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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Протягом останніх років дедалі більшого значення 

набуває проблема забруднення навколишнього середовища, і перш за все 

атмосферного повітря (Колосков С. В. и др., 2009; Рахманин Ю. А., Малышева А. Г., 

2013; Sario M. D., Katsouyanni K., Michelozzi P., 2013). 

На сьогодні проблема впливу на здоров’я населення забруднювачів 

атмосферного повітря активно розробляється науковцями як нашої держави, так і 

інших країн світу (Вітріщак С. В. та ін., 2010; Nuvolone D. et al., 2011; Суменко В. В. 

и др., 2012; Müller L.,  Brighton L. E.,  Jaspers I., 2013; Perez L. et al., 2013). 

Значний об’єм викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств та 

автомобільного транспорту призводить до збільшення рівня загальної 

захворюваності (Важненко О. В. та ін., 2007; Ситало С. Г., Паранько Н. М., 2009; 

Eenhuizen  E. et al, 2013). При цьому, найбільш негативний вплив здійснюється на 

дихальну систему людини, оскільки легені є органами, які безпосередньо 

контактують із токсичними речовинами (Білецька Е. М. та ін., 2010; Унгуряну Т. Н. 

и др., 2010; Gehring U. еt al., 2013; Johannson K. A. et al., 2014). 

У серії клінічних та експериментальних досліджень встановлені прямі 

кореляційні зв’язки між рівнем антропогенного забруднення атмосферного повітря і 

частотою виникнення легеневих захворювань (Roller M., 2009; Григорьев Ю. И., 

Ляпина Н. В., 2012; Маляр К. В., Пешикова М. В., Москвичева М. Г., 2013; Faustini 

A. et al., 2013). 

У численних наукових працях показано, що важлива роль у розвитку 

захворювань органів дихання належить морфо-функціональному стану 

респіраторного відділу легень (Mascaretti R. S. et al., 2009; Герасимчук М. Р., 2011; 

Небесна З. М., Волков К.С., 2011;  Марущак М. І., 2012). 

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 

електронномікроскопічного дослідження елементів АГБ при інгаляційній дії 

низьких концентрацій солей свинцю, діоксиду сірки, дрібнодисперсного пилу 

кам’яного вугілля, кварцу (Коцарєв О. С., Антонюк С. В., Лихолат О. А., 2001; Заяць 

Л. М., 2004; Кругликов Г. Г., Величковский Б. Т., 2008). Більшість досліджень 

присвячених патоморфології легень при дії аерополютантів, в основному, базуються 

на даних світлової мікроскопії (Багишева Н. В., Овсянников Н. В., Кочетов А. М., 

2009; Двораковская И. В. и др., 2009; Базелюк Л. Т., Искакова С. А., 2010; Пискарева 

Е. И., Здорнова О. В., Радцева Г. Л., 2010; Здорнова О. В. и др., 2011). Вищевказані 

положення і визначають актуальність дослідження.  

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 
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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. 

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 обʼєктивізації 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. 
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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 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 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Експерименти проведені на 108 білих 

щурах-самцях лінії Wistar, масою 180-220 г. 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 конвекції про захист хребетних 

тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1985 р.). 

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 гранично допустимої концентрації (ГДК) пилу. 

У відповідності 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 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 у зоні І: по 

діоксиду сірки 0,9-1,1 раза, діоксиду азоту 0,6-0,8 раза, оксиду вуглецю 1,4-1,7 раза, 

оксиду азоту 1,1-1,3 раза, пилу 1,2-1,4 раза; у зоні ІІ: по діоксиду сірки 1,3-1,6 раза, 
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діоксиду азоту 0,9-1,1 раза, оксиду вуглецю 1,5-1,7 раза, оксиду азоту 1,3-1,4 раза, 

пилу 1,4-1,6 раза. 

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

до їжі та 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). 

Приготування матеріалу для світлової мікроскопії проводили згідно 

загальноприйнятих методик (Меркулов А. Г., 1969). Парафінові зрізи, товщиною 5-8 

мкм, забарвлювали гематоксиліном і еозином. Препарати вивчали під світловим 

мікроскопом Leika DME та фотографували за допомогою Digital camera for 

microscope DCM 900 та фотоапарату Nicon Coolpix P5100. 

Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження 

проводився під кетаміновим наркозом із нижньої долі 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 просочували 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-125 К» при 

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

збільшеннях від 2000 до 20000 разів. 

Для дослідження поверхневої активності сурфактанту використовували 

бронхоальвеолярні змиви, які отримували за способом А. А. Биркуна и соавт. (1981). 

Поверхневу активність сурфактанту легень оцінювали за показниками мінімального 

і максимального поверхневого натягу та індексу стабільності Клементса. 

Для кількісної морфологічної характеристики легеневої тканини на 

ультраструктурному рівні визначали наступні параметри: об’ємну щільність А-ІІ; 

об’ємну щільність ПТ в цитоплазмі А-ІІ; кількість АМ. 

Для об’єктивної оцінки морфо-функціонального стану А-ІІ використовували 

універсальну вимірювальну міліметрову сітку, площею 485,55 мкм2. Виміри 

проводили на негативах із довжиною тест-ліній 1 мм. 
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Об’ємну щільність А-ІІ і ПТ вираховували за формулою Vi = (Pi / Pt) x 100 

(Автандилов Г. Г., 1990), де Vi – об’ємна щільність; Pi - кількість точок усередині 

досліджуваного об’єкту; Pt - загальна кількість точок тест-системи. 

Кількість АМ підраховували у випадково вибраних 10 полях зору. 

Крім визначення вищевказаних параметрів, проводили також кількісний аналіз 

результатів функціональної активності СЛ. 

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  

р< 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. При гістологічному та 

електронномікроскопічному дослідженні тканини легень експериментальних 

тварин, які знаходилися протягом всього періоду дослідження (90 діб) в екологічно 

чистій зоні істотних змін не визначається. На рівні світлової мікроскопії в альвеолах 

відмічаються поодинокі макрофаги. 

Проведений ультраструктурний аналіз показав, що всі складові компоненти 

АГБ зберігають типову для них будову в нормі. А-1 вкривають значну частину 

поверхні легеневої альвеоли. Характерним для А-І є наявність у них потовщеної 

центральної частини і стоншеної периферійної частини, в якій визначається велика 

кількість мікропіноцитозних пухирців. А-ІІ розміщуються поодиноко або групами 

по 2, а інколи і по 3 клітини в нішах, а також на стику двох-трьох альвеол. 

Особливістю будови даних клітин є наявність у них ПТ, які відмічаються у 

навколоядерній та апікальній частині А-ІІ. Усередині ПТ розміщені поперечно або 

концентрично пластинки з високою електронно-оптичною щільністю. Згідно 

літературних джерел, у ПТ відбувається депонування фосфоліпідів, які є основним 

структурним компонентом поверхнево-активної вистилки альвеол – сурфактанту 

(Нестеров Е. Н., Паневская Г. Н., 2000; Процюк Р. Г., Веселовський Л. В., Биченко 

О. В., 2007). 

За даними кореляційного аналізу встановлено, що між показниками об’ємної 

щільності ПТ і А-ІІ 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). 

Крім А-І і А-ІІ до складу АГБ входять ендотеліоцити гемокапілярів. 

Характерною особливістю ультраструктурної організації ендотеліальних клітин є 

наявність двох ділянок: центральної – потовщеної і периферійної – стоншеної. 

Більшу частину центральної ділянки займає ядро. У периферійній частині 

ендотеліальних клітин відмічаються численні мікропіноцитозні пухирці.  

У просвіті альвеол спостерігаються АМ з інвагінаціями та вип’ячуваннями 

плазмолеми. Характерною особливістю ультраструктурної організації АМ є 

наявність у них численних лізосом і фагосом. Кількість АМ протягом усього 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. 
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Функціональна активність СЛ на всіх етапах дослідження (30, 60 і 90 діб) є 

високою, на що вказують показники індексу стабільності, які становлять відповідно: 

0,93±0,001; 0,94±0,001 і 0,96±0,001.  

Особлива увага нами приділена вивченню морфо-функціонального стану 

компонентів АГБ при дії забруднювачів атмосферного повітря. Встановлено, що 

через 30 діб дії аерополютантів, у респіраторному відділі легень тварин обох 

екологічно несприятливих зон спостерігаються, в основному, реактивні зміни, які 

проявляються збільшенням кількості АМ, у порівнянні з контролем, в 1,9 раза 

(р<0,05) – в екологічній зоні І, і в 2,1 раза (р<0,001) – екологічній зоні ІІ. На даному 

етапі дослідження відмічається як підвищення кількості АМ, так і їхньої 

функціональної активності. Активація лізосомного апарату АМ свідчить про 

мобілізацію цих клітин у відповідь на появу в альвеолі подразнюючого фактору 

(Kelly F. J., 2003; Соодаева С. К., Климанов И. А., 2009; Величковский Б. Т., 2011). 

Фагоцитоз є основною функцією AM, що забезпечує, перш за все, природний 

механізм захисту альвеолярної поверхні від забруднення. Як свідчать літературні 

дані (Mantovani A., 2006; Landsman L., Jung S., 2007; Величковский Б. Т., 2011; 

Соодаева С. К., 2012), АМ у процесі фагоцитозу генерують активні форми кисню: 

супероксидний аніон-радикал, пероксид водню, гідроксильний радикал, синглетний 

кисень. Висока здатність АМ продукувати активні форми кисню, з одного боку, 

забезпечує стерильність альвеол, а з другого - надмірне утворення кисневих 

радикалів може привести до дестабілізації мембран самих фагоцитів, оксидантному 

пошкодженню ендотелію і навколишніх тканин (Lambrecht B. N., 2006; Ogawa K. et 

al., 2006; Голохваст К. С., Чайка В. В., 2011). Однак функція захисту легень від 

забруднення для АМ є неєдиною. Отримані нами результати показали наявність у 

цитоплазмі AM фагоцитованих ПТ, що дає підставу стверджувати про важливу роль 

АМ в утилізації сурфактанту, на що вказують ряд інших авторів (Нестеров Е. Н., 

Паневская Г. Н., 2000; Пікас О. Б., 2004). Згідно їхніх даних біля 50% тотального 

альвеолярного кліренсу СЛ здійснюється АМ, 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 ліпопротеїдними 

комплексами і виносять їх до термінальних бронхіол у зону дії мукоциліарного 

транспорту. Результати проведених досліджень дають підстави стверджувати, що 

АМ є одними з найбільш реактивних елементів тканини легень при дії 

забруднювачів атмосферного повітря, що узгоджуються з даними інших дослідників 

(Гоц Т. Ю., 2001; E. Nabeyrat et al., 2003; А. А. Гусаков, О. С. Васильева, 2011).  

Зміни реактивного характеру відмічаються і в складових компонентах АГБ. У 

периферійних відділах А-І спостерігається підвищена кількість мікропіноцитозних 

пухирців. В ендотеліоцитах гемокапілярів визначається посилення процесів 

мікропіноцитозу, формування мікроворсинок та мікровиростів на люменальній 

поверхні. Багато А-ІІ знаходиться у стані підвищеного функціонального 

навантаження, на що вказують велика кількість мітохондрій із матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності, гіпертрофовані, багаті на рибосоми цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) та значно підвищена кількість ПТ. 
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Об’ємна щільність ПТ і об’ємна щільність А-ІІ достовірно не відрізняється від 

аналогічних показників контрольної групи.  

Функціональна активність СЛ має тенденцію до зниження, про що свідчить 

підвищення мінімального поверхневого натягу (ПНmin) 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). 

На 60-у добу дослідження ультраструктурні зміни компонентів АГБ тварин 

обох екологічно несприятливих зон характеризується вираженими явищами 

гіпергідратації, особливо це стосується А-І. Альтерації в структурі А-І 

супроводжуються розвитком внутрішньоклітинного набряку з порушенням у тонкій 

організації органел. У багатьох клітинах спостерігається просвітлення цитоплазми. 

Ядра округлої форми, збільшені за розмірами. Нуклеоплазма заповнена 

дрібнозернистим матриксом із переважним скупченням по периферії гранул 

хроматину. Ядерна оболонка має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір місцями розширений. Мітохондрії з матриксом слабої 

електронно-оптичної щільності і редукованими гребенями. В окремих мітохондріях 

відмічається розширення міжперетинкового простору. Має місце також часткова 

деструкція мітохондрій, які втрачають чітко окреслену структуру зовнішньої та 

внутрішньої перетинок. Складові компоненти апарату Гольджі (АГ) і ГЕС різко 

розширені. У деяких клітинах цистерни ГЕС вакуолізовані і фрагментовані. При 

цьому кількість зв’язаних із мембранами рибосом закономірно зменшується в 

деяких ділянках так сильно, що можна говорити про своєрідну дегрануляцію 

мембран ГЕС. Звертає на себе увагу поява в А-І великих поодиноких вакуоль із 

вмістом низької електронно-оптичної щільності. В окремих А-І визначаються 

вітрилоподібні випинання плазмолеми, спрямовані в просвіт альвеоли. 

Визначаються також зони з локальним руйнуванням клітинної оболонки 

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. У цих 

випадках у просвіті альвеол спостерігаються фрагменти зруйнованих 

внутрішньоклітинних структур А-І. Явища гіпергідратації прогресують і в А-ІІ. 

Визначається набряк та дезорганізація складових компонентів АГ та ГЕС. 

Мітохондрії з просвітленим матриксом, простір між гребенями розширений. Інколи 

спостерігається вогнищева деструкція гребенів, фрагментація і руйнування 

внутрішньої мітохондріальної перетинки. ПТ характеризуються наявністю 

нерівномірних електронносвітлих проміжків між бімембранними осміофільними 

пластинами. У деяких А-ІІ відмічаються ПТ великих розмірів, які інколи зливаються 

і утворюють гігантські форми, що свідчить про сповільнення або затримку 

виведення продукту секреції із клітин. Порушення ультраструктури А-ІІ призводить 

до зниження їхньої функціональної активності, порушення синтезу і секреції 

сурфактанту. Про значне зниження поверхнево-активних властивостей СЛ свідчить 

підвищення ПНmin поверхнево-активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень 

до (20,76±0,31) мН/м (р<0,001), при одночасному зменшенні індексу стабільності до 
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(0,76±0,001) (р<0,001) у тварин, які знаходилися в екологічно несприятливій зоні І 

та підвищення ПНmin до (21,84±0,15) мН/м (р<0,001), при зменшенні індексу 

стабільності до (0,73±0,005) (р<0,001) в експериментальній зоні ІІ.  

Між показниками об’ємної щільності ПТ і об’ємної щільності А-ІІ, 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).  

На даний період дослідження зміни з боку інтерстицію проявляються 

пониженням електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної тканини 

та розпушенням волокнистих структур набряковою рідиною. Інтерстиційний набряк 

особливо виражений у місцях, що прилягають до ділянок із порушеною цілісністю 

ендотеліоцитів гемокапілярів. 

Поряд із змінами в клітинах альвеолярного епітелію, спостерігаються виражені 

порушення ультраструктурної організації гемомікроциркуляторного русла легень. 

Унаслідок випинань та вдавлень нуклеолеми, ядра ендотеліоцитів неправильної 

форми. Нуклеоплазма з матриксом низької електронно-оптичної щільності і 

маргінальною агрегацією гранул хроматину. Навколоядерний простір розширений. 

Деякі мітохондрії набряклі, із поодинокими редукованими гребенями, інші 

вакуольно трансформовані, зберігають лише зовнішню перетинку. Поряд із 

розширеними компонентами АГ спостерігається фрагментація мембран ГЕС. 

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 місце злиття мікровезикул із 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 визначається порушення цілісності 

люменальної мембрани ендотеліоцитів, а іноді їхня десквамація в просвіт 

мікросудини з оголенням базальної мембрани. У просвіті окремих гемокапілярів 

альвеолярної стінки визначаються еритроцитарні сладжі, агрегація та адгезія 

лейкоцитів і тромбоцитів, що сприяє розвитку капіляро-трофічної недостатності. 

Зміни аналогічного характеру відмічають і ряд інших дослідників при інгаляції 

солей свинцю, міді, кадмію, пилу кам’яного вугілля (Коцарєв О. С., Антонюк С. В., 

Лихолат О. А., 2001; Лихолат О. А., 2001; Кругликов Г. Г., Величковский Б. Т., 2008; 

Здорнова О. В. и др., 2011). 

Вплив забруднювачів атмосферного повітря протягом 60 діб призводить до 

більш виражених змін і з боку АМ. Кількість останніх, у порівнянні з контролем, 

збільшується в 2,2 раза в екологічній зоні І і в 2,4 раза - в екологічній зоні ІІ. 

Очевидно, таке збільшення кількості активно-фагоцитуючих макрофагальних 

елементів можна розцінити як первинну реакцію цих клітин у відповідь на 

альтерацію легеневої тканини, яка виражена на даному етапі дослідження, особливо 

в екологічно несприятливій зоні ІІ. На електронномікроскопічному рівні 

макрофагальні елементи характеризуються морфо-функціональною неоднорідністю. 

АМ відрізняються за формою, величиною і станом ультраструктури. Згідно 

літературних даних (Огородникова Т. Л., 2010; Голохваст К. С., Чайка В. В., 2011) 
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неоднорідність макрофагів лежить в основі їхньої взаємодії, як між собою, так і з 

іншими популяціями клітин, а завдяки секреції ними біологічно активних речовин 

макрофаги є важливою ланкою в підтримці гомеостазу в організмі в нормі, а також 

при запальних, імунних і репаративних процесах. Трапляються АМ із незначною 

кількістю лізосом, але з великим числом фагосомних вакуоль, що свідчить про їхню 

функціональну неповноцінність. 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. У навколоядерному просторі визначається дезорганізація складових 

компонентів АГ. Цистерни ГЕС у більшості випадків розширені та вакуолізовані. 

Кількість рибосом на їхній зовнішній мембрані зменшена. Мітохондрії з 

просвітленим матриксом, укороченими і дезорієнтованими гребенями. Інколи в 

деяких альвеолах визначаються скупчення АМ із гігантськими фагосомами, що 

містять фрагменти зруйнованих клітин. Виражену макрофагальну реакцію, яка 

характеризується збільшенням розмірів макрофагів і утворенням великих скупчень 

клітин, відмічають і ряд інших авторів (Двораковская И. В. и др., 2009; Здорнова О. 

В. и др., 2011) при хронічній інгаляційній експозиції діоксиду азоту, свинцю і міді. 

Ймовірно, перевантажені АМ втрачають свої міграційні властивості та, як наслідок, 

не можуть виводитися з легень по мукоциліарному ескалатору респіраторного 

тракту. 

На 90-у добу після дії забруднювачів атмосферного повітря набрякові явища в 

компонентах АГБ продовжують зберігатися. Необхідно відмітити, що на даний 

період дослідження, істотно меншими є не тільки вираженість, але й поширеність 

явищ гіпергідратації в легенях тварин обох екологічно несприятливих зон. Поряд із 

цим, в ультраструктурній організації клітин відбуваються зміни, направлені на 

підвищення їхньої функціональної активності. Ядра А-І із матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності і неглибокими інвагінаціями нуклеолеми. Гранули 

хроматину, рівномірно розміщені по всій площі ядра. У цитоплазмі визначаються 

мітохондрії з помірним електроннощільним матриксом. Цистерни і канальці АГ та 

ГЕС гіпертрофовані, із дрібногранулярним вмістом. Кількість рибосом на 

мембранах останньої збережена. В ендотеліоцитах виявляється підвищена кількість 

мітохондрій невеликих розмірів, а також гіпертрофовані цистерни ГЕС, багаті на 

рибосоми. В А-ІІ переважають мітохондрії різної величини і форми, із помірним 

електроннощільним матриксом. Цистерни ГЕС містять численні рибосоми, 

гіпертрофовані. Компоненти АГ помірно розширені. У цитоплазмі А-ІІ визначається 

також підвищена кількість ПТ. На апікальній поверхні виявляється значна кількість 

мікроворсинок. Інколи в активно функціонуючих А-ІІ можна помітити секрецію 

осміофільного матеріалу. При цьому спостерігається злиття зовнішньої частини 

мембрани ПТ із внутрішньою частиною апікальної плазмолеми з наступним 

вивільненням осміофільного матеріалу в просвіт альвеоли.  

Пригнічення функціональної активності СЛ, у порівнянні з контрольною 

групою, продовжує залишатися і на даному етапі експерименту. Про зниження 

поверхнево-активних властивостей СЛ свідчить підвищення ПНmin поверхнево-

активної фракції бронхоальвеолярних змивів легень до (16,94±0,10) мН/м (р<0,001), 



13 
 

при одночасному зниженні індексу стабільності до (0,85±0,003), (р<0,001) у тварин, 

які знаходилися в екологічно несприятливій зоні І та підвищення ПНmin до 

(17,72±0,11) мН/м (р<0,001), при зменшенні індексу стабільності до (0,81±0,006) 

мН/м (р<0,001) – у зоні ІІ. Проте у порівнянні з показниками поверхневої активності 

попереднього етапу дослідження, спостерігається тенденція до покращення 

функціонального стану СЛ. Очевидно, таке покращення показників, що 

характеризують поверхневу активність СЛ, пов’язано з появою гіперфункціонуючих 

А-ІІ.  

Зміни в ультраструктурній організації інтерстицію характеризуються розвитком 

в окремих ділянках помірного локального набряку в основній речовині сполучної 

тканини стінки альвеоли. Серед набряклої основної речовини спостерігаються 

фібробласти з підвищеною кількістю колагенових волокон. На підвищене 

колагеноутворення з розвитком інтерстиційного фіброзу вказують і ряд інших 

дослідників при інгаляції солей свинцю, міді, кадмію, пилу кам’яного вугілля, 

кварцу (Коцарєв О. С., Антонюк С. В., Лихолат О. А., 2001; Антонюк С. В., 2005; 

Кругликов Г. Г., Величковский Б. Т., 2008; Здорнова О. В. и др., 2011). Формування 

колагенових волокон в АГБ між ендотелієм гемокапілярів і А-І приводить до 

потовщення та ущільнення тканинного матриксу, утруднення дифузії молекул 

кисню та вуглекислого газу, погіршення газообміну і розвитку гіпоксії. У ряді робіт 

(Mora A. L. et al., 2006; Пинегин Б. В., Карсонова М. И., 2009) показано, що провідна 

роль у цьому процесі належить АМ, що продукують значну кількість цитокінів, 

таких як, гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор, 

інтерлейкіни – 1, 6, 8, 10, 12, фактор некрозу пухлин-α та лейкотрієн В4, які беруть 

участь у стимуляції фібробластів. Активовані АМ вступають у фазові взаємодії з 

оточуючими їх клітинами альвеолярної стінки, у результаті чого відбувається, з 

одного боку, мобілізація АМ і посилення їхніх захисних властивостей, а з другого 

боку, можливе ушкодження самих клітин і навколишніх тканин (Пауков В. С., 

Даабуль С.А., Беляева Н. Ю., 2005; Голохваст К. С., Чайка В. В., 2011; Малышев И. 

Ю. и др., 2011). Крім того, АМ також беруть участь у синтезі та вивільненні 

матриксних металопротеїназ, які представляють собою групу цинк-залежних і 

кальцій-залежних ендопептидаз, що можуть руйнувати більшість компонентів 

позаклітинного матриксу. Особлива роль належить інтерстиційній колагеназі за її 

здатності гідролізувати три інтерстиційних колагени – типи І, ІІ, ІІІ (Дидковский Н. 

А. и др., 2011; Рогова Л. Н. и др., 2011; Перцева Т. О. та ін., 2012; Васильева О. С. и 

др., 2013).  

Таким чином, проведені дослідження показали, що в різних екологічно 

несприятливих зонах забруднювачі атмосферного повітря зумовлюють розвиток у 

компонентах АГБ, як дистрофічно-деструктивних змін, так і компенсаторно-

пристосувальних процесів. Найбільш виражені зміни відмічаються на 60-у добу 

дослідження у тварин, які знаходилися в екологічно несприятливій зоні ІІ.  

 

ВИСНОВКИ 

1. На сьогодні особливу актуальність набувають дослідження, присвячені 

вивченню впливу забруднювачів атмосферного повітря на дихальну систему. 
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Відомо, що біля 34% населення України підпадає під вплив хімічних забруднювачів 

атмосферного повітря в концентраціях, що в 2-5 рази 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 органів дихання супроводжуються пошкодженням 

респіраторного відділу легень. Тому встановлення закономірностей морфологічних 

змін компонентів аерогематичного барʼєра та активності сурфактанту легень в 

експерименті є актуальним. 

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

компоненти аерогематичного барʼєра мають типову для інтактних тварин структуру. 

Встановлено, що впродовж усього 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 індексу 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 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 та 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 

альвеолоцитах 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) у 

респіраторному відділі легень, поряд із дистрофічно-деструктивними змінами 
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відмічається розвиток компенсаторно-пристосувальних процесів, які проявляються 

підвищенням функціональної активності альвеолоцитів ІІ типу, що підтверджується 

їхніми 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 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 барʼєра 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. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

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

структурні зміни компонентів аерогематичного барʼєра та активності сурфактанту 

легень при дії забруднювачів атмосферного повітря. Отримані дані можуть бути 

основою для розробки та патогенетичного обґрунтування заходів направлених на 

корекцію та попередження розвитку легеневої патології, яка виникає при дії 

аерополютантів. 

2. Виявлені структурно-функціональні зміни компонентів аерогематичного 

барʼєра та активності сурфактанту 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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АНОТАЦІЯ 

Савчук Р. М. Морфо-функціональні зміни в легенях при дії забруднювачів 

атмосферного повітря – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2015. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей структурної організації 

компонентів аерогематичного бар’єра та активності сурфактанту легень при дії 

забруднювачів атмосферного повітря. За допомогою комплексу морфологічних, 

морфометричних, фізичних, статистичних методів в експерименті на 108 щурах 

проведено дослідження альвеолоцитів І, ІІ типів, гемокапілярів, альвеолярних 

макрофагів та функціональної активності сурфактанту легень у тварин, які 

знаходилися в екологічно чистій зоні та в тварин, які зазнавали впливу 

несприятливих факторів. Уперше встановлено, що аерополютанти в різних 

екологічно несприятливих зонах зумовлюють розвиток у компонентах 

аерогематичного бар’єра легень реактивних змін (30-а доба), дистрофічно-

деструктивних (60-а доба), компенсаторно-пристосувальних процесів (90-а доба). 

Ключові слова: легені, аерогематичний бар’єр, сурфактант, забруднювачі 

атмосферного повітря.  

 

АННОТАЦИЯ 

Савчук Р. М. Морфо-функциональные изменения в легких при действии 

загрязнителей атмосферного воздуха – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.09 - гистология, цитология, эмбриология. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2015. 

Диссертация посвящена изучению особенностей структурной организации 

компонентов аэрогематического барьера и активности сурфактанта легких при 

воздействии атмосферного воздуха. С помощью комплекса морфологических, 
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морфометрических, физических, статистических методов в эксперименте на 108 

крысах проведено исследование альвеолоцитов I, II типов, гемокапилляров, 

альвеолярных макрофагов и функциональной активности сурфактанта легких у 

животных, находившихся в экологически чистой зоне и у животных, 

подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов. Впервые установлено, 

что аэрополютанты в различных экологически неблагоприятных зонах 

обусловливают развитие в компонентах аэрогематического барьера легких 

реактивных изменений (30-е сутки), дистрофически-деструктивных (60-е сутки), 

компенсаторно-приспособительных процессов (90-е сутки). 

Эксперименты выполнены на 108 белых крысах-самцах массой 180-220 г. Для 

проведения исследования выбраны три экологические зоны Ивано-Франковской 

области с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха: п. Микуличин – 

экологически чистая зона, п. Клузив - экологически неблагоприятная зона I, п. 

Демянив - экологически неблагоприятная зона II. Главный источник загрязнения в 

зоне І – ОАО «Ивано-Франковскцемент», в зоне II - Бурштынская ТЭС. Забор 

легочной ткани для исследования проводили на 30-е, 60-е, 90-е сутки. 

Установлено, что у белых крыс, находившихся в экологически чистой зоне на 

протяжении 90 суток компоненты аэрогематического барьера имеют типичное для 

интактных животных строение. Функциональная активность сурфактанта легких на 

всех этапах исследования (30, 60 и 90 суток) высокая, о чем свидетельствуют 

показатели индекса стабильности Клементса, которые составляют соответственно: 

0,93±0,001; 0,94±0,001 и 0,96±0,001. 

На 30-е сутки воздействия атмосферных загрязнителей, в респираторном отделе 

легких животных из обоих экологически неблагоприятных зон отмечаются, в 

основном, реактивные изменения, которые проявляются увеличением количества 

альвеолярных макрофагов, по сравнению с контролем в 1,9 раза – в экологической 

зоне I и в 2,1 раза - экологической зоне II. Функциональная активность сурфактанта 

легких имеет тенденцию к снижению. 

Влияние аэрополютантов в течение 60 суток сопровождается развитием 

дистрофически-деструктивных изменений в респираторном отделе легких белых 

крыс обоих экспериментальных зон, которые характеризуются отеком 

альвеолоцитов I, II типов, эндотелиоцитов гемокапилляров, альвеолярных 

макрофагов. Количество последних, по сравнению с контролем, увеличивается в 2,2 

раза в экологической зоне I и в 2,4 раза - в экологической зоне II. Уменьшение 

объемной плотности пластинчатых телец в альвелоцитах II типа в обоих 

экспериментальных зонах сопровождается угнетением функциональной активности 

сурфактанта легких, о чем свидетельствует повышение минимального 

поверхностного натяжения в 1,3 раза в экспериментальной зоне I и в 1,4 раза - в 

экспериментальной зоне II. 

Между показателями объемной плотности пластинчатых телец и объемной 

плотности альвеолоцитов II типа существуют прямые слабые корреляционные 

связи, которые составляют в экспериментальной зоне I – (rs = 0,08), (р>0,05) и в зоне 

II – (rs = 0,04), (р> 0,05). 
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При длительном воздействии загрязнителей атмосферного воздуха (90 суток) в 

респираторном отделе легких, наряду с дистрофически-деструктивными 

изменениями отмечается развитие компенсаторно-приспособительных процессов, 

которые проявляются повышением функциональной активности альвеолоцитов II 

типа, что подтверждается их количественными и качественными изменениями; 

уменьшением по сравнению с предыдущим сроком исследования, количества 

альвеолярных макрофагов до (3,68±0,10), (р<0,001) в экологически неблагоприятной 

зоне I и до (4,22±0,68), (р>0,05) в экологически неблагоприятной зоне II. Угнетение 

функциональной активности сурфактанта легких, по сравнению с контрольной 

группой, продолжает оставаться и на данный период наблюдения. Однако, по 

сравнению с показателями предыдущего этапа исследования наблюдается 

тенденция к улучшению функционального состояния сурфактанта легких. 

Таким образом, загрязнители атмосферного воздуха в разных неблагоприятных 

зонах обуславливают общие закономерности морфологических изменений в 

компонентах аэрогематического барьера легких: реактивные изменения (30-е сутки), 

дистрофически-деструктивные изменения (60-е сутки), компенсаторно-

приспособительные процессы (90-е сутки). Максимальные дистрофически-

деструктивные изменения особенно выраженные на 60-е сутки исследования у 

животных, которые находились в экологически неблагоприятной зоне ІІ. Наиболее 

чувствительными к влиянию аэрополютантов являются альвеолоциты І типа. 

Ключевые слова: легкие, аэрогематический барьер, сурфактант, загрязнители 

атмосферного воздуха.  
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The thesis is devoted to study of the peculiarities of structural organization of the 

components of aerohematic barrier and activity of lung surfactant under the influence of 

air pollutants. Using a complex of morphological, morphometrical, physical and statistical 

methods in the experiment on 108 rats we have performed investigation of alveolocytes of 

I, II type, hemocapillars, alveolar macrophages and functional activity of lung surfactant in 
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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 

ГЕС  – гранулярна ендоплазматична сітка 

ПН  – поверхневий натяг 

ПТ  – пластинчасті тільця 

СЛ  – сурфактант легень 
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