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Здоров'я є основною цінністю людини. ВООЗ його 

визначає як «Здоров'я, це не тільки відсутність хвороб або 

фізичних дефектів, стан повного фізичного, психічного та 

соціального благополуччя». Ми її розглядаємо наступним 

чином (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Просторово-часова структура здоров’я людини 
І – генотипічний потенціал пристосування 

ІІ – фенотипічний  потенціал пристосування 

ІІІ – професійне здоров’я 

ІV – віковий потенціал 
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Одним із головних критеріїв здоров'я все ж є 

захворюваність, яка у цивілізованих країнах постійно 

зменшується, що і обумовлює подовження життя населення.  

Однак, поряд з цим суттєво змінюється структура 

захворюваності: зменшення інфекційної патології 

супроводжується зростанням неінфекційної. Причому це 

відбувається на тлі покращення умов життя. Серед 

різноманітних причин цього явища слід звернути увагу на 

зростання захворювань, що пов'язані із впливом негативних 

екологічних чинників та дії умов виробництва.  

Всі ці захворювання можна поділити на професійні та 

професійно-обумовлені. В історичному плані найбільшу 

увагу спочатку приділялось професійним захворюванням, 

етіологічними чинниками яких виступають фактори 

виробництва. Найбільш новий аналіз цієї проблеми в Україні 

надано у монографії Кундієва Ю. І. та Нагорної А. М. 

«Профессиональное здоровье в Украине». Наведені дані про 

рівень захворюваності на професійні хвороби в Україні,  що 

на 2002 р. складав 13,3 ± 4,9 на 100 тисяч працюючих. Хоча і 

на сьогодні є дуже важливим, однак по розповсюдженості і 

наслідкам головною стає друга група захворювань. 

Ця група захворювань отримала назву екологічно 

обумовлених та професійно залежних захворювань, до яких 

відносяться найбільш значуща патологія: серцево-судинні 

захворювання, цукровий діабет, бронхо-легенева патологія та 

інші. 

Головною особливістю цих захворювань є те, що вони 

не мають нозологічно відокремлення, тобто специфічної 

етіології та патогенезу. Згідно з існуючими уявленнями 

захворюванням лише сприяють негативні етіологічні чи 

виробничі чинники, які збільшують захворюваність та 
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сприяють зростанню тяжкості неінфекційних хвороб, що 

виникають внаслідок дії інших етіологічних чинників. 

Тобто, розвитку специфічних щодо етіології нозологій 

екологічні та виробничні чинники не викликають. 

Згідно висунутих нами уявлень щодо механізмів 

етіології (1-4), ці впливи можуть сприяти розвитку патології 

за двома з трьох відомих механізмів етіології (Рис. 2).  
 

 
1. Механізм прямого (перший тип) пошкодження 

 
2. Механізм непрямого (другий тип) самопошкодження 

Організм 

Зовнішній  

Організм 

Зовнішній  

вплив 

вплив 

само-

пошкодження 
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3. Механізм непрямого дизрегуляторного (третій тип) 

пошкодження 
 

Рис. 2. Механізми етіології 

 

Тобто вони можуть підвищувати механізми 

самоушкодження або сприяти розвитку дизрегуляційної 

патології, не діючи самостійно як фактор ушкодження.  

 
 

Рис. 3. Вплив зовнішніх умов на етіологію і патогенез 

Е – етіологія; ЗУ – зовнішні умови; П - патогенез 

Зовнішній  

вплив 

Організм 
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Окрім того, ці чинники можуть впливати на суто 

патогенетичні механізми, поглиблюючи механізми 

самоушкодження або зменшуючи захисні сили (Рис. 3). 

Чинники, що сприяють розвитку екозалежної та 

професійної зумовленої патології по своїй природі можуть 

бути фізичними, хімічними чи психологічними (Рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Чинники, що впливають на розвиток екозалежної 

та професійно зумовленої патології 
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Якщо фізичні та хімічні чинники впливають прямо на 

механізми етіології та патогенезу, то психологічні впливи 

сприяють виникненню або розвитку дизрегуляційних 

порушень. 

Однак достатньо давно відомо, що дія чинників 

навколишнього середовища може достатньо значний час не 

викликати клінічних ознак патології, хоча при цьому 

допускаються окремі зміни в організмі людини. Так, виникла 

концепція передпатології, тобто якогось перехідного стану 

від здоров'я до хвороби, що спонукало до розробки 

різноманітних діагностичних підходів щодо виявлення 

початкових змін в організмі людини. Слід зазначити, що 

наслідком цього і стало уявлення, відносно стану 

«практичного здоровий», або дозонологічного стану. Однак, 

вищеназване вимагає від нас пошуку тих змін, що виникають 

в організмі людини перед розвитком патології та визначення 

їх механізмів. 

Сучасні дані, на наш погляд, дозволяють припустити 

існування що найменше двох станів, щодо періоду 

донозологічному. Треба зазначити, що у сучасному 

суспільстві кількість негативних чинників навколишнього та 

виробничого середовища постійно зменшується, що 

пов'язано, як з екологічними заходами так і удосконаленням 

виробництва. Між тим, зміна структур та змісту праці на 

сучасному виробництві характеризується поряд із 

зменшенням негативного впливу фізичних та хімічних 

чинників, збільшенням психоемоційного навантаження тобто 

напруженості праці. Тому, на наш погляд, в тих галузях, де 

цей чинник зростає у працюючих виникають порушення за 

механізмом стресу. 
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Перший етап – компенсований та дизрегуляційний стан. 

Щодо першого, то він частіше виникає унаслідок дії фізичних 

та хімічних чинників. При цьому, виникають пошкодження 

клітин, частина з яких гине, але при цьому загальна функція 

органу чи тканини залишається достатньої, щодо розвитку 

пристосувальних реакцій за рахунок спочатку інтенсифікації 

функцій існуючих клітин, а вже потім і формування 

довгострокових адаптаційних реакцій за рахунок гіпертрофії 

та гіперплазії (Ф. З. Меерсон 1970-1990 рр.). Наглядним 

прикладом можуть бути результати наших досліджень, щодо 

дії важких металів на нирки. В цих дослідах (1980-2015 рр.) 

показано, що у нирках важкі метали завжди викликають 

ушкодження, зокрема первинно це стосується проксимальних 

ниркових канальців. Але в залежності від ступеню 

пошкодження виникає або гостре ураження нирок з виходом 

у гостру ниркову недостатність, або за рахунок 

компенсаторних реакцій, функція нирок відновлюється. 

Тобто, компенсація приховує спочатку ушкодження, яке 

клінічно не виявляється і цей стан відповідає поняттю 

«практично здоровий», Але, у подальшій динаміці 

пристосувальні реакції переходять у пошкоджуючі і 

виникають вторинні механізми ушкодження нирок, що 

викликає формування хронічної хвороби нирок з 

прогресуючими явищами ниркової недостатності. Нами 

запропоновано для виявлення цього стану компенсації 

використовувати визначення функціонального ниркового 

резерву і при його зниженні навіть при відсутності 

патологічних змін функції нирок діагностувати наявність 

порушень (5, 6). Таким чином ми можемо виявляти 

донозологічні зміни у нирках, тобто діагностувати 

передпатологію нирок. Ці експериментальні дані дозволили 
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нам розробити діагностичну пробу для клінічної практики і 

визначити функціональний нирковий резерв у хворих на 

ішемічну та гіпертонічну хвороби, при цукровому діабеті, що 

дозволило виявити приховані компенсовані порушення нирок 

до виникнення клінічних ознак їх патології при цих хворобах 

(7-10). 

Тобто, донозологічні стани це і є компенсовані фази 

розвитку патології, що виникають внаслідок ушкоджуючої дії 

фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, 

для виявлення яких треба застосовувати методологію 

визначення максимальних функціональних можливостей 

органів і систем шляхом діагностики функціональних 

резервів. Для профілактичної медицини, це може дозволити 

виявляти самі початкові фази ушкоджуючої дії екологічно 

несприятливих та професійно небезпечних факторів, а для 

клінічної практики - діагностувати початкові клінічні прояви 

хвороби та моніторити їх у подальшому. 

Більш складним уявляється механізм формування 

порушень в організмі при дії психологічних чинників, 

психоемоційних навантажень. Це дуже важливо бо саме такі 

професійні чинники є провідними у сучасному виробництві.  

На зростаючу роль психоемоційного навантаження на 

організм працюючих звертали увагу Кундієв Ю. І. та  

Нагорна А. М. у своїй монографії. Наслідком цього 

напруження є розвиток стресу, як важливого основного 

ланцюга у патогенезі багатьох професійно-обумовлених 

захворювань. Як наслідок девізом Всесвітнього Дня охорони 

праці у 2016 році стало: «Стрес на робочому місці: 

колективний виклик». 

Треба зазначити, що стрес на робочому місці виникає не 

тільки внаслідок психоемоційного напруження, але й в його 
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розвитку важливу роль мають і інші, особливо фізичні 

чинники: електромагнітне випромінювання, шум, зміни 

світлового та температурного режиму, вібрація тощо. 

Важливо підкреслити, що усі дослідники дійшли до 

висновку, що дія цих факторів не викликає в організмі 

первинного ушкодження. Однак, при цьому все ж були 

зафіксовані зміни у функціональному стані людей, що 

підпали під дію екстремальних, чи довгостроководіючих 

психоемоційних чинників. Для порозуміння цих порушень  

Г. Н. Крижанівський висунув теорію дизрегуляційних станів, 

коли в організмі людини не виникає пошкоджень, але 

змінюються регуляторні системи, що і призводе до появи 

спочатку функціональних відхилень, які натомість 

викликають розвиток патологічних дизрегуляційних станів. 

Тобто, психоемоційне навантаження і, особливо, 

перевантаження по дизрегуляційному механізму етіології 

викликають зміни регуляторних систем та дизрегуляторну 

патологію. Загалом частіше психоемоційне перевантаження 

розглядається як психоемоційний стрес. При цьому головною 

дизрегуляцією розглядається гіперактивація гіпоталамо-

надниркової системи, яка і викликає порушення балансу 

адаптивних та ушкоджуючих реакцій, що отримало своє 

продовження в конденції аллостазу (B. Mc. Ewen, S. Luсpien, 

2002). Періодичні психоемоційні перевантаження змінюють 

функцію регуляторних систем і формують слідові реакції, які 

розглядаються як «аллостатичний вантаж», що є платою за 

адаптацію. 

Однак слід зазначити, що стан аллостазу виникає 

внаслідок пошкодження при психоемоційному стресі, що 

виникають ендогенні сигнальні молекули ушкодження 

(аларміни). 
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Разом з тим, в умовах виробництва стрес на робочому 

місці рідко викликає прямі ушкодження. Напевно і не часто 

виникає явище аллостазу, на що вказує розвиток професійно-

обумовлених захворювань через 10 – 15 років професійної 

діяльності. Між тим, дизрегуляційні порушення напевно 

виникають і запускають процес адаптації – дизрегуляції. 

Такий підхід може бути покладений в основу тих 

порушень, які виникають у працюючих на виробництві з 

високою напруженістю праці. Що і може пояснювати 

прогресування серцево-судинної патології, патології 

шлунково-кишкового тракту, пригнічення імунної системи, 

вегето-судинних дистоній, психопатій аж до розвитку 

професійного вигорання при значному професійному 

психоемоційному напруженні. 

Важливо відмітити, що на наш погляд, формуванню 

слідових реакцій внаслідок регуляторної перенапруги сприяє 

те, що психоемоційне перевантаження супроводжується 

зменшенням соматичного супроводу. Відомо, що регуляторна 

активація в звичних умовах навколишнього середовища 

сформувалась у тварин та людей як початок комплексної 

активації адаптивних реакцій у вигляді зростання 

функціональних реакцій із збільшенням м'язової роботи, 

функції серцево-судинної, дихальної систем, печінки, нирок, 

крові тощо.   

Вищенаведене спонукало нас до розробок теорії 

функціонально-метаболічного континуума (ФМК) як 

системи, що забезпечує адекватний енерго-пластичний 

супровід функціонування організму при реакціях адаптації та 

активації (Рис. 5). 
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Рис. 5. Блок-схема функціонування ФМК 

 

Причому важливо, що регуляторні механізми не тільки 

запускають соматичну адаптацію, організують її енерго-

пластичне забезпечення, але після припинення регуляторної 

активації, наприклад, після закінчення дії екстремальних 

факторів, регуляторні слідові реакції (гіперкатехоламінемія), 

метаболічні зміни (гіперглікемія, гіперліпемія) 

використовуються соматичними органами, функція яких хоча 

й зменшується, коли регуляторний сигнал зник, але, 

водночас, інтенсивний метаболізм продовжується до стану 

повного відновлення функціонального стану органу. Тобто, 

Органи 

системи 

Травна 

система 

Депо 
Функція 

Регуляторні 

системи 

Метаболізм 

Метаболіти 

(позаклітинне 

середовище) 



 

 14 

після інтенсивної роботи соматичні органи, ще 

використовують регуляторні та метаболічні зміни, тобто, 

вони зменшують слідові реакції, аллостатичний вантаж. Між 

тим, сучасна праця характеризується зростаючим 

дисбалансом між регуляторним і соматичним навантаженням, 

тобто велике психоемоційне напруження відбувається в 

умовах мінімальної соматичної активації. Як наслідок, 

виникає дисбаланс регуляторної активації зі станом 

соматичної реалізації, що сприяє більшим за часом слідовим 

реакціям та накопиченню цих змін у вигляді порушень ФМК  

аж до формування аллостатичного вантажу, що і є платою за 

адаптацію, за напруженість праці як одного з важливих 

чинників формування професійнозалежної патології. 

Безумовно, що часто механізми та впливи першої і другої 

груп поєднуються, комбінуються, але завжди можно виявити 

провідні механізми формування професійнозалежної 

патології. 

Таким чином, корекція провідних чинників 

екозалежності та професійно обумовленої патології є 

основою для профілактики, ранньої діагностики і реабілітації, 

що, у цілому, забезпечує належний рівень професійного 

здоров'я, у тому числі, професійного довголіття та нарешті 

тривалості життя, як сумарної характеристики здоров'я.  

Транспортна галузь не тільки безпосередньо забезпечує 

робочими місцями біля 10 % працюючого населення, а й 

обумовлює створення у 4-5 разів більше робочих місць, 

оскільки використовує 60 % світового виробництва рідких 

нафтопродуктів, 20 % сталі, 80 % свинцю, 70 % синтетичних 

каучуків, 40 % лакофарбових матеріалів тощо. У той же час 

вона характеризується підвищеною небезпекою для здоров’я 

людей та довкілля. У 2015 році на дорогах України загинуло 
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3970 та травмовано 32395 осіб, що обумовлює, за 

підрахунками міжнародних експертів, економічні втрати 

держави у сумі 4 млрд. доларів США на рік. Щорічно у світі 

під час ДТП гине 1,25 млн. людей, меншими за річними 

людськими втратами, але більш резонансними є катастрофи, 

що відбуваються на авіаційному та залізничному 

транспортах. Так у 2015 році у 16 авіакатастрофах загинуло 

560 осіб, а в 16 залізничних катастрофах загинуло 113 та 

травмовано 1541 людей. 

Сучасний рівень розвитку транспорту обумовлює ту 

ступінь несприятливого впливу на довкілля та людини, що 

набула глобальних масштабів. Автомобільний, авіаційний, 

залізничний, трубопровідний транспорти є джерелом 

несприятливих фізичних, хімічних та біологічних факторів, 

що суттєво впливають на біосферу та ноосферу. Оцінюючи 

роль кожного виду транспорту в забрудненні навколишнього 

середовища необхідно враховувати не тільки рівні 

несприятливих факторів, що формуються при роботі 

пересувних об’єктів транспорту, але й інші джерела 

забруднень, наявних на даній території.  

Якщо розглядати вплив транспорту на атмосферне 

повітря, то згідно даним літератури один легковий автомобіль 

щорічно поглинає з атмосфери в середньому понад 4 т кисню, 

викидаючи з відпрацьованими газами приблизно 800 кг окису 

вуглецю, біля 40 кг оксидів азоту та майже 200 кг різних 

вуглеводнів. Один реактивний літак, використовуючи 

протягом 1 години 15 т палива і 625 т повітря, викидає в 

навколишнє середовище 46,8 т діоксиду вуглецю, 18 т пари 

води, 635 кг оксиду вуглецю, 635 кг оксидів азоту, 15 кг 

оксидів сірки, 2,2 кг твердих часток. Середня тривалість 

перебування цих речовин в атмосфері складає приблизно 2 
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роки. Найбільше забруднення довкілля відбувається в зоні 

аеропортів під час посадки та зльоту літаків, а також під час 

прогрівання їх двигунів. Підраховано, що при 300 зльотах та 

посадках трансконтинентальних авіалайнерів за добу в 

атмосферу надходить 3,7 т оксиду вуглецю, 2 т 

вуглеводневих сполук і 1,7 т оксидів азоту. 

Оксиди азоту можуть спричинити хронічні запалення 

слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, хронічні 

бронхіти, рідше запальні явища слизової шлунково-

кишкового тракту, порушення обміну речовин, м’язову та 

серцеву слабкість, нервові розлади. Вплив на організм 

людини вуглеводнів бензинового ряду спричиняє порушення 

функціонального стану центральної нервової системи – 

найбільше страждає вища нервова діяльність, що обумовлено 

наркотичною дією вуглеводнів. У малих концентраціях дія 

вуглеводнів приводить до функціональних розладів нервової 

системи – неврастенії, вегетоневрозів, розвитку астено-

вегетативного синдрому, роздратованості і запальності – 

навіть до симптоматики діенцефального синдрому (у легких 

випадках – запаморочення при різких рухах головою). 

Формальдегід це протоплазматична отрута, що має суттєву 

подразнюючу дію на слизові та на функції нервової системи 

(за характером дії на нервову систему є подібним до 

метилового спирту). При малих концентраціях та хронічному 

впливі спричиняє гіперемію слизових верхніх дихальних 

шляхів, роздратованість, головні болі, серцебиття, підвищене 

виділення поту, інколи порушення шкірної, больової і 

температурної чутливості. Подразнююча дія сірчаного 

ангідриду на слизові оболонки спричиняє розвиток хронічних 

ринітів, запалення слухового проходу і євстахієвої труби, 

хронічні бронхіти переважно з астматичними компонентами. 
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За відомостями Державної служби статистики внесок 

транспорту у загальне забруднення повітря менше 3,9 %, але 

в автомобільних бензинах наявний бензол, який є 

канцерогеном і входить до 10 найнебезпечніших речовин у 

списку ВООЗ. Його вміст у бензинах не повинен 

перевищувати 1 %, але, зважаючи на обсяги їх використання, 

щорічні викиди в атмосферу бензолу складають не менше 10 

тис. т. За даними, наведеними у Національній доповіді  про 

стан навколишнього природного середовища в Україні, у 

2014 році в Одесі за середньорічним вмістом спостерігалися 

1,4 ГДК сажі, 1,6 ГДК фтористого водню та 4,7 ГДК 

формальдегіду.  У таблиці наведені власні дані щодо рівня 

забруднення повітря в місті за результатами досліджень, 

проведених у 1994-1996 рр. (Табл.. 1). 

 

Таблиця 1 – Концентрація деяких забруднювальних 

речовин в атмосферному повітрі Одеси у весняно-літній 

період 

Забруднювальна 

речовина 

Клас 

небезпеки 

ГДК 

середньодобова, 

мг/м3 

Середня 

концентрація 

по місту, 

мг/м3 

Діоксид азоту 2 0,04 0,05 

Оксид азоту 3 0,06 0,15 

Діоксид сірки 3 0,05 0,70 

Оксид вуглецю 4 3,0 6,01 

Формальдегід  2 0,003 0,15 

Бензол  2 0,1 3,15 

1,2,4-

триметилбензол 

2 0,015 2,82 
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В той час онкологічна захворюваність в Одесі 

перевищувала загальноукраїнський рівень на 14 %, але, 

завдяки поступовому суттєвому збільшенню кількості 

транспорту, у 2015 році вона склала 850 вперше виявлених 

випадків на 100 тис. населення, в той час як по Україні – 366 

випадків. 

Діяльність транспорту спричиняє не тільки забруднення 

повітря, але й поверхневих водойм та ґрунтів. У воді 

акваторій портів спостерігається перевищення ГДК фенолів, 

нафтопродуктів, ПАВ, заліза, марганцю, хрому, присутні 

поліциклічні ароматичні вуглеводні, ГХЦГ, ДДТ та його 

метаболіти, поліхлоровані біфеніли тощо; на територіях 

портів та прилеглих територіях в ґрунтах спостерігається 

накопичення нікелю, заліза, марганцю, фосфору та миш’яку; 

вздовж автодоріг на поверхні листя рослин спостерігається 

накопичення забруднювачів з відпрацьованих газів палива та 

внаслідок стирання шин автомобілів; на об’єктах 

залізничного транспорту ґрунти забруднені 

нафтопродуктами, важкими металами, наявне біологічне 

забруднення мікроорганізмами та яйцями гельмінтів (11-18). 

Специфіка транспортної галузі обумовлює 

різноманітність негативних впливів виробничого середовища 

на організм працівників. Це цілий комплекс фізичних, 

хімічних та метеорологічних факторів, інтенсивність яких 

обумовлюється специфікою видів транспорту та 

особливостями праці різних професійних груп (19-27). 

Загальними факторами ризику для усіх працівників рухомих 

об’єктів транспорту є шум, вібрація, електромагнітні поля та 

напруженість праці. Для працівників транспортних засобів з 

двигунами внутрішнього згоряння – це відпрацьовані гази 
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палива. Для працівників морського та авіаційного транспорту 

– це швидка зміна часових поясів та кліматичних умов. 

Стан здоров’я працюючих можна вважати за 

інтегральний показник соціально-економічних складових, які 

характеризують характер та умови праці. На сьогодні в 

Україні створена досить велика нормативно-методична база, 

яка направлена на збереження здоров’я працюючих в усіх 

галузях народного господарства. Цією проблемою опікуються 

і лікувально-профілактичні заклади різного підпорядкування, 

і санітарно-епідеміологічна служба, і служба з охорони праці, 

і екологічна служба. Працівники галузі обов’язково 

проходять попередні при прийманні на роботу та періодичні 

медичні огляди, регулярно з періодичністю, обумовленою 

чинним законодавством, здійснюються роботи з атестації 

робочих місць, для працюючих у шкідливих умовах праці 

складаються санітарно-гігієнічні характеристики умов праці, 

екологічні служби контролюють стан навколишнього 

середовища тощо. Тобто створені усі умови, щоб здоров’я 

працюючих залишалося на належному стані протягом усього 

трудового шляху. Але у транспортній галузі притаманні 

специфічні особливості, які практично неможливо усунути 

ніякими організаційними заходами. 

Окрім професій, які наявні і в усіх інших галузях 

народного господарства, є вкрай специфічні професії, а саме 

оператори і обслуговуючий персонал рухомих об’єктів 

транспорту. Для усіх робочих місць цього контингенту 

працюючих характерними є наявність шуму, вібрації, 

електромагнітного випромінювання, несприятливого 

мікроклімату, наявність хімічних забруднювачів у повітрі 

робочої зони та значне психоемоційне напруження. На 

працівників галузі, які беруть участь у міждержавному 
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перевезенні вантажів та пасажирів, додатково несприятливо 

впливають клімато-географічні фактори, нераціональне 

харчування, не завжди належна якість питної води або часта 

зміна її сольового складу та тривалість рейсу. 

Вивчення захворюваності деяких професій працівників 

транспортної галузі показав, що в основному у представників 

всіх вивчених професійних груп працівників транспорту 

переважаючими класами захворювань були вегето-судинна 

дистонія, хвороби нервової системи і органів чуття, у 

моряків – нервові хвороби, хвороби системи кровообігу та 

хвороби органів травлення, у монтерів шляху - травми і 

отруєння, хвороби органів дихання, у машиністів і їх 

помічників - хвороби органів дихання, нервової системи і 

органів чуття, у льотчиків - хвороби органів дихання, органів 

травлення і системи кровообігу, у авіадиспетчерів - хвороби 

органів дихання, нервової системи і органів чуття, у 

автомобілістів - хвороби органів дихання, травми і отруєння, 

хвороби нервової системи і органів чуття, органів травлення, 

системи кровообігу, кістково-м'язової системи і шкіри і 

підшкірної клітковини (28 -36). 

Для більшості професійних груп працівників транспорту 

найуразливішими в плані максимального накопичення 

загальних захворювань виявилися вікові інтервали 55-59 і 60 і 

більше років, у монтерів шляху - 40-44 і 55-59 років. 

Незалежно від віку максимум формування захворювань у 

моряків, монтерів шляху і льотчиків відзначили в стажовому 

періоді 10-14 років. Виняток становили машиністи і їх 

помічники, у яких максимум накопичення захворювань 

зареєстрували вже при стажі 0-2 року; і авіадиспетчери з 

максимальними значеннями при стажі 3-5 і більше 20 років. 
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Приведений аналіз і його результати підтвердили 

специфіку накопичення загальних захворювань у працівників 

транспорту: формування її незалежно від віку вже при стажі 3-

5 років з максимальним накопиченням до 6-14 років. 

Аналіз отриманих результатів дозволив констатувати 

істотний вплив стажу роботи на вивчені показники. Так, якщо 

вже при стажі роботи до 5 років тільки у 13% машиністів і їх 

помічників визначили перенапруження систем регуляції 

організму, то при стажі 6-15 років - вже у 65,2% працівників 

цієї професійної групи було відмічено перенапруження 

активності регуляторних систем, що, поза сумнівом, вимагає 

посилення профілактичних і організаційних заходів щодо 

обслуговування цього контингенту працюючих, особливо у 

вказані стажеві інтервали. 

Стажеві особливості формування випадків ЗТВП 

дозволили констатувати, що у представників залізничного 

транспорту (машиністів і їх помічників, монтерів шляху), 

моряків і льотчиків максимум вірогідності накопичення 

випадків ЗТВП зареєстрований при стажі 10-14 років, тобто в 

той же інтервал, що і накопичення загальних захворювань, а у 

авіадиспетчерів - при стажі 6-9 і 10-14 років. У автомобілістів 

вже на початковому етапі оволодіння професією (при стажі 0-2 

року) діагностовано 16,2 % випадків і 13,2 % днів 

непрацездатності. Найбільша кількість випадків і днів ЗТВП 

(36,6 % і 41,3 % відповідно) зареєстрована при стажі понад 20 

років. 

Проведений статистичний аналіз ступеня впливу 

професійних і віково-стажових характеристик на 

захворюваність працівників транспорту свідчить про те, що 

стаж роботи надавав більш істотний, ніж вік, вплив на 

показники захворюваності, що дозволяє ставити питання про 
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професійну обумовленість захворюваності вказаного 

контингенту працюючих. Крім того, виявилось, що професія і 

місце роботи впливають на показники ЗТВП (кількість 

випадків і днів непрацездатності). Наприклад, для працівників 

авіаційного транспорту істотне значення мав тип літака.  

У працівників транспорту  високою виявилася 

вірогідність формування хронічної патології. Установлено, що 

хронічна патологія у моряків почала формуватися вже у 

віковому інтервалі 20-24 роки, збільшуючись в кожній з 

подальших вікових груп, при цьому вірогідність накопичення 

захворюваності органів травлення була зміщена убік 

молодших вікових груп. 

 Розвиток хронічних захворювань у машиністів і їх 

помічників зафіксовано вже у віковому інтервалі 16-19 років з 

різким підйомом (у 6,9 рази) в наступній віковій групі (20-24 

року). Найбільша кількість хронічних захворювань була 

діагностована в працездатному віці. 

У льотчиків більшість хронічних захворювань були 

діагностовані в молодому, працездатному віці - від 16 до 40 

років (61,3%), при цьому, у віковому інтервалі 35-39 років 

зареєстровано 22,5% всіх хронічних захворювань. У вікових 

інтервалах в 20-24 і 25-29 років питома вага зареєстрованих 

хронічних захворювань в порівнянні з віком 16-19 років зросла 

в 8 і 10 разів відповідно. 

Як і у льотчиків, більшість хронічних захворювань у 

авіадиспетчерів сформувалися до 40 років (73,5%).  

Аналіз впливу стажу роботи за фахом на терміни 

формування хронічної патології показав, що у всіх вивчених 

професійних групах хронічні захворювання були діагностовані 

вже на самому початку трудової діяльності, тобто при стажі 

0-2 роки у 38,1% монтерів шляху, у 6,5% машиністів і їх 
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помічників, у 11,6% льотчиків і у 24% авіадиспетчерів. При 

цьому зі збільшенням стажу роботи відбувалося накопичення 

хронічної патології, що діагностувалася, досягнувши 

максимуму у моряків при хворобах системи кровообігу при 

стажі 20 і більше років, при хворобах органів травлення при 

стажі 10-14 років, при поєднаній патології при стажі 20 років і 

більш. 

У монтерів шляху максимальна кількість (77,4%) 

хронічних захворювань зареєстрована при стажі 0-9 років. 

Накопичення хронічної патології у машиністів і їх 

помічників досягло максимуму при стажі 20 і більше 

років (53,1%). Проте, вже при стажі 0-2 року було діагностовано 

3,5% хронічних захворювань із зростанням числа їх при стажі 

6-9 років в 3 рази. 

Накопичення хронічних захворювань у льотчиків 

досягло максимуму при стажі 10-14 років (21,3%) і 20 років і 

більш (22,6%). У цієї категорії обстежених вже при стажі 0-2 

року було діагностовано 11,6% всіх хронічних захворювань, 

тобто в період придбання навиків трудової діяльності. 

Хронічна патологія у авіадиспетчерів була сформована 

при стажі до 15 років (71,9%) з піком при стажі 0-2 року (24%). 

У водіїв автотранспорту загострення хронічної патології 

відзначили у 32,1% від числа хворих за 3 роки. Загостренням 

хронічних захворювань було обумовлено 28% всіх випадків і 

33,7% всіх днів ТВП.  

В таблиці наведені дані щодо переважаючих нозологіях 

хронічних захворювань у вивчених професійних групах 

працівників транспорту (Табл.. 2). 
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Таблиця 2 – Переважаючі нозології в структурі хронічної 

захворюваності працівників транспорту 
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+ 
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+ 

Хвороби ока та 

придаткового апарату 

     

+ 

 

Хвороби вуха та соско- 

видного відростку: 

- неврит слухового 

нерву 

- нейросенсорна туго-

вухість 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

Хвороби системи 

кровообігу: 

- гіпертонічна хвороба 

- ішемічна хвороба 

- атеросклероз аорти 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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+ 

Хвороби органів 

дихання: 

- хронічні бронхіти 

- хронічні синусіти 

  

 

+ 
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+ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Хвороби органів 

травлення: 

- гастродуоденіти 

- холецистопанкреатити 

- виразкова хвороба 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

Хвороби кістково-

м’язової  системи: 

- попереково-крижовий 

радикуліт 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

У виникненні наведених у таблиці нозологічних форм 

захворювань, а також класів в цілому провідну роль дослідники 

відводять нервово-емоційному напруженню, шуму, вібрації і 

іншим чинникам виробничого середовища. 

Вивчення психологічних і соціально-гігієнічних аспектів 

діяльності працівників транспорту показало, що із 

збільшенням стажу роботи накопичувалася хронічне 

напруження функціональних можливостей вегетативної 

нервової системи, що небезпечно навіть для практично 

здорових людей. Після 15 років роботи, як показали 

дослідження фахівців нашого інституту, у 36-41% операторів 

різних видів транспорту були зафіксовані невротичні стани, 

функціональні зміни кори головного мозку, погіршення функції 

уваги. 

Рівень задоволеності працею в основному залежав від 

психологічних якостей особи і ступеня професійної 

відповідності працівника. Задоволеність працею є 

інтегральною мірою соціально-психологічної і професійної 

відповідності особі характеру праці, його адаптованості до 

умов  виробничого середовища і колективу. 

Показано, що працездатність і надійність працівників 

транспорту, особливо осіб операторських професій, 
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обумовлена не тільки характером праці, категорією 

напруженості і складності професійної діяльності, але і 

індивідуально-типологічними і особовими якостями 

обстежуваного контингенту. 

Проведені дослідження дозволили відзначити, що 

домінуючими чинниками в розвитку невротизації працівників 

транспорту є - нераціональний режим роботи і добова 

змінність, висока щільність і нервово-психічна напруженість 

виробничого процесу, широко поширені серед операторів 

транспорту соціально-обумовлені чинники ризику (куріння, 

вживання алкоголю, нераціональне харчування і низька 

фізична активність), негативні стереотипи поведінки і способу 

життя. 

Зі збільшенням віку і, особливо, стажу роботи на різних 

видах транспорту у обстежуваних зростала нервово-психічна 

напруга, вегето-судинні розлади, спостерігалося 

перенапруження регуляторних систем організму, 

прискорення темпу старіння (за даними вивчення 

біологічного віку) приводило до зростання числа 

захворювань різних класів, в першу чергу тих, у виникненні і 

становленні яких вирішальними були психогенні чинники і 

чинники виробничого середовища (шум, вібрація, 

електромагнітні випромінювання, мікроклімат, хімічні, 

клімато-географічні тощо). 

Проведені дослідження показали, що накопичення 

захворювань основних класів починалося вже в ранні терміни 

і досягало максимальних величин у більшості працівників 

транспорту при стажі 10-14 років, а захворювань системи 

кровообігу і органів травлення у ряді професій при стажі 20 і 

більше років. Відмічений, не залежний від віку, вплив стажу 

роботи за фахом на захворюваність свідчить про істотний 
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вплив чинників виробничого середовища на формування 

захворюваності в цілому і хронічної патології зокрема. 

При малому стажі роботи у працівників транспорту 

спостерігаються «хвороби адаптації» - вегето-судинна 

дистонія, гастрити, причому практично в усіх категоріях 

працівників транспорту, що обумовлюється специфікою 

транспортної галузі. У подальшому функціональні 

порушення набувають характеристики органічної патології – 

варіанти та поєднання цих захворювань різноманітні: 

формується патологія серцево-судинної системи внаслідок 

атеросклеротичних змін судинної системи; гострі запальні 

захворювання верхніх дихальних шляхів переходять спочатку 

у часті захворювання, які починають хронізуватися із 

залученням більш глибоких відділів дихальної системи – 

трахеї, бронхів, легеневої тканини; гастрити змінюються 

виразковою хворобою; захворювання гепатобіліарної системи 

з дискенетичних станів стають жовчокам’яною хворобою, 

гепатозом, хронічним холециститом.  

До професійно зумовлених захворювань працівників 

транспорту можна віднести: 

- автомобільний транспорт (водії) – захворювання 

серцево-судинної системи (переважно гіпертонічна хвороба), 

захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, 

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки), 

дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату, гострі 

та хронічні стреси; 

- залізничний транспорт має різноманіття професійних 

груп, але у загальних рисах це патологія шлунково-

кишкового тракту (гастрит та виразова хвороба), 

захворювання серцево-судинної системи, алергічні 

захворювання шкіри, бронхіальна астма, захворювання 
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органу слуху (запальні захворювання, нейросенсорна 

туговухість змішаної етіології), простудні захворювання та 

гострі запальні захворювання верхніх дихальних шляхів 

вірусно-бактеріальної етіології, захворювання опорно-рухової 

системи, хвороби нирок, у провідників частими є паразитарні 

захворювання (педикульоз, короста); 

- водний транспорт: у судноводіїв - захворювання 

серцево-судинної системи (ішемічна та гіпертонічна хвороби, 

аритмії), у механіків - гіпертонічна хвороба та захворювання 

шкіри, у матросів – травми, захворювання опорно-рухового 

апарату, периферійної нервової системи, захворювання 

легень, захворювання сечостатевої системи. 

Для операторів усіх видів транспорту несприятлива дія 

несприятливих виробничих факторів поєднується зі значним 

нервово-емоційним напруженням, що обумовлює у них 

підвищений рівень серцево-судинних захворювань відносно 

рівня захворюваності населення в цілому. 

При цьому психоемоційне напруження та негативні 

клімато-географічні фактори зовнішнього середовища діють 

переважно через дизрегуляційні порушення. Нашими 

дослідженнями установлено, що тривалий вплив на організм 

фізичних, хімічних біологічних та психофізіологічних 

факторів малої інтенсивності (на прикладі плавскладу суден 

морського та пасажирського флоту) домінують два механізми 

на метаболічному рівні: гіпоксія та оксидативний стрес, що є 

основою дизрегуляторних морфофункційних зрушень в 

організмі (дезадаптації), які проявляються на клітинному 

рівні декомпартменталізацією, десинхронізацією і 

дезінтеграцією метаболому, що супроводжується 

дисферментозом та мембранопатією (37-43). На 

індивідуально-особистісному і соціально-психологічному 
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рівнях результуючим і, одночасно, лімітуючим показником 

збереження гомеостазу при роботі в умовах фізичного, 

хімічного, інформаційного та психоемоційного стресу є час 

експозиції, на встановленні та науково обґрунтованого 

обмеження якого повинен будуватися комплекс 

профілактичних заходів, так само як і раціональний режим 

праці та відпочинку не тільки працівників транспорту, а й 

всього працюючого населення (44-49). 

Теорія дизрегуляційної патології лише започаткована, 

але вже на сьогодні нами отримані дані щодо важливої ролі 

тих порушень, які спостерігаються з боку ФМК та систем 

його регуляції. Це дозволило нам запропонувати 

класифікацію дизрегуляторних станів, які виникають у 

операторів транспортних засобів (50-51). Вона виглядає 

наступним чином (Табл.. 3). 

 

Таблиця 3 – Патофізіологічна характеристика кластерів в 

описі дизрегуляторних станів у операторів транспорту 

 

Номер 

кластера 

Патофізіологічна характеристика 

1 2 

1 Незначна активація метаболічних систем нейрон-гу-

моральної регуляції (метаболізму продуктів обміну 

пуринів, синтезу продуктів циклу оксиду азоту та 

катехоламінів) 

Незначне підвищення латералізації та активності 

афекторно-ефекторної взаємодії симпатичного 

шкіряного рефлексу (ШГР) 

Значне напруження адаптаційних механізмів ВНС у 

здійсненні афекторно-ефекторних взаємодій 
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1 2 

 Помірне підвищення загального тонусу ВНС 

Помірне підвищення тонусу парасимпатичного від-

ділу ВНС 

Значне порушення (підвищення) енерго-метаболіч-

них процесів в нейро-гуморальних симпатичних 

шляхах регуляції 

Ейтонія  з незначним переважанням симпатичної 

регуляції 

Помірне зниження центральних регулюючих меха-

нізмів адаптації ССС 

Помірне напруження клітинних реакцій адаптації з 

помірною активацією механізмів клітинного імуні-

тету 

2 Незначна активація метаболічних систем нейро-гу-

моральної регуляції (екскреції пуринів, синтезу 

продуктів циклу оксиду азоту та катехоламінів) 

Помірне підвищення активності симпатичного шкі-

ряного вегетативного рефлексу 

Помірне напруження адаптаційних механізмів ВНС 

у здійсненні афекторно-ефекторних взаємодій 

Помірне підвищення загального тонусу ВНС 

Помірне напруження клітинних реакцій адаптації з 

помірною активацією механізмів клітинного імуні-

тету   

Помірне напруження центральних регулюючих ме-

ханізмів адаптації ССС 

Помірне підвищення тонусу парасимпатичного від-

ділу ВНС 

Значне порушення (підвищення) енерго-метаболіч-

них процесів в  ейрон-гуморальних симпатичних 

шляхах регуляції 

Порушення балансу з незначним переважанням 

симпатичної регуляції 
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1 2 

3 Незначна активація метаболізму пуринів та синтезу 

продуктів циклу оксиду азоту  

Значне підвищення активності симпатичного шкіря-

ного вегетативного рефлексу 

Значне порушення латералізації та напруження 

адаптаційних механізмів ВНС у здійсненні афектор-

но-ефекторних рефлекторних взаємодій 

Значне підвищення загального тонусу ВНС 

Значне підвищення тонусу парасимпатичного від-

ділу ВНС 

Незначне порушення (підвищення) енерго-метабо-

лічних процесів в нейро-гуморальних симпатичних 

шляхах регуляції 

Незначне підвищення активності центральних меха-

нізмів регуляції серцевого ритму 

Незначне порушення балансу зі значним переважан-

ням симпатичної регуляції 

Помірне зниження клітинних механізмів адаптації з 

помірною активацією пошкоджуючих  імунних 

реакцій  

4 Незначна активація синтезу продуктів циклу оксиду 

азоту та пуринів  

Помірне підвищення активності афекторно-ефек-

торної взаємодії симпатичного шкірного рефлексу 

Значне напруження адаптаційних механізмів ВНС у 

здійсненні афекторно-ефекторних взаємодій 

Значне підвищення загального тонусу ВНС 

Помірне підвищення тонусу парасимпатичного від-

ділу ВНС 

Незначне порушення (підвищення) енерго-метабо-

лічних процесів в нейро-гуморальних симпатичних 

шляхах регуляції 

Помірне підвищення активності центральних осци-

ляторів у  регуляції серцевого ритму  
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1 2 

 Незначне порушення балансу з помірним перева-

жанням симпатичної регуляції 

Помірне напруження центральних регулюючих 

механізмів адаптації 

Помірне зниження клітинних механізмів адаптації з 

незначною активацією  ошкоджуючи  імунних 

реакцій   

5 Помірна активація тканинних пошкоджуючих реак-

цій із зниженням специфічного імунного захисту 

 Помірне підвищення синтезу продуктів циклу окси-

ду азоту  

Різко виражене підвищення тонусу парасимпатич-

ного відділу ВНС 

Помірне зниження активності рефлекторних шкіря-

них вегетативних реакцій, обумовлених діяльністю 

симпатичного відділу ВНС 

Значне порушення (підвищення) енерго-метабо-

лічних процесів в нейро-гуморальних симпатичних 

шляхах регуляції 

Помірна активація метаболізму продуктів обміну 

пуринів з тенденцією до їх кумуляції 

Значне виснаження адаптаційних механізмів ВНС у 

здійсненні афекторно-ефекторних взаємодій та 

функціональної латералізації 

Значне зниження центральних адренергічних впли-

вів при напруженні енерго-метаболічного забезпе-

чення  регуляції серцевого ритму  

Помірне  порушення вегетативного балансу зі знач-

ним переважанням парасимпатичної регуляції 

Помірне зниження центральних регулюючих меха-

нізмів адаптації 
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1 2 

6 Значна активація метаболізму та накопичення про-

дуктів обміну пуринів, при помірному зростанні 

синтезу продуктів циклу оксиду азоту 

Різко виражене зниження клітинних реакцій адап-

тації з активацією імунних пошкоджуючих реакцій і 

зниженням специфічного і неспецифічного захисту  

Значне зниження центральних активності централь-

них осциляторів у  регуляції серцевого ритму 

Значне зниження активності рефлекторних шкіря-

них вегетативних реакцій, обумовлених діяльністю 

симпатичного відділу ВНС 

Значне виснаження адаптаційних механізмів ВНС у 

здійсненні афекторно-ефекторних взаємодій та 

функціональної латералізації 

Помірне зниження загального тонусу ВНС 

Значне зниження центральних адренергічних впли-

вів при напруженні енерго-метаболічних процесів 

забезпечення регуляції  серцевого ритму 

Значне порушення вегетативного  балансу зі знач-

ним  переважанням парасимпатичного впливу 

Помірні  порушення енерго-метаболічних процесів 

в нейро-гуморальних шляхах регуляції 

 

Відомо, що з цим основним напрямком медичної науки 

в медицині транспорту є вивчення фізіологічних механізмів 

адаптації організму людини до умов експлуатації 

транспортних засобів. У зв'язку з особливостями праці і 

зростанням психоемоційних навантажень, які можуть 

позначитися на професійній надійності працівників 

транспорту, вони ж і являються одними з найважливіших 

негативних факторів на транспорті. Вивчення механізмів 

психоемоційної адаптації та розвиток психофізіологічної 

дезадаптації являється магістральним напрямом медицини 
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транспорту. Звідси психоемоційні навантаження з переходом 

в психоемоційну дезадаптацію і подальша соматизація цих 

розладів є одним з магістральних напрямків в медичній науці. 

Надзвичайно важливо, що на сучасному транспорті частка 

негативних впливів, які викликають безпосередній вплив на 

соматичне здоров'я, в більшості випадків, знижується, в той 

час як стресуючий вплив психоемоційних перевантажень 

постійно зростає. У зв'язку з цим, важливим напрямком, на 

якому може будуватися профілактика психосоматичної 

патології, являється управління механізмами 

психосоматичної адаптації, що має бути основою 

профілактики на транспорті. Другим важливим напрямком 

наукових досліджень має бути встановлення механізмів 

взаємодії психоемоційних негативних впливів зі 

специфічними фізичними і хімічними впливами на організм 

працюючого. 

Третім перспективним напрямком є встановлення 

специфічних умов роботи на різних видах транспорту з 

встановленням, як особливостей виробничого середовища, 

так і станом фізіологічної адаптації.  

Таким чином, сучасні наукові дослідження в медицині 

транспорту повинні бути переміщені від раннього виявлення 

захворювань в сторону специфіки адаптації до умов роботи 

на транспорті з метою управління процесами фізіологічної 

адаптації, як магістрального напряму в профілактичній 

медицині.  

В організаційному плані медицину транспорту слід 

розглядати як модель медицини майбутнього, в якій 

пріоритетним буде управління здоров'ям на основі 

моніторингу адаптації організму до факторів навколишнього 
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середовища на основі впливу на умови праці і життя з 

одночасним впливом на фізіологічні механізми організму. 

Відповідна концепція вимагає: 

- вивчення механізмів адаптації організму людини; 

- визначення показників і критеріїв адаптації; 

- розробку систем моніторингу здоров'я; 

- гігієнічне нормування факторів і умов виробничого 

середовища; 

- розробку способів фізіологічної корекції; 

- розробку системи обліку стану здоров'я; 

- розробку системи управління здоров'я працівників 

транспорту. 

У цілому модуль забезпечення професійного здоров’я 

працівників транспорту виглядає наступним чином (Рис. 6). 

Важливо, що належний рівень професійного здоров’я 

працівників  транспорту забезпечить як належну якість 

роботи стратегічної галузі так і покращить якість і тривалість 

життя. 
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Рис. 6. Інноваційна модель професійного здоров’я 

працівників транспорту 

 

 
Професійне 

здоров’я: 

- водії (оператори); 

- диспетчери; 

- працівники 

обслуговування. 

 

Професійне довголіття 

Тривалість життя 

Професійний відбір: 

- попередні медичні огляди 

- медико-психологічні огляди 

 

Медичні заходи: 

- раннє виявлення 

захворювання; 

- лікування; 

- реабілітація – 

медична і 

соціальна. 

Моніторинг 

здоров’я: 

- періодичні 

медичні 

огляди; 

- передрейсові. 

 

Заходи щодо гігієни 

праці: 

- екологічні чинники; 

- професійні умови; 

- саногенетичні заходи 

(популяційні та 

індивідуальні). 
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