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DDYYNNAAMMIICC  EELLEECCTTRROONNEEUURROOSSTTIIMMUULLAATTIIOONN  IINN  TTHHEE  

TTRREEAATTMMEENNTT  OOFF  OOSSTTEEOOPPOORROOSSIISS  AANNDD  OOSSTTEEOOAARRTTHHRROOSSIISS  

  

AA..  MM..  IIggnnaattyyeevv,,  TT..  NN..YYaammiilloovvaa    

  

OOddeessssaa  nnaattiioonnaall  mmeeddiiccaall  uunniivveerrssiittyy,,  OOddeessssaa,,  UUkkrraaiinnee  

 

Osteoarthrosis (OA) is the main cause of a patient’s 

functionality restriction. At the influence of industrial factors the 

changes in structural – and - functional condition of bone tissue 

and osteoporosis (OP) develops. Dynamic 

electroneurostimulation (DENS) is a non-drug treatment method 

based on the impact on reflexogenic zones and acupoints with 

electric current impulses. Relfective mechanisms, starting 

irritation of receptors in reflexogenic zones and acupoints are 

the base of DENS curable action.  

Objective. To estimate efficiency of OP and OA 

treatment with combination of osteotropic preparation and 

physiotherapeutic influence of DENS.  

Results. There were 50 male, employed in marine sector 

. The main group constituted 35 patients to whom the complex 

therapy of OP and OA was carried out. Group of comparison 

(n=15) didn't receive DENS. The volume of movements, 

functionality, pain syndrome have been estimated with the help 

visial analogue scale (VAS) and Leken's index prior and after 

the treatment . The bone changes were detected with ultrasonic 

densitometry (Aloka-AOS-100 device). The marker of bone 

resorption- В-CrossLaps- has been deternimed. Complex 

therapy ( miakaltsik-spray daily, 10-12 days at the background 

of DENS) was used.  

Biochemical indicators showed the increased resorption 

of bone tissue (CTx – 0,68 ±0,05ng/ml) and bone formation 

reduction. Densitometry indexes: index of rigidity (Stif.index) 

78±3,2 %,  

Z = - 2.3, according to T criterion (-2,7±1,31).  
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In 3 months pain syndrome decreased by both VAS and 

Leken’s indexes, markers of resorption CTx decreased by 

28,5%, in group of comparison CTx did not change. In twelve 

months indexes of densitometry increased by 5.5-5.6% in the 

main group, in group of comparison by 3.5%.  

Conclusions. Decrease of resoption markers and 

increase of densitometry indexes testify of delay of bone mass 

loss, increase of the volume of movements, reduction of pain 

syndrome, and, general about the efficiency of the complex 

therapy under investigation.  

 

 

 

ННООВВЫЫЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  КК  ССААННИИТТААРРННОО--ГГИИГГИИЕЕННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  

РРООЛЛИИ  ММЕЕТТААЛЛЛЛООВВ  ВВ  ППООЛЛИИММЕЕРРННЫЫХХ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛААХХ  

  

ДД..  ВВ..  ББооллььшшоойй    

  

УУккррННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа,,  ООддеессссаа  

 

В соответствии с существующей практикой и согласно 

действующим регламентам, санитарно-гигиеническая 

экспертиза значительной части импортируемых товаров и 

производимой продукции из полимерных материалов 

должна включать исследование такого вредного 

химического фактора как тяжёлые металлы. В первую 

очередь это касается детских игрушек и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. В подавляющем 

большинстве случаев требуется определение уровней 

миграции тяжёлых металлов в соответствующие 

модельные среды (вода, раствор кислоты, раствор этанола, 

масло). В некоторых случаях (например, при исследовании 

пластилина, других пластических материалов, имеющих 

непосредственный и тесный контакт с кожными покровами) 

нормативные документы требуют количественного 
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определения содержания тяжёлых металлов в самом 

полимерном материале.  

Методика такого рода исследований достаточно 

трудоёмка и малоэкспрессна. Соответствующий ДСТУ EN 

71-3:2005  Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция 

определенных элементов (EN 71-3:1994, IDT), ДСанПіН 

5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки 

іграшок та ігор для здоров'я дітей» и СанПіНом № 42-123-

4240-86 «Санітарні норми. Допустимі кількості міграції (ДКМ) 

хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших 

матеріалів, контактуючих з харчовими продуктами і методи 

їх визначення», регламентируют, что анализируемое 

полимерное изделие после измерения площади его 

поверхности (что само по себе часто бывает 

затруднительно) замачивается в соответствующей 

модельной среде на срок 24 часа, после чего настаёт черёд 

количественного физико-химического анализа модельной 

среды на содержание тяжёлых металлов (список 

определяемых металлов для каждой категории изделий 

свой). В случае количественного определения содержания 

тяжёлых металлов в самом полимерном материале 

возникают проблемы пробоподготовки, поскольку многие 

современные физико-химические методы анализа (атомно-

абсорбционный, вольт-амперометрические, атомно-

эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой и др.) 

требуют переведения анализируемого образца в водный 

раствор, что часто затруднительно для ряда полимеров и 

связано с потерями определяемых элементов. 

Для массовых рутинных исследований выполнение 

всех прописанных в регламентах процедур оказывается 

весьма обременительным. Длительность проведения 

исследования более суток не только ограничивает 

производительность лаборатории, но и ложится 

экономическим бременем на заказчика, увеличивая 

стоимость проведения анализа. Причём, на практике в 
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подавляющем большинстве случаев исследование в 

финале показывает отсутствие опасных уровней металлов. 

Нами предложена модификация процедуры 

санитарно-гигиенической экспертизы изделий и товаров из 

полимерных материалов, снижающая трудоёмкость и 

увеличивающая экспрессность исследования при 

использовании метода атомно-эмиссионной спектроскопии 

с электродуговой атомизацией. Суть модификации 

заключается в следующем. 

Перед замачиванием образца в модельной среде из 

него вырезают небольшую (около 10-20 мг) пробу полимера 

и без всякой пробоподготовки загружают в заточенный 

графитовый электрод. Пробу сжигают в электрической дуге 

и анализируют полученный спектр эмиссии в диапазоне 

длин волн 207-247 нм. Наличие в спектре пиков, 

соответствующих прописанным в регламенте металлам, 

служит показанием для проведения стандартной 

процедуры санитарно-гигиенического исследования. 

Отсутствие же названных пиков в спектре позволяет 

отказаться от проведения дальнейших этапов 

исследования, поскольку отсутствие в образце тяжёлых 

металлов заведомо означает отсутствие опасных уровней 

их миграции в модельную среду. 

Как показывает практика, введение в процедуру 

санитарно-гигиенической экспертизы изделий и товаров из 

полимерных материалов описанной выше стадии 

качественного экспресс-анализа состава полимера 

позволяет в большинстве случаев отказаться от остальных 

этапов исследования. 
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ООЖЖИИРРІІННННЯЯ  ––  ФФААККТТООРР  РРИИЗЗИИККУУ  ББРРООННХХІІААЛЛЬЬННООЇЇ  ААССТТММИИ  УУ  

ДДІІТТЕЕЙЙ  

  

ВВ..  ІІ..  ВВееллииччккоо,,  ЯЯ..  ІІ..  ВВееннггеерр,,  ІІ..  ВВ..  ССааввииццььккиийй,,  ОО..ОО..ССввііррссььккиийй    

  

ООддеессььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ммееддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  

ККааффееддрраа  ппррооппееддееввттииккии  ппееддііааттррііїї  

ККааффееддрраа  ппааттооллооггііччннооїї  ффііззііооллооггііїї  

 

За критеріями поширеності, тяжкості перебігу, 

складності діагностики, терапії і реабілітації, соціальних і 

економічних проблем бронхіальна астма (БА) впевнено 

займає провідне місце серед «захворювань століття». В 

Україні частота БА у дітей становить 8,1 - 9,8%. Серед 

супутніх захворювань у хворих з БА провідне місце займає 

ожиріння - 17,4%. Дослідження показують, що в тих регіонах 

світу, де відбувається збільшення захворюваності БА, серед 

населення спостерігається також прогресуюче зростання 

кількості осіб з ожирінням. 

На сьогоднішній день у світі накопичено достатній 

обсяг наукових даних, які підтверджують наявність певного 

взаємозв'язку між БА і ожирінням.  

Ціль: провести порівняльний аналіз клінічних 

показників БА у дітей на тлі ожиріння і у дітей на тлі 

гармонійного фізичного розвитку. 

Нами було обстежено 22 хворих БА, віком 6 - 11 років. 

В основну групу (n=22) входили діти з БА на тлі 

аліментарного ожиріння, контрольну групу склали 10 

пацієнтів з БА з нормальною масою тіла (n=10).   

Аналіз отриманих даних показав, що наявність 

надмірної маси тіла відбилася на ступені тяжкості БА, частоті 

та тривалості загострень. 

В групі дітей з ожирінням збільшувалося число 

випадків з тяжким перебігом порівняно з групою дітей з 

гармонійним фізичним розвитком у 3,6 разів. 
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Проведені нами дослідження показали, що 

загострення БА частіше зустрічалися у дітей з ожирінням, 

ніж у групі контролю. В середньому у (5,9±0,8) разів на рік 

частіше (p<0,05) і тривалість загострень була довша – 

(14,1±1,8) днів. У дітей з нормальною масою тіла 

нормалізація показників пікової швидкості видиху 

відбувалася в середньому за (6,4±1,5) днів, у той час як у 

дітей з БА на тлі ожиріння за більш тривалий термін - 

(13,6±2,5) днів (p<0,05). 

Таким чином, як показують результати наших 

досліджень з'єднання і взаємне посилення ожиріння і БА 

призводить до погіршення клінічного перебігу захворювання 

та до труднощів щодо досягнення і збереження астма-

контролю. У зв'язку з цим представляється перспективним 

більш детальне вивчення перебігу БА у дітей на тлі 

ожиріння з метою підвищення ефективності лікування та 

прогнозування захворювання у даного контингенту хворих. 

 

 

 

ААННААЛЛІІЗЗ  ВВЕЕГГЕЕТТААТТИИВВННООЇЇ  ДДИИССФФУУННККЦЦІІЇЇ  ППРРИИ  РРІІЗЗННИИХХ  

ССТТААДДІІЯЯХХ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬННООГГОО  ДДЕЕЛЛІІРРІІЮЮ  

  

АА..  ІІ..  ГГоожжееннккоо,,  ВВ..  АА..  ППееттрроовв    

  

ДДПП  ««УУккррааїїннссььккиийй  ННДДІІ  ммееддииццииннии  ттррааннссппооррттуу»»,,    

ЧЧееррннііввееццььккаа  ооббллаассннаа  ппссииххііааттррииччннаа  ллііккааррнняя  

 

Зловживання алкоголем у всіх без винятку випадках 

супроводжується тими чи іншими порушеннями функцій 

центральної нервової системи. Тривале вживання спиртних 

напоїв, особливо за наявності супутніх несприятливих 

факторів і відповідної спадкової обтяженості, призводить до 

розвитку вираженої енцефалопатії, алкогольних психозів та 

інших важких і необоротних форм металкогольного 
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ураження центральної нервової системи. Доброякісні 

форми уражень нервової системи провляються негрубими і 

часто оборотними симптомами. 

Як свідчать сучасні наукові факти, нейрофізіологічні 

механізми розвитку алкогольної залежності базуються в 

стволових і лімбічних структурах мозку,а саме в тих його 

ділянках, де розташовується так звана система 

підкріплення. Ця система бере участь у забезпеченні 

регуляції емоційного стану, настрою, мотиваційної сфери, 

психофізичного тонусу, поведінки людини в цілому, його 

адаптації до навколишнього середовища. 

Результати численних досліджень дозволяють 

зробити висновок, що саме вплив алкоголю на нейрохімічні 

процеси в лімбічних відділах мозку є основою розвитку 

синдрому залежності. При цьому слід зазначити, що 

масивний вплив етанолу призводить до дисфункції майже 

всіх нейрохімічних систем мозку. 

Між тим, функціональний стан вегетативної нервової 

системи у пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання 

алкоголю вивчений недостатньо, що спонукало до вивчення 

стану вегетативної системи при дії алкоголю та пошуку на 

цій основі методу, який би дозволяв визначати кількісні 

показники вегетативної активності в залежності від стадії 

алкогольного делірію. 

В 2010 - 2011 роках у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії Чернівецької обласної психіатричної 

лікарні були обстежені 40 пацієнтів: 1-а група – 20 пацієнтів 

із діагнозом стан відміни внаслідок вживання алкоголю з 

делірієм (F10.40 за МКХ-10), 2-га група - 20 пацієнтів із 

супутнім обтяженим алкогольним анамнезом не менше 10 

років, та станом відміни від вживання алкоголю не менше 3-

х діб (загрозливий делірій). Статевий розподіл: 36 чоловіків 

та 4 жінки. Середній вік пацієнтів становив 46,3±2,1 років в 

першій групі та 44,9±2,5 в другій групі відповідно. 

Деліріозний синдром з`являвся на перший-третій день 
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відміни вживання алкоголю, клінічна картина була типовою, 

початок гострим, переважно в вечірній та нічний час. 

Діагноз стану відміни внаслідок вживання алкоголю в другій 

групі базувався на наявності анамнестичних даних. Усі 

пацієнти за тяжкістю синдрому відміни відповідали 3-ій - 4-ій 

ступені за шкалою F.Iber, та від 23 до 53 балів за шкалою 

CIWA –Ar (шкала тяжкості проявів алкогольного 

абстинентного синдрому) в першій групі та 2-ій ступені за 

шкалою F.Iber, та від 11 до 33 балів за шкалою CIWA–Ar в 

другій групі відповідно. 

Діагноз стану відміни внаслідок вживання алкоголю з 

делірієм базувався на наявності анамнестичних даних: 

тривале зловживання алкоголем; клінічних симптомів 

захворювання: потьмарення свідомості з порушенням 

здатності орієнтуватися в місці перебування та часі, 

переважанням зорових галюцинацій, ілюзій та парейдолій, 

що поєднується з напливом розрізнених, непослідовних, 

нестійких уявлень у поєднанні із руховим збудженням. 

Пацієнти в своїй більшості були госпіталізовані за 

направленням лікаря-психіатра бригади швидкої допомоги. 

Із метою оцінки загальної активності регуляторних 

механізмів, нейрогуморальної регуляції серця, 

співвідношення між симпатичним та парасимпатичним 

відділами вегетативної нервової системи пацієнтам 

проводилася оцінка варіабельності серцевого ритму 

(кардіоінтервалограма) за допомогою системи експрес-

аналізу варіабельності ритму серця «Кардіоспектр» АОЗТ 

«Солвейг» та вимірювання артеріального тиску за 

допомогою методу Короткова. 

Отримані дані свідчать про суттєві порушення 

вегетативної нервової системи, що проявляються у зміні 

потужності коливань дуже низької частоти, що пов’язано із 

порушенням впливу вищих вегетативних центрів на 

серцево-судинний підкорковий центр і відображає стан 

нейро-гуморального та метаболічного рівней регуляції. 
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Відмічається значне підвищення стрес-індексу Баєвського в 

обох групах із значним переважанням показника у пацієнтів 

із деліріозними розладами, що свідчить про виражений 

дистрес із можливістю пошкоджуючої дії на системи та 

органи, а також вказує на надлишкову активність стрес-

реалізуючих систем, наявне збільшення потужності 

високочастотних коливань серцевого ритму в обох групах, 

що обумовлено вираженою модуляцією тонусу блукаючого 

нерва. Показник загальної активності парасимпатичного 

ланцюга вегетативної регуляції, що відображає автономний 

контур регуляції в обох групах суттєво не відрізняється між 

собою. Разом з тим збільшуються показники частоти 

серцевих скорочень, із переважанням у пацієнтів із делірієм 

та показник діастолічного тиску,  який є більшим у пацієнтів 

без деліріозних розладів. 

Висновки 

1. При використанні методу оцінки 

варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із станом 

відміни внаслідок вживання алкоголю з делірієм та без 

деліріозних розладів можливо виявити значні порушення 

вегетативної нервової системи, які проявляють себе у 

змінах показників стрес-індексу Баєвського, потужності 

коливань дуже низької частоти та високочастотних 

коливань серцевого ритму. 

2. Наявність кореляційних зв’язків між 

показниками варіабельності серцевого ритму і гемодинаміки 

дає змогу стверджувати що останні у значимій мірі залежать 

від тих змін, які виникають у хворих з боку вегетативної 

нервової системи. 

3. Метод оцінки варіабельності серцевого 

ритму може бути використаний для  ранньої діагностики та 

прогнозування розвитку алкогольного делірію. 
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ВВААРРІІААББЕЕЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ССЕЕРРЦЦЕЕВВООГГОО  РРИИТТММУУ  ЯЯКК  ММЕЕТТООДД  

ООЦЦІІННККИИ  ССТТААННУУ  ВВЕЕГГЕЕТТААТТИИВВННООЇЇ  ННЕЕРРВВООВВООЇЇ  ССИИССТТЕЕММИИ    

УУ  ППААЦЦІІЄЄННТТІІВВ  ІІЗЗ  ООББТТЯЯЖЖЕЕННИИММ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬННИИММ  

ААННААММННЕЕЗЗООММ  

  

АА..  ІІ..  ГГоожжееннккоо,,  ВВ..  АА..  ППееттрроовв    

  

ДДПП  ««УУккррааїїннссььккиийй  ННДДІІ  ммееддииццииннии  ттррааннссппооррттуу»»,,    

ЧЧееррннііввееццььккаа  ооббллаассннаа  ппссииххііааттррииччннаа  ллііккааррнняя  

  

В останні роки токсичні впливи є глобальною 

соціальною і медичною проблемою. Забезпечення хімічної 

безпеки визнано однією з головних задач світової спільноти, 

що закріплено в рішеннях Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку. У країнах СНД 

медико-соціальні аспекти гострих екзогенних отруєнь 

населення обгрунтовано віднесені до розряду актуальних 

проблем громадського здоров'я та охорони здоров'я у 

зв'язку з помітним зростанням їх числа і смертельних 

випадків. Екзогенні отруєння складають до 30% зовнішніх 

причин смерті, маючи великий вплив на передчасну 

смертність населення та втрати трудового потенціалу. 

Алкоголізм входить в число провідних причин 

погіршення здоров'я, стійкої втрати працездатності та 

смертності населення розвинутих країн. На частку 

непомірного вживання спиртних напоїв як етіологічного 

чинника припадає 20% таких хвороб і фатальних подій, 

таких як злоякісні пухлини стравоходу і печінки, цироз 

печінки, епілепсія, вбивства та дорожні аварії з 

несприятливим результатом. 

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає 

зловживання алкоголем в якості третьої за значимістю 

джерела загального тягаря хвороб в розвинених країнах, 

причому частка алкоголізму у формуванні цього тягаря 

оцінюється в 9%. Зловживання алкоголем більш ніж 10 років 
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зменшує середню тривалість життя, збільшує смертність 

населення і належить, поряд з палінням тютюну і надмірною 

вагою, до числа основних причин так званих 

«попереджуваних смертей» в США та інших розвинених 

країнах.  

Одним з найбільш загрозливих для життя станів при 

алкоголізмі є алкогольний делірій. Для раннього виявлення 

ознак початку стану відміни внаслідок вживання алкоголю із 

загрозливим делірієм та для попередження розвитку 

ускладненого алкогольного делірію особливо цінним є 

метод, що поєднує простоту отримання інформації зі 

швидкою оцінкою різноманітних даних про нейрогуморальну 

регуляцію фізіологічних функцій та адаптаційні реакції 

цілісного організму. Саме тому ефективним є метод 

використання аналізу варіабельності серцевого ритму у 

пацієнтів із хронічним алкогольним анамнезом для 

запобігання розвитку тяжких ускладнень, що потребують 

комплексної інтенсивної терапії.  

В 2010 - 2011 роках у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії Чернівецької обласної психіатричної 

лікарні були обстежені 20 пацієнтів із супутнім обтяженим 

алкогольним анамнезом не менше 10 років, та станом 

відміни від вживання алкоголю не менше 3-х діб. Статевий 

розподіл: 17 чоловіків та 3 жінки. Середній вік пацієнтів 

становив 44,9±2,5 років. Усі пацієнти за тяжкістю синдрому 

відміни відповідали 2-ій ступені за шкалою F.Iber, та від 11 

до 33 балів за шкалою CIWA–Ar (шкала тяжкості проявів 

алкогольного абстинентного синдрому). Діагноз стану 

відміни внаслідок вживання алкоголю базувався на 

наявності анамнестичних даних. Пацієнти в своїй більшості 

були госпіталазовані за направленням лікаря-психіатра 

бригади швидкої допомоги. 

Із метою оцінки загальної активності регуляторних 

механізмів, нейрогуморальної регуляції серця, 

співвідношення між симпатичним та парасимпатичним 
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відділами вегетативної нервової системи пацієнтам 

проводилася оцінка варіабельності серцевого ритму за 

допомогою системи експрес-аналізу варіабельності ритму 

серця «Кардіоспектр» АОЗТ «Солвейг» та вимірювання 

артеріального тиску за допомогою методу Короткова. 

Отримані дані свідчать про дисфункцію вегетативної 

нервової системи, що проявляються у зміні потужності 

коливань дуже низької частоти, що пов’язано із порушенням 

впливу вищих вегетативних центрів на серцево-судинний 

підкорковий центр і відображають стан нейрогуморального 

та метаболічного рівнів регуляції. Відмічається підвищення 

стрес-індексу Баєвського, що свідчить про виражений 

дистрес із можливістю пошкоджуючої дії на системи та 

органи, а також вказує на надлишкову активність стрес-

реалізуючих систем; наявне збільшення потужності 

високочастотних коливань серцевого ритму, що обумовлені 

модуляцією тонусу блукаючого нерва. Разом з тим 

збільшуються показники частоти серцевих скорочень та 

діастолічного тиску. 

Висновки 

4. Таким чином, встановлено, що за допомогою 

вивчення ВСР у пацієнтів із станом відміни внаслідок 

вживання алкоголю виявляються значні порушення 

вегетативної нервової системи, які проявляють себе у 

змінах показників стрес-індексу Баєвського, потужності 

коливань  низької частоти та висококочастотних коливань 

серцевого ритму. 

5. Наявність кореляційних зв’язків між 

показниками варіабельності серцевого ритму і системної 

гемодинаміки дає змогу стверджувати що останні у значимій 

мірі залежать від тих змін, які виникають у хворих з боку 

вегетативної нервової системи. 
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ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ВВ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ  

ТТРРААННССППООРРТТУУ  

  

ОО..  ВВ..  ГГоорршшаа    

  

ДДПП  ««УУккррааїїннссььккиийй  ННДДІІ  ммееддииццииннии  ттррааннссппооррттуу»»,,  мм..  ООддеессаа  

 

Розробка принципів та методів оцінки 

дизрегуляторних станів у працівників транспорту для 

патогенетичного обґрунтування реабілітаційного впливу є 

важливою медико-соціальною проблемою. Слід відзначити 

обмеженість застосування багатьох медикаментозних 

засобів (седативних тощо) у операторів транспорту, що 

потребує широкого залучення фізичних та преформованих 

чинників у комплексах їх медичної реабілітації.  

На підставі проведених  досліджень, результати яких 

висвітлено в попередніх роботах, нами показано, що 

тривалий вплив комплексу стреслімітуючих несприятливих 

чинників середовища (серед яких виробничі) спричиняє 

дисбаланс і дисфункцію відділів ВНС та стресового 

біохімічного континууму. В результаті формується порочне 

коло стійкого стану дизрегуляції, подолати (розірвати) яке 

односпрямованою та однокомпонентною дією неможливо. 

Потрібна комплексна корекція із застосуванням фізичних та 

преформованих чинників патогенетичного спрямування, 

направленого на відновлення ієрархічної взаємодії частин 

інтеграційної регулюючої функціональної системи (НС), 

поповнення підвищених потреб  метаболізму та 

забезпечення антиоксидантного захисту в умовах гіпоксії та 

гіпоергозу. Отже принципи патогенетичного підходу до 

реабілітаційного коригуючого впливу на розлади 

регуляторної функції нервової системи різного 

етіопатогенезу полягають у збалансуванні  процесів 

управління та адаптації шляхом корекції патофізіологічних 

механізмів дизрегуляції, доповнених заходами, 
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спрямованими на корекцію патохімічних порушень (оскільки 

патохімічні процеси є також і основою патофізіологічних 

механізмів).  

З метою вирішення поставлених проблем нами 

розроблені реабілітаційні комплекси, застосування яких у 

наших дослідженнях сприяло корекції або усуненню станів 

дизрегуляції у водіїв автотранспорту різних стажево-вікових 

категорій. 

 

 

 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ГГИИГГИИЕЕННЫЫ  ТТРРУУДДАА  

  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ  

  

ВВ..  НН..  ЕЕввссттааффььеевв,,  АА..  ВВ..  ССккииббаа  

  

ГГПП  УУккррааииннссккиийй  ННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа  ММЗЗ  УУккррааиинныы,,  

ООддеессссаа  

 

Развитие основных видов транспорта (авиационного, 

автомобильного, водного и железнодорожного) в 

современных условиях, привлечение в эту отрасль 

многочисленных контингентов работников. Специфика 

условий и организации труда, комплексное воздействие 

неблагоприятных производственных факторов и условий 

среды, обусловливают необходимость проведения 

исследований по вопросам гигиены труда на транспорте. 

Значение этой проблемы существенно возрастает в 

настоящий период, когда отмечается интенсификация 

труда, расширяется кооперативная и арендная формы 

собственности, частное предпринимательство, идут 

процессы приватизации производства. Важное значение 

принадлежит обеспечению безопасности транспортно-

технологического процесса. 



 
17 

Изложенное определяет потребность усиления 

внимания к решению ряда теоретических и прикладных 

проблем гигиены труда с целью объективной 

количественной и качественной оценки влияния работы на 

функциональное состояние и здоровье работников, наряду 

с учетом обратного влияния состояния человека на 

эффективность производственной деятельности, 

сохранение профессионального здоровья.  

На основании многолетних исследований 

гигиенистами и физиологами  определены основные 

направления в гигиене труда, характерные для всех 

основных видах транспорта, среди которых следует 

выделить: 

- обеспечение охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

- обоснование путей совершенствования условий и 

организации труда с целью повышения работоспособности 

и снижения утомляемости; 

- оптимизацию режимов труда и отдыха; 

- совершенствование системы предварительных и 

периодических медицинских осмотров, предрейсового, 

предвахтенного, предсменного контроля; 

- выполнение санитарно-гигиенической аттестации 

рабочих мест; 

- совершенствование системы профилактики 

профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваний; 

- аргументация гигиенических требований при 

перевозке и перегрузке опасных грузов, организации 

медицинских мероприятий по профилактике и ликвидации 

последствий аварий; 

- улучшение системы трудоустройства лиц старших 

возрастных групп и инвалидов. 

Как свидетельствуют результаты заседаний 

проблемных комиссий и научно-практических конференций 
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(2007-2012гг.) научными исследованиями в гигиене труда 

достигнуты определенные успехи в решении данных 

вопросов. В то же время, на современном транспорте от 

работающего человека требуется высокая степень 

повышенного внимания, оперативного мышления, 

напряжения зрительного и слухового анализаторов, 

системы опорно-двигательного аппарата и других 

психофизиологических функций для успешного выполнения 

работы. Несоответствие психофизиологических функций 

современному уровню психофизиологических нагрузок 

является причиной развития перенапряжения, нарушения 

здоровья, в частности, роста профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваемости. 

Нуждается в дальнейшем совершенствовании 

физиолого-эргономического аспекты в системе социально-

гигиенического мониторинга здоровья работающих. 

Система социально-гигиенического мониторинга здоровья 

работающих должна включать не только оценку 

воздействия факторов производственной среды, но и 

учитывать параметры тяжести и напряженности трудового 

процесса. В рамках этой системы контроль за состоянием 

здоровья проводится на основе предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Однако наряду с 

этим следует осуществлять оценку уровня 

работоспособности и функционального состояния 

организма работающих, что позволит выявлять ранние 

признаками доклинических проявлений и своевременно 

проводить профилактику нарушений здоровья. 

В связи с вышеизложенным, актуально 

осуществление теоретических и практических разработок 

по вопросам профилактики перенапряжения как важнейшей 

проблемы гигиены труда. Усиление профилактического 

направления гигиены труда для повышения медико-

социальной защиты  работников с учетом достижения 

конституционных прав граждан на сохранение здоровья в 
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процессе трудовой деятельности. Осуществление 

разработки теоретических и практических основ сохранения 

работоспособности и состояния здоровья работников, 

расширение разработки новых методов исследования 

функционального состояния организма работающего на 

объектах современного транспорта, новых форм 

собственности и экономических отношений. 

С целью решения указанных вопросов важная роль 

принадлежит совершенствованию государственного 

санитарного надзора на транспорте, разработке 

нормативно-методической базы, соответствующей 

требованиям и реалиям настоящего времени и на 

перспективу. 

ГП Украинский НИИ медицины транспорта совместно 

с центральными СЭС авиационного, водного и 

железнодорожного транспорта разработал и утвердил в 

Минздраве Украины ряд санитарных правил и норм, 

методических указаний и рекомендаций, в настоящее 

время работа по разработке и корректировке нормативно-

методических документов продолжается. 

Обоснованы, разработаны и составлены перечни 

профессий, должностей для прохождения очередных 

медицинских осмотров в соответствии с приказом МЗ 

Украины № 246 от 21.05.2007 г. В частности разработаны: 

- перечень профессий и должностей, периодичность 

обязательных медицинских осмотров работников портов, 

работающих во вредных и опасных условиях труда; 

- перечень основных профессиональных групп, 

которые подлежат обязательному периодическому 

медицинскому осмотру (плавающий состав судов портового 

флота, судов Базы технического осмотра и ремонта флота, 

яхт-клуба, пожарная команда пожарного судна, лоцманы 

Управления капитана порта и некоторые категории 

береговых работников); 
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- перечень профессий и должностей работников 

портов, подлежащих профилактическому обязательному 

медицинскому осмотру с целью недопущения 

инфекционных заболеваний; 

- перечень работ, где необходим 

профессиональный отбор. 

На основании изучения условий труда, 

функционального состояния организма, заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности и порядка 

трудоустройства инвалидов в морских портах в 

соответствии с действующим законодательством 

разработаны перечни: 

- перечень профессий и должностей по 

подразделениям портов, на которых допускается 

использование труда инвалидов; 

- перечень профессий и должностей по 

подразделениям портов, на которых использование труда 

инвалидов представляет опасность для их здоровья и 

жизни. 

В результате комплексной санитарно-гигиенической и 

физиологической оценки условий труда работников портов 

с целью профилактики неблагоприятного воздействия 

факторов химической природы были с учетом действующих 

правил и порядка, медицинских показаний  для бесплатной 

выдачи молока и других равноценных продуктов уточнены, 

дополнены и откорректированы: 

- перечень грузов, погрузка и разгрузка которых 

относится к работам с вредными условиями труда при 

наличии химических веществ в воздухе рабочей зоны; 

- список профессий, должностей и работ с 

вредными условиями труда при наличии химических 

веществ в воздухе рабочей зоны; 

- медицинские показания и противопоказания 

применения молока в лечебных и лечебно-

профилактических целях. 
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Вышеизложенное свидетельствует о важности и 

актуальности задач, стоящих перед гигиенистами труда на 

транспорте. 

Задача сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности работников транспорта должна оставаться 

приоритетной в деятельности санэпидстанций всех 

уровней, медицинских научно-исследовательских 

институтов, лечебных и лечебно-профилактических 

учреждений. Всемерное расширение и углубление научных 

исследований, направленных на минимизацию воздействия 

неблагоприятных производственных, экологических и 

других факторов, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, профилактику заболеваний, 

увеличение продолжительности активной жизни и 

трудоспособности, эффективности производственной и 

иной деятельности, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

 

 

ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ  ВВЕЕГГЕЕТТААТТИИВВННООГГОО  ЗЗААББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННННЯЯ  УУ  

ППААЦЦІІЄЄННТТІІВВ  ЗЗ  ХХООЗЗЛЛ  ІІ  ССУУППУУТТННЬЬООЮЮ  ППААТТООЛЛООГГІІЄЄЮЮ  

ШШЛЛУУННККООВВОО--ККИИШШККООВВООГГОО  ТТРРААККТТУУ  

    

ЛЛ..  АА..  ККооввааллееввссььккаа  11,,  ОО..  ВВ..  ККууччеерр  22  

  
11  ООддеессььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ммееддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт,,  мм..  ООддеессаа  
22  ВВііййссььккооввиийй  ммееддииччнниийй  ккллііннііччнниийй  ццееннттрр  ППііввддееннннооггоо  ррееггііооннуу,,  

мм..  ООддеессаа  

  

Поєднання ХОЗЛ та патології травної системи сприяє 

формуванню в тій чи іншій мірі, вираженого синдрому 

взаємного обтяження. Залишається відкритим питання чи є 

гастроентерологічна патологія наслідком системних 

метаболічних порушень при ХОЗЛ, чи то виникнення ХОЗЛ 
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обумовлене наявністю подібних етіологічних та 

патогенетичних факторів (куріння, вплив екотоксикантів, 

хронічна інфекція). 

Втім досі у доступній літературі немає даних про 

особливості вегетативної регуляції та вегетативного 

забезпечення у пацієнтів, що страждають на ХОЗЛ із 

супутньою гастроентерологічною патологією.  

Мета дослідження  -  оцінка особливостей 

вегетативної регуляції у пацієнтів з ХОЗЛ із супутньою 

гастроентерологічною патологією. 

Матеріал та методи  – обстежено 92 осіб, що 

страждали на з ХОЗЛ ІІ - ІІІ ступеня. Всі пацієнти були 

чоловічої статі, віком старше 50 років, зі стажем куріння в 

середньому більше 30 пачко-років. 

 Поряд зі стандартним комплексом клініко-

лабораторних та інструментальних тестів при ХОЗЛ 

обстеження включало езофагофіброгастродуоденоскопію 

(ЕФГДС), а також кардіоінтервалографію. 

Оцінка стану вегетативної нервової системи 

проводилася з урахуванням трьох її основних складових – 

вихідного вегетативного тонусу, вегетативної реактивності і 

вегетативного забезпечення діяльності. 

Кардіоінтервалографію проводили за допомогою 

програмного комплексу CARDIO.  

 Результати дослідження - серед обстежених 

переважали особи з урівноваженим вегетативним тонусом – 

таких було 30 (32,6%) у групі пацієнтів з ХОЗЛ-III та 44 

(47,8%) у групі пацієнтів з ХОЗЛ-II. Водночас звертає на 

себе увагу відносно велика кількість пацієнтів з 

симпатикотонією (32,8%).  

Слід відзначити, що у нашому спостереженні на 

відміну від даних інших авторів парасимпатикотонія не 

переважала у структурі вегетативних порушень. Вона 

спостерігалася лише у 7,6% випадків.  
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Важкість ХОЗЛ практично не впливає на розподіл 

різних типів вегетативного тонусу. Натомість, вид супутньої 

патології певною мірою визначав особливості вегетативної 

регуляції – більшість пацієнтів з симпатикотонією (19 з 21 

тобто 90,5%) мали ті чи інші захворювання ШКТ. Загалом, з 

числа хворих на ХОЗЛ з супутньою гастроентерологічною 

патологією симпатикотонія визначалася у 32,8% випадків. 

Враховуючи все вище сказане, ми прийшли до 

висновку, що дуже важливо оцінювати вегетативну 

взаємодію у хворих на ХОЗЛ з урахуванням початкового 

тонусу вегетативної нервової системи для розуміння 

патогенетичних механізмів та визначення тактики лікування. 

Висновки: 

1. Супутні захворювання ШКТ у пацієнтів з ХОЗЛ 

зустрічаються в 66,0±4,7% випадків. 

2. Серед хворих на ХОЗЛ із супутньою 

гастроентерологічною патологією переважають особи з 

ейтонією, частота вираженої симпатикотонії складала 

32,8±4,9%. 

3. Незалежно від вихідного вегетативного тонусу у 

хворих на ХОЗЛ із супутньою гастроентерологічною 

патологією переважає підвищена вегетативна реакція. 
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УУДДКК  661166..3366--000022..22  

  

ММЕЕХХААННІІЗЗММИИ  ААДДААППТТААЦЦІІЇЇ  ЗЗ    ББООККУУ  ННИИРРООКК  УУ  ХХВВООРРИИХХ      

ННАА  ХХРРООННІІЧЧННИИЙЙ    ТТООККССИИЧЧННИИЙЙ    ГГЕЕППААТТИИТТ  

  

ОО..  ББ..  ККвваассннииццььккаа      

  

ББууккооввииннссььккиийй    ддеерржжааввнниийй    ммееддииччнниийй    ууннііввееррссииттеетт,,    

мм..  ЧЧееррннііввцціі  

 

 За  даними  літератури,  патологічні  процеси,  які  

розвиваються  при  хронічних дифузних  захворюваннях  

печінки,  можуть впливати на  функціональний стан  нирок,  

що супроводжується  змінами параметрів ниркового  

кровообігу, швидкості  клубочкової  фільтрації (КФ) і 

канальцевого   транспорту  речовин. Такі  порушення носять 

вторинний характер  стосовно  основного  захворювання  і  

на  ранніх  стадіях можуть  виявлятись  тільки  після  

проведення  функціональних  навантажень.  Клінічно  

порушення  функціонального  стану нирок,  в  першу  чергу,  

проявляються розвитком  набрякового синдрому, який  

може  спостерігатись навіть у  пацієнтів з низькою 

активністю запального процесу  при  відсутності  

гіпопротеінемії і  незначних  змінах добового  діурезу. 

При вивченні  функціонального стану  нирок у  хворих  

на  хронічний токсичний гепатит (ХТГ) з  мінімальною  

активністю  за  умов спонтанного  12-годинного діурезу  

було встановлено зниження  питомої  ваги  сечі,  що  при 

незначних  коливаннях  добового діурезу свідчить  про  

деяке порушення  концентраційної функції нирок.  Рівень 

креатиніну  у  цієї категорії  хворих був  підвищений  за  

рахунок  вірогідного зниження  швидкості  КФ.   Про  

втягнення в  процес  клубочкового  апарату  свідчить  також 

тенденція  до збільшення  екскреції білка, особливо 

діючими нефронами. Зміни  іонорегулюючої функції  нирок  
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проявляються зменшенням  екскреції  натрію переважно  за  

рахунок  зниження  КФ. На  зміни  внутрішньониркової  

гемодинаміки нирки  реагують підвищенням  секреції 

урокінази та екскреції NO  з  сечею. Результати 

кореляційного аналізу встановили тісний  звꞌязок  між  

функціональним  станом  нирок та  ступенем  активності  

запального процесу  в  печінці,  який оцінювався за 

інтенсивністю  цитолітичного, мезенхімально-запального 

синдрому.  

Проведення  функціонального  водного  

навантаження  виявило  більш  суттєві  зміни   з боку  

екскреторної  та  іонорегулюючої  функції нирок.  При  

цьому,  відбувалось виснаження  адаптивних   реакцій,  що 

характеризувалось   зниженням  активності  в  сечі 

урокінази та  екскреції NO  з  сечею.  Виникнення даних  

порушень  упродовж  2  годин у  відповідь на навантаження   

невеликими обꞌємами води вказує  на  рефлекторні  

механізми їх  розвитку і  функціональні зміни з  боку нирок. 

Таким чином,  результати  дослідження  показали,  

що  у  хворих на ХТГ зміни  з боку функціонального  стану  

нирок проявляються порушенням  КФ при  відносно  

збереженій  функції канальців, в  основі яких  лежать 

гемодинамічні зміни  в  нирках. Дані зміни  підсилюються  

після  проведення  водного  навантаження внаслідок 

зниження  адаптивних  реакцій нирок  за  рахунок зниження  

секреції  вазодилятуючих  субстанцій,  що  повинно 

враховуватись  в  схемах  лікування  пацієнтів  з  даною  

патологією. 
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УДК 616.36 

 

ВВІІККООВВІІ  ААССППЕЕККТТИИ      ССТТААННУУ  ООККССИИДДААННТТННОО--

ААННТТИИООККССИИДДААННТТННООЇЇ  ССИИССТТЕЕММИИ    УУ    ХХВВООРРИИХХ  ННАА  

ХХРРООННІІЧЧННИИЙЙ  ТТООККССИИЧЧННИИЙЙ  ГГЕЕППААТТИИТТ  

 

ОО..  ББ..  ККвваассннииццььккаа      

  

ББууккооввииннссььккиийй    ддеерржжааввнниийй    ммееддииччнниийй    ууннііввееррссииттеетт,,    

мм..  ЧЧееррннііввцціі  

 

 На сьогоднішній день не  викликає  сумніву значення 

активації  процесів  вільнорадикального окиснення ліпідів 

(ВРОЛ) при захворюваннях печінки  різної етіології. 

Незважаючи на  значну кількість  досліджень,  присвячених 

цій тематиці,  залишаються не до кінця зꞌясованими вікові 

особливості вільнорадикальних процесів  та системи   

антиоксидантного захисту (АОЗ) за  цієї патології, особливо 

за умов токсичного впливу ксенобіотиків. 

 Для вирішення даної проблеми нами було  

обстежено  43 пацієнта  на  хронічний токсичний гепатит 

(ХТГ), серед  яких 18 пацієнтів зрілого та  23 пацієнта 

похилого віку. Головними  етіологічними чинниками,  які  

викликали  захворювання були алкоголь, медикаментозні 

засоби, хімічні сполуки. Інтенсивність ВРОЛ  визначали  за  

його кінцевим продуктом - рівнем  в  крові  малонового  

альдегіду (МА) та  проміжних продуктів - кетодієнів та  

спряжених трієнів,  дієнових  конꞌюгатів (КД/СТ, ДК).   

Систему  АОЗ  оцінювали  за   вмістом  в  крові  глутатіону  

відновленого (ГВ) та активністю супероксиддисмутази 

(СОД). 

При   оцінці  інтенсивності ВРОЛ у хворих  зрілого  

віку відмічається    вірогідне зростання  кількості МА, КД/СТ, 

ДК в  середньому  на  41%.  В  групі  хворих  похилого  віку 

ці  процеси  носять   протилежний напрямок  і   
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проявляються  зменшенням  в  крові порівняно  з  

контролем як  рівня МА так і КД/СТ,  ДК на  14-16%. Аналіз 

результатів  дослідження   системи  АОЗ показав   наявність  

суттєвого зниження   вмісту  в  крові ГВ та   активності СОД   

(р0,05) в  обох  вікових  групах. 

При оцінці інтегрального показника МА/СОД,  який 

характеризує  взаємозвꞌязок процесів ПОЛ та  системи  

ферментативного АОЗ організму, встановлено його 

вірогідне збільшення  у  пацієнтів зрілого віку  по  

відношенню  до контрольної  групи  в  1,52 рази (р0,001), 

що свідчить про переважання пероксидних  процесів в 

організмі. У  осіб  похилого віку зміни  в  процесах ВРОЛ та 

в системі АОЗ мають односпрямований характер, що  

проявляється тільки  тенденцією цього  показника  до  

підвищення. 

На  підставі отриманих  даних можна  зробити  

висновок: загострення  ХГ токсичного  ґенезу 

супроводжується інтенсифікацією  процесів ВРОЛ,  що  

залежить  від  віку  хворих і  має  різноспрямований  

характер. Так,  для  осіб зрілого  віку, на  відміну  від  

пацієнтів похилого віку, характерна  значна  активація 

ВРОЛ, що  супроводжується  зростанням в  крові  як  

первинних,  так  і  кінцевих  його продуктів. В  той  же  час, в  

обох  вікових  групах  спостерігається  виснаження системи 

АОЗ,  але  у  осіб  похилого віку вона  реагує  більш  

адекватно, що  повꞌязано  з  адаптацією організму до  

пероксидних впливів  з  віком.  

Таким чином,  для  оцінки  інтенсивності патологічного  

процесу  при ХТГ,  а  також  контролю  якості  лікування  у  

пацієнтів зрілого  віку  доцільно  використовувати  показник 

рівня МА в  крові,  в обох вікових  групах - показники ГВ, 

СОД,  а  також  оцінювати інтегральний показник МА/СОД. 
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ННЕЕООББХХІІДДННІІССТТЬЬ  ВВДДООССККООННААЛЛЕЕННННЯЯ  ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ  ЗЗААССААДД  

ЗЗААББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННННЯЯ  ДДООРРООЖЖННЬЬООГГОО  РРУУХХУУ  

  

ТТ..  ЛЛ..  ЛЛєєббєєддєєвваа  

  

ДДПП  ««УУккррааїїннссььккиийй  ннааууккооввоо--ддоосслліідднниийй  ііннссттииттуутт  ммееддииццииннии  

ттррааннссппооррттуу»»,,  мм..  ООддеессаа  

 

Існуюча система медичного забезпечення безпеки 

дорожнього руху в Україні -  це комплекс заходів, 

спрямованих на проведення медичного контролю стану 

здоров’я водіїв транспортних засобів (система обов’язкових 

медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв, 

передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв 

транспортних засобів, які відбуваються у відповідності з 

нормативно-правовими актами України); медичної 

сертифікації водіїв транспортних засобів, з урахуванням 

стану здоров’я, відпочинку; гігієнічні вимоги до стану 

утримання транспортних засобів, медичні психологічні 

вимоги при проведенні медичних оглядів. 

Результати наукових досліджень свідчать про 

наявність прямої залежність небезпеки створення аварійної 

ситуації на дорогах від психофізіологічних функцій індивідів 

та неформалізованого медичного огляду водіїв та 

кандидатів у водії. 

Попередні, періодичні та позачергові медичні огляди 

сприяють попередженню водіння у стані, який не відповідає 

вимогам працездатності та може створювати загрозу 

аварійності на дорогах. Але на сьогодні немає єдиного 

інформаційного простору та відсутні автоматизовані бази 

даних, що можуть містити інформацію щодо результатів 

медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наявна 

неузгодженість нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування системи медичного забезпечення безпеки 
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дорожнього руху, що призводить до її недостатньо 

ефективності та результативності. 

Щозмінний медичний огляд водіїв направлений на 

виявлення змін у стані здоров’я водіїв, зайнятих 

перевезенням пасажирів а вантажів, які можуть підвищити 

небезпеку створення аварійної ситуації. За даними 

літератури та засобів масової інформації цей огляд 

найчастіше проводиться формально через економічну 

неспроможність дрібних автоперевізників тримати у штаті 

медичного працівника і через це вони користуються 

послугами сумісників. Але, навіть наявність на 

автопідприємстві штатного медичного працівника зі 

сумлінним ставленням до своїх обов’язків не є запорукою 

дієвості щозмінного медичного огляду, оскільки на сьогодні 

не розроблені критерії оцінювання отриманих даних при 

проведені щозмінних передрейсових та післярейсових 

медичних оглядів водіїв транспортних засобів, відсутні 

методичні рекомендації для медичних працівників щодо 

формування висновку про придатність водія до керування 

транспортним засобом, що призводить  до формалізації та 

зниження якості проведення цих медичних оглядів. 

Окрім того потрібна диференціація відповідальності 

осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння. Якщо водій здійснює перевезення 

пасажирів та вантажів, у тому числі і небезпечних, то 

виявлення його у такому стані повинно завершитися 

позбавлення прав здійснення таких перевезень на термін 

не менше року при першому правопорушенні, а при 

повторному – на довічний термін, а не накладення штрафу 

від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, як це вимагає ст. 129 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Таким чином, система медичного забезпечення 

безпеки дорожнього руху потребує впровадження сучасних 

організаційних, нормативних та методичних, адаптованих 
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до міжнародного законодавства, засад забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

 

 

 

ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ММЕЕДДИИЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ    

ВВ  ППРРООФФІІЛЛААККТТИИЧЧННІІЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННІІ,,  ППРРООФФППААТТООЛЛООГГІІЇЇ    

ТТАА  ООХХООРРООННІІ  ППРРААЦЦІІ  УУ  ВВІІДДННООВВЛЛЕЕННННІІ  ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ  

ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ  ТТРРААННССППООРРТТУУ  

  

УУ..  ББ..  ЛЛуущщиикк,,      ВВ..  ВВ..  ННооввииццььккиийй,,    ОО..  ПП..  ККооллооммііййччуукк,,    

ОО..  ІІ..  ФФееддооттееннккоо,,  ЛЛ..  СС..  РРяяббееццьь,,  ІІ..  ПП..  ББааббіійй,,  НН..  ГГ..  ЛЛуущщиикк,,    

ОО..  ВВ..  ТТееттеерряяттнниикк  

  

  ААккааддееммііяя  ттееххннооллооггііччнниихх  ннаауукк  УУккррааїїннии  

 

Критичні стани у водіїв під час руху 

транспортних засобів – високий ризик катастроф на 

транспорті з людськими жертвами.  

В епоху постіндустріального суспільства, зростання 

швидкостей руху транспорту, запровадження 

високотехнологічних систем управління, значно зростає 

роль людських ресурсів в управлінні транспортом. З іншого 

боку, стан здоров’я людей та статистика щодо зростання 

судинної патології з дебютом в інсульт та інфаркт на 

робочому місці стає все більш поширеним явищем. Тому 

профілактичні заходи в охороні праці, диспансерному 

щоденному та періодичному спостереженні працівників 

транспорту набирають нового відтінку актуальності у зв’язку 

із загрозою великих транспортних катастроф при раптовому 

погіршенні самопочуття водіїв, машиністів, льотчиків, які є 

основним елементом в прийнятті управлінських рішень під 

час руху транспорту.    

Незважаючи на значні зусилля вчених, сьогодні не 

помічено тенденції до зменшення індексу захворюваності й 
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смертності через серцево-судинні захворювання, що свідчить 

про недостатність вивчення серцево-судинної системи (ССС) 

з позицій її адекватного функціонування та відсутність 

ефективних лікувальних технологій. Саме тому 

одномоментне дослідження ССС організму потребує нових 

технологічних підходів із знаходженням полівекторних 

характеристик усіх її рівнів і конкретизацією місця ураження 

та впливу цього ураження на функціонування цілісної 

системи. 

Тому сьогодні випадки смерті водіїв транспортних 

засобів під час руху стали вже не поодиноким явищем. 

Водночас, профілактичні медогляди водіїв перед виходом на 

маршрут у вигляді тонометрії є недостатніми для адекватної 

оцінки стану здоров’я, а тим паче цілком не адекватними для 

уникнення ризиків критичних станів та смерті під час руху 

транспортних засобів.  

Технологія судинного скринінгу як прикладна 

реалізація теорії трубопроводу  

Тому сьогодні саме динамічне дослідження ССС, яке 

враховує взаємозв’язки між її досліджуваними сегментами, 

має вийти на принципово новий етап інтелектуального 

опрацювання результатів розрізнених локальних 

інструментальних досліджень з узагальненням у межах 

єдиної судинної системи організму, з поглядом на серцево-

судинні захворювання  як на  цілісну полівекторну 

динамічну діагностику розбалансування функцій ССС.  

ССС людського організму є надзвичайно складним 

організмом за типом замкненої системи сполучених 

посудин. Вона чимось нагадує водопровід, хоча практично 

всі величини в ній є змінними, починаючи від параметрів 

помпи та закінчуючи нестабільними розмірами калібру 

судин залежно від навантаження судинного водопроводу. 

Тому  в основу даної інноваційної технології була покладена 

теорія судинного кровопроводу (Лущик У.Б., Новицький 

В.В., 2011). 
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Загалом усі методи прижиттєвого дослідження 

судинної системи сьогодні слід умовно поділити за такими 

аспектами оцінювання: 

• структура серця й судин (магістральних, 

периферичних артерій та вен, артеріол і венул, капілярів); 

• функціональна активність серця як помпи; 

• функціонування судин із позицій калібру, 

прохідності, здатності переносити масу крові руслом 

судинного водопроводу, пульсації; 

• еластико-тонічні характеристики артеріальної та 

венозної стінок; 

• фоновий тиск та адекватність градієнтів змін при 

русі крові в ССС;  

• стан артеріовенозно-гідродинамічної рівноваги в 

судинній системі на регіональному, макро- та мікрорівнях; 

• адекватність реагування ССС на можливі 

гідродинамічні удари; 

• достатність рівня перфузії в органах і тканинах; 

• рівень тиску в судинній системі (поздовжнього та 

поперечного тиску, периферичного опору); 

• реологічні властивості крові як неньютонівської 

рідини; 

• стабільність гемодинамічних параметрів ССС; 

• адекватність реагування ССС щодо змін внутрішніх 

та зовнішніх факторів впливу на організм (психоемоційна 

неврівноваженість, метеолабільність, ангіодистонія тощо). 

Особливості ССС як моделі судинного 

кровопроводу в живому організмі 

1. Оскільки серце є помпою для перекачування 

великого об'єму крові та сполучає артеріальну й венозну 

ланки кровообігу, то дослідження функціонального стану 

серця та клапанного апарату, структури міокарда, розмірів 

його камер, нагнітальної функції міокарда, фракції викиду 

лівого шлуночка мають увійти до алгоритму дослідження 

кожного хворого із судинною патологією. 
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2. Сама ССС складається із сегментів судин 

різного калібру, форми й структури, з різними 

гемодинамічними характеристиками руху крові та її 

формених елементів, тому сполучення в єдиному комплексі 

різних неінвазивних методик дослідження (ультразвукового, 

оптичного) сприяє отриманню інформації з різних сегментів 

ССС, які залягають на різних глибинах і є недоступними для 

візуалізації за допомогою якогось одного методу 

діагностики.  

3. Глибинне знання принципів функціонування 

не лише артеріальної ланки кровообігу, але й механізмів 

формування венозного відтоку дає змогу по-новому 

поглянути на збої в роботі мікроциркуляторного русла та 

інтерпретувати їх із позицій артеріовенозної рівноваги.  

4. Капіляри, які формують 

мікроциркуляторне русло, є кінцевою ланкою системи 

кровопостачання. Отже, візуалізація 

мікроангіоархітектоніки та кровонаповнення капілярів є 

визначальною при оцінюванні якості функціонування всієї 

гемодинамічної системи. 

5. Еластико-тонічні властивості артеріальної 

стінки забезпечують формування й утримання округлого 

каркаса судини, захищають від спадання судинну стінку й 

виконують допоміжну функцію для переміщення по судинній 

трубці певного об'єму крові від серця до голови проти сили 

земного тяжіння. Пульсаторні можливості реагування 

артеріальної стінки забезпечують проштовхування маси 

крові. За відсутності еластико-тонічних характеристик 

реагування артеріальної стінки серце як насос мало б за 

об'ємом бути у 80 разів більшим. Через те збереження 

еластичності артеріальної стінки є важливим складником 

гармонійного функціонування серця й судин, а порушення 

цієї еластичності – одним із факторів розвитку судинно-

мозкової недостатності.  
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Тому саме такий комплекс, який одномоментно 

отримує інформацію на макро- й мікрорівнях, здатен 

забезпечити ефективне проведення комплексної 

діагностики ССС та формування реальних індивідуально 

орієнтованих алгоритмів лікування з інструментальним 

контролем його ефективності. 

Методологічною основою створення технології 

судинного скринінгу для комплексного дослідження 

функціонального стану ССС та індивідуально орієнтованого 

лікування за принципами доказової медицини є науково-

методичні праці співробітників наукового центру «Істина / 

Верітас » що вийшли друком ( 2, 3, 4, 5, 6). 

Методологія та клінічна інтерпретація судинних змін як 

на рівні структури, так і на рівні функціонування є авторською 

розробкою д.м.н. Лущик У.Б. та д. фіз.-мат. наук, яку 

захищено патентами Держпатенту України № 10262 А від 

19.07.95 «Спосіб ультразвукової діагностики стану судин 

головного мозку», № 67709 А від 31.12.03 «Спосіб оцінки 

порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей 

різного віку за допомогою методу капіляроскопії», № 67707 

А від 31.12.03 «Спосіб оцінки регіональної 

ангіоархітектоніки», № 22944 від 25.05.07 «Прилад для 

реєстрації капілярного кровотоку».  

Описану вище методологію втілено в конкретне 

технічне рішення – апаратний комплекс «Технологія 

судинного скринінгу «Angio VeritasТМ», який об’єднує цілий 

ряд різних сучасних діагностичних приладів, що дають змогу 

дослідити як макро-, так і мікрорівень судинної системи й 

зіставити отримані початкові дані.  

Зокрема в основу цього комплексу покладено метод 

цифрової оптичної капіляроскопії, який виступає арбітром 

благополуччя всієї ССС живого організму, оскільки дає 

змогу візуалізувати найвіддаленіший сектор судинної 

системи й чітко відображає артеріолярну та венулярну 

структуру та функцію. Якщо картина мікроциркуляції в 
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нормі, то цілком упевнено можна вести мову про 

достатність та адекватність функціонування ССС в єдиній 

інтегративній системі «серце – магістральні артерії – 

капіляри – магістральні вени – серце». 

Порушення мікроциркуляції  на артеріолярному та 

венулярному рівнях потребують скринінгу їхніх можливих 

причин на рівні серця, магістральних і периферичних судин. 

У таких випадках слід шукати ураження як мінімум однієї з 

ланок єдиної замкненої ССС: 

– зниження нагнітальної функції міокарда з 

вираженим зниженням напору крові в дистальних сегментах 

артеріальної системи, сладж-феноменом у 

мікроциркуляторному руслі; 

– порушення еластико-тонічних властивостей 

судинної стінки магістральних артерій із виходом у 

формування стенотичних уражень регіональних артерій; 

– розбалансування артеріовенозно-гідродинамічної 

рівноваги при виражених розладах функціонування 

судинної системи організму. 

Серце як помпа є найважливішим сегментом ССС для 

забезпечення руху крові і забезпечує поступальний рух 

крові та перенесення маси крові у всій системі судинного 

кровопроводу до найвіддаленіших сегментів ССС. Тому в 

технології судинного скринінгу суттєву увагу приділено 

скринінговій оцінці наявності або загрози ішемічних змін 

міокарда задовго до розвитку ЕКГ-патернів інфаркту 

міокарда. Це дозволяє діагностувати загрозу інфаркту за 2-

5 діб до його можливого розвитку, коли в працездатного 

пацієнта є мінімальні відчуття дискомфорту в області серця 

або такі відчуття відсутні. Оскільки робота на транспорті є 

високо стресовою, а прояви ішемізації міокарду наростають 

під час стресу, то рання діагностика мінімальних відхилень 

в роботі серця є надзвичайно актуальною для транспортної 

галузі.   
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Що стосується основних магістральних ланок ССС – 

магістральних і периферичних артерій та вен, єдиною 

досконалою технологією контролю цих функцій на 

макрорівні є ультразвукова допплерографія. Її переваги 

полягають у розгорнутому відображенні функціонування 

судин на допплерограмі – графічному зображенні змін 

швидкості потоку крові, що залежить від еластичності й 

тонусу судинної стінки, напору крові та інших 

гемодинамічних характеристик, які полівекторно 

відображають цілісний стан судинної системи при 

локальному дослідженні. Саме дослідження 

функціонування судинної системи під кутом зору її адаптації 

до перебудов на тлі виявлених структурних змін у судині 

має бути покладено в основу дослідження ранніх проявів  

серцево-судинних захворювань для подальшого 

ефективного їх лікування та профілактики. 

Допплерографічний технологічний блок – третій 

складник апаратного комплексу для визначення 

адекватності гемодинамічних параметрів потребам 

судинного кровопроводу  для оцінки змін структури та 

функції  не лишень артерій, але й вен (за авторською 

методикою д.м.н. У.Б. Лущик).  

Програмне забезпечення як основа трансферу 

експертних знань 

Програмне забезпечення акумулює початкові дані, 

одержані з індикаторних точок, опрацьовує їх залежно від 

змін гемодинамічних параметрів на макро- та мікрорівні, 

порівнює ці дані й аналітично їх узагальнює з відображенням 

змін тонусу, напору, прохідності, еластичності, 

артеріовенозного балансу, реактивності судинної системи 

тощо та зведенням опрацьованих даних у вигляді гістограми, 

яка відображає розбалансованість судинної системи 

полівекторно за численними гемодинамічними параметрами.  
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Завдяки цьому цілісний апаратний комплекс 

«Технологія судинного скринінгу «Angio VeritasТМ» дає 

змогу:  

• зіставити гемодинамічні показники макро- та 

мікроциркуляції в плані синхронізації функціонування 

магістрального й периферичного судинного русла;  

•  гідрогемодинамічну ієрархію адаптивних перебудов;  

•  виявити порушення артеріовенозної, 

гідрогемодинамічної, енергетичної та механічної рівноваги.  

Створення цілісного комплексу гемодинамічної 

лабораторії сприятиме швидкому впровадженню 

відлагоджених методик діагностики та накопиченого досвіду 

лікування в медичну практику.  

Отже, капіляроскопія та функціональна 

допплерографія магістральних і периферичних судин, 

скринінгу ішемічних змін міокарда  виступають саме тим 

адекватним критерієм, який у поєднанні з ефективними 

методами дослідження структури ССС на макрорівні дає 

широкі можливості щодо інтегративної оцінки гемодинаміки 

загалом (2-11). 

Переваги апаратного комплексу для  

практичного застосування в медичних діагностично-

лікувальних закладах 

Апаратний комплекс «Технологія судинного скринінгу 

«Angio VeritasТМ» поєднує можливості декількох  сучасних 

комп’ютеризованих приладів і об’єднує їх єдиним 

програмним блоком аналітичної обробки даних.  

Поєднання даних обстеження макро- й мікросудин 

дає фахівцеві змогу ефективно діагностувати, прогнозувати 

критичні стани та запобігати їм, а саме можливість: 

• дослідження не лишень артеріальної системи шиї, 

голови та кінцівок, але й супутньої їй венозної системи;  

• аналізу зміщення артеріовенозно-лікворної 

рівноваги; 

• виявлення артеріовенозного шунтування;  
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• детекції емболів та контролю ефективності 

лікування;  

•  виявлення недорозвинених судин;  

•  неінвазивного контролю внутрішньочерепного 

тиску; 

• неінвазивного дослідження та візуалізації капілярів 

нігтьового ложа пальців верхніх і нижніх кінцівок; 

• багатовекторної інтерпретації порушень структури, 

кровонаповнення, тонусу, ангіоархітектоніки шляхом 

отримання гістограми;  

• виявлення аномалій закладення судин та факторів 

ризику судинних захворювань;  

• дослідження стану периферичної судинної системи 

при проведенні паспортизації новонароджених;  

• моніторингу стану мікроциркуляції при критичних 

станах;  

• проведення гострих фармакологічних проб із метою 

індивідуального добору схеми ефективного лікування;  

• динамічного контролю гемодинамічної перебудови 

організму в процесі лікування після критичних станів;  

• виявлення та контролю в динаміці порушення 

помпової функції міокарда у вигляді серцево-судинної 

недостатності;  

• контролю стану периваскулярного набряку тканин. 

Економічна вигода для практичної охорони 

здоров’я 

Сьогодні заклади охорони здоров'я обласного, 

міського та районного рівня оснащено переважно 

сучасними УЗД-системами. Однак ці технічні прилади 

здебільшого тільки створюють гарний інтер’єр, оскільки 

відсутні відповідні технології їх застосування. Ми 

пропонуємо інтелектуальні технології для лікарів, які 

прагнуть іти в ногу з життям, і навчаємо їх цим 

технологіям.  
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Як результат розумного використання коштів та 

застосування інноваційних сучасних медичних технологій, 

зокрема апаратного комплексу «Технологія судинного 

скриніннгу «Angio VeritasТМ», кожен лікувальний заклад 

може отримати такі позитивні економічні результати:  

• максимальна ефективність показника «ціна–якість»: 

ціна приладу з порівняно низькою собівартістю 

діагностичних послуг забезпечує максимальну якість та 

адекватність лікування завдяки застосуванню новітніх 

гемодинамічних технологій і медичних методик; 

• зменшення витрат на неефективне лікування, для 

якого характерна відсутність періодичного контролю за 

допомогою приладів доказової медицини;  

• зменшення кількості ліжко-днів, значне приcкорення 

одужання та наближені й віддалені позитивні результати 

лікування завдяки виваженій стабілізації гемодинамічних 

параметрів ССС пацієнта.  

Саме гемодинамічні параметри технології 

судинного скринінгу  можуть слугувати для ранньої 

діагностики судинної патології, профілактики та  

ефективного вчасного лікування  ранніх проявів 

патології ССС з метою мінімізації ризиків транспортних 

катастроф у зв’язку з можливим раптовим погіршенням 

стану здоров’я водія транспортного засобу. Безпека 

перевезень пасажирів може виступати  основним 

критерієм клієнторієнтованості щодо пасажирських 

перевезень та провідного становища транспортної 

компанії  на ринку послуг  пасажирських та туристичних 

перевезень в Україні та світі.  

Сфери застосування 

Апаратний комплекс «Технологія судинного скринінгу 

«Angio VeritasТМ» призначено для забезпечення лікаря 

комплексною інформацією стосовно оперативного 

оцінювання стану макро- та мікроциркуляції в людському 

організмі з метою: 
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– одержання повної інформації про стан ССС 

організму;  

– оцінювання фонового стану ССС; 

– динамічного оцінювання резервних можливостей 

ССС при адаптивних перебудовах під упливом тих чи інших 

факторів ризику; 

– комплексного програмно-аналітичного оцінювання 

стану макро- та мікроциркуляції й розрахунку дисбалансу 

між артеріовенозним магістральним та периферичним 

мікросудинним кровопостачанням у конкретного пацієнта.  

Тому сьогодні вищезазначений апаратний комплекс є 

найефективнішим засобом для проведення комплексної 

неінвазивної діагностики адекватності функціонування ССС. 

До того ж унікальність застосовуваної технології полягає у 

формуванні індивідуально орієнтованих алгоритмів 

лікування серцево-судинних захворювань. 

Апаратний комплекс «Технологія судинного скринінгу 

«Angio VeritasТМ» може мати широке застосування в:  

• діагностичних відділеннях функціональної 

діагностики;  

• палатах інтенсивної терапії кардіологічних, 

кардіохірургічних, ангіоневрологічних та судинних 

нейрохірургічних відділень для моніторингу стану пацієнтів;  

• відділеннях неврології, дитячої неврології й 

ангіоневрології;  

• відділеннях та операційних блоках судинної хірургії, 

кардіохірургії й судинної нейрохірургії;  

• пологових будинках і перинатальних центрах; 

• реанімаційних відділеннях. 

 

Передбачено також мобільний варіант для 

обслуговування пацієнтів за потреби в домашніх умовах.  

Упровадження розробки проведено  в 2012 році на 

базі Центру інноваційних медичних технологій «Верітас ІТ 

Мед». Орієнтовна вартість базового апаратного комплексу 
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«Технологія судинного скринінгу «Angio VeritasТМ» – від 400 

тис. грн. залежно від фонового базового обладнання та 

потреб лікувального закладу.  

Відвідуючи міжнародні та європейські конгреси, ми 

зрозуміли, що основною метою продажу діагностичної 

техніки є, на жаль, одержання одноразового платежу від 

пацієнта або медичної клініки за відсутності елементарної 

відповідальності за здоров'я конкретної людини. Тому 

маркетингову індустрію такого типу спрямовано на 

постачання дорогої, однак примітивної апаратури в країни, 

так би мовити, третього світу, до яких, хоч як це прикро, нині 

зараховано й Україну. Наслідком такої недалекоглядної 

маркетингової стратегії стає безрезультатне обстеження 

сегментів судинної системи з констатацією наявності 

атеросклеротичних бляшок та іншої неістотної 

гемодинамічної патології. Як результат – ми отримуємо 

зневіреного в сучасній медицині та її можливостях пацієнта.  

Запропонована нова сучасна медична технологія 

як комплекс технічної, методологічної бази й 

адекватного програмного забезпечення, підкріплений 

глибинними знаннями з основ гемо- та гідродинаміки та 

17-річним досвідом застосування, дає змогу впевнено 

сказати, що ризик розвитку судинних катастроф у 

вигляді інсульту й інфаркту може зменшитися 

наполовину, а перебіг хронічних захворювань стане не 

лише контрольованим, але й своєчасно корегованим. 

Найяскравішим прикладом тут є курація пацієнта-

аневризмоносія (нині йому 62 роки) з уперше виявленою 

аневризмою після перенесеного геморагічного інсульту. 

Після виписування зі стаціонару пацієнт пройшов кілька 

курсів лікування в умовах нашого Центру й відновив 

працездатність без оперативного втручання. Катамнез 

хвороби протягом 6 років без повторного інсульту за 

наявності функціонуючої аневризми однієї з церебральних 

артерій та відновленої й збереженої працездатності 
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свідчить про потребу застосування зазначеної технології в 

межах не лише країни, але й світу загалом.  

 Отож можемо констатувати, що: 

1) зазначена вище інноваційна технологія допомагає 

значно зменшити рівень кризової серцево-судинної 

патології у вигляді інфарктів та інсультів як проявів 

декомпенсації судинної системи під час стресових 

перевантажень, метеопатії й вийти на рівень ранньої 

профілактики судинних кризів, адекватного лікування, 

корекції ранніх та початкових змін у ССС в працівників 

транспорту на тлі фонових патологічних станів - 

вегетосудинної дистонії, артеріальної гіпо- й гіпертензії 

тощо); 

2) застосування технології судинного скринінгу 

сприятиме значному зменшенню ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань не лише в Україні, а й у 

світі; 

3) зазначена вище технологія працює на позитивний 

кінцевий результат: вона допомагає виявити конкретні 

чинники серцево-судинної патології та знайти адекватний 

алгоритм правильної ефективної тактики лікування та 

профілактики критичних станів.  

Таким чином, працівнику транспорту запропоновано 

реальний шлях до профілактики кризових станів ССС як 

варіант охорони праці, безпеки перевезень та профілактики 

масової  летальності пасажирів внаслідок транспортних 

катастроф на тлі втрати свідомості водієм транспортного 

засобу. Вчасно проведене профілактичне лікування (навіть 

симптоматичне) дозволяє досягнути якщо не  одужання, то 

зниження ризику критичних станів, що в свою чергу 

дозволяє  досягти зменшення ризику смертності та 

інвалідності внаслідок серцево-судинних захворювань. Тоді  

сумна статистика таких недуг уже не видаватиметься 

фатальною;  

4) саме тому інноваційна технологія, яку втілено в 
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сучасному апаратному комплексі «Технологія судинного 

скринінгу «Angio VeritasТМ», є перспективною, самоокупною 

та конкурентоспроможною з урахуванням відшкодувань 

щодо авторського права. 
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 Эволюционное и индивидуальное развитие 

человека осуществлялось и осуществляется под 

постоянным воздействием факторов окружающей среды. 

Одним из важнейших факторов среды, влияющих на 

организм, является ритмично меняющее свои параметры 

магнитное поле Земли (ГМП). В настоящее время 

установлено, что ослабление влияния ГМП вызывает в 

организме человека биохимические, физиологические и 

поведенческие изменения. Однако однозначной точки 

зрения на связь между ослаблением влияния ГМП на 

человека и особенностями развития патологических 



 
45 

процессов у него, в доступной литературе, мы не 

встретили. 

 Целью настоящего исследования была 

сравнительная оценка особенностей развития острых 

нарушений мозгового кровообращения у лиц, пребывающих 

в разных условиях влияния ГМП Земли.  

 Материалом исследования послужили результаты 

исследования течения, тяжести, морфологии ОНМК у 165 

жителей спальных районов города Николаева, которые 

большую часть времени проводили в экранированных 

помещениях (дома из железобетонных конструкций) и 106 

жителей сельской местности, проводивших большую часть 

времени в магнитопрозрачных помещениях. 

Результаты проведенных исследований показали, что 

частота разных форм ОНМК (ишемический инсульт, 

кровоизлияния, гемморагический инсульт) очень близка в 

двух сравниваемых популяциях. В то же время выявлено и 

ряд различий. Длительность пребывания в стационаре до 

летального исхода у представителей городской популяции 

меньше (5,3 ± 1,7 суток), чем у представителей сельской 

(9,1 ± 1,3 дня). У первых выше процент до суточной 

летальности 33 % против 17 % у сельских жителей. У 

представителей городской популяции в 47 % случаев 

ишемического инсульта имело место, а иногда и 3 очага 

ишемии. Многоочаговость среди сельских жителей 

встречалась в 29 % случаев. Различия имели место в 

характере детрита очагов инсульта; у городских жителей 

детрит сливкообразный, у сельских – творожистый. 

Наконец фоновые изменения мозга в виде атеросклероза 

сосудов, дистрофических изменений коры мозга, 

структурно-функциональной организации нейронного пула у 

жителей города были более значительны и проявлялись в 

более раннем возрасте. 

Таким образом, полученные данные позволяют 

полагать, что длительное пребывание человека в условиях 
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ослабления влияния геомагнитного поля способствуют 

развитию у человека диффузных фоновых изменений в 

головном мозге, которые способствуют более тяжелому 

течению ОНМК и обуславливают ряд их морфологических 

особенностей. 
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Надходження важких металів в організм людини 

відбувається безперервно протягом життя з питною водою, 

їжею, повітрям, в умовах виробництва та у побуті. З точки 

зору токсикології та гігієни праці особливий інтерес 

представляє дослідження вмісту ВМ в біосубстратах 

працівників, які контактують з металами під час виробничої 

діяльності. Так в ході планових медичних оглядів протягом 

декількох років у лабораторії промислової та екологічної 

токсикології ДП «УкрНДІ медицини транспорту» було 

обстежено 497 працівників ОГТС, виробнича діяльність яких 

пов'язана з паянням свинцевими припоями. Обстежені не 

пред'являли скарг на стан свого здоров'я, а незначні 

нездужання пов'язували, в основному, з умовами життя, 

харчуванням і віковими змінами. Аналіз вмісту Pb в сечі 

обстежених показав, що рівні свинцю варіюють у межах від 

5,4 до 59,1 мкг/л у чоловіків і від 5,5 до 115,0 мкг/л у жінок. У 

12,9% обстежених він перевищував значення 40 мкг/л. Рівні 

ртуті коливалися від 0,0 до 35,1 мкг/л у чоловіків і від 0,0 до 

141,1 мкг/л у жінок. Вміст ртуті перевищував значення 10,0 
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мкг/л у 21,1% обстежених, а у 5,6% обстежених він був 

навіть вище 25 мкг/л. Вміст металів у сечі жінок в 

середньому перевищував такий у чоловіків. В цілому по 

вибірці не спостерігалася кореляція між вмістом свинцю і 

ртуті в сечі (коефіцієнт кореляції 0,207). Однак в осіб з 

підвищеним вмістом ВМ в сечі коефіцієнти кореляції значно 

вище і зростають з підвищенням концентрації металів. 

Зазначений факт, ймовірно, може бути пояснений, по-

перше, впливом одного металу на накопичення і виведення 

іншого, яке проявляється при досягненні деякого порогового 

значення вмісту токсиканту. По-друге, у переважної частини 

обстежених рівень ртуті не перевищує 10 мкг/л і свинцю - 30 

мкг/л. Такі рівні являють собою нормальний фон, при якому 

не спостерігається ніяких кореляцій. 

Оскільки ртуть є потужним індуктором МТ, а також 

загальновизнаним нефротоксікантом, ми зробили 

припущення, що вміст МТ в сечі може бути чутливим 

біомаркером не просто експозиції, а й токсичної дії низьких 

доз ртуті, аналогічно описаному в невеликій кількості робіт 

[Tohyama C., et al., 1988; Z. A. Shaikh, et al., 1990] 

підвищенню рівня МТ в сечі контингентів, що проживають на 

забрудненій кадмієм територіях. Для цього в сечі була 

виміряна інтегральна концентрація МТ, яка у 13,8 %. 

перевищувала 100 мкг/л. Хоча вміст МТ підвищено у 73% 

обстежених з підвищеним вмістом ртуті в сечі, коефіцієнт 

кореляції за вибіркою в цілому невеликий (не перевищує 

41%). 

В наступному досліджені за направленням 

судмедекспертизи обстежено 15 членів екіпажу італійського 

судна MSC «Carmen» (мешканці Одеси і Одеської області 

віком від 20 до 45 років). Причиною звертання стало 

погіршення стану здоров’я (головні болі, металевий присмак 

у роті, порушення сечовипускання, в окремих членів екіпажу 

почалися дерматити) після експозиції парами металевої 

ртуті, яка постійно потрапляла у закриті непровітрювані 
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робочі приміщення з несправних приладів вимірювання 

тиску. Ситуація погіршувалася високою денною 

температурою повітря (30-40 °С) і постійною вібрацією, що 

викликало підвищену випаровуваність ртуті. В нашу 

лабораторію моряки звернулися через 5-7 днів після 

припинення контакту з ртуттю. Вміст ртуті в крові та сечі 

більшості обстежених не перевищував токсикологічної 

норми (50 (25) мкг/л для крові і 25 (10) мкг/л для сечі), однак 

був помітно вище середньопопуляційних значень. 

Максимальна концентрація ртуті була виявлена у старшого 

механіка - 124,14 мкг/л у крові і 89,6 мкг/л у сечі. 

Спостерігалася кореляція між вмістом ртуті в крові і сечі 

(коефіцієнт 0,754). ртуті в крові та МТ в еритроцитах 

(коефіцієнт 0,741), ртуті та МТ в сечі (коефіцієнт 0,892), МТ 

в еритроцитах та сечі (коефіцієнт 0,699). Таким чином, при 

субхронічній дії ртуті відбувається індукція синтезу МТ, яка 

залежить від дози. При нормальному вмісті ртуті в крові та 

сечі через декілька днів після закінченя потрапляння 

токсиканта в організм, підвищений рівень МТ в еритроцитах 

може бути єдиним критерієм експозиції, а підвищений 

рівень МТ в сечі є симптомом початкової стадії ниркової 

дисфункції, викликаної дією парів ртуті.   

В останньому досліджені вивчені умови праці 16 

працівників доку (зварювальники, газорезальщікі, малярі) 

при проведенні ремонтних робіт, знятті старих і нанесенні 

нових системи протиобростаючого і антикорозійного 

покриття: характер робіт, наявність шкідливих речовин у 

зоні дихання, забезпечення ЗІЗОД. Середній вік 34 ± 7 років. 

Проведено відбір проб сечі через добу після роботи з 

протиобростаючими фарбами. Виконаний загальний аналіз 

сечі, вивчено вміст у ній важких металів і екзогенних 

органічних сполук. При клінічному дослідженні сечі 

вимірювали рН; вміст білка з реактивом Фоліна-Чокальтеу, 

відносну щільність; число лейкоцитів, еритроцитів, глюкози, 

кетонів, нітритів, уробіліногену, білірубіну 
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напівавтоматичного аналізаторі сечі «AUTION MINI AM-

4290» фірми ARKAY. Якісне та кількісне визначення 

екзогенних органічних сполук в сечі проводили методом 

газорідинної хроматографії. При газохроматографічному 

аналізі проб повітря (разовий відбір проб) виявлені 

концентрації ксилолів (сума ізомерів), стиролу, насичених 

вуглеводнів, бутанолу, мезітілену (триметілбензолу) які 

наближались, але не перевищували ГДКр.з. При 

особистому спілкуванні робочі скаржилися на підвищену 

стомлюваність, часті головні болі. Незважаючи на незначні 

концентрації органічних речовин у повітрі робочої зони, їх 

комбінована дія з сполуками важких металів (в основному 

міді та цинку), викликає підвищене навантаження на печінку 

і нирки. Дані розширеного біохімічного аналізу сечі 

показують, що цей вплив в основному компенсується за 

рахунок резервів організму достатньо молодих робітників, 

однак у 12 робочих (75% обстежених) в сечі виявлено білок, 

з них у 6 чоловік (37,5% обстежених) вміст білку був вище 

30 мг/дл, у 8 (50% обстежених) був виявлений уробіліноген, 

у 2 - кетонові тіла, у 4 - лейкоцити, причому у 1 людини в 

кількості вище 50 в полі зору. Аналіз сечі на наявність 

важких металів виявив перевищення екскреції цинку у всіх 

обстежених робітників (середня концентрація 0,99 ±0,01 

мг/дм3 при нормі 0,20-0,40 мг/дм3), що пов'язано з наявністю 

сполук цинку в складі антикорозійного ґрунту і 

протиобростаючої фарби, які наносилися на борт судна 

протягом 2 діб, що передували забору сечі. В сечі 

робітників, які виконували зварювальні роботи або 

знаходилися в безпосередній близькості від них, виявлено 

перевищення концентрації Mn. Особливо цікаво, що 

незважаючи на наявність у складі протиобростаючої фарби 

великої кількості (до 35% по масі) сполук Cu, екскреція міді з 

сечею перевищена тільки в одного з обстежених. На нашу 

думку, такі відмінності в поведінці цинку і міді пояснюються 

відмінностями в механізмах транспорту та екскреції цих 
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мікроелементів, а також відмінностями в реакційній 

здатності використаних в протиобростаючими покритті 

сполук металів (здатності утворювати розчинні комплексні 

сполуки з муцином та іншими біосубстратами при 

потраплянні в епітеліоцити легеней і ШКТ).  

Відомо, що індукція МТ зростає при підвищеному 

надходженні ряду металів в організм, а наявність цього 

низькомолекулярного білку в сечі може бути раннім 

біомаркером виснаження функціонального резерву нирок. 

Металлотіонеїнурія у разі підвищеного навантаження 

металами-індукторами передує вираженої протеїнурії. Тому 

нами було проведено визначення вмісту загального білка та 

МТ в сечі. У середньому в популяції рівень металлотіонеїну 

в сечі перевищує 0,1 мг/л не більш, ніж у 4% населення [M. 

Nakajima et al, 2005], тому перевищення у 43,75% (7 осіб з 

16) свідчить про виражену виробничу експозицію сполуками 

важких металів (цинку і міді). Таким чином, біохімічний 

аналіз сечі, особливо із залученням нового біомаркеру - 

металлотіонеїну- дозволяє виділити контингенти з 

«приграничними» станами, що, поряд з аналізом 

результатів хімічних досліджень, може сприяти більш ранній 

діагностиці металлотоксікозів і, отже, більш успішній 

корекції таких станів. 

Дані нашого дослідження показують, що вміст 

металотіонеїну в еритроцитах крові та сечі може бути 

чутливим біомаркером експозиції та токсичної дії важких 

металів, і його використання дозволить проводити 

ефективну профілактику та лікування металлопатій. 
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ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ААГГРРЕЕССССИИВВННООГГОО  

ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ККААКК  ССРРЕЕДДССТТВВОО  

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ДДООРРООЖЖННООГГОО  

ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  

  

ЭЭ..  АА..  ППллеешшккоо    

  

УУккррННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа  ММЗЗ  УУккррааиинныы,,  гг..  ООддеессссаа  

 

При создании в 1936 году в составе Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР 

первых органов Государственной автомобильной инспекции 

среди её основных задач устанавливалось наблюдение за 

подготовкой и воспитанием водительских кадров.  

Уже тогда демонстрировалось понимание, что от 

водителя требуется не только специальная подготовка, а и 

определённые нормы поведения, т.е. поведенческие 

установки. 

Середина пятидесятых годов прошлого столетия 

характеризовалась мощным развитием автопрома, 

производство отечественных автомобилей превысило 

довоенный уровень в 2,5 раза. Как следствие началось 

резкое обострение проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

По информации ГАИ в происшествиях на дорогах 

Украины только в 2012 году погибло более 5 тыс. человек. 

Данные Центра безопасности дорожного движения и 

автоматизированных систем при МВД Украины (1, табл.5) 

свидетельствуют о возобновлении в Украине роста 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) по вине 

водителей и утрате позитивной динамики трёх предыдущих 

лет: 2012г. – 165635 (+11,8%); 2011г. – 148126 (-6,1%); 

2010г. – 157759 (-7,4%); 2009г. –170418 (-27,6%); 2008г. – 

235222 (+7,9%); 2007г. – 217899 (+43,2%); 2006г. – 152192. 



 
52 

Острота проблемы подтолкнула украинские МВД и 

Министерство инфраструктуры к разработке 

Государственной программы повышения уровня 

безопасности дорожного движения на 2013-2016 годы с 

общим объемом финансирования в 5,4 млрд. гривен. 

Предлагается каждый год выделять на реализацию 

программы приблизительно по 1,7 млрд. грн. Порядка 150 

млн. грн должны будут предоставить местные бюджеты. 

Среди заявленных целей программы – достижение 

среднеевропейского уровня безопасности движения, в 

частности, снижение количества погибших вследствие ДТП 

с 10,6 человек до 7,5 человек на 100 тыс. населения. 

Однако указанная программа, к сожалению, не 

отличается достаточной проработкой некоторых аспектов, 

связанных с оценкой влияния на безопасность движения  

психофизиологических факторов. 

Например, при анализе транспортной отрасли с 

применением метода динамичных аналогий, в качестве 

предварительных, возможно использование оценочных 

показателей промышленного (т.е. профессионального) 

травматизма. Так, по данным Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Украины в 11% 

несчастных случаев и аварий на производстве прямо 

указано на психофизиологические причины в качестве 

основных.  

Для сведения о широте выборки, по данным 

представленным Украиною в Статкомитет СНГ, в 2011 году 

зарегистрировано 10914 фактически пострадавших в таких 

случаях (11 человек на 10 тысяч населения), из которых 

597 человек погибло. (2) 

В настоящее время интересной исследовательской 

задачей представляется выявление водителей с 

потенциально агрессивным поведением и установление 
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зависимости количества и последствий ДТП с участием 

таковых. 

Применение в последующем мер профилактики, 

включая медицинскую и психологическую, наверняка будет 

способствовать повышению безопасности дорожного 

движения. 

Для решения этой задачи необходимо эффективное 

использование информационных технологий, сравнение 

уже имеющихся баз данных, а также новые подходы к 

проведению медицинских осмотров, являющихся одним из 

важнейших условий допуска водителей к управлению. 

Обратившись к административной милицейской 

статистике, только на примере Одесской области, можно 

увидеть, что при значительном сокращении общего числа 

выявленных нарушений правил дорожного движения 

(прежде всего тех, что не повлекли ДТП) и лиц их 

совершивших, уровень по отдельным видам существенно 

не меняется, о чем свидетельствует табл.1 

 

Таблица 1   

                                          Год 

Нарушения  

в сфере дорожного  

движения 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

1 2 3 4 

Выявлено админ. правонаруше-

ний о превышении водителями 

ТС скорости движения и других 

нарушений ПДД 

258550 112739 43917 

Выявлено я лиц, совершивших 

админ. правонарушения о 

превышении вдителями ТС 

скорости движения и других 

нарушений ПДД 

 

258550 

 

112739 

 

39625 

 



 
54 

1 2 3 4 

из них  совершившие повторно 0 0 6146 

Выявлено админ. 

правонарушений о невыполнении 

водителями требований об 

остановке 

 

223 

 

70 

 

37 

Выявлено лиц, совершивших 

админ. правонарушения о  

невыполнении водителями 

требований об остановке 

 

223 

 

70 

 

37 

Выявлено админ. 

правонарушений о нарушениях 

ПДД, повлекших повреждение ТС 

и другого имущества 

 

10735 

 

9978 

 

10351 

Выявлено лиц, совершивших 

админ. правонарушения о 

нарушениях ПДД, повлекших 

повреждение ТС и другого 

имущества 

 

10735 

 

9978 

 

10081 

из них  совершившие повторно 0 0 332 

 

Специальной оценки требуют и иные, имеющие 

агрессивную природу, но не связанные с поведением на 

дороге, административные правонарушения. 

 

Таблица 2 

                                            Год 

Насильственные  

правонарушения 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

1 2 3 4 

Выявлено админ. 

правонарушений о 

насильственных действиях в 

семье и невыполнении 

предостережения 

 

7343 

 

7600 

 

7342 
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1 2 3 4 

Выявлено лиц, совершивших 

админ. правонарушения о 

насильственных действиях в 

семье и невыполнении 

предостережения 

 

5924 

 

6156 

 

5915 

из них  совершившие повторно 962 947 1073 

Выявлено админ. 

правонарушений о злостном 

неподчинении законному 

распоряжению или требованию 

работника милиции, 

военнослужащего 

 

2122 

 

1235 

 

503 

Выявлено лиц, совершивших 

админ. правонарушения о  

злостном неподчинении 

законному распоряжению или 

требованию работника милиции, 

военнослужащего 

 

1972 

 

1186 

 

494 

из них  совершившие повторно 120 42 11 

 

Украинским НИИ медицины транспорта МЗ Украины 

совместно с Одесским государственным университетом 

внутренних дел начато роботу по исследованию указанных 

баз данных и отработке технологии выявления среди лиц, 

привлекавшихся к административной ответственности за 

насильственные правонарушения, водителей допускавших 

нарушения Правил дорожного движения по причине 

агрессивного поведения при управлении ТС. 

Такое исследование позволит выработать 

конкретные предложения по специальному медицинскому 

учёту указанных лиц и применению к ним мер медицинской 

и психологической профилактики перед допуском к 

управлению ТС. 
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Однако при анализе статистических показателей 

нарушений правил дорожного движения следует иметь в 

виду, что 19 сентября 2011 года вступил в силу Закон 

Украины №3045-VI «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины» относительно дорожно-

транспортных происшествий и выплаты страхового 

возмещения.(3)  

Участники дорожного движения получили 

возможность оформлять ДТП по упрощенной схеме – путем 

составления европротокола – унифицированного для всей 

Европы бланка, заполняемого водителями на месте аварии 

при условии участия обеспеченных страховкой 

транспортных средств (далее – ТС), отсутствия 

травмированных или погибших людей, отсутствия у 

водителей признаков алкогольного, наркотического или 

другого опьянения, а также при наличии согласия 

относительно обстоятельств совершения ДТП.  

По оценкам украинских страховых компаний 

количество европротоколов на начало 2013 года 

составляет 4 - 7% от всех страховых случаев. В 

европейских странах, где европротокол был введен более 

40 лет назад, процедура упрощенного оформления ДТП 

применяется примерно в 20% страховых случаев. (4) 

Использование европротокола при упрощенной 

процедуре оформления ДТП исключает фиксацию 

нарушений предусмотренных ст. 124 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях, и одновременно 

исключает из соответствующей базы данных определённое 

число водителей с агрессивным поведением.  

Между тем, на момент подготовки вышеуказанного 

закона его авторы, ссылаясь на данные 2009 года, 

приводили экспертное мнение, что 151 тысяча ДТП с 

участием застрахованных ТС без травмированных и 

погибших людей, могли быть оформлены без привлечения 

ГАИ. (5) 
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Изложенное даёт повод задуматься о необходимости 

дальнейшего правового регулирования в сфере 

безопасности дорожного движения и, возможно, ставит 

вопрос об обязательном использовании баз данных 

страховых компаний для соответствующего анализа, а 

также при периодическом медицинском обследовании 

водителей.  

Несмотря на то, что в Украине давно функционирует 

государственное предприятие «Украинский медицинский 

центр безопасности дорожного движения и 

информационных технологий» Министерства охраны 

здоровья Украины, которое имеет хороший опыт 

проведения тематических семинаров по методам 

проведения медицинских осмотров водителей ТС, 

практических рекомендаций по профилактике их 

агрессивного поведения пока нет. 

12 марта текущего года вступил в силу совместный 

приказ №65/80 МВД и МОЗ Украины от 31.01.2013 г., 

которым утверждено "Положение о медицинском осмотре 

кандидатов в водители и водителей транспортных средств", 

устанавливающее порядок и особенности проведения 

медосмотра, виды медосмотра и периодичность 

проведения данных процедур.  В частности предусмотрено 

4 вида осмотров: 

– предварительные (для кандидатов в водители при 

получении прав); 

– периодичные (для всех водителей); 

– ежесменные (для водителей профессионалов до и 

после рейсов); 

– внеочередные (для водителей профессионалов при 

наличии информации об ухудшении состояния здоровья). 

(6) 

К сожалению, недавние изменения правил 

медицинского обследования водителей не конкретизируют 

механизмов контроля прохождения периодичных 
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медосмотров, не усложняют допуск к управлению ТС лиц 

привлечённых ранее к ответственности за агрессивное 

поведение, не требуют никакой психокоррекции 

поведенческих установок, позволяют беспрепятственно 

использовать источник повышенной опасности. 

Интересен зарубежный опыт профилактики 

агрессивного поведения водителей. 

Например, директор американского Института 

стрессовой медицины штата Коннектикут Джон Ларсон, 

много лет изучавший феномен ярости за рулем в первой 

автомобильной державе мира, в своем исследовании под 

названием «Дорожное безумие» утверждает, что агрессия 

на дороге – это не хулиганство, а болезнь сродни 

алкоголизму. Эмоции овладевают водителем, и в таком 

состоянии он становится склонным к насилию и крайне 

рискованным действиям. Вспышки эмоций могут привести к 

патологическим изменениям в организме. В результате – 

болезнь. (7) 

Кстати, ситуация в Америке улучшилась после того, 

как по всей стране ввели единый телефонный номер, по 

которому можно позвонить прямо из машины и сообщить об 

агрессивном поведении на дороге. В некоторых штатах 

водители возят с собой специальные открытки, в которые в 

случае инцидента вписывают номер автомобиля, ставят 

отметку напротив нарушения и отправляют по почте. Одно 

такое послание ничего не значит, но если их пришло 

двадцать, полиция реагирует и выносит предупреждение, а 

после тридцати начинает расследование.  

На наш взгляд, такая информация была бы полезной 

при создании специального реестра для комиссий, 

проводящих медицинские осмотры водителей ТС. 
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РРААССППРРООССТТРРААННЕЕННННООССТТЬЬ  ГГЕЕППААТТИИТТАА  СС  

УУ  ВВИИЧЧ--ИИННФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ВВ  УУККРРААИИННЕЕ  

  

СС..  КК..  ССееррввееццккиийй  

  

ООддеессссккиийй  ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ппррооффииллааккттииккии  ии  ббооррььббыы  ссоо  

ССППИИДДоомм  

 

По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в Украине вирусом гепатита С инфицировано около 

3% населения  - 1,13 млн. человек. Почти 400 000 из них 

нуждаются в срочной антивирусной терапии. Без лечения 

http://www.sai.gov.ua/ua/people/5.htm
http://www.cisstat.com/
http://stopotkat.net/articles/view/28094
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они рискуют за несколько лет стать инвалидами или 

умереть от цирроза  или рака печени. 

Основным эпидемиологическим аспектом в 

сочетанной паталогии ВИЧ и гепатит С  можно считать 

саморазрушительное поведение. Считaeтся, чтo 

сексуальная активность представляет собой 

саморазрушительное поведение, поскольку люди, ведущие 

активную сексуальную жизнь вне семьи, часто заражаются 

ВИЧ- инфекцией и гепатитом. Некоторые представители 

общества считают саморазрушительными любые виды 

сексуальной жизни, кроме гетеросексуальных отношений в 

браке. Однако, такие категоричные суждения скорее можно 

отнести к личным представлениям о жизненных ценностях, 

поскольку в действительности передача инфекции 

происходит главным образом из-за саморазрушительного 

поведения (прием внутривенных наркотиков и занятие 

незащищенным сексом с многочисленными партнерами). 

В 70-х годах ХХ века значительно возросло 

внутривенное употребление 

наркотиков, поскольку героин становился все более 

доступным. 

Увеличение количества наркозависимых привело к 

повышению уровня проституции среди инъекционных 

потребителей как мужского, так и женского пола, которые 

таким образом зарабатывали деньги на наркотики. Все эти 

факторы способствовали распространению ВИЧ и 

гепатитов, увеличивая количество носителей, генерируя 

штаммы, которые становились все более вирулентными с 

переходом к каждому новому хозяину.  

Сексуальная  активность и употребление наркотиков  

- основные факторы, которые влияют на эпидемиологию 

сочетанной патологии ВИЧ и гепатит С. 

Клиническая стадия заражения начинается с того 

момента, когда в организм человека проникает ВИЧ. Вирус 

попадает в клетки - макрофаги и лимфоциты, в которых он 
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размножается и затем «заселяет» другие клетки. Клетки 

иммунной системы являются мишенями для вируса. 

Проникая в них, вирус размножается, что со временем 

приводит к их разрушению и выходу большого количества 

вируса в кровь, с последующим инфицированием новых 

клеток-мишеней.  

Вирус гепатита С в инфицированных клетках  

нарушает их функцию. Со временем нарушения функций 

клеток начинают проявляться в виде клинических 

симптомов, характерных для воспалительных заболеваний 

печени. 

Таким образом, развиваются одновременно две 

тяжелые патологии: иммунодефицит  и воспалительная 

диструкция печени. 

А значит, клинические и патофизиологические   

механизмы в этиологии и патогенезе сочетанной инфекции 

ВИЧ и гепатита С играют важную роль в последующем 

развитии синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), определяют дальнейшее развитие заболевания, 

его специфичность и уникальность у каждого пациента в 

отдельности, а также влияют на ближние и отдаленные 

прогнозы исхода болезни. 

 

 

 

ООДДЕЕССССККООММУУ  ННААУУЧЧННООММУУ  

ППААТТООЛЛООГГООААННААТТООММИИЧЧЕЕССККООММУУ  ООББЩЩЕЕССТТВВУУ  

ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  9900  ЛЛЕЕТТ  

  

ВВ..  АА..  ССииттннииккоовваа    

  

ООддеессссккиийй  ннааццииооннааллььнныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннііввееррссииттеетт  

 

В этом году исполняется 90 лет со дня образования 

Одесского научного патологоанатомического общества. 
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Профессором Тизенгаузеном М.М. с 1923 г. были 

организованы научные совещания при кафедре 

патологической анатомии. В 1926 г инициативная группа 

патологов обсудила вопрос об открытии Одесского 

филиала Украинского общества патологов. 26 мая 1926 г. в 

присутствии приглашенного из Харькова профессора 

Мельникова-Разведенкова Н.Ф. – председателя 

Украинского общества патологов, состоялось открытие 

Одесского отделения Украинского общества патологов. До 

конца 1926 г состоялось 9 научных заседаний, на которых 

были заслушаны доклады, основанные на изучении 

экспериментального материала и клинических данных. 

Большинство докладов были посвящены опухолевой 

патологии. Профессор Тизенгаузен М.М. к указанному сроку 

имел за своими плечами 24-летний стаж научно-

педагогической деятельности. Круг его научных интересов 

был разнообразным, но центральное место отводилось 

опухолям. Свои научные работы Михаил Михайлович 

Тизенгаузен иллюстрировал собственноручно 

выполненными фотографиями и рисунками (отлично 

рисовал). К 25-летию научно-педагогической деятельности 

у профессора Тизенгаузена было опубликовано 20 

серьезных научных трудов помимо сообщений и 

многочисленных демонстраций в научных обществах и 

совещаниях. 

Одесское научное общество патологоанатомов 

существует и по сей день, его возглавляет профессор 

Даниленко А.И.. Анатолий Иванович Даниленко имеет 50-

летний стаж научно-педагогической деятельности, более 20 

лет возглавлял кафедру патологической анатомии. Он 

имеет более 250 научных публикаций, большинство работ 

посвящено перинатальной патологии. Заседания Одесского 

областного общества патологоанатомов традиционно 

проходят в морфологическом корпусе медицинского 
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университета. На заседания приглашаются все 

заинтересованные специалисты.  

 

 

 

ЗЗААННЯЯТТООССТТЬЬ  ЛЛИИЦЦ  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ  

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ  ВВ  ППООРРТТААХХ  

  

АА..  ВВ..  ССккииббаа    

  

ГГПП  УУккррааииннссккиийй  ННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа  ММЗЗ  УУккррааиинныы,,  гг..  

ООддеессссаа  

 

Важное значение принадлежит решению вопросов 

трудового устройства лиц с ограниченными возможностями 

и лиц пожилого возраста на промышленных предприятиях. 

На обследуемом предприятии должны быть выявлены цеха 

и участки наиболее благоприятные для трудоустройства 

этого контингента лиц с точки зрения санитарно-

гигиенических условий, а также перечень профессий, работ, 

операций, доступный для выполнения инвалидами и 

пенсионерами с различной патологией. 

Для Украины проблемы социальной защиты этой 

категории граждан приобретают особое значение. Всего в 

Украине находилось на учете в органах социальной защиты 

населения на 01.01. 2011 г. 2 млн. 709 тыс. 982 лиц с 

ограниченными возможностчми, что составляет 6% от всего 

населения Украины.  Из них 53% лица трудоспособного 

возраста. Число работающих лиц с ограниченными 

возможностями на конец 2011 года составляет 662 559 

человек или 25% от общей численности лиц с 

инвалидностью. 

Уровень профзаболеваний в наших странах на 

порядок и более ниже, чем в странах с высоким 

технологическим уровнем и системой безопасности 
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производства. К основным причинам заниженных уровней 

профессиональной заболеваемости авторы относят низкое 

качество ПМО, недостаточную обеспеченность клинико-

диагностической базы, неквалифицированностью врачей по 

вопросам медицины труда и профзаболеваний, отсутствие 

ответственности врача за несделанное направление к 

профпатологу, незаинтересованность пациентов в потере 

рабочего места, противодействие администрации 

предприятия, отсутствие взаимопонимания всех 

заинтересованных сторон и, прежде всего, между 

пациентом и врачом при проведении ПМО. 

Людям с ограниченными способностями в эпоху 

рыночных отношений гораздо сложнее реализовать себя. 

Часто на них смотрят как на неполноценных граждан, 

любыми способами пытаются откреститься от их общества 

или сотрудничества с ними (в основном, при приёме на 

работу). К сожалению, социальные стандарты в Украине на 

достаточно низком уровне, поэтому сложности с 

трудоустройством усугубляют проблему обеспеченности 

людей с ограниченными возможностями. Наше 

действующее законодательство не в полной мере 

регулирует такие правоотношения, поскольку даже если в 

законе и предусмотрены определенные льготы, то это не 

означает, что любой человек с ограниченными 

способностями без преград сможет их получить. 

Имеют место недостатки, связанные как с выбором 

работы для лиц с ограниченными возможностями и 

пенсионеров так с организацией их труда. Списки 

профессий (специальностей) для преимущественного 

замещения их инвалидами составляются без учета 

конкретных условий производства, классификации форм 

заболеваний и дефектов. Планирование рабочих мест для 

лиц с ограниченными возможностями зачастую 

подменяется пассивной регистрацией вакантных 

должностей, противопоказанных инвалидам, в то время как 
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рациональное трудоустройство предполагает выявление 

для лиц с ограниченными возможностями рабочих мест с 

соответствующим режимом работы, системой оплаты труда 

и т.д. В результате эти люди оставляют данное 

производство или выполняют неквалифицированную или 

противопоказанную им по состоянию здоровья работу. 

Начальным звеном в системе трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями является трудовая 

рекомендация медико-санитарная экспертная комиссия 

(МСЭК), определяющая условия и характер труда, 

показанные инвалиду по состоянию здоровья. 

Однако имеется ряд недостатков, связанных, 

главным образом, с отсутствием ведущих признаков в 

трудовых рекомендациях. В большинстве случаев в них 

оговаривается лишь противопоказанные факторы и 

называются лишь примерные виды работ, значительно 

реже указываются рекомендуемые инвалиду условия и 

характер труда.  

Определение соответствия трудовой деятельности 

состоянию здоровья инвалида, его опыту, знаниям и 

склонностям часто позволяет выявить случаи, когда 

выбранная трудовая деятельность вполне соответствует 

состоянию здоровья инвалида, но при этом не 

используются имеющиеся у него знания, навыки, опыт 

(таблица 1). Так, например, многие инвалиды, имеющие 

достаточное образование для того, чтобы после 

непродолжительной подготовки стать счетоводами, 

плановиками, нормировщиками и т.д. работают в качестве 

лифтеров, кладовщиков, вахтеров. Хотя указанный род 

деятельности вполне соответствует состоянию здоровья 

инвалидов, но признать такое трудоустройство 

рациональным нельзя. По данным МСЭК в г. Одессе и 

Одесской области нерационально трудоустроено от 3,7 до 

9,7% инвалидов. 
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Таблица 1 

 

Рекомендации МСЭК для трудоустройства инвалидов 

за 2002- 2004 гг. 

 

ГОД

А 

Назначены 

рекомендации 

по 

трудоустройств

у 

Проверено 

трудоустройств

о 

Нерациональн

о 

трудоустроено 

2002 1615 1732 156 

2003 1848 1931 69 

2004 2802 1874 114 

 

Занятость лиц пожилого возраста в различных 

профессиях неодинакова и определяется в основном 

факторами производственной среды, тяжестью и 

напряженностью рабочих процессов. Лица в возрасте 60 

лет и старше наиболее полно представлены в профессиях, 

где условия труда не требуют больших физических усилий 

и нервно-эмоционального напряжения, а  производственная 

среда благоприятна. 

Почти половина профессий порта связана с 

тяжелыми условиями труда, что необходимо учитывать при 

трудоустройстве инвалидов. При назначении  норматива 

для трудоустройства инвалида следует учитывать лишь то 

количество рабочих мест, которые не связаны с вредными, 

тяжелыми и опасными условиями труда. Поэтому норматив 

рабочих мест для обеспечения трудоустройства инвалидов 

в размере 4%  в Ильическом морском торговом порту 

(ИМТП) составляет 208-215 человек (таблица 2).  
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Таблица 2  

 

Данные о работающих инвалидах в ИМТП в 2002 -

2004 г. 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Среднеучетная численность 

штатных работников учетного 

состава лиц 

10141 9593 9248 

Рабочие профессии, на 

которых работа инвалидов 

запрещается, всего 

4764 4390 4016 

В т.ч. – докеры-механизаторы 1829 1875 1870 

 - плавсостав 563 519 475 

 - водители, машинисты, 

трактористы 

836 718 650 

 - работники вредных 

профессий 

1536 1278 1021 

Норматив РМ для инвалидов 5377 5203 5232 

Рабочих мест (4%) от 

норматива 

215 208 209 

Численность работающих 

инвалидов   

227 314 415 

 

На основании проведенных социально-гигиенических 

и медико-санитарных исследований в портах Одесса, 

Южный и Ильичевск  был предложен инновационный 

подход к научному обоснованию критериев возможности 

использования труда различных категорий инвалидов в 

профессиях и должностях в портах. 

По данным проведенных исследований  были 

разработаны: Перечень профессий, должностей и работ в 

портах на которых труд инвалидов запрещен; Перечень 

профессий, должностей в портах и работ на которых 

возможно использование труда инвалидов в зависимости 
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от заболевания, группы инвалидности, особенностей 

течения заболевания.  

Указанные перечни могут быть использованы в 

организации работы по созданию рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями, трудоустройству их в 

морских  портах. Перечни могут быть использованы в 

рабочих взаимоотношениях с отраслевыми отделениями 

Фонда Украины по социальной защите инвалидов и при 

решении спорных вопросов в судебной практике.  

Разработанная система позволит упростить порядок 

создания робочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями и их трудоустройстве. 

 

 

 

ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ТТРРУУДДООУУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ИИННВВААЛЛИИДДООВВ  

ВВ  ММООРРССККИИХХ  ППООРРТТААХХ  

  

АА..  ВВ..  ССккииббаа,,  ВВ..  НН..  ЕЕввссттааффььеевв    

  

ГГПП  УУккррааииннссккиийй  ННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа,,  гг..  ООддеессссаа  

 

Изучение вопросов рационального фактического 

трудоустройства инвалидов, которое является важной 

частью работы медицинских работников показывает, что 

она не всегда выполняется удовлетворительно. Это в 

значительной степени касается и работников морских 

портов. С целью оказания помощи врачам и среднему 

медицинскому персоналу нами был разработан ряд 

мероприятий по организации иа проведению обследований 

в морских портах по фактическому трудоустройству 

инвалидов.  

Разработана методика обследования фактического 

трудоустройства инвалидов в морских портах. Полученные 

в результате обследования материалы в отдельных 
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случаях, при повторных осмотрах, могут влиять на  

решение про группу инвалидности, так и на трудовые 

рекомендации и трудоустройство отдельных инвалидов. 

По мере накопления материалов, МСЭК совместно с 

медицинскими учреждениями на местах, с помощью 

санитарно-эпидемиологической службы получает 

возможность разработки профессиографических 

характеристик тех видов работ на которых могут быть 

трудоустроены инвалиды на отдельных производственных 

подразделениях портов. 

Проведение обследований фактического 

трудоустройства инвалидов в портах по разработанной 

методике обследования будет способствовать повышению 

качества трудовых рекомендаций и трудового устройства 

инвалидов, а также повышению квалификации медцинских 

работников МСЭК. 

 

 

 

ВВППЛЛИИВВ  ААВВТТООММООББІІЛЛЯЯ  ННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККУУ  ДДООРРООЖЖННЬЬООГГОО  РРУУХХУУ    

  

ЛЛ..  ІІ..  ССооппііллььнниикк  

  

ЛЛььввііввссььккиийй  ууннііввееррссииттеетт  ббііззннеессуу  ттаа  ппрраавваа  

 

Тому достатньо ефективними засобами зниження 

ДТП є підвищення надійності управління автомобілями 

шляхом забезпечення їх швидкодіючими електронними 

приладами. Електронні прилади, маючи малу інерційність, 

обробляють і видають водію інформацію щодо управління 

автомобілем. Якщо врахувати, що реакція водія на звукову і 

світлову інформацію знаходиться в межах 0,14 -0,20 с, то 

таке значення оперативного часу дозволить водіям 

впевнено використовувати швидкість у 100 км/год і вище, 
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що буде сприяти підвищенню ефективності автомобільних 

перевозок та їх безпеці. 

Численні дослідження підтверджують шкідливість 

впливу неіонізуючого    електромагнітного випромінювання 

на людський організм. У першу чергу такі дослідження 

ведуться там, де на людину тривало впливає середовище: 

житло, робоче місце тощо. Джерелами впливу можуть бути 

не тільки поля техногенного походження, а й аномалії 

природних полів - як природні, так і штучно створені. 

Дослідження впливу електромагнітних полів (ЕМП) на 

автоводіїв ведуться вже не перший рік . Однак до уваги 

беруть в основному зовнішні щодо автомобіля фактори 

впливу: лінії електропередач, антенні поля потужних 

радіостанцій тощо. Ці зовнішні електромагнітні поля 

безумовно впливають на самопочуття водіїв 

автотранспорту, хоча сам кузов автомобіля є деяким 

екраном. Разом з тим водій автомобіля під час його руху 

перебуває під постійним впливом штучних локальних 

джерел електромагнітного поля, що створюється 

електрообладнанням автомобіля. Одночасно на водія 

постійно діють вібрації, шуми та ін. 

Слід зазначити, що аналіз літературних джерел  

показує, що електрообладнання автомобіля генерує 

переважно низькочастотні та інфранизькочастотні МП. 

Об'єкт впливу, тобто водій знаходиться безпосередньо біля 

джерел випромінювання, в близькій зоні. У цьому випадку 

можна застосувати квазістаціонарний підхід, тобто 

розглядати окремо вплив магнітної та електричної 

складових поля. 

Враховуючи результати досліджень, основну увагу 

було звернуто на вимірювання магнітної складової поля, 

оскільки зазначені джерела по суті є магнітними, 

низькоомними випромінювачами, і вся енергія ЕМП 

електрообладнання автомобіля зосереджена, в основному, 

в магнітних складових поля. 
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Для вимірювання власних магнітних полів автомобілів 

був використаний розроблений у Фізико-механічному 

інституті HAH України портативний аналізатор магнітного 

поля. Аналізатор складається з прецизійного шумоміра типу 

2231 фірми Dr?el & Kjar та широкосмугового давача типу 

"Каскад". Цей вимірювальний комплекс протягом 1993-1999 

рр. використовувався при вимірюванні магнітних полів в 

службових та житлових відсіках російської орбітальної 

станції "МИР" і з його допомогою вперше отримані унікальні 

результати щодо впливу магнітних полів на життєдіяльність 

космонавтів в умовах тривалого космічного польоту. 

Для дослідження було вибрано 9 типів випадкових 

автомобілів різних потужностей, марок та термінів 

експлуатації. Оскільки основним критерієм був біологічний 

вплив полів, місця замірів вибирались в точках 

найімовірнішого перебування людей: переднє вітрове скло 

перед водієм, центр керма, крісло водія (на підлозі, 30-50 

см від підлоги, на сидінні), праве крісло (на підлозі, 30-50 см 

від підлоги, на сидінні), задні сидіння. Задача локалізації 

джерел магнітних полів не ставилась. Вимірювання мали 

орієнтовний характер для порівняння різних автомобілів та 

визначення рівнів полів при малих обертах двигуна. При 

вимірюванні фіксувалось середнє арифметичне з трьох 

показів через секундний інтервал. Давач в кожній зоні 

вимірювання орієнтувався на максимальне значення 

показів. 

Відповідно до поставленої мети вимірювання 

проводились в заміській зоні, де інтегральний рівень 

магнітного фону не залежав від просторової орієнтації 

давана (ця умова контролювалась перед початком 

вимірювань). Давачем служив стрижневий індукційний 

перетворювач з пермалоєвим осердям і коректором 

амплітудно-частотної характеристики. Зручність 

використання такого давана не тільки в його малих 
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габаритах та масі, а і в лінійно-плоскій частотній залежності 

коефіцієнта перетворення за магнітним полем. 

Повного використання можливостей шумоміра 2231 

можна було б досягти при прийнятті відповідного стандарту 

для методів та апаратури визначення допустимого рівня 

полів у широкому діапазоні. У наведеній табл. 1.3 подано 

перераховані за показами приладу і відкаліброваним 

коефіцієнтом перетворення давача відповідні значення 

індукції магнітного поля в Тл. Точки вимірів пронумеровано 

для полегшення графічного наведення. Крім виміряних 

значень в таблицю для порівняння введено рядки з 

порогами, які відповідають нормам МРК- (шведської 

Державної ради мір та тестів інституту охорони праці) за 

1990р. Темнішим фоном виділено значення, що 

перевищують допустимий поріг 250 нТл для частот 5 Гц - 2 

кГц, а світлішим - ті, що перевищують поріг 25 нТл для 

частот 2 кГц - 400 кГц. 

Для врахування частотної залежності порогів потрібно 

враховувати частотну характеристику чутливості 

індукційного давача та проводити спектральний аналіз 

магнітного поля в кожній точці вимірювань. Оскільки наші 

вимірювання мали орієнтовний характер, то частотна 

характеристика давача вважалась частотонезалежною, зі 

сталим коефіцієнтом перетворення у всьому частотному 

діапазоні 2-70 кГц. Реальна характеристика давача має 

лінійний спад від частоти 200 Гц до нижчих частот, і тому 

дійсні значення індукції магнітного поля на цих частотах 

можуть бути вищі за виміряні. 

Наведено зведену діаграму розподілів магнітних полів 

для різних автомобілів. Точки вимірювань на ній 

пронумеровано. Рівень індукції магнітного поля в усіх 

тестованих автомобілях при низьких обертах двигуна на 

місці водія та переднього пасажира може перевищувати 

допустимий рівень для частот вищих за 2 кГц. Зауважено 

збільшення цього рівня зі збільшенням обертів двигуна. 
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Для різних автомобілів подібної компоновки характер 

розподілу рівнів полів схожий: більший - спереду, менший - 

ззаду. В моделях подібного технологічного рівня відмінності 

розподілу, очевидно, пов'язані з різним трасуванням 

електропроводки та потужністю генератора. Найнижчим 

рівнем випромінювання вирізняється " Toyota" та "Москвич 

412". Абсолютне перевищення по точках в передній частині 

радіо-таксі " Daevu-Lanos" можна пояснити невдалим 

розміщенням зв'язкової апаратури - зліва перед водієм. Так, 

на задньому сидінні (найдалі від радіостанції) рівень індукції 

близький до "Opel-Cadet" і "Toyota" 

Цікавим видається селективний аналіз магнітних 

полів в різних точках автомобіля. На наш погляд, 

дообладнання серійних автомобілів засобами контролю 

електромагнітного випромінювання могло б забезпечувати 

як діагностичний контроль, так і оцінку електромагнітного 

впливу на водія та пасажирів. 

 

 

 

ГГИИППННООТТЕЕРРААППИИЯЯ  ССЕЕННССООННЕЕВВРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ТТУУГГООУУХХООССТТИИ  

  

АА..  ББ..  ССууввооррккиинн  

  

ГГПП  ««УУккррааииннссккиийй  ННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа»»,,  гг..  ООддеессссаа  

 

Мультифакторность современных агрессивных 

влияний ноогенной среды приводит к росту у населения 

нарушений органов слуха. Одной из самых частых 

патологий является сенсоневральная тугоухость, которая, 

по данным разных авторов, составляет от 14 до 18% в 

популяции, что делает проблему коррекции слуха 

актуальной. Однако, большое количество пациентов, 

потерявших слух, не получают эффекта от 

медикаментозной терапии и, вместе с тем, не имеют 



 
74 

показаний к слухопротезированию. Цель исследования – 

разработать и внедрить программу гипнотерапии, 

ориентированную на немедикаментозный аспект помощи 

лицам с диагнозом хроническая нейросенсорная тугоухость 

(ХСТ) I – II  ст. объект исследования – группа лиц морских 

профессий, ветеранов флота и «горячих точек» с 

диагнозом ХСТ  I – II  ст. Предмет исследования – снижение 

слуха и попутные клинические проявления у лиц названных 

категорий. Лечебно- профилактический подход, основанный 

на использовании терапии лечебным гипнозом. Методы 

исследования – клинический, нейрофизиологический 

(аудиометрия), статистический. При выборе 

гипнотерапевтической стратегии лечения ХСТ 

необходимым является учет понижения слуха  (в Дб) и 

субъективного ощущения шума в ушах. За рабочую 

гипотезу были приняты соображения о том, что факторами 

лечебного влияния гипнотического транса могут быть 

эффекты активации микроциркуляции, увеличения 

кровотока в артериях внутреннего уха и 

вертебробазилярном бассейне, а также также тормозящем 

действии на нейрональную трансмиссию в 

полисимпатических нейронах боковых ядер nervus 

vestibulocjchlearis (VIII) на уровне ствола мозга. В случаях 

коркового центрального генеза тиннитуса – возможность 

разрушить  и/или уменьшить устойчивое патологическое  

состояние, патологические доминанту и детерминанту 

путем проведения  в случаях вхождения  в гипнотический 

транс 3.3. по Каткову. Гипнотизация исследуемых 

проводилась на базе клиники Одесского областного 

медицинского центра после комплексного обследования, 

включающего общеклинические и специальные методы: 

аудиометрия, импедансометрия, КТ головного мозга для 

исключения ретрокохлеарной патоогии (неврином). При 

аудиометрическом обследовании (тональная аудиометрия 
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по воздуху и кости при помощи аудиометра Siemens SD-28)  

у всех обследуемых ( n=26 ) 

Определлялалсь ХСТ первой – второй степени по 

классификации Неймана. Диапазон потери слуха достигал 

40 Дбю на высоких частотах снижение слуха выражалось 

более резко. Восприятие воздуха по воздушной 

проводимости было в пределах 125, 250 500, 1000, 2000 Гу 

на пределе интенсивности аудиометра 80, 90, 100, 100 Дб. 

Перед гипнотерапией все исследуемые прошли 

неэффективное консервативное лечение, но показаний к 

слухопротезированию не имели. Кохлеарная имплантация 

всем была недоступна. Все жаловались на субъективные 

шумы разных видов в области ушей.   

Учитывая глубину вхождения в состояние гипноза, 

близкую к сомнамбулизму практически у всего контингента, 

была предпринята попытка снизить сенсибилизацию 

организма и повысить регенерацию структур 

звукопринимающего аппарата.  

Гипнотизация проводилась словесным способом. 

Суггестологический алгоритм предполагал «жесткое» 

вербальное внушение, направленное на полное 

исчезновение шумов и восстановление хорошей 

слышимости. Использовался также «перенос в прошлое», 

когда все испытуемые хорошо слышали, с фиксацией 

хорошего слуха в настоящем. Гипносеансы проводились 

ежедневно с перерывом на выходные дни в течение 3 

недель, после чего выполняли контрольную аудиометрию. 

У всех испытуемых наблюдалось объективное улучшение 

слуха от 5 до 15 Дб, уменьшились субъективные шумы.  
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ІІЗЗООЛЛЬЬООВВААННІІ  ККУУЛЛЬЬТТИИВВООВВААННІІ  ННЕЕООННААТТААЛЛЬЬННІІ  

ККААРРДДІІООММІІООЦЦИИТТИИ  ЯЯКК  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ДДЛЛЯЯ  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  ВВППЛЛИИВВУУ  

ААККТТИИВВААТТООРРІІВВ  ККААТТФФ  ККААННААЛЛІІВВ    

ННАА  ССККООРРООТТЛЛИИВВУУ  ФФУУННККЦЦІІЮЮ  ССЕЕРРЦЦЯЯ  

  

КК..  ВВ..  ТТаарраассоовваа,,  ТТ..  СС..  ЛЛааггооддиичч,,  ВВ..  ГГ..  ШШееввччуукк  

  

ННааццііооннааллььнниийй  ммееддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ііммеенніі  

ОО..ОО..ББооггооммооллььццяя,,  ККииїївв  

 

Мета. Порівняльне дослідження впливу активаторів 

КАТФ каналів на параметри спонтанної скоротливої 

активності ізольованих неонатальних кардіоміоцитів.  

Методика. Неонатальні кардіоміоцити (КМЦ) 

отримували з шлуночків серця 1-2-денних щурів методом 

ферментативного гідролізу. Для культивування КМЦ 

використовували чашки Cellstar (Greiner Bio-One, 

Німеччина). Клітини спостерігались під мікроскопом 

Olympus і відображались на моніторі комп'ютера з 

використанням IonOptix MyoCam. Механічні властивості 

КМЦ оцінювали шляхом визначення таких показників: пік 

скорочення (ПС, або амплітуда скорочення в мкм), час 

досягнення ПС (мсек), час відновлення довжини (мсек), 

максимальна швидкість скорочення (-dL/dt) і розслаблення 

(+dL/dt), мкм/сек. Використані речовини: діазоксид (7-chloro-

3-methyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide) і аналог 

діазоксиду, синтезований в інституті органічної хімії НАН 

України, що містить дифторметоксильну групу. Речовини 

розчиняли в диметилсульфоксиді, концентрація якого не 

перевищувала 0,1%. 

Результати. Встановлено, що при фіксації 

виділених КМЦ спонтанні скорочення з’являються через 48 

годин культивування. Показники спонтанної скоротливої 

активності КМЦ щура відповідали даним літератури і 

залежали від тривалості культивування: при збільшенні 
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терміну культивування від 48 до 72-96 годин відбувалось 

зростання амплітуди і частоти спонтанних скорочень, 

швидкості скорочення і розслаблення без змін їх тривалості. 

Показано відсутність істотних відмінностей у % зміни 

довжини у групах КМЦ з різною вихідною частотою 

спонтанних скорочень (не менш як 5% від вихідної), що 

дозволило ці КМЦ використовувати для досліджень. Всі 

контрольні КМЦ відповідали адекватною реакцією на вплив 

адреналіну: підвищення частоти скорочень (з 42,00±6,4 до 

72,0±7,0/хв.), швидкості скорочення (з 8,06±0,24 до 

14,45±1,58 мкм/сек.) і розслаблення (з 7,57±0,31 до 

9,68±0,714 мкм/сек) і незначне зниження амплітуди 

скорочень з 1,31±0,14 до 1,02±0,06 мкм. При додаванні в 

розчин для культивування діазоксиду (100 мікромоль/л) 

відбувалось повне, але оборотне пригнічення спонтанної 

скоротливої активності КМЦ. Фторовмісний аналог 

діазоксиду, що характеризується більшою, порівняно з 

прототипом – класичним діазоксидом, ліпофільністю і 

меншою токсичністю, викликав зменшення часу досягнення 

піку, незначне зниження амплітуди скорочення, не змінював 

швидкість скорочення і зменшував швидкість розслаблення. 

Такі властивості речовини як потенційного лікарського 

препарату можуть бути перспективними у випадках: 

діастолічної дисфункції, при можливості появи аритмій що, 

наряду зі зниженням частоти спонтанних скорочень, є 

проявом економізації роботи КМЦ (протекторна дія). 

Збільшення тривалості і зменшення швидкості рослаблення 

може бути особливо корисним для корекції роботи серця 

при рестриктивному типі діастолічної дисфункції. Отже, 

фторвмісний аналог діазоксиду має ряд переваг порівняно з 

прототипом (справжнім діазоксидом), що проявляються на 

рівні окремої клітини – КМЦ. 
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ЗЗААППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  ААВВТТООММААТТИИЗЗООВВААННООЇЇ  ООББРРООББККИИ  

IIННФФООРРММААЦЦIIЙЙННИИХХ  ББААЗЗ  ДДААННИИХХ  IIННФФЕЕККЦЦIIЙЙННООЇЇ  

ЗЗААХХВВООРРЮЮВВААННООССТТII  УУ  ВВІІЙЙССЬЬККООВВООММУУ  ССААННІІТТААРРННОО--

ЕЕППІІДДЕЕММІІООЛЛООГГІІЧЧННООММУУ  ЗЗААККЛЛААДДІІ  

((ннаа  ппррииккллааддіі  ДДеерржжссааннееппііддззааккллааддуу  вв  ППііввддееннннооммуу  ррееггііоонніі))  

  
11ММ..  ВВ..  ТТввееррееззооввссььккиийй,,  22ЕЕ..  АА..  ППллеешшккоо,,  33ВВ..  ІІ..  ММааккаарроовваа  

  

112277  ссааннііттааррнноо  --  ееппііддееммііооллооггііччнниийй  ззааггіінн  ((ррееггііооннааллььнниийй)),,  мм  

ООддеессаа,,  УУккррааїїннаа    
22УУккррааїїннссььккиийй  ННДДІІ  ммееддииццииннии  ттррааннссппооррттуу,,  мм  ООддеессаа,,  УУккррааїїннаа  

33ХХааррккііввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ммееддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт,,  мм  ХХааррккіівв,,  

УУккррааїїннаа  

 

Ціль роботи: розробка системи організації та 

управління даними інфекційної захворюваності у 

військовому санітарно-епідеміологічному закладі Південного 

регіону. Проектування бази даних. Аналіз даних. 

Санітарно-профілактична медицина відрізняється від 

інших галузей медицини, необхідністю протидії не 

індивідуальній хворобі окремої людини, а попередженню 

масових захворювань. Сучасні інформаційні технології 

(зокрема система управління базами даних) дозволяють 

значно скоротити час та людські ресурси для обробки 

інформації, тим самим забезпечує ефективну  протидію 

поширенню інфекційної захворюваності. 

Виважено побудована система збору та аналізу даних 

сприяє прийняття оптимальних рішень в забезпеченні 

санітарного та епідемічного благополуччя [1]. 

Основна проблема полягає в організації роботи з 

масивами даних, які носять майже популяційний характер, 

потребують обов’язкового аналізу та прийняття не тільки 

лікарських, а й управлінських рішень.  

Систему для структурного підрозділу 

Держсанепідслужби Міністерства оборони України 



 
79 

розроблено вперше, вона враховує відомчу специфіку 

обліку інфекційної захворюваності (категорії 

військовослужбовців: постійний та/або перемінний особовий 

склад, особливості повсякденної діяльності) і передбачає 

роботу з інформацією щодо захворюваності мікроколективів 

(мікрогруп) складових підрозділів військової частини 

(закладу, установи). У системі використано  WEB - 

технологію, а для управління базою даних обрано MySQL, 

візуалізацію графічних результатів аналізу забезпечує 

бібліотека PHP. 

Проектування бази даних системи передбачало 

наступні етапи: 

1. Аналіз нормативно-правих документів санітарно-

епідеміологічної спрямованості для подальшої інтеграції та 

інтерпретації у базу даних.  

2. Проведення аналізу необхідних типів даних, їх 

об'єм та взаємозв'язок. Оцінка інформаційного змісту для 

проектування структури бази даних. Визначення пріоритету 

даних.  

3. Формування та розподілення ключових полів, 

проектування зв'язків між таблицями, враховуючи 

підпорядкованість таблиць. 

4. Проектування бази даних захворюваності за 

даними госпіталізації відповідно до структури звіту форми 

22/МЕД. 

5. Проектування майбутнього розподілення прав 

адміністраторів бази даних. Забезпечення прав доступу на 

додавання, редагування, видалення та отримання 

інформації. Введення системи фіксації доступу до даних і 

спроб їх порушення. 

6. Забезпечення лише персоналізованого доступу. 

7. Побудова бази даних з врахуванням її майбутнього 

розвитку та модернізації. 

Основними напрямами епідеміологічного аналізу в 

запропонованій системі є : 
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1. Облік та редагування даних. 

2. Проведення оперативного епідеміологічного 

аналізу [2]. 

3. Можливість ретроспективного 

епідеміологічного аналізу [3]. 

У системі передбачена можливість редагування та 

зміни користувачем параметрів вибірки даних, що 

здійснюється за допомогою SQL - запитів, що передаються 

програмному модулю для проведення аналізу. Система 

спроможна з'єднати результати декількох досліджень.  

Розроблена автоматизована система значно скорочує 

час для обліковоаналітичної обробки даних, які поступають, 

та надає можливість аналізувати їх у взаємозв’язку з 

іншими масивами епідеміологічної інформації даних за той 

чи інший період, що значно підвищує достовірність 

результатів аналізу. 

Одним із важливих етапів реалізації системи є 

інтерфейс для введення та передачі інформації. 

Проектування інтерфейсу вимагало врахування специфіки 

закладу за характером інформації, яка буде вводитися та 

що користувачі цієї системи не мають спеціальної освіти у 

галузі інформаційних технологій. Безперечно, при підготовці 

інтерфейсу враховувалася так звана «Людино-комп'ютерна 

взаємодія» (HCI, англ. Human - Computer Interaction).  

Використання сучасних комп'ютерних технологій 

надало можливість створити недороге програмне 

забезпечення, де гармонічно поєднано «мінімум витрат та 

максимум користі», також продукт має можливість до 

подальшого розвитку та розширення системи.  

Висновки: 

1. Інформаційна система передбачає автоматизовану 

систему обробки епідеміологічної інформації відповідно до 

встановлених нормативними документами параметрів; 

2. Запровадження даної системи дозволить об'єднати 

в мережу військові частини (заклади, установи) регіону 
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дислокації, що забезпечить реальний та оперативний облік 

інфекційних захворювань. 

3. Дана система має можливість внесення коректив у 

наявну інформацію відповідно до встановлених 

повноважень користувача. 
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ССККЛЛЕЕРРООЗЗЕЕ  ИИ  ППУУТТИИ  ИИХХ  УУССТТРРААННЕЕННИИЯЯ  

  

ВВ..  ИИ..ТТеещщуукк,,  ВВ..  ВВ..ТТеещщуукк,,  НН..  АА..  ГГааммммаа,,  НН..  ВВ..  ДДооббррееннккоо    

  

ВВММККЦЦ  ЮЮРР,,  ООддеессссаа,,  УУккррааииннаа  

 

Рассеянный склероз (РС) – это инкурабельное, 

демиелинизирующее заболевание, в патогенезе которого 

важную роль играет генетически обусловленная 

недостаточность иммунной системы. В связи с 

разносторонностью иммунопатологических особенностей 

при РС исследование их имеет огромнейшее значение для 

разработки эффективных методов лечения больных.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
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Цель: Определить связь иммунологических 

нарушений и клинических проявлений при РС, влияние 

медикаментозной и немедикаментозной терапии на 

иммуномодулирующие процессы у больных с РС. 

 Материал и методы: В условиях ВМКЦ ЮР с 2000 

до 2012 гг. мы исследовали иммунологические показатели у 

39 больных с клинически достоверным диагнозом РС (в 

возрасте от 18 до 45 лет), в зависимости от типа течения, 

степени тяжести и длительности РС. Маркером активности 

РС служило: угнетение клеточного иммунитета 

(уменьшение количества Т-супрессоров), повышение 

содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 

сыворотке крови.  

 С целью лечения применяли:  

- иммуномодулирующую терапию с использованием 

бета-интерферонов цитокиновой природы - Ребиф-

интерферон бета-1а (производства корпорации «Мерк 

Сероно», Швейцария), по 22 мкг., подкожно три раза в 

неделю; 

- альфа-интерферон (Лаферон-рекомбинантный 

альфа-2в-интерферон), полученный путём генно-

нженерной биотехнологии (Украина). Во время обострения 

– по 1 млн. МЕ внутримышечно 2 раза в сутки, 10 дней с 

последующим введением 1 млн. МЕ 1 раз в неделю на 

протяжении 3 мес., в дальнейшем с переходом на 1 раз в 2 

недели ещё на протяжении 3 мес.; 

 - гипербарическая оксигенация (ГБО) + гепарин 5000 ЕД, 

подкожно, 1 раз в сутки, 10 дней; 

- плазмаферез с УФО крови (при повышенном 

количестве ЦИК больших и малых в сыворотке крови). 

 Результаты: При реммиттирующем течении РС в 

стадии обострения снижалось количество Т-хелперов (19± 

2%; 300±23; р>0,05), а при прогрессирующем – Т-

супрессоров (7±0,5%; 118±4; р<0,05). В случае 

реммиттирующей формы уменьшался фагоцитарный 
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индекс (38±2; р<0,05), особенно при возрастании тяжести. 

Показатели гуморального иммунитета нарушались в 

случаях активности патологического процесса.  

 Было выявлено положительное влияние 

вышеперечисленных методов лечения. Они уменьшали 

частоту рецидивов РС, приводили к их более лёгкому 

течению, увеличивали продолжительность ремиссий, 

замедляли прогрессирование демиелинизирующего 

процесса и инвалидности. Было выявлено положительное 

влияние ГБО совместно с подкожным введением гепарина 

на показатели клеточного иммунитета, нивелировался 

дисбаланс субпопуляций, в случае значительного 

клинического улучшения – нормализовался уровень Т-

супрессоров. 

 Выводы: Таким образом, данные проведенного 

исследования указывают на взаимосвязь иммунологических 

нарушений и клинических неврологических проявлений. С 

целью иммуномодуляции следует использовать методы как 

медикаментозной так и немедикаментозной терапии. 

Плазмаферез в сочетании с УФО крови достоверно 

снижал параметры аутоиммунного процесса, снижал 

количество ЦИК больших и малых.  

 Терапия с включением лаферона при условии 

эффективного лечения приводила к увеличению Т-

лимфоцитов и уменьшению дисбаланса субпопуляций, 

нормализации фагоцитарного индекса, но сопровождалась 

повышением температуры тела при проведении инъекций 

до 38о у 5 (35,7%) из 14 обследуемых, а в последствии к 

длительному субфебрилитету у 2 (14,3%), 37,1о-37,3о. 

 Прекрасные результаты даёт применение Ребифа (22 мкг). 

РС – инкурабельное заболевание. Ребиф не излечивает 

РС, но вместе с тем тормозит прогрессирование 

заболевания. Но высокая стоимость препарата не 

представляет возможности большинству пациентов 

применять его на протяжении 2 лет и более. 
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ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППООДДХХООДДООВВ  КК  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЮЮ  

ААККТТИИВВННООССТТИИ  ККИИШШЕЕЧЧННЫЫХХ  ППРРООТТЕЕААЗЗ  УУ  ББЕЕЛЛЫЫХХ  ККРРЫЫСС  

ППРРИИ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИИИ  ТТЯЯЖЖЕЕЛЛЫЫХХ  ММЕЕТТААЛЛЛЛООВВ  

  

ЕЕ..  СС..  ШШииттккоо    

  

ГГПП  ««УУккррааииннссккиийй  ННИИИИ  ммееддиицциинныы  ттррааннссппооррттаа»»  ММЗЗ  УУккррааиинныы  

 

Актуальность. Система органов пищеварения 

является основным путем поступления тяжелых металлов 

(ТМ) в организм через загрязненные продукты питания и 

питьевую воду. Несмотря на наличие большого числа 

исследований о влиянии ТМ на различные органы и 

системы человека и животных, механизмы их действия на 

функциональное состояние желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) изучены недостаточно. Это в значительной мере 

обусловлено отсутствием единых методических подходов к 

проведению такого рода исследований. Поскольку одной из 

важнейших функций процесса переваривания в ЖКТ 

является расщепление и усвоение компонентов белковой 

пищи, исследование влияния ТМ на пищеварение 

целесообразно начинать с изучения их влияния на 

активность протеаз. 

Целью данной работы была модернизация 

подходов к исследованию активности кишечных протеаз у 

белых крыс при действии тяжелых металлов. 

Материалы и методы. За основу был взят метод 

Ц. Г. Масевича, А. М. Уголева, Э.К. Забелинского. 

Исследования проводились на белых нелинейных крысах-

самцах. Животным однократно вводили внутрибрюшинно 

(в/б) водные растворы CdCl2 в дозе 1/10 LD50 по металлу 

(0,2 мг/кг); Pb(CH3COO)2 в дозе 1/10 LD50 по металлу (20 

мг/кг). Крыс выводили из опыта с соблюдением правил 

биоэтики, выделяли и подготавливали сегменты 

двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой кишки 
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путем последовательного смывания энзимов раствором 

Рингера, выделяя таким образом три фракции – полостную 

(П), пристеночную (Пр) и гомогенат стенки (Г), в которых 

определяли протеолитическую активность трипсина 

(ПАтр.), ключевого протеолитического фермента, 

модифицированным методом Вовчук С.В. 

Результаты. Исследование активности трипсина в 

кишечнике крыс показывает, что наиболее высокая ПАтр. 

наблюдается в полостной фракции. В полостной фракции 

наблюдалось достоверное снижение ПАтр. во всех отделах 

кишечника по сравнению с контролем при кадмиевой и 

свинцовой интосикации; в пристеночной фракции при 

свинцовой интоксикации - достоверное снижение ПАтр. во 

всех отделах по сравнению с контролем, при кадмиевой – 

снижение ПАтр. наблюдалось только в тощей и 

подвздошной, повышение в 12-перстной (200%) и толстом 

кишечнике (1586%); в гомогенате стенки при свинцовой 

интоксикации также наблюдалось достоверное снижение 

ПА трипсина во всех отделах по сравнению с контролем, 

при кадмиевой – снижение ПАтр. в толстой и подвздошной, 

повышение - в 12-перстной (1341%) и тощей (54,6%) кишке. 

Дополнением к анализу функционального состояния 

органов пищеварения по активности ферментов является 

оценка соотношения ферментной активности отдельных 

фракций. Активность трипсина в полостной фракции 

свидетельствует о функциональном состоянии 

поджелудочной железы; в пристеночной фракции - 

характеризует способность мембран энтероцитов 

адсорбировать фермент на своей поверхности; в 

гомогенате стенки - позволяет судить о функциональной 

активности энтероцитов. Нами было показано, что 

соотношение пристеночного (Пр + Г) и полостного (П) 

пищеварения для 12-перстной и тощей кишки 

физиологическим является (Пр+Г)/ П < 1, для подвздошной 

и толстой (Пр+Г)/ П >1. 
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Выводы. Исследование полостного и пристеночного 

пищеварения позволяет более точно оценить состояние 

органов пищеварения, влияние на них ТМ в 

экспериментальных исследованиях. Так как 

панкреатические и кишечные ферменты в слизистой 

оболочке кишечника имеют неодинаковую локализацию и 

ультрамикротопографию. Целесообразным является 

проведение исследования ферментативной активности в 

разных отделах кишечника. 

 

 

 

ООППТТИИММААЛЛЬЬННААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ДДЛЛЯЯ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

ААННТТИИДДИИААББЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ДДЛЛЯЯ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ    

ССААХХААРРННООГГОО  ДДИИААББЕЕТТАА  22  ТТИИППАА  

  

ОО..  ММ..  ХХааррччееннккоо,,  НН..  НН..  ККооннооннееннккоо    

  

ННааццииооннааллььнныыйй  ффааррммааццееввттииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,    

гг..  ХХааррььккоовв  

 

Высокая распространенность сахарного диабета 

(СД), инвалидизация и смертность вследствие осложнений 

заболевания обуславливают создание новых 

антидиабетических средств, которые изучают на 

доклиническом этапе с использованием различных 

моделей инсулинзависимого и инсулиннезависимого СД. В 

Украине применяются экспериментальные модели СД 1 и 2 

типа, официально утвержденные ГФЦ и изложенные в 

методических рекомендациях «Доклинические 

исследования лекарственных средств», предполагающие 

использование животных как с химически-

индуцированными, так и с генетически-

детерминированными формами абсолютной и 

относительной инсулиновой недостаточности. 
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Негенетические модели СД достаточно легко 

воспроизводимы, имеют относительно низкую стоимость, 

достоверность получаемых результатов, благодаря чему 

они чаще всего используются в фармакологическом 

скрининге и при исследовании механизмов действия 

антидиабетических средств. Одной из наиболее изученных 

и распространенных является модель стрептозотоцин-

индуцированного СД с превентивным введением 

никотинамида, который повышает устойчивость β-клеток к 

повреждающему действию стрептозотоцина. Вследствие 

этого у животных развиваются умеренная и стабильная 

гипергликемия и структурные изменения в островках 

поджелудочной железы, характерные для СД 2 типа.  

С учетом вышеизложенного данная модель выбрана 

основной для изучения нового комбинированного 

антидиабетического средства, разработанного в НФаУ на 

основе ингибитора альфа-глюкозидаз воглибоза и 

природного антиоксиданта кверцетина. Учитывая 

теоретические предпосылки и результаты предварительных 

скрининговых исследований, комбинация указанных 

препаратов перспективна для дальнейшего доклинического 

исследования с целью создания препарата для лечения 

СД.    
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УДК 681.3 

 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫЕЕ  ТТРРЕЕННААЖЖЕЕРРННЫЫЕЕ  

ККООММППЛЛЕЕККССЫЫ  ККААКК  ББЕЕЗЗООППААССННЫЫЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ    

ННАА  ООССННООВВЕЕ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННООГГОО  ППООДДХХООДДАА  ((ННАА  

ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ТТРРЕЕННААЖЖЕЕРРАА  ООППЕЕРРААТТООРРАА  ППООРРТТААЛЛЬЬННООГГОО  

ККРРААННАА))  

  

РР..  АА..  ФФааййззррааххммаанноовв,,  АА..  ФФ..  ХХааббииббууллиинн,,  ИИ..  СС..  ППооллееввщщииккоовв,,    

АА..  ББ..  ФФееддоорроовв  

  

ППееррммссккиийй  ннааццииооннааллььнныыйй  ииссссллееддооввааттееллььссккиийй  

ппооллииттееххннииччеессккиийй  ууннііввееррссииттеетт,,  РРооссссиияя  

   

Рассматривается проблема подготовки специалистов 

по отдельным компетенциям с использованием 

компьютерных тренажерных комплексов в тех областях, где 

существуют определенные риски появления материального 

ущерба, человеческих жертв при незначительном 

нарушении существующих технологий (операторы машин 

опасных производств, хирурги, выполняющие 

определенные операции и т.п.). Использование 

современных информационных технологий позволяет 

значительно повысить эффективность подготовки кадров 

не только по освоению знаний и умений, но и в части 

освоения определенных навыков. Приводится общая 

информация о тренажерах операторов портальных кранов, 

разработка которых ведется в ПНИПУ (Россия) с 70-х годов 

прошлого столетия. 

Для того, чтобы научится выполнять определенную 

систему сложных манипуляций или управлять сложной 

системой в условиях наличия опасностей, лучше всего, 

сначала тренироваться на упрощенной модели данной 

системы, пройти будущему специалисту (далее оператору) 

определенный процесс обучения [1]. К таким случаям 
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можно отнести выполнение определенных хирургических 

операций, управление разгрузочно-перегрузочными 

устройствами, управление опасными технологическими 

процессами. Есть несколько причин, по которым 

нежелательно обучение  на реальном оборудовании и 

реальном объекте: 1.Работа на реальном объекте может 

привести к несчастному случаю, порче груза или аварии; 2. 

В процессе обучения идет износ реального, как правило 

дорогостоящего, оборудования; 3. По указанным в 

предыдущих пунктах причинам практически невозможно 

добиться приобретения обучаемыми навыков, проверить 

комплексно их знания и умения; 4. Нельзя на реальном 

объекте создавать аварийные ситуации и проверить 

умение оператора принимать решения. 

На кафедре информационных технологий и 

автоматизированных систем ПНИПУ накоплен достаточный 

опыт по созданию тренажеров крановщиков портальных 

кранов и перегрузочных устройств. Использование 

компьютерного тренажера позволяет строить 

индивидуальные траектории обучения для каждого 

обучаемого. Многократно повторять манипуляции с 

рычагами управления под контролем преподавателя или 

компьютерной программы. 

Первый тренажер крановщика портального крана был 

создан в 1973 году на кафедре вычислительной техники и 

автоматического управления Пермского политехнического 

института. При разработке этих тренажеров учитывались 

следующие показатели качества приобретаемых навыков: 

длительность управления полуциклом; суммарное за 

полуцикл число переключений органов управления; ошибка 

установки груза; скорость отрыва груза от опоры; величина 

вертикальной составляющей скорости установки груза; 

величина горизонтальной составляющей скорости 

установки груза; максимальный угол отклонения грузового 

каната от вертикали; минимальное расстояние в 
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горизонтальной плоскости между переносимым грузом и 

препятствием. 

С помощью реальных органов управления краном 

учащийся подавал управляющие сигналы на имитационную 

модель крана. Эта динамическая модель функционировала 

в таком же масштабе времени, как и реальная машина. 

Аналоги реальных переменных (скорости, ускорения, 

перемещения механизмов и т. д.) в виде электрических 

сигналов поступали с нее на информационную модель и в 

устройство автоматической оценки навыков учащегося. На 

информационной модели, воспроизводимой на экране 

телевизионной трубки, отображалось перемещение груза 

относительно объектов грузовой площадки. По 

информационной модели учащийся наблюдал за 

результатами своих действий и корректировал  их. 

Допущенные им ошибки и оценки навыков фиксировались 

на панели оценок. 

На рабочем месте инструктора, представленном 

отдельным устройством, дублировалась та же 

информация. Со своего рабочего места он мог, в 

зависимости от уровня навыков учащегося, менять 

сложность динамической модели крана с помощью 

устройства для изменения свойств машины, а также менять 

задаваемую для упражнений технологическую ситуацию с 

помощью устройства для задания ситуации. 

В состав тренажера входил генератор эталонных 

сигналов, с которого оператору поступала информация, 

подсказывающая наиболее рациональные управляющие 

действия. Кроме того, с датчика эмоциональной 

информации оператору могли подаваться сигналы, 

имитирующие звуки, характерные для той или иной аварии 

или ошибочных действий (удар груза о препятствие, обрыв 

каната и т. д.). 

Выходные переменные модели для формирования с 

их помощью информационной модели: координаты точки 
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подвеса грузового каната в горизонтальной плоскости, 

длина грузового каната, координаты груза в горизонтальной 

плоскости, скорости перемещения груза отдельных 

координат, провес каната при установке груза на опору. 

Основные принятые упрощения связаны с тем, что в 

тренажере не учитываются управление движением портала 

и закручивание груза, установка портала считалась строго 

горизонтальной. 

При имитации динамики систем управления 

отдельными механизмами учитывался ступенчатый 

характер управления асинхронными двигателями. Для 

этого предусмотрено моделирование механических 

характеристик асинхронных двигателей, управляемых 

изменением сопротивлений резисторов в цепи ротора. 

Учитывалась также возможность торможения механизмов 

их приводными двигателями. Параметры имитационной 

модели большинства из разработанных тренажеров 

соответствовали параметрам распространенного 

портального крана «Ганц-5/6-30».  

Был предложен и реализован на тренажере принцип 

автоматического «советчика». Для этого в состав 

тренажера было включено программное устройство, 

выдающее учащемуся последовательность сигналов, 

соответствующих оптимальному переключению рукоятки 

управления для определенного упражнения. Такое 

оптимальное управление обеспечивает минимизацию 

длительности технологического полуцикла машины при 

выполнении всех требуемых ограничений. Конструкция 

тренажера позволяет использовать автоматический 

«советчик» в двух режимах. В первом, полностью 

автоматическом, оператор только наблюдает за процессом. 

Во втором режиме управляющая информация не 

обязательна к исполнению. 

За 40 лет, прошедших с появления первого 

тренажера, информационные технологии невероятно 
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продвинулись в своем развитии. Изменились принципы и 

парадигмы создания информационных систем, что 

непременно сказалось на архитектуре тренажера нового 

поколения [2]. 

Тренажер крановщика представляет собой 

распределенную систему, включающую в себя машины 

инструкторов, машину администратора и машины для 

операторов. Все ее элементы объединены друг с другом 

через локальную сеть. 

Рабочее место оператора  состоит из компьютера, на 

котором установлена программная часть системы, и 

кресло- пульта, максимально приближенного к реальному и 

определяющего возможности имитации определенных 

типов кранов на данной машине. Для отображения 

информационной модели используется некоторая система 

отображения информации (СОИ). Ею могут быть: монитор, 

система мониторов, проектор или очки виртуальной 

реальности. 

Машина инструктора представляет собой обычный 

персональный компьютер с установленным на нем 

специальным программным обеспечением. Во время 

занятий инструктор имеет возможность удаленно следить 

за работой каждого обучаемого, знать текущее состояние 

работы всей системы в целом. 

Современный компьютерный тренажер крановщика 

портального крана  реализуется с использованием не 

только физико-математических моделей, но и современных 

3D технологий визуализации и моделирования (рисунок 1). 

Он предполагает возможность получения обучаемым не 

только всей совокупности знаний, умений, навыков, 

необходимых в практической работе крановщику, но и 

автоматизированную проверку качества полученных 

знаний, умений навыков. При этом возможна проверка 

работы в специфических условиях, связанных с 

неблагоприятным влиянием окружающей обстановки: 
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дождь, снег, яркое солнце, день, ночь и т.п.  

Совокупность компетенций, которыми должен 

обладать   крановщик, предполагает, что он обладает 

способностями по выполнению различного вида работ по 

перемещению различных видов грузов, в том числе, 

штучных и сыпучих. Тренажер помогает ему изучить и 

проверить знания по устройству крана, выполнить 

подготовительно-заключительные операции, реализовать 

перечень базовых упражнений, как в отдельности, так и их 

комбинации. 

Поскольку процесс обучения ведется в помещении, 

где установлен тренажер, он не зависит от погодных 

условий, является более привлекательным для обучаемых 

и преподавателя. 

 
Рис. 1. Вид из кабины оператора портального крана 

 

Таким образом, использование современных 

компьютерных тренажеров в различных областях 

способствует повышению престижа самого процесса 

обучения и позволяет автоматизировать все стадии 

процесса обучения и управлять им. Это средство не только 

для автоматизации  первичного обучения, но и  процессов 
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периодического повышения квалификации,  аттестации 

специалистов. 
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Поллиноз является одним из наиболее 

распространенных аллергических заболеваний. Эта 

патология активно проявляет себя на разных континентах и 

в отличающихся климатических условиях. В последние 

годы  в г. Одессе наблюдается рост обращений к 

аллергологам и врачам других специальностей больных 

поллинозом, многие из которых по роду своей 

деятельности вынуждены находится за пределами  

Одесского региона.  

Целью работы явилось проведение исследований 

по изучению и сравнению частоты обращений, периодов 

обострения, тяжести течения, клинических проявлений 

поллиноза  и причинно-значимых аллергенов у моряков  и  

других жителей г. Одессы. 



 
95 

Материалы и методы исследования 

Было осмотрено,  а затем и обследовано в  

состоянии  ремиссии  265  пациентов мужского пола в 

возрасте от 16 до 60 лет, из них 43 человека в возрасте от 

20 до 56 лет работают в судоходных кампаниях. При сборе 

анамнеза обращалось внимание на сезон, длительность 

обострения поллиноза, тяжесть состояния при попадании в 

сходные климатические условия  вне Одесского региона на 

момент обострения, условия труда и наличие 

профессиональных вредностей. У всех больных в стадии 

обострения и в стадии ремиссии определялся уровень 

иммуноглобулина Е общего, контролировались показатели 

общего анализа крови. Аллергодиагностика проводилась  

методами кожного тестирования, иммуноферментного 

анализа в период ремиссии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1-ю группу составили жители, регулярно 

пребывающие на территории г.Одессы в период пыления – 

222чел. Распределились пациенты этой категории по 

степени тяжести течения поллиноза следующим образом: 

легкое течение – 29%,  сенсибилизированы к пыльце 

одного периода цветения, количество  аллергенов не 

превышает  трех-четырех, симптомы ограничены рино-

конъюнктивальным синдромом или изолированными 

ринитом, конъюнктивитом. Средняя степень тяжести 

поллиноза развилась у 61% пациентов, у половины таких 

больных наблюдалась поливалентная пыльцевая 

сенсибилизация и у трети полиморфизм клинических 

проявлений. Тяжелое течение поллиноза развилось у 10% 

пациентов, у всех была выявлена поливалентная 

пыльцевая сенсибилизация, полиморфная клиника, 

сопутствующая аллергическая патология. Во всех 

подгруппах преобладала сенсибилизация к пыльце 

амброзии.  2-ю группу составили представители морской 

профессии – 43 чел. Легкое течение поллиноза  развилось 
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у 18%, средняя  степень у 76%, тяжелое течение у 6% 

пациентов. Все они отмечали, что за пределами г.Одессы и 

Украины симптомы ослабевают или исчезают. При 

пребывании в г. Одессе активность симптомов резко 

возрастает. Степень тяжести заболевания из года в год 

заметно возрастает, даже, если были длительные 

перерывы в контакте  с пыльцой (находились в рейсе в 

течение нескольких периодов пыления). Тяжелая степень 

течения поллиноза наблюдалась у пациентов постоянно 

контактирующими на рабочем месте с горючими 

веществами, токсическими химическими отходами  

(танкера,  химовозы, газовозы). У всех пациентов 2-й 

группы была выявлена сенсибилизация к пыльце амброзии. 

При поливалентной пыльцевой аллергии преобладала 

сенсибилизация к пыльце сорных трав. Длительность 

периодов обострения в обеих группах не отличалась и 

соответствовала климатическим условиям Одесского 

региона. 

Выводы 

Основной причиной поллиноза в г. Одессе является 

пыльца сложноцветных и маревых (полыни, лебеды, 

амброзии, одуванчика, циклахены) с преобладанием 

сенсибилизации к пыльце амброзии. Отсутствие или 

незначительность клинических проявлений при пребывании 

за рубежом  свидетельствуют о ведущей роли в 

возникновении поллиноза региональных средовых  условий  

и наличии регионально значимых аллергенов. 

Профессиональные  вредности  являются значимым 

фактором влияния на тяжесть течения аллергического 

процесса. 
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