ендотеліоцитів таких гемокапілярів ядра овальної форми, з незначними 
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вдавленнями і випинаннями ядерної оболонки. Гранули хроматину рівномірно 

розміщені по всій нуклеоплазмі. У зоні органел розміщуються складові 

елементи апарату Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки, мітохондрії. 

У периферійній зоні ендотеліальних клітин спостерігається збільшена 

кількість мікропіноцитозних пухирців та вакуоль. Структура 

міжендотеліальних контактів збережена. 

З продовженням експерименту (60 діб), кількість альвеолярних 

макрофагів значно збільшена, у порівнянні з контролем, і становить 5,46±0,68 

(P<0,001, див.табл.1). Субмікроскопічно спостерігається значна гетерогенність 

макрофагальних елементів (рис. 5.20).  

 

 

 

Рис. 5.20. Ультраструктурна гетерогенність альвеолярних макрофагів 

через 60 діб після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х4000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро АМ, 3 – лізосоми, 4 – фагосоми.  

 

Відмічаються клітини з дистрофічними і деструктивними змінами. Ядра 

клітин збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії збільшенні в 
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об’ємі з поодинокими фрагментовими гребенями. Поряд з розширеними 

складовими елементами АГ визначається фрагментація мембран ГЕС. 

Кількість рибосом на мембранах останньої різко зменшена. У багатьох 

фагосомах визначаються пластинчасті тільця і фрагменти зруйнованих клітин. 

Відмічається також зменшення числа лізосом. Наростання змін у 

внутрішньоклітинних органелах супроводжується зменшенням електронної 

щільності цитоплазматичного матриксу. Інколи в альвеолах спостерігається 

значне скупчення альвеолярних макрофагів, які контактують за допомогою 

пальцеподібних відростків, утворюючи між собою цитоплазматичні містки. 

Крім цього, у деяких альвеолах серед макрофагальних елементів можна 

помітити АМ з гігантськими фагосомами, що містять фрагменти зруйнованих 

клітин (рис. 5.21). 

 

 

Рис. 5.21. Субмікроскопічні зміни альвеолярних макрофагів через 60 діб 

після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – ядро АМ, 3 – мітохондрії, 4 – лізосома, 5 

– фагосома.  
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Цитоплазма таких АМ низької електронно-оптичної щільності. Ядра 

неправильної форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою. Ядерна оболонка має 

звивисті контури та утворює глибокі інвагінації. У цитоплазмі визначаються 

поодинокі мітохондрії з матриксом низької електронно-оптичної щільності і 

редукованими гребенями. Складові елементи гранулярної ендоплазматичної 

сітки фрагментовані. Кількість лізосом різко зменшена. Разом з тим 

спостерігаються клітини з ознаками активного фагоцитозу. Особливістю їх 

ультраструктури є велика кількість лізосом та фагосом у цитоплазмі. Серед 

фагоцитованого матеріалу визначаються пластинчасті кільця, фрагменти 

зруйнованих клітин. Ядра АМ овальної форми з дрібнозернистою 

нуклеоплазмою, середньої електронно-оптичної щільності. Нуклеолема 

утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії різної величини і форми. Складові 

елементи апарату Гольджі і гранулярної ендоплазматичної сітки помірно 

розширені.  

У даний період дослідження спостерігається виражене пригнічення 

сурфактанту легень. Про значне зниження поверхнево-активних властивостей 

СЛ свідчить підвищення ПНmin поверхнево-активної фракції до 21,84±0,15 

мН/м (у контролі – 15,12±0,08 мН/м; Р<0,001), (див. табл. 5.2),  ПНmax до 

46,70±0,36 (у контролі – 41,88±0,16 мН/м; Р<0,001), (див. табл. 5.3), при 

одночасному зменшенні індексу стабільності з 0,94±0,001 до 0,73±0,005 

(Р<0,001, див. табл. 5.4). 

 

5.3. Структурні зміни респіраторного відділу легень та активність  

        сурфактанту через 90 діб після дії аерополютантів 

 

При гістологічному дослідженні проведеному через 90 діб після дії 

забруднювачів атмосферного повітря у респіраторному відділі легень 

відмічається помірне розширення альвеолярних ходів та альвеол. Кількість 

альвеолярних макрофагів у просвіті останніх залишається збільшеною (рис. 

5.22). 
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розширеними елементами апарату Гольджі, інколи спостерігається 

фрагментація мембран гранулярної ендоплазматичної сітки. Ядра овальної 

форми, з інвагінаціями нуклеолеми. Як і в попередніх термінах експерименту, 

характерною є наявність в окремих альвеолоцитах І типу вітрилоподібних 

випинань периферійної частини (рис. 5.23).  

 

 

Рис. 5.23. Респіраторний відділ легень білих щурів через 90 діб після дії 

забруднювачів атмосферного повітря. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 1 – вітрилоподібне випинання периферійної частини 

альвеолоцита І типу в просвіт альвеоли (2), 3 – просвіт капіляра, 4 – еритроцит. 

 

Базальна мембрана А-І в деяких ділянках потовщена, з нечіткими 

контурами. Міжклітинні контакти не порушені. Поряд з цим, необхідно 

відмітити, що на даному етапі дослідження в субмікроскопічній морфології 

альвеолоцитів І типу відбуваються зміни, направлені на підвищення їх 

функціональної активності. Такі клітини характеризуються добре розвиненою 

гранулярною ендоплазматичною сіткою, гіпертрофованим апаратом Гольджі, 

збільшеною кількістю мітохондрій, вільних рибосом та полісом. 
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Ознаки набряку і вакуолізації спостерігаються в альвеолоцитах ІІ типу. 

Гіпергідратація призводить до набрякання мітохондрій, які стають збільшені в 

об’ємі і приймають кулясту форму (рис.5.24).  

 

 

Рис. 5.24. Фрагмент А-ІІ через 90 діб після дії аерополютантів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х20000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мітохондрії, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасті тільця. 

 

Матрикс мітохондрій низької електронно-оптичної щільності, гребені 

втрачають свою паралельність, кількість останніх зменшена. Цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки різко розширені і містять дрібно 

гранулярний матеріал. Зона апарату Гольджі представлена дещо розширеними 

цистернами і дрібними гладкими пухирцями. Водночас виявляються зміни 

пластинчастих тілець. У значній частині зрілих пластинчастих тілець 

спостерігаються нерівномірні світлі проміжки між бімембранними 

осміофільними пластинами. Такі тільця набувають неправильної форми і 

виявляються переважно в апікальній частині цитоплазми. Кількість 

мікроворсинок на апікальній поверхні альвеолоцитів ІІ типу зменшена. 
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Поряд з вищевказаними змінами, мають місце компенсаторно-

пристосувальні процеси. Виявляються окремі альвеолоцити ІІ типу з ознаками 

підвищеної функціональної активності (рис.5.25). 

 

Рис. 5.25. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані підвищеної 

функціональної активності через 90 діб після дії атмосферних забруднювачів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – мітохондрії, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – пластинчасті тільця,  5 – мікроворсинки. 

 

У цитоплазмі таких клітин переважають мітохондрії різної величини і 

форми, з помірним електроннощільним матриксом. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки багаті рибосомами, гіпертрофовані. Компоненти 

апарату Гольджі помірно розширені. Разом з тим, необхідно відмітити, що в 
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цитоплазмі А-ІІ визначається також підвищена кількість пластинчастих тілець. 

На апікальній поверхні виявляється значна кількість мікроворсинок. 

Інколи в активно функціонуючих альвеолоцитах ІІ типу можна помітити 

секрецію осміофільного матеріалу (рис.5.26).  При цьому спостерігається 

злиття зовнішньої частини мембрани осміофільного пластинчастого тільця з 

внутрішньою частиною апікальної плазмолеми із наступним вивільненням 

осміофільного матеріалу в просвіт альвеоли. 

 

 

 

Рис. 5.26. Альвеолоцит ІІ типу в стані секреції осміофільного матеріалу 

(1) в просвіт альвеоли через 90 діб після дії аерополютантів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х6400. 

Позначення: 2 – ядро, 3 – мітохондрії, 4 – гранулярна ендоплазматична сітка,  

5 – пластинчасті тільця, 6 – просвіт альвеоли. 

 

Показники об’ємної щільності пластинчастих тілець залишаються 

зменшеними і становлять (6,09±0,15)% (контроль – (6,21±0,36)%, Р>0,05) (див. 

рис. 5.5). Аналогічні зміни відмічаються і зі сторони альвеолоцитів ІІ типу, 
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об’ємна щільність яких становить (59,17±1,11)% (контроль – (61,64±3,76)%, 

Р>0,05) (див. рис. 5.6).  

Між показниками об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу та 

пластинчастими тільцями, на даний період експерименту, існують прямі 

сильні зв'язки rs=0,87 (Р=0,0001) (рис. 5.27). 

 

 

Рис. 5.27. Кореляційні зв'язки між об’ємною щільністю альвеолоцитів ІІ 

типу та пластинчастими тільцями на 90 добу впливу аерополютантів. 

 

Зміни в ультраструктурній організації інтерстицію характеризується 

розвитком в окремих ділянках помірного локального набряку в основній 

речовині сполучної тканини стінки альвеоли. Серед набряклої основної 

речовини спостерігаються фібробласти із підвищеною кількістю колагенових 

волокон (рис.5.28).  

Ядра фібробластів неправильної форми з дрібнозернистою 

нуклеоплазмою середньої електронно-оптичної щільності та інвагінаціями 

нуклеолеми. Гранули хроматину, в основному, рівномірно розподілені по 

каріоплазмі. Навколоядерний простір місцями розширений. У цитоплазмі 

відмічається значна кількість мітохондрій помірної  електронно-оптичної 

щільності. Складові компоненти апарату Гольджі і гранулярної 

ендоплазматичної сітки дещо розширені.  

Альвеолоцити ІІ типу 
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Рис. 5.28. Фрагмент фібробласта міжальвеолярної перегородки із 

підвищеною кількістю колагенових волокон через 90 діб після дії атмосферних 

забруднювачів. 

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х16000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 –колагенові волокна. 

 

Через 90 діб після дії аерополютантів явища  гіпергідратації в 

ендотеліальних клітинах  гемомікроциркуляторного русла  продовжують 

зберігатися, але менше виражені ніж на попередньому етапі експерименту. У 

просвіті деяких гемокапілярів  спостерігається адгезія лейкоцитів (рис. 5.29). 

Ядра ендотеліоцитів округлої форми з інвагінаціями ядерної оболонки. 

Нуклеоплазма з матриксом слабої електронно-оптичної щільності і 

маргінальною агрегацією гранул хроматину. Навколоядерний простір місцями 

розширений. Мітохондрії збільшені за об’ємом з  дезорганізацією гребенів. 

Складові елементи апарату Гольджі і гранулярної ендоплазматичної сітки 

помірно або різко розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої 

зменшена. Подекуди має місце фрагментація мембран гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Базальна мембрана потовщена, нечітка. Як і на  
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Рис. 5.29. Ультраструктурна організація гемокапілярів альвеолярної 

стінки через 90 діб після дії аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х9600. 

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – еритроцит, 3 – лейкоцит, 4 – 

периферійна частина ендотеліоцита, 5 – просвіт альвеоли.  

 

попередньому етапі дослідження, на люменальній поверхні плазмолеми 

окремих ендотеліальних клітин відмічаються її вітрилоподібні випинання. У 

периферійних ділянках ендотеліоцитів визначається велика кількість 

мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. Міжендотеліальні контакти без 

суттєвих змін. Інколи зустрічаються також окремі гемокапіляри з 

еритроцитарними агрегатами (рис. 5.30). 

Разом з тим, відмічається значна кількість гемокапілярів міжкоміркових 

перегородок, субмікроскопічна організація яких мало чим відрізняється від 

ультраструктури кровоносних капілярів інтактних тварин. 

Через 90 діб після початку експерименту кількість АМ залишається 

збільшеною, у порівнянні з контрольною групою, і становить 4,22±0,68 

(Р<0,001), проте, у порівнянні з попереднім терміном експерименту, вона 
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Рис. 5.30. Респіраторний відділ легень через 90 діб після дії 

аерополютантів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – просвіт гемокапіляра, 3 – 

еритроцит, 4 – альвеолоцит ІІ типу, 5 – периферійна частина альвеолоцита І 

типу.  

 

зменшена (див.табл.1). Аналіз ультраструктури альвеолярних макрофагів, 

проведений на даний період дослідження, виявив значний поліморфізм 

популяції цих клітин. В одних АМ відмічається активний фагоцитоз, в інших 

спостерігаються ознаки вираженої секреторної активності. Разом з тим 

зустрічаються АМ із незначною кількістю лізосом і матриксом слабкої 

електронно-оптичної щільності (рис.5.31). Ядра таких клітин в одних випадках 

збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності, в інших – зменшені за розмірами з нуклеоплазмою високої 

електронно-оптичної щільності. Мітохондрії набряклі з поодинокими 

короткими гребенями. Ознаки деструкції спостерігаються і в складових 

елементах апарату Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки. У 
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цитоплазмі міститься незначна кількість лізосом і фагосом. У складі фагосом, 

крім пластинчастих тілець відмічаються фрагменти зруйнованих клітин. 

Інколи можна помітити поодинокі АМ з численними ліпідними включеннями. 

Пригнічення функціональної активності сурфактанту легень 

спостерігається і на даному етапі дослідження, про що свідчить підвищення 

ПНmin поверхнево-активної фракції до 17,72±0,11 мН/м (у контролі – 

14,98±0,03 мН/м; Р<0,001), (див. табл. 5.2),  ПНmax до 42,00±0,28 (у контролі – 

42,68±0,09 мН/м; Р<0,05), (див. табл. 5.3), при одночасному зменшенні індексу 

стабільності з 0,96±0,001 до 0,81±0,006 (Р<0,001, див. табл. 5.4). 

 

 

 

Рис. 5.31. Ультраструктурні зміни альвеолярних макрофагів через 90 діб 

після дії атмосферних забруднювачів.  

Електронна мікрофотографія. Збільшення: х8000. 

Позначення: 1 – просвіт альвеоли, 2 – просвіт капіляра, 3 – ядро альвеолярного 

макрофага, 4 – мітохондрії, 5 – лізосома, 6 – фагосома, 7 – гранулярна 

ендоплазматична сітка.  

 

Таким чином, проведені гістологічні та електронномікроскопічні 
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дослідження через 30 діб після дії аерополютантів показали, що в 

респіраторному відділі легень спостерігаються в основному реактивні зміни, 

які проявляються збільшенням кількості альвеолярних макрофагів у 

порівнянні з контролем в 2,1 раза (Р<0,001). Через 60 діб після дії 

аерополютантів у респіраторному відділі легень відмічаються максимальні 

зміни, які характеризуються набряком альвеолоцитів І, ІІ типів ендотеліоцитів 

гемокапілярів і альвеолярних макрофагів. Між показниками об’ємної 

щільності  пластинчастих тілець і об’ємної щільності альвеолоцитів ІІ типу 

існують прямі слабкі кореляційні зв’язки, які становлять rs=0,04 (Р=0,8724). 

Функціональна активність сурфактанту легень значно знижена, про що 

свідчить підвищення мінімального поверхневого натягу поверхнево-активної 

фракції бронхоальвеолярних змивів до 21,84±0,15 мН/м (у контролі – 

15,12±0,08 мН/м; Р<0,001), при одночасному зменшенні індексу стабільності з 

0,94±0,001 до 0,73±0,005 (Р<0,001). 

Тривала дія аерополютантів (90 діб) супроводжується розвитком як 

дистрофічно-деструктивних змін так і компенсаторно-пристосувальних 

процесів. Пригнічення функціональної активності сурфактанту легень, у 

порівнянні з контрольною групою, продовжує залишатися і на даному етапі 

експерименту. 

Основні положення даного розділу викладені у наступних наукових 

працях [ 52, 53, 54, 116, 117, 120, 259]. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

 

На сьогодні проблема несприятливого впливу факторів навколишнього 

середовища на стан здоров’я населення набуває все більшої актуальності. 

Радикальні зміни, що сталися протягом останнього півстоліття у хімічному 

оточенні людини, створюють принципово нову екологічну ситуацію, що час 

від часу набуває катастрофічного характеру і у будь-якому разі загрожує 

поширенням екозалежної патології [16, 35, 63, 149, 150, 162, 164]. За умов 

прогресування техногенної денатурації довкілля одним із пріоритетних 

наукових напрямків залишається вивчення особливостей та механізмів 

комбінованої дії таких поширених аерополютантів, як діоксиди сірки, азоту, 

вуглецю, бензпірену, пилу, оксидів вуглецю, азоту, формальдегіду [61, 72, 80, 

107, 124]. Атмосферне повітря є провідним об’єктом довкілля, з яким 

пов’язана найбільша частина ризиків для здоров’я [45, 58, 66, 74, 82, 91, 122]. 

Аерогенний шлях впливу токсичних речовин традиційно належить до 

найнебезпечніших через анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи 

[135]. 

При аналізі впливу чинників довкілля на здоров’я населення за ступенем 

хімічної небезпеки для людини перше місце посідає забруднення 

атмосферного повітря. Слід зазначити, що більшість ксенобіотиків (53,3%) 

проникає в організм інгаляційним шляхом через органи дихання, які не мають 

такого захисного бар’єра як шлунково-кишковий тракт. Необхідно також 

відмітити, що за добу у легені потрапляє більше 10000 л повітря, а кількість 

рідини, що потрапляє в шлунок – 1,5 л [149]. У зв’язку з цим організм людини 

більш чутливий до токсичних речовин, які попадають у нього через легені. 

На сьогодні приблизно 17 млн. чол., тобто 34% населення країни підпадає 

під вплив хімічних забруднювачів атмосферного повітря, в концентраціях 

вищих за гранично допустимі концентрації. Майже по всіх містах України 
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спостерігається забруднення аерополютантами в концентраціях, що в 2-5 разів 

вище ГДК, а по деяким показникам (бензпірен) перевищення ГДК сягає до 10 

разів [59]. Тому цілком зрозуміло, що забруднення повітряного басейну є 

однією з основних причин у розвитку хвороб органів дихання. Як свідчать 

літературні дані [69, 84, 215,  216] особлива роль у розвитку захворювань 

органів дихання належить морфо-функціональному стану респіраторного 

відділу легень.  

У зв’язку з вищезазначеним, нами було проведене комплексне дослідження 

ультраструктурної організації компонентів АГБ та активності СЛ, що має 

важливе значення для встановлення механізмів розвитку легеневої патології при 

дії забруднювачів атмосферного повітря. 

Проведений електронномікроскопічний аналіз показав, що у щурів, які 

знаходилися в екологічно чистій зоні, стінка альвеоли має типову для інтактних 

тварин структуру. До її складу входять А-І, ІІ типів, ендотеліоцити 

гемокапілярів, що розміщені на власній базальній мембрані, між якими 

знаходиться інтерстицій. Значну частину альвеолярної поверхні займають 

альвеолоцити І типу. За даними деяких авторів, вони займають до 97% 

альвеолярної поверхні [44]. При електронномікроскопічному дослідженні у них 

виділяються дві ділянки: центральна - потовщена і периферійна - витоншена. В 

центральній ділянці знаходиться ядро, яке займає більшу частину цитоплазми, 

мітохондрії, гранулярна ендоплазматична сітка та апарат Гольджі, який 

визначається надзвичайно рідко. На альвеолярній поверхні розміщуються 

поодинокі мікроворсинки, що сприяє збільшенню загальної площі контакту 

альвеолоцитів І типу з повітрям. Характерною особливістю ультраструктурної 

організації А-І є наявність стоншеної периферійної частини, що поширюється 

від ядра на відносно великі відстані. Ці частини цитоплазми можуть також 

переходити через пори Кона і вистеляти стінки поряд розміщених альвеол. Це 

справляє враження існування на альвеолярній поверхні так званих без'ядерних 

цитоплазматичних пластин [44]. За результатами власних спостережень, 

стоншена периферійна частина цитоплазми А-І багата мікропіноцитозними 
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пухирцями, безпосередньо приймає участь у формуванні найтонших "робочих" 

відділів аерогематичного бар'єра. До складу АГБ відноситься без'ядерна 

периферійна частина ендотеліоцитів гемокапілярів, яка теж багата 

мікропіноцитозними пухирцями. У даних відділах аерогематичного бар'єра 

базальні мембрани альвеолоцитів І типу та ендотелію гемокапілярів іноді так 

тісно прилягають одна до одної, що мають вигляд однієї загальної мембрани, 

що співпадає з даними інших авторів [44]. Саме у цих тонких відділах АГБ 

відбувається активний газообмін. Наявність великої кількості 

мікропіноцитозних пухирців у периферійних відділах альвеолоцитів і типу та 

ендотеліоцитів гемокапілярів свідчить про активний газообмін та обмін 

речовин. До складу аерогематичного бар'єра входить також сурфактантна 

плівка, що вкриває альвеоли зсередини, синтез і секреція якої здійснюється 

альвеолоцитами II типу [17, 44, 98]. 

Значний інтерес представляють результати, отримані нами при вивченні 

альвеолоцитів II типу. Це унікальні клітини, які характеризуються своєю 

специфічною мікроанатомією. Вони розміщуються поодиноко або групами по 

2-3 клітини в заглибленнях альвеолярної поверхні. Найбільш характерною 

особливістю альвеолоцитів II типу є наявність у них пластинчастих тілець, 

серед яких, крім добре розвинених зрілих форм зустрічаються молоді тільця 

невеликих розмірів із гомогенною структурою осміофільного матеріалу. 

Основна кількість ПТ розміщується у навколоядерній зоні та апікальній частині 

цитоплазми.  

Як стверджує ряд авторів, у пластинчастих тільцях відбувається 

депонування фосфоліпідів [17, 44, 85, 102], які є основним структурним 

компонентом поверхнево-активної вистилки альвеол сурфактанту. Згідно 

наших результатів досліджень, між об'ємною щільністю пластинчастих тілець і 

об'ємною щільністю альвеолоцитів II типу легень у тварин, які знаходилися в 

екологічно чистій зоні існує прямий сильний кореляційний зв'язок (rs = 0,85–

0,89; Р<0,001). 
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Крім пластинчастих тілець, у цитоплазмі альвеолоцитів II типу 

виявляються мультивезикулярні тільця, що представляють собою групу 

пухирців, оточених спільною одинарною мембраною. Вони локалізуються 

частіше в ділянці апарату Гольджі і є попередниками у формуванні 

пластинчастих тілець [44, 85, 102]. 

Надзвичайно рідко вдається спостерігати секрецію осміофільного 

матеріалу в просвіт альвеоли. Як зазначають дослідники, процес виходу 

поверхнево-активного матеріалу з альвеолоцитів II типу відбувається 

здебільшого у вечірній і нічний час [44]. Враховуючи, що іннервація легень 

здійснюється, крім інших нервів, гілками блукаючого нерва, вплив якого 

підвищується в нічний час, можна допустити, що збільшення синтезу і секреції 

сурфактанту легень альвеолоцитами II типу пов'язано з посиленням тонусу 

блукаючого нерва. Морфологічними ознаками секреції поверхнево-активного 

матеріалу альвеолоцитами II типу є нерівність їхньої поверхні, наявність на ній 

численних випинань і кратероподібних впадин. Одночасно в стані секреції 

може знаходитися 50-75% альвеолоцитів II типу. У цьому процесі приймає 

участь актин мікрофіламентів і мікротубули. У просвіті альвеол відбувається 

«розкручування» мембран ПТ з формуванням у гіпофазі впорядкованих 

мембранних утворень сурфактанту. Допускається, що власне тут білки 

вбудовуються в мембрани сурфактанту, забезпечуючи стабільність 

ультраструктури поверхнево-активного шару на межі повітря - рідина [85, 102, 

128].  

Серед компонентів аерогематичного бар'єра важливе місце займає 

ендотелій гемокапілярів. При субмікроскопічному дослідженні в ньому 

виділяється навколоядерна потовщена зона і периферійна стоншена частина.  

Найбільш численними структурами ендотеліоцитів є мікропіноцитозні 

пухирці, які у великій кількості відмічаються у периферійних відділах. 

Стоншена периферійна частина цитоплазми ендотеліальних клітин разом із 

периферійною частиною альвеолоцитів І типу приймає участь у формуванні 

«робочих» відділів аерогематичного бар'єра [44]. 
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У тісному зв'язку з елементами аерогематичного бар'єра перебувають 

альвеолярні  макрофаги.  Використання  електронномікроскопічного методу 

дозволило не тільки вивчити деталі субмікроскопічної будови альвеолярних 

макрофагів, але й показати їх співвідношення із складовими компонентами 

міжальвеолярної перегородки. Нами встановлено, що альвеолярні макрофаги 

можуть знаходитися в просвіті альвеоли або на її поверхні, безпосередньо в 

рідкому шарі - гіпофазі, що узгоджується з даними інших дослідників [44]. При 

цьому тіло альвеолярних макрофагів розміщується в потовщених ділянках 

гіпофази, а його тонкі цитоплазматичні відростки поширюються на поверхні 

альвеолярного епітелію, інколи на значні відстані. Базальна поверхня 

альвеолярних макрофагів тісно прилягає до альвеолоцитів, а апікальна – до 

сурфактанту. Очевидно, таке різноманітне мікрооточення (альвеолоцити І, II 

типу, фібробласти, сурфактант), з якими AM вступають в контакт у процесі 

міжклітинних взаємодій, може суттєво впливати на їх функціональний стан. 

Встановлено, що сурфактантний протеїн-А може зв'язуватися із альвеолярними 

макрофагами і стимулювати продукцію останніми активних форм кисню: 

супероксидного аніону, синглетного кисню, гідроксильного радикалу, 

гіпохлориду, а також фагоцитарну активність і хемотаксис [77, 94, 154, 204, 219, 

224]. Крім цього, сурфактант змінює рівень секреції AM цитокінів - 

інтерлейкінів 1, 6, 8, фактору некрозу пухлин. В свою чергу, ІЛ-1 один із тих 

макрофагальних цитокінів, який регулює функціональну здатність фібробластів 

до синтезу колагену [37, 90, 94, 186, 225]. Характерною ультраструктурною 

особливістю альвеолярних макрофагів є наявність в їх цитоплазмі лізосом та 

фагосом. Згідно літературних даних [77, 94, 128, 154, 220], лізосоми містять 

цілий спектр гідролітичних ферментів: кислу фосфатазу, глюкуронідазу, 

галактозидазу, арилсульфатазу, катепсин, неспецифічну естеразу, кислу 

дезоксирибонуклеазу, еластазу, колагеназу, лізоцим, фосфоліпазу та ряд інших 

ферментів, які активуються при фагоцитозі. З функціональної точки зору, 

альвеолярні макрофаги можуть знаходитись в двох станах - спокою і 

активованому. У нормі в активованому стані перебуває незначна кількість AM. 
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Активація лізосомного апарату альвеолярних макрофагів свідчить про 

функціональну мобілізацію цих клітин у відповідь на появу в альвеолі 

подразнюючого фактора [20, 64, 129, 198]. Фагоцитоз є основною функцією 

AM, що забезпечує, перш за все, природний механізм захисту альвеолярної 

поверхні від забруднення. Однак, функція захисту легень від забруднення для 

альвеолярних макрофагів є неєдиною. Отримані нами результати показали 

наявність в цитоплазмі AM фагоцитованих пластинчастих тілець, що дає 

підставу стверджувати про важливу роль альвеолярних макрофагів в утилізації 

сурфактанту. Деякі автори вважають [85, 98], що в тих випадках, коли має місце 

надлишкове утворення сурфактанту або зміни функціонального стану клітин 

легень, альвеолярним макрофагам належить значна доля в катаболізмі цієї 

субстанції. За даними інших дослідників [44, 85, 98], біля 50% тотального 

альвеолярного кліренсу сурфактанту здійснюється альвеолярними 

макрофагами. У ряді публікацій наведено дані про гістохімічне виявлення у 

цитоплазмі AM високих концентрацій жирних кислот, холестерину і особливо 

фосфоліпідів, серед яких переважає фосфатидилхолін – основний компонент 

сурфактанту, що свідчить про участь AM у регуляції ліпідного обміну. Така 

поліфункціональність альвеолярних макрофагів дозволяє їх характеризувати як 

"клітини на всі випадки життя" (cells for all seasons) [19, 44, 85, 98, 193, 240]. 

Особлива увага нами приділена вивченню морфофункціонального стану 

компонентів аерогематичного бар'єра легень при дії аерополютантів. 

Встановлено, що на першому етапі дослідження (30 діб після дії 

атмосферних забруднювачів) зміни в стінці альвеол обумовлені, в основному, 

реактивними та адаптаційними процесами. У периферійних відділах 

альвеолоцитів І типу спостерігається підвищена кількість мікропіноцитозних 

пухирців. Зміни реактивного характеру відмічаються і в ендотеліальних 

клітинах гемокапілярів, що проявляється посиленням процесів мікропіноцитозу, 

формуванням мікроворсинок, мікровиростів на люменальній поверхні, тобто 

підвищенням рухової активності цитоплазматичної мембрани ендотеліоцитів. 

Зміни аналогічного характepy при дії хімічних факторів атмосферного повітря 
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відмічають і ряд інших авторів [17, 44]. При цьому, як вони стверджують, через 

30 діб після дії аерополютантів відбувається адаптація до змінених умов 

мікрооточення. Відомо також, що при тривалому навантаженні, яке не 

перевищує адаптаційних можливостей системи, відповідна структура більш 

активно реагує на нього, збільшуючи індивідуальні адаптаційні можливості, що 

допускається нормою адаптації. Посилення функціональної активності клітин у 

межах розширених адаптаційних можливостей спостерігається за умов тривалої 

інгаляційної дії низьких концентрацій солі свинцю [68]. Підвищення 

функціональної активності визначається нами і в альвеолоцитах II типу, серед 

яких зустрічаються гіпертрофовані форми клітин з високою секреторною 

активністю. При цьому відмічається збільшення їх об'ємної щільності, що може 

відбуватися внаслідок збільшення або кількості, або розмірів цих клітин. 

Наявність гіпертрофованих форм дає підставу вважати, що в даному випадку 

збільшення показника об’ємної щільності альвеолоцитів II типу, в першу чергу, 

обумовлене зміною розмірів клітин. В той же час, показник об'ємної щільності 

пластинчастих тілець в альвеолоцитах II типу, які, за нашими даними, збільшені 

у розмірах, в порівнянні з контролем практично не змінюється (Р> 0,05). 

Незмінність показника об'ємної щільності пластинчастих тілець на фоні 

збільшення показника об'ємної щільності альвеолоцитів II типу вказує на те, що 

в клітинах одночасно збільшуються або розміри, або кількість пластинчастих 

тілець. Тобто основним цитологічним механізмом, який підтримує 

функціональний потенціал сурфактантної системи легень у зміненому 

навколишньому середовищі є гіпертрофія як альвеолоцитів II типу, так і їх 

пластинчастих тілець. 

Особлива увага приділена нами вивченню стану альвеолярних макрофагів, 

які представляють собою одну із найбільш важливих клітинних структур 

захисту легень від несприятливих факторів атмосферного повітря. Результати 

власних спостережень та дані інших дослідників [19, 24, 205] дають підстави 

стверджувати, що альвеолярні макрофаги є одними із найбільш реактивних 

елементів легеневої тканини при дії хімічних забруднювачів атмосферного 
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повітря. На даному етапі дослідження звертає на себе увагу підвищення як 

кількості альвеолярних макрофагів, так і їх функціональної активності. Про 

активацію фагоцитарної функції АМ свідчить збільшення числа лізосом та 

фагосом, які містять різний, в тому числі пластинчастий осміофільний матеріал. 

Такі ж зміни альвеолярних макрофагів описані іншими авторами при дії різних 

шкідливих факторів атмосферного повітря [18, 37, 44, 225]. Завершується 

фагоцитоз продукцією альвеолярними макрофагами цитокінів, особливо 

інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлин-α і гранулоцитарно-макрофагального 

колонієстимулюючого фактора, які стимулюють вихід гранулоцитів із 

кісткового мозку у відповідь на дію екзогенних чинників [77, 154, 204, 220]. 

Важливе значення для здійснення нормального газообміну має стан 

сурфактанту легень, синтез і секреція якого здійснюється альвеолоцитами ІІ 

типу [17, 44, 85]. Компенсаторно-пристосувальною реакцією респіраторного 

відділу легень у відповідь на дію аерополютантів є активація секреції СЛ і 

підвищення функціональної активності А-II. Проте, при порівнянні даних 

електронномікроскопічного дослідження легень із результатами досліджень 

поверхнево-активних властивостей сурфактанту виявляється парадокс: значна 

частина альвеолоцитів ІІ типу, які відповідають за синтез СЛ, знаходиться в 

стані підвищеної функціональної активності, а дані фізичного дослідження 

свідчать про тенденцію до пригнічення поверхневої активності сурфактанту. 

Таке пригнічення може бути обумовлено декількома причинами: по-перше, 

розладом синтезу та секреції ПТ, внаслідок чого й спостерігається накопичення 

їх в цитоплазмі, про що свідчить незмінність об'ємної щільності ПТ на фоні 

збільшення показника об'ємної щільності альвеолоцитів ii типу; по-друге, 

неповноцінністю структурних компонентів сурфактанту - рідкої та мембранної 

фаз, що може бути пов'язано з дефіцитом фосфоліпідів. і зрештою, збільшення 

чисельності альвеолярних макрофагів у просвіті альвеол, однією із функцій 

яких є фагоцитоз надлишкового сурфактанту легень, ймовірно, пов'язано як із 

безпосередньою дією аерополютантів, так і з необхідністю фагоцитозу 

надлишкового СЛ, що продукується в стані підвищеної функціональної 
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активності альвеолоцитами ІІ типу. Як свідчать літературні дані [9, 85, 98], 

високий рівень функціональної активності системи сурфактанту легенів поряд з 

активацією процесів синтезу та секреції основних його компонентів 

супроводжується і значним ростом процесів катаболізму, що вказує про 

спрямованість системи до збереження рівноваги всередині її. 

На 60-у добу дослідження ультраструктурні зміни компонентів 

аерогематичного бар'єра легень характеризуються вираженими явищами 

гіпергідратації. В альвеолоцитах І типу відмічаються вогнищеві просвітлення 

цитоплазми, набряк мітохондрій. Периферійна частина на окремих ділянках 

утворює вітрилоподібні випинання, направлені в просвіт альвеоли. 

Набряк поширюється і на частину альвеолоцитів II типу, в яких 

спостерігається збільшення за об'ємом мітохондрій, розширення елементів 

апарату Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки. Порушується також 

ультраструктура пластинчастих тілець. Зменшується їх кількість та об'ємна 

щільність, що відображається на стані поверхневої активності сурфактанту, яка 

значно знижена, про що свідчить збільшення мінімального і максимального 

поверхневого натягу (Р<0,001) та зменшення індексу стабільності (Р<0,001).  

Явища гіпергідратації відмічаються і в ендотеліальних клітинах 

гемокапілярів. Набряк ендотеліоцитів та агрегація форменних елементів крові 

призводять до звуження просвіту гемокапілярів та погіршення їх перфузійності, 

що супроводжується розвитком дистрофічних і деструктивних змін у клітинах. 

Такі порушення в субмікроскопічній організації компонентів аерогематичного 

бар'єру легень відмічаються також іншими дослідниками при інгаляції низьких 

концентрацій солі свинцю, кадмію [11, 68]. Розвиток вищеописаних 

патологічних процесів вони трактують як наслідок гіпоксії, при якій 

зменшується синтез і секреція ендотеліоцитами оксиду азоту або посилюється 

його інактивація. Останній, як відомо, є одним із найпотужніших ендогенних 

вазодилататорів. Зниження синтезу оксиду азоту, поєднане з дією 

хемотаксичних факторів, посилює накопиченння нейтрофільних лейкоцитів та 

їхньою адгезією до ендотелію. Адгезивна властивість лейкоцитів підвищується 
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також під дією медіаторів запалення, які включають в себе індукцію молекул 

адгезії. Адгезія нейтрофілів із їхньою наступною активацією супроводжується 

експресією адгезивних молекул СД11 і СД18 та інтенсивною продукцією 

активних форм кисню, які здатні не тільки зруйнувати компоненти глікокаліксу, 

але й призводять до деструкції мембранних структур клітин через активацію 

пероксидного окиснення ліпідів [2, 3, 130, 131, 257]. 

Обумовлені дією аерополютантів зміни в мікросередовищі альвеол 

негативно впливають на функціональну активність альвеолярних макрофагів 

[18, 37, 186, 225]. Як показали результати наших спостережень, серед активно-

фагоцитуючих макрофагальних елементів зустрічаються AM із невеликою 

кількістю лізосом, але з великим числом фагосомних вакуоль. Виявлення таких 

макрофагів є ультраструктурним відображенням функціональної 

неповноцінності фагоцитів, на що вказує і ряд інших авторів [44]. Із 

літературних джерел відомо, що AM у процесі фагоцитозу генерують активні 

форми кисню: супероксидний аніон-радикал, пероксид водню, гідроксильний 

радикал, синглетний кисень [94, 205, 219, 220]. Висока здатність альвеолярних 

макрофагів продукувати активні форми кисню, з одного боку, забезпечує 

стерильність альвеол, а з другого боку, надмірне утворення кисневих радикалів 

може привести до дестабілізації мембран самих фагоцитів, оксидантному 

пошкодженню ендотелію і навколишніх тканин [36, 156, 204]. 

Зі збільшенням терміну дослідження (90 діб), явища гіпергідратації в 

компонентах аерогематичного бар'єра продовжують зберігатися, але меншою 

мірою виражені, ніж на попередньому етапі дослідження. Продовжує 

залишатися зменшеною функціональна активність сурфактанту, яка пов'язана 

зі зниженою синтетичною активністю альвеолоцитів II типу, на що вказує 

зменшення в клітинах об’ємної щільності пластинчастих тілець. Зменшенню 

активності СЛ сприяє також поява деяких А-ІІ із гомогенними включеннями 

помірної електронної щільності, що свідчить про перехід таких клітин на 

синтез нейтральних ліпідів і співпадає з даними інших авторів [44]. 

Пригнічення синтезу фосфоліпідів сурфактанту легень на думку вчених [17, 
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85] сприяє посиленню пневмофіброзу та жировій інфільтрації легеневої 

тканини. Поряд із дистрофічно зміненими відмічаються А-ІІ з ознаками 

підвищеної функціональної активності. В активно-функціонуючих А-ІІ 

спостерігається секреція осміофільного матеріалу в просвіт альвеоли. 

Очевидно, вказані зміни направлені на підтримання знижених поверхнево-

активних властивостей СЛ. 

Важливою особливістю ультраструктури аерогематичного бар’єра легень, 

для даного періоду дослідження, є збільшення чисельності фібробластів, які 

синтезують підвищену кількість колагену [192, 194]. Як стверджують деякі 

автори, провідну роль у цьому процесі відіграють альвеолярні макрофаги, що 

продукують ряд цитокінів, таких як інтерлейкіни-1, 6, 8, фактор некрозу 

пухлин-α, інтерферон, які здійснюють стимулюючий вплив на фібробласти. 

Підвищена секреція макрофагальних цитокінів при дії забруднювачів 

атмосферного повітря описана і в ряді інших робіт [77, 154, 193, 240]. 

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що через 30 

діб після дії аерополютантів відмічаються реактивні та адаптаційні процеси. 

Останні направлені на підвищення функціональної активності складових 

елементів аерогематичного бар'єра легень, на їх пристосування до змінених 

умов існування. Зі збільшенням терміну дослідження (60 діб) у стінці альвеол 

розвиваються набрякові явища в альвеолоцитах І, II типів, ендотеліоцитах 

гемокапілярів, сполучній тканині, які супроводжуються вираженим 

пригніченням поверхнево-активних властивостей сурфактанту легень, що 

обумовлено зміною проникності плазматичних мембран всіх структурних 

компонентів альвеолярної стінки. 

Через 90 діб явища гіпергідратації продовжують зберігатися, але виражені 

меншою мірою, ніж на попередньому етапі дослідження. У сполучній тканині 

спостерігається збільшення кількості фібробластів із накопиченням колагенових 

волокон. Поряд із цим, мають місце компенсаторно-відновлювальні процеси. 
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Отже, проведене дослідження показало, що тривале перебування експери-

ментальних тварин в умовах техногенного забруднення атмосфери 

супроводжується розвитком як патологічних, так і компенсаторно-

пристосувальних змін, завдяки яким легені зберігають здатність здійснювати 

свою основну функцію - газообмін, в умовах промислового забруднення 

навколишнього середовища. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

1. На сьогодні особливу актуальність набувають дослідження, присвячені 

вивченню впливу забруднювачів атмосферного повітря на дихальну систему. 

Відомо, що біля 34% населення України підпадає під вплив хімічних 

забруднювачів атмосферного повітря в концентраціях, що в 2-5 разів вище 

гранично допустимої концентрації, а за деякими показниками перевищення 

гранично допустимої концентрації сягає до 10 разів. У  серії клінічних та 

експериментальних досліджень було доведено, що захворювання бронхо-

легеневої системи супроводжуються пошкодженням респіраторного відділу 

легень. Тому встановлення закономірностей морфологічних змін компонентів 

аерогематичного бар’єра та активності сурфактанту легень в експерименті є 

актуальним. 

2. У білих щурів, які знаходилися в екологічно чистій зоні протягом 90 діб 

компоненти аерогематичного бар’єра мають типову для інтактних тварин 

структуру. Встановлено, що упродовж всього періоду дослідження (30, 60 і 90 

діб) об’ємна щільність пластинчастих тілець і об’ємна щільність альвеолоцитів 

ІІ типу достовірно не змінюються і становлять відповідно: (6,13±0,15) % і 

(60,46±1,86)%; (6,20±0,17)% і (60,56±0,73)%; (6,21±0,36)% і (61,64±3,76)%. Між 

даними показниками виявлений прямий сильний кореляційний зв'язок (rs=0,85–

0,89), (Р<0,001). Функціональна активність сурфактанту на всіх етапах 

дослідження в екологічно чистій зоні є високою, на що вказують, показники 

індекса стабільності, які становлять відповідно: 0,93±0,001; 0,94±0,001 і 

0,96±0,001.  

3. Через 30 діб дії атмосферних забруднювачів, у респіраторному відділі 

легень тварин обох екологічно несприятливих зон спостерігаються, в 

основному, реактивні зміни, які проявляються збільшенням кількості 

альвеолярних макрофагів, у порівнянні з контролем, в 1,9 раза (Р<0,05) – в 
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екологічній зоні І, і в 2,1 раза (Р<0,001)  – екологічній зоні ІІ. Об’ємна щільність 

пластинчастих тілець і об’ємна щільність альвеолоцитів ІІ типу достовірно не 

відрізняється від аналогічних показників контрольної групи. Функціональна 

активність сурфактанту легень має тенденцію до зниження, про що свідчить 

підвищення мінімального поверхневого натягу бронхоальвеолярних змивів 

легень до (15,66±0,09) мН/м в екологічній зоні І і до (15,24±0,03) мН/м в 

екологічній зоні ІІ у контролі (14,92±0,08) мН/м; (Р<0,05). 

4. Вплив аерополютантів протягом  60 діб супроводжується розвитком 

дистрофічно-деструктивних змін у респіраторному відділі легень білих щурів 

обох експериментальних зон, які характеризуються набряком альвеолоцитів І, ІІ 

типів, ендотеліоцитів гемокапілярів, альвеолярних макрофагів. Кількість 

останніх, у порівнянні  з контролем, збільшується в 2,2 раза в екологічній зоні І 

і в 2,4 раза в екологічній зоні ІІ. Зменшення об’ємної щільності пластинчастих 

тілець в альвелоцитах ІІ типу в обох експериментальних зонах супроводжується 

пригніченням функціональної активності сурфактанту легень, про що свідчить 

підвищення мінімального поверхневого натягу в 1,3 раза в експериментальній 

зоні І і в 1,4 раза – в експериментальній зоні ІІ. 

Між показниками об’ємної щільності пластинчастих тілець і об’ємної 

щільності альвеолоцитів ІІ типу існують прямі слабкі кореляційні зв'язки, які 

становлять в експериментальній зоні І – (rs=0,08), (Р>0,05) і в зоні ІІ – (rs=0,04), 

(Р>0,05).  

5. При тривалій дії забруднювачів атмосферного повітря (90 діб) в 

респіраторному відділі легень, поряд з дистрофічно-деструктивними змінами 

відмічається розвиток компенсаторно-пристосувальних процесів, які 

проявляються підвищенням функціональної активності альвеолоцитів ІІ типу, 

що підтверджується їх кількісними та якісними змінами; зменшенням у 

порівнянні з попереднім терміном дослідження, кількості альвеолярних 

макрофагів до (3,68±0,10), (Р<0,001) в екологічно несприятливій зоні І і до 

(4,22±0,68), (Р>0,05) в екологічно несприятливій зоні ІІ. Пригнічення 

функціональної активності сурфактанту легень, у порівнянні з контрольною 
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групою, продовжує залишатися і на даний період спостереження. Проте, у 

порівнянні з показниками попереднього етапу дослідження спостерігається 

тенденція до покращення функціонального стану сурфактанту легень. 

6. У різних екологічно несприятливих зонах забруднювачі атмосферного 

повітря зумовлюють спільні закономірності морфологічних змін у компонентах 

аерогематичного бар’єра легень: реактивні зміни (30-а доба), дистрофічно-

деструктивні зміни (60-а доба), компенсаторно-пристосувальні процеси (90-а 

доба). Максимальні дистрофічно-деструктивні зміни особливо виражені на 60-у 

добу дослідження у тварин, які знаходились в екологічно несприятливій зоні ІІ. 

Найбільш чутливими до впливу аерополютантів є альвеолоцити І типу. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

1. У роботі представлено, на основі комплексного підходу, якісні і кількісні 

структурні зміни компонентів аерогематичного бар’єра та активності 

сурфактанту легень при дії забруднювачів атмосферного повітря. Отримані дані 

можуть бути основою для розробки і патогенетичного обґрунтування заходів 

направлених на корекцію та попередження розвитку легеневої патології, яка 

виникає при дії аерополютантів. 

2. Виявлені структурно-функціональні зміни компонентів аерогематичного 

бар’єра легень слугуватимуть в якості додаткових методів діагностики 

ушкодження легеневої тканини при дії аерополютантів і можуть бути 

використані в роботі профільних медичних закладів і наукових лабораторій. 
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