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УДК 616-092 

 

ACTIVITION OF NEUTROPHILS IN PATHOLOGICAL 

CONDITIONS OF ISCHEMIA AND CARDIOVASCULAR 

CONSEQUENCES, ROLES OF NITRIC OXIDE /NO/ AND 

PHARMACOLOGICAL WAYS OF REGULATION 

 

Jan Antoni  Rutowski 

 
Institute of Nursing and Health Sciences, Faculty of Medicine,  

University of Rzeszow,  Rzeszow, Poland 

 

Major role in the pathogenesis of the development of changes 

in the heart tissue due to anoxia during myocardial infarct play 

activated polymorphonuclear leukocytes. Activated neutrophils under 

conditions of hypoxia generating oxygen free radicals and release the 

contents of their granules with a number of lysosomal enzymes. There 

are very interesting to have a different possibilities of pharmacological 

regulation this pathology of strong activated neutrophils. For example, 

stimulation of adenylate cyclase by prostaglandin E2 (PGE2) in 
neutrophils can leads to an increase of intracellular cAMP levels in 

neutrophils, and then to reduction of leukotrienes formation and to 

reduction degree of inflammatory processes. The use of compounds in 

pharmacotherapy, which are inhibitors of the enzyme 

phosphodiesterase (cAMP degrading enzyme) can enhances also the 

effect of elevated concentration of cAMP and thus leads to 

suppression in the activation processes of neutrophils and also 

platelets.The compounds which can inhibit of process formation from 

arachidonic acid (AA) some active metabolites by activated 

neutrophils are also important during heart ischemia. Moreover, we 

have known a synergistic effect between stimulators of c-AMP and c-
GMP (by EDRF/NO) in the white cells and platelets. Endogenous 

EDRF/NO is synthesized from the amino acid L-arginine by the 

enzyme NO-syntase, mainly in the vascular endothelium as well as 

also in other cells.  NO is constitutively secreted by endothelial cells 

but its production is modulated by a number of exogenous chemical 

and physical stimuli, whereas the other known mediators (PGI2, 

Endothelin-1 and PAF) are synthesized primarily in response to 

changes in the external environment. Both endogenous and exogenous 

NO (liberated from “NO-donors) may to bind to the heme enzyme - 

guanylate cyclase. The effect of this action is stimulation of guanylate 
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cyclase and then increase the production of c-GMP in the cells. 

Reduction of endogenous NO formation in the absence of substitution, 

lead to a number of causes pathological changes in a front of  

acceleration of aterothrombosis process, higher activation of  platelets 

and more opportunities for their adhesion and aggregation particularly 

in ischemic and hypoxic conditions, the shrinkage of blood vessels, 

reducing the flow blood through the coronary arteries, and in the case 

of beginning myocardial infarction to extend the zone of ischemia and 

necrosis of hemodynamic consequences. Reduced endogenous 
production of NO and thus the deficiency occurs in conditions of 

excessive production and release of active vasoconstriction 

compounds (leukotrienes, in a front of leukotriene B4 as well as 

thromboxane A2 and endothelin-1) deepens further reduced vascular 

flow, leading to coronary artery spasm. Pharmacological ability to 

regulate the biosynthesis of endogenous NO with elevation of NO 

level in cells in various stages of pathological condition because of 

heart ischemia can be also conducted by NO-donors a compounds that 

can release from their structure egzogenous nitric oxide (NO).  

Moreover, negative effects of oxygen free radicals overgeneration by 

activated polymorphonuclear granulocytes during ischemia and 
hypoxia condition can be regulated by free radicals scavengers. 

Knowledge of different mechanisms with pathological consequences 

activation of neutrophils during aseptic inflammation caused by 

ischemia and hypoxia as well as possibility of pharmacological 

regulation these processes are necessary to proper introduce and 

effective conduction of optimal pharmacotherapy of cardiovascular 

pathology because of ischemia and hypoxia. 

 

Key words: hypoxia, septic and aseptic inflammation 

processes, neutrophils, free oxygen radicals, lysosomal enzymes,  

endothelium,  nitric oxide (NO),  NO-synthase,  NO-donors. 
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УДК 663.64:615.9 

 

ЩОДО ПРОТЕКТОРНОГО ВПЛИВУ 

СЕРЕДНЬОМІНЕРАЛІЗОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ   

С. ПОЛЯНА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  НА ОРГАНІЗМ 

ЩУРІВ З ХРОНІЧНОЮ АЛКОГОЛЬНОЮ 

ІНТОКСИКАЦІЄЮ   

 

Н. О. Алексєєнко,  С. Г. Гуща 

 

ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології  

МОЗ України», м. Одеса 

 

В останні роки алкоголь є одним з поширених факторів 

несприятливого впливу на організм. Споживання алкоголю 

зростає з кожним роком як в Україні, так й у цілому світі.  

Експериментально доведено, що мінеральні лікувально-столові 

води (МВ) стимулюють функціональну активність багатьох 

систем організму та мають протекторні здібності при їх 

порушеннях. Тому доцільно було вважати, що МВ можуть 
чинити корегуючий вплив на системні порушення в організмі, які 

виникають при тривалому вживанні етанолу.   

Мета роботи: вивчити вплив мінеральної води «Поляна 

Квасова» при внутрішньому застосуванні на організм щурів з 

хронічною алкогольною інтоксикацією (ХАІ). Експеримент 

проведено на 60 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення 

з масою тіла 180,0 – 200,0 г без урахування їх статі. Модель ХАІ 

відтворювали шляхом щоденного (на протязі 45 діб) введення  

щурам  25 %  розчину етанолу у дозі 1,5 % від маси тіла, з 

розрахунку 4 г 96 % етанолу на 1 кг. Тваринам з 15-ої доби після 

введення етанолу отримували насичену СО2, фасовану МВ 
„Поляна Квасова” (яка за даними унікального хімічного складу 

відноситься до середньомінералізованих гідрокарбонатних 

натрієвих борних вод). МВ вводили у стравохід м’яким зондом з 

оливкою, один раз на добу,  у дозі 1 % від маси тіла тварини, у 

17.00 курсом, який складався з 30 щоденних введень. Перед 

кожним введенням МВ дегазовували. Досліджували 

функціональний стан ЦНС, нирок та антитоксичну здібність 

печінки. Введення щурам протягом 45-и діб 25 % розчину 

етанолу викликає ХАІ, яка проявляється у наступних 

патологічних зсувах: 
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—   зниженні функціонального стану ЦНС; 

— зростанні добового діурезу за рахунок зниження 

відсотку канальцевої  реабсорбції;  

—   зниження рівня антитоксичної функції печінки. 

При приєднанні  з 15-ї доби розвитку ХАІ курсових 

введень МВ «Поляна Квасова» на 45- ту добу відмічено: 

—  часткова нормалізація функціонального стану ЦНС 

(залишається зниженою орієнтувально-дослідницька поведінка); 

—  нормалізація функціонального стану нирок; 
— антитоксична функція печінки не тільки 

нормалізується, але й перевищує контрольні данні.  

На підставі проведених  досліджень встановлено, що МВ 

«Поляна Квасова» володіє здібністю нормалізувати більшість 

проявів хронічної алкогольної інтоксикації. На нашу думку, 

перспективним рішенням проблеми профілактики та лікування 

наслідків ХАІ може стати використання фасованих мінеральних 

лікувально-столових вод, як у комплексі з лікувальними 

препаратами, так і самих по собі. 

 

 
УДК 551.588 

 

СТАН ЗДОРОВ’Я У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЛОБАЛЬНИХ 

ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Н. С. Бадюк 

 

Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса 

 

Людський організм добре пристосований до впливу 

навколишнього середовища й коливанням його параметрів. 
Однак здібність безболісно переносити ці коливання у кожної 

людини індивідуальна. Вона залежить від віку, стану здоров’я, 

тренованості, статі та інших факторів.  

В зв’язку з цим давно помічено, що погода позначається на 

самопочутті окремих осіб і груп людей, а медики давнини ще дві 

тисячі років назад звернули увагу на існування зв’язку між 

погодою та випадками розповсюдження деяких видів 

захворювань.  

Вплив погоди на організм людини багатогранний й багато 

в чому до кінця не пояснений. Тим не менш, ця проблема в 
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останні роки набрала нового змісту й знову стала актуальною у 

зв’язку з змінами глобального клімату, що спостерігаються.  

В останні роки зміни клімату розглядаються як один з 

провідних факторів, що впливають на здоров’я населення поряд з 

такими традиційними факторами ризику як забруднення 

атмосферного повітря й питної води, паління, наркотичні 

речовини та інш. За оцінками ВООЗ кліматичні зміни зараз є 

причиною близько 150 тис. передчасних смертей у світі і 5 5000 

000 років непрацездатності/рік (0,3%) від загальної кількості 
смертей і 0,4% років непрацездатності відповідно). 

Кліматичні зміни впливають на всі країни незалежно від 

рівня їх соціально-економічного розвитку.  

Люди на вплив чинників довкілля реагують в залежності 

від свого психологічного стану, спадково зумовленої схильності 

до виникнення тих чи інших хвороб, віку, супутніх хвороб, стану 

харчування та ін.. Тому різні групи населення будуть по-різному 

реагувати на загрози з боку середовища 

Глобальні зміни клімату, непомітні на перший погляд, вже 

обходяться людству у 315 тис. життів щорічно, й ця цифра зросте 

до півмільйона чоловік на рік до 2030р.  
Кожен рік кількість українців, у яких виявляються ті чи 

інші захворювання, зростає. І ця кількість поповнює лави тих, хто 

вже захворів у минулі роки. За статистичними даними, за останні 

десятиріччя, на 1000 чоловік населення країни приходиться 

більше 1500 захворювань. Серед самих розповсюджених 

захворювання, на розвиток котрих значний вплив спричиняє 

зміна клімату: захворювання системи кровообігу, органів 

дихання, новоутворення, захворювання органів травлення, 

кістково-м’язової системи, інфекційні та паразитарні 

захворювання та уроджені аномалії (вади розвитку), деформації 

та хромосомні порушення. 
Міжнародні експерти відносять Україну до країн з одними 

з найбільш несприятливими показниками захворюваності й 

смертності від серцево-судинної патології. 

У структурі захворюваності всього населення серед інших 

хвороб найбільша частка належить хворобам, на розвиток котрих 

у значній мірі впливає зміна клімату - хвороби органів дихання, 

системи кровообігу (до яких належать серцево-судинні 

захворювання), новоутворення, уроджені аномалії (вади 

розвитку), деформації та хромосомні порушення кістково-
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м’язової системи та сполучної тканини, деяким інфекційним та 

паразитарним хворобам.  

Онкологічна захворюваність в Україні зростає на 2,6 – 3% 

в рік, і  продовжує «молодіти». 

В Україні кожен рік виявляється більше 160 тис. нових 

випадків злоякісних новоутворень, майже 100 тис. мешканців 

вмирають від раку, причому 35% померлих – особи 

працездатного віку. За розрахунками фахівців, до 2020 року 

кількість вперше захворівших раком в Україні перевищує 200 
тис. на рік. 

Реакція людського організму на хвилювання у середовищі 

являють собою порушення в механізмах регуляції внутрішньої 

структури узгодження ритмів всіх рівнів організму.  

Смертність, особливо від серцево-судинних і 

респіраторних захворювань підвищується у дні, які йдуть слідом 

за пильними бурями.  

Існує тісний зв’язок між здоров’ям людини і станом 

атмосфери. Людина безперервно відчуває різні види 

атмосферного впливу, які проявляються через температуру, 

вологість і тиск повітря, швидкість вітру, хмарність, опади, 
геомагнітну активність, електричне поле атмосфери, іонізацію 

повітря, хімічний склад повітря й забруднювачі (що потрапляють 

в атмосферу за різних природних процесів та антропогенної 

діяльності) і інші компоненти. 

 

 

УДК 616-089.5(477) 

 

Н. И. ПИРОГОВ  У  ИСТОКОВ  ОБЩЕГО 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  В  ОДЕССЕ 

 

Т. М. Бараев 

 

Одесское Областное бюро судебно-медицинской экспертизы 

 

Великий русский хирург, анатом, педагог и общественный 

деятель Николай Иванович Пирогов, занимавший в 1856-1858гг. 

должность попечителя Одесского учебного округа, разработал 

проект преобразования Ришельевского лицея в Новороссийский 

университет. Он добился утверждения этого плана в 

министерстве образования. В числе трех факультетов им был 
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предложен и медицинский. Однако реализация этого проекта 

стала возможной только к концу XIX века, во многом благодаря 

усилиям выдающегося патофизиолога В.В.Подвысоцкого. Он же 

стал и первым деканом медицинского факультета. 

Следует вспомнить, что задолго до этого, в 1847г. 

произошло памятное для истории медицины в Одессе событие: 

впервые стали выполняться операции под наркозом.  

Н.И.Пирогов, возвращаясь с Кавказской войны, по рекомендации 

графа М.С.Воронцова заехал в Одессу, где вместе с 
помощниками он выполнил не менее 8 успешных операций под 

общим обезболиванием в госпитале и больницах. 

Приводим эти наблюдения.  

1. 37-летний военнослужащий, страдающий 

посттравматическим остеомиелитом левого предплечья и кисти. 

Выполнена ампутация левого предплечья под прямокишечным 

эфирным наркозом. Выздоровление. 

2.  35-летний пациент, страдающий отморожением левой 

голени. Выполнена ампутация голени под ингаляционным 

эфирным наркозом. Выздоровление. 

3. 18-летний пациент, страдающий остеомиелитом 
малоберцовой кости. Выполнена резекция пораженной кости под 

прямокишечным эфирным наркозом. Выздоровление. 

4. Военнослужащие разного возраста, страдающие 

остеомиелитом челюсти. Выполнены секвестрэктомии под 

прямокишечным и ингаляционным наркозом. Выздоровление. 

5. Пациенты разного возраста, страдающие полипами в 

полости носа. Выполнено удаление полипов под прямокишечным 

и ингаляционным эфирным наркозом. Выздоровление. 

6. 26-летняя пациентка, страдающая раком шейки матки. 

Выполнено удаление шейки матки под ингаляционным эфирным 

наркозом. Выздоровление. 
7. 60-летний пациент, страдающий огромной ущемленной 

паховой грыжей четырех- дневной давности. Выполнена 

герниотомия под ингаляционным эфирным наркозом. Умер через 

12 часов после операции из-за тяжести болезни. 

В течение 2-х лет, вместе с первым в мире успешным 

массовым использованием наркоза на поле боя, в России было 

выполнено в различных местах около 700 операций под общим 

обезболиванием, причем более половины из них принадлежат 

Н.И.Пирогову и его помощникам. Этому предшествовали 

многочисленные опыты на животных, на себе и добровольцах. 
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Исследователи внимательно проанализировали этот опыт, 

изучили патофизиологические механизмы « эфирования» и 

применения хлороформа, на основании чего было создано учение 

о стадиях наркоза и выработаны практические рекомендации. 

Таким образом, благодаря деятельности Н.И.Пирогова, 

уже в 1847г.( всего через 1 год после первого применения наркоза 

доктором  У.Мортоном из г.Бостона) Одесса вошла в перечень 

первых городов России и мира, где была  многократно и успешно 

применена общая анестезия у пациентов разного возраста и пола, 
при различных заболеваниях и последствиях боевой травмы. 

Литература. 

1. Пирогов Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу. М.: 

Медгиз. 1952.- 360с. 

 

 

УДК  616- 021 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ДЕЙСТВИЕ РАДИОВОЛН 

 

В. С. Белокриницкий 
 

ГП "Украинский НИИ медицины транспорта", г. Одесса 

     

С момента открытия радиоволн их физические свойства 

стали применять в различных отраслях народного хозяйства, 

включая военное и морское дело. С развитием технического 

прогресса диапазон применения радиоволн значительно 

расширился и используется человеком для своего блага. Однако 

их биологическое действие окончательно не изучено. 

 Цель работы. Изучить биологическое действие 

электромагнитных полей и излучений радиочастотного диапазона 
на организм животного и человека. 

Задачи. Изучить влияние СВЧ-поля разной интенсивности 

и экспозиции на структуру и функции клеток и тканей головного 

мозга, других органов и систем организма. В частности изучить: 

 морфологическое состояние клеток коры и подкорковых 

образований головного мозга, клеток спинного мозга и их 

отростков, образующих нервные стволы и нервные терминалы 

(рецепторы и эффекторы); 

 субклеточные структуры и их физиологические 

(метаболические) свойства; 
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 дифференцировку клеток костного мозга и клеток крови; 

 поведенческие реакции и электрическую активность акта 

движения при условно-рефлекторной деятельности; 

 репродуктивную функцию облученных животных.   

Материал и методы. Опыты, проведенные на собаках, 

кошках, крысах (общее количество 1547 голов).  Исследовали 

СВЧ-поле интенсивностью от 0,4-0,5 до 0,005-0,01 Вт/см2 при 

экспозиции 1-4 часа однократно и по 30-40 мин многократно в 
течение 1-4 месяцев, а также через 1, 5, 10, 20,30 дней после 

прекращения облучения. 

С помощью морфологических методов (световая, 

электронная микроскопия, гистохимические реакции) 

определяли: 

 целостность структуры элементов клетки; 

 активность нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), гликогена, 

ферментов дыхательной цепи цикла Крепса: 

сукцинатдегидрогеназу (СДГ), малатдегидрогеназу (МДГ), 

лактатдегидрогеназу (ЛДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу (Г-

6-ФДГ), фермента принимающего участие в передаче нервных 
импульсов-ацетилхолинэстеразу (АХЭ); 

 дифференциацию клеток костного мозга и крови; 

 морфологическое состояние половых клеток. 

С помощью физиологических методов (метод условных и 

безусловных рефлексов, энцефалография) определяли:     

 электрическую активность различных участков 

головного мозга до и после облучения при двигательной 

активности животных на действие звуковых условных 

раздражителей (метроном М+ и метроном М-), раздражителей 

запаха и вида пищи (собаки); 

 электрическую  активность седалищного нерва до и в 
разные периоды после облучения при двигательной активности 

животных на действие звуковых условных раздражителей (М+ и 

М-), запах и вид пищи (собаки); 

 репродуктивную функцию облученных СВЧ-полем 

животных (крыс).   

Результаты исследований      
Доказано, что воздействие даже слабых доз 

электромагнитных излучений радиоволнового диапазона при 

многократном их повторении оказывает существенное влияние 

на электрическую активность клеток и тканей, их метаболизм, 



 
14 

защитные функции организма, функции половых клеток, включая 

мутагенный эффект клеток костного мозга и крови. 

Электромагнитные излучения радиоволнового диапазона 

действуют на структуру и функции белковых тел, снижают 

синтез белка и нарушают систему образования энергий в клетках, 

повышают проницаемость мембран клеток. 

Доказано, что большие дозы вызывают острую форму 

радиоволновой болезни, средние – подострую, малые и слабые – 

хроническую форму течения микроволновой болезни на 
субклеточном и молекулярном уровнях. 

Выводы       

1. Электромагнитные волны радиочастотного 

диапазона (СВЧ-поля) являются патогенным фактором. Они 

действую на структуру белка и его синтез, дыхательную и 

фосфорилирующую функции клеток, изменяют проницаемость 

клеточных мембран, что способствует проникновению в клетку 

вирусов и другой патогенной флоры.   

2. Выявленные патогенетические механизмы 

действия радиоволн  подтверждают повышение уровня общей 

заболеваемости  населения в Украине, снижение уровня 

рождаемости, патологию беременности, рождение детей с 

отклонениями от физической нормы.  

Литература 

1. Белокриницкий В.С.  Изменения мозга при 

действии СВЧ-поля. Монография. г. Одесса. – 2002. – ОГМУ. - 

399 с. с ил.   
 

 

УДК 578.591.6:59.08 

 

ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗЫ ПРИ 

ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

 

А. И. Березнякова, О. Д. Жемела  

 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эритроцитарного транспорта глюкозы при гемической гипоксии в 

експерименте. 



 
15 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 40 

белых нелинейных крысятах препубертатного периода, массой 60 

г. Для определения концентрации и содержания глюкозы в 

плазме крови и на поверхности эритроцитов, кровь (из хвостовой 

вены) разделяли на плазму и эритроцитарный остаток. Для 

получения адсорбированных веществ из эритроцитарного осадка, 

кровь центрифугировали в течении 5 минут при 1500 об/мин, при 

этом одну часть эритроцитарной массы разводили в обьемном 

соотношении к трем частям 3% раствора хлористого натрия. 
Полученный однократный смыв с эритроцитов (суспензию), 

осторожно перемешивали и инкубировали при 370С в течении 5 

минут для полного смыва молекул, ассоциированных с 

мембраной эритроцитов. После этого эритроцитарную суспензию 

центрифугировали при 1500 об/мин, в течение 5 минут. За это 

время в эритроцитарный смыв переходили вещества, 

адсорбированные на мембране красных клеток крови, а 

надосадочную жидкость (смыв) переносили в чистые пробирки. 

Биохимический анализ крови был проведен в аппарате 

«Автоматический биохимический анализатор «BioSystems A-25» 

(Испания)». 
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов 

показал, что в группе крысят с гемической гипоксией 

уменьшилось количество эритроцитов в крови в среднем на 31% 

и уровень гемоглобина на 18,9% по сравнению с контрольной 

группой. Гемолиз эритроцитов, вызванный нитритом натрия, 

отразился на абсорбционно-транспортной функции этих клеток: 

содержание глюкозы в контроле у крысят с гипоксией 4,49±0,13 

ммоль/л, в контрольной группе – 6,22±0,13 ммоль/л.  

Выводы. Перенос веществ эритроцитами носит 

компенсаторный характер, как следствие экзогенного введения 

нитрита натрия. 
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УДК 578.591.6:59.08 

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 

У ТВАРИН З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ У ПЕРІОД 

РАННІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ 

ПОЛІТРАВМИ 

 

Р. В. Близнюк, А. А. Гудима 

 
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль 

 

Останнім часом різко збільшилася захворюваність на 

гепатити різного походження, які у майже половини пацієнтів 

завершуються хронізацією патологічного процесу. Одночасно 

зростає травматизм, який в осіб віком до 45 років становить 

основну причину смерті. На цьому тлі значно підвищилася 

вірогідність травмування осіб із дифузними захворюваннями 

печінки, що вимагає патогенетично обґрунтованих підходів до 

тактики діагностики і лікування. 
Мета роботи: з’ясувати рівень ендогенної інтоксикації у 

періоді ранніх проявів травматичної хвороби у тварин з 

політравмою на тлі хронічного гепатиту.  

Експерименти виконані на нелінійних білих щурах масою 

180-200 г. Хронічний гепатит моделювали за методом Siegers C.P. 

et al. (1982), політравму – за методом Секели Т. Я. та Гудими А. 

А. (2008). Тварин виводили з експерименту через 1, 3 і 7 діб після 

нанесення травми. В одержаній крові встановлювали маркери 

ендогенної інтоксикації – рівень молекул середньої маси та 

еритроцитарний індекс інтоксикації. 

Дослідження показали, що в умовах хронічного гепатиту 
досліджувані показники виявилися статистично достовірно 

більшими. В динаміці політравми вони накопичувалися як у 

тварин без хронічного гепатиту, так і тварин з даною патологією. 

В усі терміни спостереження на тлі хронічного гепатиту 

концентрація молекул середньої маси та еритроцитарний індекс 

інтоксикації виявилися статистично достовірно більшими, ніж у 

тварин без патології печінки.  

Отримані результати свідчать про те, що печінкова 

недостатність, яка виникає в умовах хронічного гепатиту, на тлі 

системних впливів травматичної хвороби супроводжується 
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вищим ендотоксикозом, що слід враховувати під час діагностики 

та  корекції політравми в клініці 

 

 

УДК 615.9 

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

 

Д. В. Большой  

 

Український НДІ медицини транспорту МЗ України, Одеса 

 

Науково-технічний прогрес і розширення об'ємів 

виробництва транспортних засобів (автомобілів, локомотивів, 

залізничних вагонів, автобусів тощо) вивели промисловість по 

виробництву полімерних матеріалів і пластичних мас в 

розвинених країнах і Україні на рівень провідних галузей. Об'єм 
світового ринку інженерних термопластов на сьогоднішній день 

складає порядка 9 млн. тонн. Найбільш крупні долі займають 

поліамід (44 %) і полікарбонат (34 %). Наприклад, в сучасному 

вагонобудуванні в устаткуванні одного залізничного вагону 

використовується до 3,5 т полімерів, а маса конструкцій з 

полімерних композитів на літаках АН-124 складає 5,5 т. Сьогодні 

полімери складають до 19 % маси автомобіля. 

Полімерні матеріали (ПМ) в транспортній галузі все більш 

витісняють традиційні матеріали (метал, деревина). ПМ, 

порівняно з природною сировиною мають ряд переваг під час 

експлуатації в штатному режимі (легкість, висока міцність і 
еластичність, тепло-, електро- і гідроізоляційні властивості, 

стійкість до корозії, гниття, різноманітність декоративних 

властивостей). 

Проте разом з численними позитивними властивостями 

ПМ мають і недоліки. До них відноситься здатність виділяти в 

зовнішнє середовище шкідливі для здоров'я водіїв і пасажирів 

летючі хімічні речовини; здібність до старіння, низька 

теплостійкість, висока горючість, накопичення на поверхні 

зарядів статичної електрики, можливість пилоутворення, 
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розвиток на них мікроорганізмів, що впливають на їх структуру і 

міграційну здатність летючих компонентів ПМ. 

В даний час в Україні і країнах СНД існує єдина система 

гігієнічної оцінки ПМ, яка регламентує використання ПМ на 

транспорті. За участю фахівців нашого інституту розроблені: 

«Методические указания по гигиенической оценке синтетических 

материалов и условий их нанесения в судостроении и 

судоремонте» №26-15-82; «Методические рекомендации по 

спектрохимическому определению тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды, полимерах и биологическом материале», 

№4096-86; МЛТИ 410-2900-94 «Методические указания по 

гигиенической оценке синтетических неметаллических 

материалов, предназначенных для применения в судостроении и 

судоремонте»; «Методические указания по комплексной 

токсиколого-гигиенической оценке и санитарному контролю за 

применением лакокрасочных и вспомогательных материалов на 

транспорте» (том 1) №22, 1996 г.; «Перечень лакокрасочных и 

вспомогательных материалов, допущенных к применению на 

различных видах транспорта» (том 2) №22, 1996 г.; МВ 8.8.2.4.-

097-02 Методичні вказівки «Гігієнічна регламентація 
лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у 

будівництві», 2002 р.; МВ 10.1-115-2005 Методичні вказівки 

«Визначення вмісту ртуті в об’єктах виробничого, 

навколишнього середовища і біологічних матеріалах»; МВ 

8.8.2.4.-127-2006 Методичні вказівки «Визначення та гігієнічна 

оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних 

матеріалів»; Серия «Безпека лакофарбових матеріалів», сборник 

«Перелік лакофарбових і допоміжних матеріалів фірм «Hempel» 

(республика Хорватия), “Sigma Coatings B.V.” (Нидерланды), 

Chugoku Marine Paints» (Япония) «Вымпел» (Украина)», 

допущенных к применению на территории Украины». 
До складу ПМ входять окрім основного полімеру також 

мінорні компоненти, що змінюють властивості ПМ (наповнювачі, 

що армують добавки, пластифікатори, стабілізатори, антипирены, 

змащувальні речовини і теплостабилизаторы, пігменти і 

фарбники). Переважна більшість наповнювачів – з'єднання 

металів, багато хто з яких токсичний. 

Здавалося б, в штатних умовах експлуатації ПМ 

транспортного призначення важкі метали, що входять в їх склад, 

безпечні. Проте в замкнутих умовах транспортного засобу, 

насиченого полімерними матеріалами, в яких моряки або 
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провідники залізничних вагонів проводять достатньо тривалий 

час, відбувається постійне стирання ПМ, біодеструкція за 

рахунок мікробного обростання. В результаті цих процесів в 

повітря приміщення потрапляє полімерний пил нанорозмірів, 

який містить сполуки ВМ. Відомо, що в якості домішок в 

полімери застосовуються самі різні метали — від нешкідливого 

кальцію до свинцю і кадмію. Останнім часом, правда, намітилося 

зрушення у бік використання менш токсичних компонентів, але 

частка пластиків з високотоксичними наповнювачами все ще 
достатньо велика. Так, недавно на прохання кабельного заводу 

ми аналізували сім видів ПВХ пластикатів, з них два містили 

свинець. Вміст металів в твердому пластику ПВХ вимірюється 

цілими відсотками. Найбільш якісні і дорогі пластики 

(наприклад, ті, що використовуються для виробництва 

пластикових вікон) містять до 5 відсотків свинцю. У штучних 

шкірах, вживаних для обробки полиць спальних вагонів і крісел 

водіїв автотранспорту, виявляється значна кількість сурми. 

Звичайно, важкими металами, що містяться в пилу, працівник 

транспорту не може отруїтися. Проте у поєднанні з вібрацією, 

шумом, часто підвищеною температурою при недостатній 
вентиляції, психо-емоціональною напругою, а також дією цілого 

комплексу хімічних речовин різної природи (пари палива, оксиди 

вуглецю, азоту, сірі, летючі компоненти ПМ) навіть незначні 

концентрації ВМ здатні викликати патологію (наприклад, 

зниження імунітету, розвиток алергічних реакцій, сприяти 

розвитку нефропатії).  

В умовах пожежі сумісна присутність в зоні вогню 

металевих конструкцій і хлорвміщуючих полімерів (ПВХ) 

приводить до масованого викиду в атмосферу хлоридів важких 

металів. До того ж багато важких металів (нікель, хром, 

марганець, залізо, кобальт) легко взаємодіють із СО з утворенням 
надзвичайно токсичних карбонилов металів (ГДК карбонилу 

нікелю — 0,0005 мг/м3). 

Висновки: застосування металів (в т.ч. високотоксичних) у 

виробництві ПМ транспортного призначення економічно 

виправдане. Проте необхідний контроль з боку санэпидслужбы за 

використанням ПМ. Всі матеріали повинні проходити санітарно-

епідеміологічну експертизу з урахуванням особливостей 

використання і мати сертифікат про токсичність продуктів 

горіння. 
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УДК 616.83:612.017 

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 

В ПЕРІОД ГОСТРОЇ РЕАКЦІЇ НА ПОЄДНАНУ КРАНІО-

СКЕЛЕТНУ ТРАВМУ 

 

Р. М. Борис 

 

ДП “Український науково-дослідний інститут медицини 
транспорту МОЗ України”, м. Одеса 

 

Політравма належить до актуальних проблем сучасної 

медицини. У її структурі домінує поєднана краніо-скелетна 

травма, яка супроводжується розвитком поліорганної 

недостатності та високим рівнем смертності. На сьогодні 

доведено, що динаміка компенсаторних і адаптаційних 

механізмів у відповідь на травму носить коливальний характер з 

періодами загострення та стихання травматичної хвороби. Не є 

виключенням і період гострої реакції на травму (24-48 год), однак 

динаміка показників гуморального імунітету в цей період 
вивчена недостатньо, що стало метою нашої роботи. 

Експерименти використано на 68 нелінійних білих щурах-

самцях масою 180-200 г. У тварин в умовах знечулення 

моделювали поєднану краніо-скелетну травму шляхом нанесення 

дозованих ударів по обох стегнах та по черепу. З експерименту 

тварин виводили через 2, 12 та 24 год після травми. У сироватці 

крові визначали вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 

методом селективної преципітації в розчині поліетиленгліколю та 

вміст імуноглобулінів (Ig A, Ig M, Ig G) імуноферментним 

методом.  

Встановлено, що вміст ЦІК в усі терміни спостереження 
більше, ніж у 2 рази перевищував рівень контролю. Його 

динаміка носила коливальний характер з досягненням максимуму 

через 12 год. Вміст імуноглобулінів теж виявився істотно 

більшим, ніж у контрольній групі. Динаміка вмісту Ig G  була 

аналогічною до вмісту ЦІК. Вміст Ig A досягав максимального 

рівня через 2 год з наступним зниженням до рівня контролю 

через 24 год. Вмісту Ig M характерним було 2 періоди 

підвищення – через 2 і 24 год. 

Таким чином, вже у період гострої реакції на травму 

відмічаються відхилення показників гуморального імунітету із 
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збільшенням утворення комплексів антиген/антитіло через 12 год 

після травми, що відповідає динаміці більшості маркерів 

досліджуваного патологічного процесу, встановлених нами 

раніше і є свідченням взаємовідносин патогенних та ендогенних 

саногенних механізмів в ураженому організмі.  

 

 

УДК 616.83.616-085 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЕТАЛЬНОЇ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ В 

ДИНАМІЦІ ПЕРІОДІВ РАННІХ ТА ПІЗНІХ ПРОЯВІВ 

КРАНІО-СКЕЛЕТНОЇ ТРАВИ 

 
1Р. М. Борис, 1А. І. Гоженко, 2А. А. Гудима 

 
1ДП “Український науково-дослідний інститут медицини 

транспорту МОЗ України”, м. Одеса 
2ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України”, м. Тернопіль 

 
Основною проблемою корекції травматичної хвороби є 

профілактика системної відповіді організму на запалення та 

поліорганної недостатності. Висока смертність та недосконалість 

сучасних методів інтенсивної терапії постраждалих націлює на 

пошук принципово нових підходів до лікування цього недугу. 

Враховуючи той факт, що в основі патогенезу травматичної 

хвороби лежать системні відхилення на рівні цілісного організму, 

доцільним видається застосування фетальних нервових клітин, 

які належать до “поліфукціональних” модуляторів надсистемної 

дії. 

Мета роботи: встановити ефективність застосування 
кріоконсервованих фетальних нервових клітин в умовах краніо-

скелетної травми. 

Експерименти виконано на нелінійних білих щурах-самцях 

масою 180-200 г. У тварин в умовах тіопентало-натрієвого 

наркозу (40 мг/кг) моделювали поєднану краніо-скелетну травму 

шляхом нанесення дозованого удару по обох стегнах з 

досягненням перелому та по черепу з моделювання закритої 

черепно-мозкової травми середнього ступеня тяжкості. Через 12 

год після нанесення травм у дослідній групі внутрішньочеревно 

вводили суспензію фетальних нервових клітин. Тварин 
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спостерігали протягом 25 діб, фіксували частоту їх загибелі у 

посттравматичному періоді. 

Дослідження показали, що загибель тварин у групі, яка не 

отримувала клітинну терапію становила (34,155,24) %. У групі 

корегованих тварин даний показник склав (19,514,38) %, що 

виявилося статистично достовірно меншим, ніж у групі 

порівняння.  

Таким чином, застосування кріоконсервованих фетальних 

нервових клітин зумовлює істотне зниження загибелі тварин в 

динаміці краніо-скелетної травми, що робить їх перспективним 

засобом корекції травматичної хвороби і вимагає подальшого 

поглибленого вивчення.  
 

 

УДК 616.2:616-085 

 

ГОСТРЕ ЛЕГЕНЕВЕ УШКОДЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ 

РОЗВИТКУ КРИТИЧНИХ СТАНІВ 

 

М. Р. Герасимчук, Л. М. Заяць, В. В.Черкасова,  

В. В. Волобуєва  

 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 
 

Легені, як один із основних органів дезінтоксикації, 

виступають першими бар’єром на шляху ендотоксинового 

навантаження при різних критичних станах, зокрема перитоніті, 

гострому панкреатиті, кишковій непрохідності та інших. При 

цьому вони піддаються масивній атаці як токсичних речовин, так 

і активованого клітинного пулу, серед якого чільне місце 

посідають нейтрофіли, що призводить до гострого легеневого 

ушкодження (ГЛУ). 

Метою нашої роботи було вивчення ролі нейтрофілів як 

маркерів гострого легеневого ушкодження за умов розвитку 
критичних станів. 

У дослідженні використано 122 самців білих щурів лінії 

Вістар, розподілених на 4 групи: інтактна, контрольна, дослідна-1 

– з каловим перитонітом та дослідна-2 з моделлю гострого 

панкереатиту. Усі дослідження проводили під загальним 

знечуленням, з використанням кетаміну (40 мг/кг). Забір крові 

для досліджень проводили через 1, 12, 24 та 48 години. 
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Визначали загальну кількість лейкоцитів, розраховували 

коефіцієнт легеневої регуляції за лейкоцитами (КРЛ), патент 

України на корисну модель № UA 71009; оцінили показники 

фагоцитарної активності (ФА) та фагоцитарного числа (ФЧ), а 

їхню оксидазну мікробіцидність – за даними сонтанного та 

стимульованого НСТ-тесту; вивчили Wet/Dry індекси.  

Вже через 1 год від початку експерименту як групі з 

перитонітом, так і панкреатитом, у експериментальних тварин 

визначався лейкоцитоз, достовірне прогресуюче зростання КРЛ, а 
з 12 год, у результаті підвищення проникності альвеоло-

капілярної мембрани, вірогідно підвищувались показники 

Wet/Dry індексів. На противагу достовірному збільшенню ФА, 

ФЧ та даних НСТ протягом перших 12 год, з 24 год відзначалось 

пригнічення фагоцитарних клітин, а також їхньої метаболічної 

активності на фоні зниженої адгезивної спроможності. 

Результати дослідження демонструють, що критичні стани 

різної етіології супроводжуються розвитком ГЛУ, провідну роль 

в якому відіграє лейкоцитарна ланка, зокрема, нейтрофіли. 

 

 
УДК 616-092 

 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА 

 

А. И. Гоженко 

 

ГП «УкрНИИ медицины транспорта» МЗ Украины, г. Одесса 

 

Основополагающим положением теории патогенеза 

является понятие о саморазвитии патологических процессов в 

организме человека при болезни, который является результатом 
единства и борьбы противоположностей -  защиты и 

повреждения. В целом сложились представления о том, что все 

механизмы патогенеза предсуществуют в организме человека, 

следовательно они являются эндогенными. 

Вместе с тем, в практике клинической медицины 

накопилось много данных о влиянии факторов окружающей 

среды на развитие заболеваний.  В отличие от условий, 

влияющих на реализацию действия причины, факторы влияющие 

на патогенез не относится к этиологии заболеваний.  Особенно 

значительно влияние внешних факторов на развитие заболевания 



 
24 

при профессионально обусловленной патологии.  Известно, что 

эта группа заболеваний не вызвана условиями, которые 

воздействуют на организм человека в процессе его 

производственной деятельности, однако их частота и тяжесть 

исходов намного выше в определенных профессиональных 

группах.  Вышеизложенное позволяет нам выдвинуть положение 

о роли внешних факторов в патогенезе. Таким образом, наряду с 

эндогенными механизмами патогенеза, которые предопределяют 

саморазвитие болезни, внешние воздействия оказывают влияние 
на реализацию внутренних патогенетических механизмов, 

выступая в роли модулирующих факторов. В случае, если 

внешние воздействия увеличивают повреждающее действие 

патогенетических механизмов, их следует отнести к условиям в 

патогенезе заболеваний. 

Следовательно, развитие болезни основано на внутренних 

механизмах патологических процессов, на осуществление 

которых оказывают влияние внешние факторы, которые следует 

отнести к условиям патогенеза. 

 

 
УДК 616-085 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНО-САНОГЕНЕТИЧНІ 

СПІВВІДНОШЕННЯ В ПЕРІОД ГОСТРОЇ РЕАКЦІЇ НА 

ПОЄДНАНУ КРАНІО-СКЕЛЕТНУ ТРАВМУ 

 
1А. І. Гоженко, 2А. А. Гудима, 1Р. М. Борис  

 
1Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса 

2ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет  

імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України”, м. Тернопіль 
 

Збільшення частоти та тяжкості політравми і травматичної 

хвороби, незадовільні наслідки лікування націлюють на 

поглиблення вивчення патогенетичних механізмів їх перебігу і 

розробки патогенентично обґрунтованих методів корекції. У 

літературі усталеним є твердження про травматичну хворобу як 

фазовий процес з періодами загострення і збільшення летальності 

та тимчасового стихання основних явищ патологічного процесу. 

Однак патофізіологічна сутність таких коливань до сьогодні 

залишається нерозкритою. 
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Мета роботи: з’ясувати особливості перебігу періоду 

гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму. 

На нелінійних білих щурах-самцях масою 180-200 г 

проведено комплексне дослідження показників пероксидного 

окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, цитолізу, 

ендогенної інтоксикації, гуморального імунітету, цитокінового 

профілю, центральної гемодинаміки та вегетативного гомеостазу 

в умовах модельованої краніо-скелетної травми через 2, 12 та 24 

год посттравматичного періоду.  
Встановлено, що внаслідок травми більшість 

досліджуваних показників змінювалися в бік погіршення, 

максимум якого наставав через 12 год після нанесення травми. 

Через 24 год відмічалося істотне їх покращення.  
Отриманий результат вказує на те, що вже у період гострої 

реакції на травму, коли формуються основні причинно-наслідкові 

взаємовідносини, що визначають подальший розвиток хвороби, її 

тяжкість і наслідки, відмічаються коливальні зміни в органах і 

системах, що свідчать про переважання патогенетичних 

механізмів у перші 12 год посттравматичного періоду та 

інтенсифікацію ендогенних саногенних механізмів до 24 год. 
Виявлені взаємовідносини патогенних і саногенних механізмів 

націлюють на перегляд принципів та динаміки хірургічної 

корекції та інтенсивної терапії травмованого організму.  

 

 

УДК 611.61:616.2 

 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЯ ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ З 

ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ 

ЛЕГЕНЬ 

 

А. І. Гоженко 1, Л. А. Ковалевська 2, Т. М. Горбенко 3 

 
1«Український НДІ медицини транспорту», м. Одеса, 

2Одеський Національний медичний університет, МОЗ України, 

кафедра внутрішніх хвороб № 4, 
3Військово- медичний клінічний центр Південного Регіону,  

м. Одеса. 

 

ХОЗЛ не є єдиною хворобою для людини похилого 

віку. Одним із органів мішеней  при ХОЗЛ є нирки. Висока 
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розповсюдженість хронічної хвороби нирок (ХХН), яка складає в 

осіб похилого віку 20%, та несприятливий прогноз при поєднанні 

даних патологій потребують раннього виявлення порушення 

функції нирок та їх корекцію.  

Мета нашого дослідження: проаналізувати зміни 

швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) та насичення тканин 

киснем під впливом базисної терапії ХОЗЛ в поєднанні з 

реополіглюкіном та пентоксифіліном у чоловіків похилого віку з 

ХОЗЛ.  
Матеріали і методи дослідження: У дослідження було 

включено 87 чоловіків з ХОЗЛ (ІI-ІV стадії), що палять із стажем 

куріння від 18 до 58 пачко-років, у фазі ремісії, а також 

контрольна група без порушення функції зовнішнього дихання. 

Середній вік сягав 73,2±3,6 років.  

Обстежені були поділені на 3 групи, залежно від ступеню 

обструктивних порушень та терапії : І група (група контролю) —   

28 пацієнтів, без обструктивних порушень; ІІ група— 31 хворих 

із ОФВ1 70-15%, які отримували базисну терапію; ІІІ група —28 

хворих із ОФВ1 70-15%, які крім базисної терапії отримували 

реополіглюкін 200 мл. та пентоксифіллін 200мг. 
Результати дослідження: В І групі (контролю), ШКФ 

становила 71,4 мл/хв.; SaО2 - 98,1%. В ІІ групі ШКФ до лікування 

68,4 мл/хв., після лікування 72,1мл/хв.; Sa О2 до лікування 93,8%, 

після лікування 95,3%  (р ≤ 0,01). Покращення стану хворих та 

поліпшення показників  SaО2 і  ШКФ відмічалось в середньому 

на восьму добу. В ІІІ групі ШКФ до лікування 63,8 мл/хв., після 

лікування78,1мл/хв.; SaО2 до лікування 93,1%,  після лікування 

96,4%. (р ≤ 0,005). Покращення стану хворих та поліпшення 

показників  SaО2 і  ШКФ відмічалось в середньому на шосту 

добу. 

Висновки: 
1. Базисна терапія хворих з ХОЗЛ як в комбінації з 

реополіглюкіном та пентоксифіліном, так і без, покращує 

насичення тканин киснем та ШКФ. 

2. Більш значне покращення ШКФ відмічалось при 

включенні в лікування ХОЗЛ  реополіглюкіну та пентоксифіліну. 

3. Включення в лікування ХОЗЛ  реополіглюкіну 

та пентоксифіліну сприяє більш швидкому поліпшенню стану 

хворих. 
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УДК 61 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

А. И. Гоженко, В. А. Лисобей, Н. И. Ефременко, Н. С. Бадюк 

 

ГП "Украинский НИИ медицины транспорта", г. Одесса 

 

Морская медицина  – часть медицинской науки, которая 

изучает влияние вредных факторов производственной и 

окружающей среды и их значение в возникновении и развитии 

различных заболеваний, исследует условия труда и быта моряков 

и работников береговых предприятий и служб морской отрасли, а 

также обеспечивает научное обоснование профилактических 

мероприятий по борьбе с общесоматическими и 

профессиональными заболеваниями. В физиологии морского 
труда профессиональная деятельность судовых специалистов 

рассматривается как специфический вид трудовой деятельности, 

учитывая единство зоны труда и отдыха, постоянное влияние 

сложного комплекса факторов внешней среды, существенное 

превышение санитарных норм шума, вибрации, 

электромагнитных, инфракрасных излучений, частые изменения 

временных поясов и метеоклиматических зон, высокое 

психоэмоциональное напряжение. Все упомянутое выше 

приводит к тому, что заболеваемость морских специалистов в 

рейсовых условиях существенно превышает аналогичный 

показатель на берегу. 
Морская медицина, которая возникла на стыке многих 

наук, имеет свой информационный аспект. Опираясь на 

сохранившиеся официально зарегистрированные научные 

источники, следует отметить, что в Одессе, впервые в мире, в 

1861 году начали издаваться "Медицинские приложения к 

Морскому сборнику". Даже в основных морских государствах 

подобные издания появились позже: во Франции в 1864 году, в 

Италии - в 1894 году, в Америке и Англии соответственно в 1907 

и 1915 гг. С 1911 года журнал получил название "Морской врач" 

- так были заложены принципы специальности "морская 

медицина". Научные разработки, которые существовали на тот 
период, в первую очередь были необходимы для военной 

отрасли, потому военно-морская медицина определила основные 
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направления научных исследований морской медицины. 

Сегодня мировая мосркая медицина находится на подъеме, 

о чем свидетельствует наличие и успешная работы 

Международной ассоциации морской медицины (IMHA), 

многочисленных национальных обществ морской медицины, 

регулярно проводимые симпозиумы по морской медицине и все 

возрастающий информационный поток в этой отрасли. 

Среди журналов, непосредственно освещающих указанные 

проблемы следует назвать следующие: 
International Maritime Health (Int Maryt Health, ISSN 1641-

9251). Издается институтом морской и тропической медицины в 

Гдыне (Польша) на английском языке. Этот журнал по сути 

является продолжением издавашегося с 1950 по 1998 и 

неоднократно менявшего свое название и место издания "Biuletyn 

Instytutu Medycyny Morskiej w Gdansku"и является старейшим в 

Европе журналом подобного рода.   

Medicina Maritima (Med Marit, ISSN 1136-6532). Издается 

испанским обществом морской медицины с 1995 года на 

испанском, английском и французском языках (по желанию 

автора), но с обязательным переводом на испанский.  
Journal of the Royal Naval Medical Service (J R Nav Med 

Serv, ISSN 0035-9033).  Издается Королевской военно-морской 

медицинской службой с 1915, место издания  Alverstoke. 

Периодичность - три раза в год.  

Следует также упомянуть Fondazione Centro Internationale 

Radio Medico Reseаrch (c 1997 года, нерегулярно). Издается на 

итальянском языке в Риме; 

Chinese Journal of Nautical Medicine. Издается  китайской 

организацией морской медицины четыре раза в год; 

The Seamen's Insurance Foundation (SEMPOS). Издается 

совместно с Japanese Journal of Maritime Medicine  с 1958. 
В Болгарии с 2010 года на болгарском и английском 

языках выходит журнал "Авиационна, мосрка и космическая 

медицина". Учредитель - болгарская ассоциация авиационной, 

морской и космичксой медицины совместно с болгарским 

обществом по спасению на водах и болгарским Красным 

крестом. 

В России данная тематика представлена в основном в 

"Военно-медицинском журнале" и "Морском медицинском 

журнале". 

В Украине с 1997 года издается журнал "Вестник морской 
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медицины" (ISSN 0049-6804), который выходит четыре раза в год 

на русском, украинском и английском языках. Кроме того,  

проблемы морской медицины освещаются в журнале 

"Актуальные проблемы транспортной медицины" (ISSN 1818-

9385). Учредителем обоих журналов является ГП "Украинский  

научно-исследовательский институт медицины транспорта" 

(Одесса).  

Целый ряд зарубежных журналом, таких как "Occupational 

Medicine" имеют постоянную рубрику по морской медицине.   
Выводы: бурное развитие морской отрасли требует 

надлежащего научно - информационного сопровождения всего 

комплекса выполняемых работ.  

 

 

УДК 616.98:578.828.6 

 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОПОРТУНІСТИЧНИХ 

ІНФЕКЦІЙ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ ВІЛ - ІНФІКОВАНИМ ПАЦІЄНТАМ 

 

В. С. Гойдик, Н. С. Гойдик, В. В. Шухтін, С. К. Сервецький  

 

Одеський Обласний Центр по профілактиці та боротьбі  

зі СНІДом, м. Одеса 

 

Проблеми, пов’язані з ВІЛ – інфекцією, набувають все 

більшої актуальності в усій нашій країні та Одеському регіоні 

зокрема. Це закономірно, адже, згідно з результатами 

підрахунків, на 1 січня 2013 р. в Одеській області на обліку 

зареєстровано 14583 ВІЛ – позитивних громадян, що складає 11,3 

% від загальної кількості ВІЛ – інфікованих, що знаходяться на 
обліку в Україні. Кількість випадків вперше встановленого 

діагнозу СНІД склала за 2012 рік 1168 чол. (11,6 % від 

загальноукраїнської кількості). Дещо обнадійливим є той факт, 

що при цьому кількість померлих від СНІДу становить 315 чол. 

(8,1 % від всієї кількості померлих від СНІДу в країні). Для того, 

щоб і надалі зберегти позитивній баланс між кількістю 

встановлених випадків та кількістю летальних висхідів, 

необхідно, окрім широкого впровадження високоактивної 

антиретровірусної терапії (ВААРТ), також звернути пильну увагу 

на лікування опортуністичних інфекцій. При цьому, якщо раніше 



 
30 

можна було широко спиратись на дані зарубіжної літератури, то 

надалі необхідно аналізувати і використовувати власний досвід, 

адже майже двадцятилітній досвід впровадження 

антиретровірусної терапії  в країнах з розвиненою економікою 

призвів до того, що ВІЛ-інфекція стала хронічним 

захворюванням, перебіг якого регулюється раннім 

впровадженням і постійним прийомом ВААРТ, не допускаючи 

розвитку важкої імуносупресії, відповідно, дані по виявленню 

опортуністичних інфекцій, які розвиваються саме на тлі глибокої 
імуносупресії, в таких країнах значно скоротилися. Згідно з 

нашими даними, що базуються на аналізі перебігу хвороби у 

пацієнтів, що проходили лікування в стаціонарі Одеського 

обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, 

переважна більшість хворих з важкою імуносупресією, що 

характеризується зниженням рівня CD4 – лімфоцитів до 200 

клітин в мікролітрі та менше, має від однієї до двох, трьох чи  

навіть чотирьох опортуністичних інфекцій водночас. Найчастіше 

зустрічаються токсоплазмоз головного мозку, поширені форми 

герпетичної інфекції, кандидозні ураження, туберкульоз різних 

локалізацій, що протікають на тлі анемії та/або дефіциту ваги. Це 
призводить до атипового початку, нестандартного перебігу 

захворювання та тривалого періоду реконвалесценції у даної 

групи пацієнтів. Тому важливим є впровадження високоточних 

методів діагностики – ПЦР крові для визначення 

цитомегаловірусної інфекції, дослідження головного мозку за 

допомогою магнітно-резонансної томографії з контрастуванням, 

органів грудної порожнини – за допомогою комп’ютерної 

томографії, органів черевної порожнини – за допомогою 

комп’ютерної томографії з контрастуванням, при проведені 

люмбальної пункції – дослідження ліквору методом ПЦР тощо.  

Це допоможе пришвидшити встановлення діагнозу і розпочати 
адекватне лікування.  

Все вищезгадане дозволяє зробити висновок про 

необхідність максимально поширювати знання про ВІЛ –

інфекцію серед  спеціалістів загальної мережі, в кожному 

індивідуальному випадку атипового перебігу хвороби – 

пневмонії, тривалої лихоманки невстановленої етіології тощо – 

намагатися встановити довірливі стосунки з пацієнтом, щоб 

з’ясувати його ВІЛ – статус і, в разі необхідності, широко 

залучати спеціалістів профільних центрів для надання своєчасної 
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допомоги, в тому числі по ранньому призначенню 

високоактивної антиретровірусної терапії. 

 

 

УДК 615.014.2 

 

НАЛИЧИЕ АКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРА  

В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ 

 

В. А. Дивоча, В. Г. Адамовская, Л. И. Цисельская,  

Т. М. Кобрин  

 

ГП Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина 

 

Цель исследования – определить наличие ингибиторов 

трипсиноподобных протеиназ в коммерческих препаратах: 

Тамифлю, Полиобиолин и препараты из крови человека фирмы 

«Эрбис». 

Методы. Активность ингибитора определяли по степени 

торможения гидролиза БАПНА (N-бензоил-а-аргинин-пара-
нейроанилид) по методу А.П. Левицкого. Электрофорез белков 

проводили в 15% ПААГе в присутствии 0,1% SDS Na рН 8,3 по 

методу Лемли. В качестве маркеров использовали белковую 

смесь: фосфорилаза – 97 кДа, ВСА – 66 кДа, Ovalbumin – 45 кДа, 

Carbonic Angidrasa – 30 кДа, Trypsin inhibitor – 21 кДа, а-

Lactalbumin – 14 кДа. Препараты Тамифлю были закуплены в 

двух странах № 1 – Арабских Эмиратах, № 2 – Украине. Белок 

определяли по методу Лоури. 

Результаты. Как показали результаты исследований в 

препаратах Тамифлю, активность ингибитора трипсиноподобных 

протеиназ была выше в препаратах с Арабских Эмиратов, в то 
время как удельная активность ингибитора была выше в 

препаратах, закупленных Украиной. Молекулярная масса в 

препарате № 1 равнялась 97 кДа. В препарате № 2 молекулярную 

массу методом электрофореза в ПААГе не удалось определить. 

В препаратах Полиобиолин отечественного производства, 

разрешенный к использованию фармакологическим комитетом 

МЗСССР 22 марат 1974 г. определяется большое количество 

ингибитора трипсиноподобных протеиназ и отсутствие 

трипсиноподобной протеиназы. Электрофорез белков в 10% 

ПААГе (рН 8,3) показал их значительную гетерогенность по 
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молекулярным массам, которая колебалась в интервале выше 97 

кДа и ниже 14 кДа. Основная белковая зона представлена 

белковыми компонентами с м.м 67-40 кДа. 

В лиофильно высушенных препаратах из сыворотки крови 

человека, предоставленных фирмой «Эрбис» в качестве α2 – 

макроглобулина определялась активность ингибитора 

трипсиноподобных протеиназ. На электрофореграмме в ПААГе 

определялись несколько белковых компонентов, начиная от 27 

кДа до 97 кДа. Белка с м.м. 725 кДа, что соответствует м.м. α2 – 
макроглобулина мы не определили. 

Выводы. Препараты: Тамифлю, Полиобиолин и препараты 

фирмы «Эрбис» содержали ингибитор трипсиноподобных 

протеиназ. Препараты Тамифлю, приобретенные в Арабских 

Эмиратах и Украине, были не идентичны. В укринских 

препаратах не удалось определить молекулярную массу, т.е. 

главную составляющую препарата Тамифлю – осельтамивир. 

Препараты Полиобиолин и фирмы «Эрбис» не очищены до 

гомогенного состояния. 

                                                          

 
УДК 616.921.5 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА  

ПАЙЛЕР-СВЕТОМ У МОРЯКОВ 

 

В. А. Дивоча, О. В. Лагода, А. И. Гоженко  

 

ГП Украинский НИИ медицины транспорта,  

г. Одесса, Украина 

 

Пандемия гриппа 2009-2010 гг., которая отмечалась и в 
Украине, началась в Мексике, хотя, как правило, пандемии 

начинались в районе Юго-Восточной Азии и Океании, и 

распространялись по международным транспортным маршрутам. 

Основным источником инфекции является больной человек. Он 

обычно сам приходит из населенного пункта, где есть случаи 

заболевания гриппом, в населенный пункт, где гриппа еще не 

было, и тогда с ним «приходит» грипп. Особенно морские 

контингенты (пассажиры, туристы, сами моряки), перемещаясь из 

одной страны в другую, способствуют распространению гриппа. 
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Цель работы. Определить лечебные и профилактические 

свойства ПАЙЛЕР-света при экспериментальном гриппе. 

Задачи исследования. 1. Изучить изменение протеиназно-

ингибиторной системы крови животных под влиянием ПАЙЛЕР-

света. 2. Изучить лечебные свойства ПАЙЛЕР-света при 

экспериментальном гриппе А у животных. 

Материалы и методы. Белые мыши линии Balb/C, вирус 

гриппа А/PR/8/34, источник ПАЙЛЕР-света. В работе 

использовались биохимические и вирусологические методы 
исследований. 

Результаты исследования. В легких животных, 

зараженных смертельной дозой вируса гриппа А, действие 

поляризованного света приостанавливало развитие вирусной 

инфекции, т.к. гемагглютинирующая активность не определялась, 

и животные оставались живы и на 14 сутки  после заражения. В 

то время как в контрольной группе для вируса гриппа А – 

животные погибли на 5-6 сутки после заражения. 

Выводы. Светолечение ПАЙЛЕР-светом задерживало 

размножение вируса гриппа А в организме животных, т.е. 

лечение способствует активации защитных сил организма и 
животные, зараженные смертельной дозой вируса гриппа не 

погибли, а остались живы. 

Предлагается использование ПАЙЛЕР-света в качестве 

альтернативного способа (кроме вакцинации) при лечение и 

профилактики гриппа и ОРВИ для небольших коллективов 

моряков на морских судах, которые перемещаются по разным 

странам.  

 

 

УДК 616.921.5 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРОТИВ ГРИППА У НАСЕЛЕНИЯ 

УКРАИНЫ 

 

В. А. Дивоча, О. В. Лагода, Т. М. Кобрин, А. В. Руссу  

 

ГП Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина 

 

Анализ течения эпидемий гриппа за последние три года 

(2009-2011 гг.) изменил возрастную группу самых уязвимых 
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людей. Новый штамм вируса гриппа A (H1N1) Калифорния 09 

вызвал пандемию гриппа в 2009-2010 годах, 51% смертей от 

осложнений нового гриппа зарегистрировано в возрастной группе 

от 20 до 49 лет. Особенно подверженными заражению были 

беременные женщины во 2 и 3 триместрах беременности. 

Пандемический штамм вируса гриппа с 2011 г. перешел в 

сезонный штамм гриппа, наравне со штаммами A(H2/N3), 

A(H3/N2) и В. 

Эффективной мерой оказалось применение в 
предэпидемическом периоде и в период эпидемии на 

промышленных предприятиях системы профилактики с помощью 

вакцинации вакцинами: Ваксигрип, Флюарикс, Инфлювак, 

Гриппол, которые были рекомендованы специалистами научно-

исследовательских институтов - Киевского эпидемиологии и 

инфекционных болезней и Украинским НИИ медицины 

транспорта (г. Одесса). Однако, в 2009-2010 гг. численность 

населения, привитого против гриппа, была минимальной за 

последние несколько лет (0,518 %). 

Наибольший охват вакцинопрофилактикой гриппа 

наблюдался в Днепропетровской области (2,45% от всего 
населения области), а наименьший – в г. Киев (0,38%). 

На железных дорогах Украины работает 1361445 человек. 

Вакцинации по плану на эпидсезон 2011-2012 гг. запланировано 

35825 чел. Провакцинировано 36201 чел. (2,66 %). Больше всего 

вакцинацией было охвачено работников Львовской железной 

дороги. В обязательном порядке вакцинации подлежат 

следующие категории работников железных дорог: проводники, 

работники вокзалов и станций, работники служб путей и 

локомотивного хозяйства, работники локомотивного хозяйства, 

работники пищевых объектов, работники детских учреждений и 

просвещения, медицинские работники. 
Стратегия борьбы с гриппом должна включать не только 

вакцинацию лиц, которые принадлежат к группам повышенного 

риска заболеваемости и смертности от гриппа, а и предусмотреть 

массовую вакцинацию определенных групп здоровых людей, 

прежде всего детей, медицинских работников и работников 

сферы обслуживания и уменьшить экономические убытки от 

гриппа и ОРВИ. 

На сезон 2012-2013 гг. ВОЗ рекомендовало для 

производителей вакцин следующие штаммы вируса гриппа: 
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А/Калифорния/7/2009 (H1N1); А/Виктория/361/2011 (H3N2); 

В/Висконсин/1/2010. 

Вакцинопрофилактику гриппа следовало начинать с 

сентября-октября 2012 г. На 9 октября 2012 г. вакцины против 

гриппа еще не поступали в аптечную сеть г. Одессы (данные 

Центральной аптеки). В прошлом году стоимость вакцины 

колебалась в пределах 100 грн. По нашим расчетам по 2011 г. на 

лечение гриппа по Украине потрачено 80 млн. 346 тыс. грн. (1200 

грн. на 1 больного). На лечение ОРВИ потрачено 6 млрд. 396 
млн. 135 тыс. грн. 

На вакцинацию от гриппа в 2011 г. по количеству 

заболевших в Украине (66955 чел.) нужно было потратить 41 

млн. 619 тыс. 895 грн., а потрачено 41 млн. 600 тыс. 859 грн., т.к. 

провакцинировано 602911 человек, из которых заболело только 

10 %. 

По сети железных дорог Украины в 2011 г. заболело 

гриппом 2937 чел. На их лечение потрачено, в среднем 3 млн. 534 

тыс. 400 грн. Провакцинировано 36201 чел., на которых 

потрачено, в среднем, 2 млн. 497 тыс. 869 грн., из которых 

заболело 8,11 %. 
Таким образом, 1 грн., потраченная на 

вакцинопрофилактику, экономит 10-12 грн. при лечении гриппа и 

ОРВИ. 

 

 

УДК 616.22 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

В. Н. Евстафьев, А. В. Скиба, С. А. Гоженко 
  

ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины,  

г. Одесса, Украина 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия по защите 

работников от воздействия электромагнитных полей включают 

ряд важных положений. В частности, требования к условиям 

работы работников, которые занимаются эксплуатацией, 

обслуживанием и ремонтом оборудования, при работе которого 

возникают постоянные электромагнитные поля, и 
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электромагнитные излучения в диапазоне частот от 50,0 Гц до 

300,0 ГГц устанавливают в соответствии с ДСПіН 3.3.6-096-2002. 

В соответствии с требованием ДСанПиН 3.3.2.007-98, объемно-

планировочные решения строений и помещений для работы с 

ВДТ ЭВМ и ВДТ ПЭВМ площадь на одно рабочее место должна 

быть не менее 6,0 м2, а объем не менее 20,0 м3. Что касается 

непосредственно электромагнитных излучений на рабочих 

местах, то они регламентируются для радиочастот ГОСТ 

12.1.006-84 и ДСанПін 3.3.2.007-98 и составляют 5 В/м. 
Электрические поля промышленной частоты по ГОСТ 12.1.002-

84 – 5 кВ/м. Значения напряженности электростатического поля 

по ГОСТ 12.1.045-84 и ДсанПіН 3.3.2.007-98. 

С целью предупреждения, ранней диагностики и лечения 

нарушений состояния здоровья работников, связанных с 

действием ЭМИ, необходимо проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры в порядке установленном 

приказом МЗ Украины от 21 мая 2007 г. № 246. 

Все лица с начальными клиническими проявлениями 

нарушений, обусловленных воздействием ЭМП нужно брать на 

диспансерный учет с проведением соответствующих 
гигиенических и терапевтических мероприятий, направленных на 

оздоровление условий работы и восстановление состояния 

здоровья работников. 

 

 

УДК 616.24.3 

 

КОНТРОЛЬ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

В. Н. Евстафьев, А. В. Скиба, С. А. Гоженко 
  

ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины,  

г. Одесса, Украина 

 

Производственные помещения, в которых размещаются 

источники электромагнитных излучений, метеорологические 

условия в них, уровни шума, вибрации, освещенности и другие 

факторы производственной среды должны отвечать требованиям 

нормативных документов МЗ Украины и СНиП проектирования 

промышленных предприятий. 
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Измерения интенсивности излучения на рабочих местах и 

в местах возможного пребывания лиц, профессионально 

связанных с обслуживанием источников ВЧ-, УВЧ-, СВЧ-

излучений, необходимо производить не реже 2 раз в год. На 

рабочих местах и в местах возможного пребывания лиц, 

профессионально не связанных с обслуживанием источников 

ЭМИ излучений, контроль уровней излучений производится 

ежегодно. Замеры интенсивности облучения работающих 

должны производиться также при вводе в действие новых 
генераторных установок, при реконструкции действующих 

установок, а также после ремонтных работ.  

Важное значение принадлежит порядку получения 

разрешительной и проектной документации и строительства 

радиотехнических объектов и санитарной паспортизации 

передающих радиотехнических объектов радиочастотного 

диапазона по электромагнитному фактору.  

В соответствии с действующим санитарным 

законодательством Украины (ДСНіП 239-96; ДСП 3.3.6-096-

2002), каждый РТО должен иметь санитарный паспорт,  

Санитарный паспорт составляется по заявке 
администрации радиотехнического объекта учреждениями 

санитарно-эпидемической службы, имеющими соответствующее 

разрешение Министерства здравоохранения Украины.  

 

 

УДК 578.591.6:59.08 

 

ЗМІНИ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПІД ВПЛИВОМ 

ТЕМПЕРАТУРИ У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП  

В УМОВАХ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ 

 

О. Д. Жемела  

 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 

 

Зміни, які протікають в еритроцитах при впливі ендо- та 

екзогенних факторів, останнім часом викликають зацікавлення як 

клініцистів так і експериментаторів.  

Метою даного дослідження є вивчення впливу 

температури на здатність еритроцитів до деформування в 

залежності від віку тварин в умовах гіпоксії. 
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Матеріали і методи. Експерименти проведені на білих 

нелінійних щурах самцях різного віку, розділених на 4 групи. 

Робочу суспензію еритроцитів (дослідження проведено in vitro) 

поміщали в термостат марки ШСВЛ-80 «Касимов» (Россия), де 

витримували 60 хвилин при температурі 38 0С – 400С.  

Результати та їх обговорення. У щурів препубертатного 

періоду температура 380С практично не впливає на здатність 

еритроцитів до деформування та дуже несуттєво (р>0,05) 

збільшується кількість «ригідних» клітин при збільшенні 
температури до 400С. У молодих щурів температура 38 0С 

призводила до погіршення здатності еритроцитів  до 

деформування і збільшення кількості «ригідних» клітин в 

середньому на 15,5% (р<0,05), при гіпертермії 400С ці показники 

знижувались на 31% (р<0,05) в порівнянні з показниками 

контрольної групи. У зрілих щурів вплив зміни температури було 

більш виразним після інкубації при t 38 0C. Максимальна 

здатність еритроцитів до деформування зменшувалась до 60%  

початкового діаметру у 13% клітин. В тих самих щурів при 

гіпертермії 400С тільки 16,6% клітин деформувались до 50% від 

початкового діаметру, а кількість «еластичних» клітин 
зменшилась на 35% (p<0,05) в порівнянні з групою контролю. 

Аналогічна динаміка була простежена у старих щурів також. При 

інкубації еритроцитів при 38 0С кількість «ригідних» клітин 

зростала на 21% (p<0,05), а при гіпертермії 400С кількість 

ригідних клітин збільшувалась на 38,3% (p<0,05). 

Висновки: Підвищення температури в умовах гіпоксії 

призводить до зменшення морфофункціональних властивостей 

червоних клітин крові, а саме до зменшення їх здатності до 

деформування. 
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УДК 578.591.6:59.08 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

КЛЕТОЧНОГО СОСТАВАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

У КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ ВНУТРЕННИМ 

ПРИЁМОМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

 

А. В. Змиевский, Б. А. Насибуллин 

 
ГУ «УкрНИИ медицинской реабилитации и курортологии  

МЗ Украины», г. Одесса 

  

В последние десятилетия, изменения условий жизни, 

социальные преобразования, экологические неблагополучия 

обусловили пребывание многих (большинства) людей в условиях 

хронического психоэмоционального стресса. Хронический стресс 

благодаря перенапряжению и истощению оси гипоталамус-

гипофиз-надпочечники обуславливает глубокие и стойкие 

изменения в метаболизме, функции и организации различных 

органов и систем. 
Минеральная вода (МВ), как природный фактор, обладает 

активирующим влиянием и способна восстанавливать 

утраченную иммунологическую толерантность. 

Целью настоящего исследования было определение 

возможности коррекции стресс-обусловленных изменений в 

периферической крови свободным приёмом кремниевой МВ с 

повышенным содержанием органических веществ 

слабоминерализованной гидрокарбонатной разного катионного 

состава. 

Материалы и методы. Материалом настоящего 

исследования послужили данные, полученные при исследовании 
40 белых беспородных крыс-самцов с массой тела 160-180 г. 

Животные в соответствии с задачами работы были разделены на 

две группы. Первая группа – 10 интактных животных, которые 

содержались в стандартных условиях вивария и служили 

контролем. У 10 животных (вторая группа) воспроизводили 

хронический эмоциональный стресс (ХЭС). Воспроизведение 

ХЭС осуществляли помещением голодных животных на 3 часа 

ежедневно в период с 900 до 1200 в клетки-пеналы размером 

15,0х5,0х4,0 см. Воспроизведение ХЭС осуществляли на 

протяжении 30 суток.  
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Третья группа здоровых животных (10 крыс) которые 

получали МВ в свободном доступе.  

Четвертая группа животных (10 крыс) с моделью ХЭС 

которые получали МВ в свободном доступе. 

После завершения эксперимента животных выводили из 

опыта декапитацией под лёгким эфирным наркозом.  

После завершения эксперимента животных выводили из 

опыта декапитацией под лёгким эфирным наркозом. У животных 

забирали 2,0 мл крови, в которой определяли количество 
лейкоцитов и соотношение лейкоцитарных элементов, 

количество эритроцитов, гемоглобина и величину цветного 

показателя. 

Полученные данные подвергали статистической обработке 

с определение индекса достоверности и сводили в таблицы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно 

данным таблицы 1состояние периферической крови на 30-е сутки 

воспроизведения ХЭС характеризуется незначительным 

повышением количества лейкоцитов (р > 0,5) и уменьшением 

величине СОЭ (р < 0,001). В формуле крови увеличивается 

количество нейтрофилов (р < 0,001) и не существенно 
увеличивается количество ацидофилов (р > 0,5). Количество  

моноцитов и лимфоцитов существенно снижается (р < 0,001).  

Можно полагать, что наблюдаемые сдвиги — следствие 

повышения функциональной активности клеток периферической 

крови, которые участвуют в реализации защитно-

приспособительной реакции, что характерно для хронического 

стресса. Основные показатели красной крови сохраняются в 

пределах нормы.  

Применения МВ у здоровых животных вызывает 

достоверное увеличение уровня лейкоцитов (р > 0,05), что 

свидетельствует об активации реакции адаптации (табл. 1). Так 
же имеет место уменьшение количества эритроцитов, 

нейтрофилов и моноцитов (р <0,05). То есть, можно считать, что 

употребление здоровыми крысами МВ в режиме свободного 

поения сопровождается проявлениями десенсибилизационного 

эффекта. 
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У животных с моделью ХЭС применение МВ 

сопровождается нормализацией реакции со стороны показателей 

периферической крови, снижение которых отмечалось у крыс с 

моделью ХЭС, не получавших МВ. После завершения курса 

большинство показателей крови не отличаются от уровня 

интактных животных. Существенно повышается уровень 

лейкоцитов как по отношению к данным крыс с моделью ХЭС, 

здоровых крыс получавших МВ так и к интактных крыс (р 

<0,001). Остается существенно сниженным по отношению к 

данным здоровых крыс уровень ацидофилов и моноцитов (р 
<0,05). В условиях свободного доступа к МВ содержание 

гемоглобина, эритроцитов, величина цветного показателя не 

отличаются от данных интактных крыс (р> 0,5). 

Таким образом, проведённые исследования показали, что 

ХЭС характеризуется ослаблением функциональной активности 

клеток периферической крови. Можно полагать, что 

Показате

ли 

Интакт

ные 

крысы  

(кон тро

ль)  

ЭИСС  
Влияние МВ 

(здоровые) 

Влияние МВ  

(опытные) 

(М1  ±  

m1 )   

(М2 ± 

M2) 
р1 

(М3 ± 

m3) 
р1 р2 

(М4 ± 

m4) 
р1 р2 

Лейкоци-

ты, 109/л 

5 ,50 ±  

0 ,16  

5 ,82 ±  

0 ,11  
> 0 ,5  

6 ,02 ±  

0 ,37  

> 

0 ,05  

> 

0 ,5  

7 ,34 ±  

0 ,32  
< 0,001 < 0,001 

СОЭ, 

мм/год 

1 ,54 ±  

0 ,08  

0 ,86 ±  

0 ,08  
< 0,001 

1 ,36 ±  

0 ,12  

> 

0 ,5  

> 

0 ,05  

1 ,29 ±  

0 ,10  
< 0,005 > 0 ,05  

Нейтро-

филы, % 

12 ,79 ±  

0 ,64  

19,1  ±  

1 ,4  
< 0,001 

10,79 

± 1 ,01  

> 

0 ,1  

> 

0,005 

13,50 ±  

1 ,42  
< 0,05 > 0 ,5  

Ацидофи

лы, % 

2 ,25 ±  

0 ,23  

2 ,93 ±  

0 ,67  
> 0 ,5  

2 ,00 ±  

0 ,23  

> 

0 ,5  

> 

0 ,5  

1 ,36 ±  

0 ,25  
< 0,05 < 0,05 

Моноци-

ты, % 

3 ,72 ±  

0 ,21  

2 ,5  ±  

0 ,14  
< 0,001 

3 ,00 ±  

0 ,23  

< 

0,05 

> 

0 ,01  

2 ,21 ±  

0 ,24  
> 0 ,5  < 0,001 

Лимфоци

ты, % 

81 ,19 ±  

0 ,78  

75,5  ±  

0 ,7  
< 0,001 

84,21 

± 0 ,76  

< 

0,05 

> 

0 ,05  

82,93 ±  

1 ,70  
< 0,001 > 0 ,5  

Гемогло-

бин, г/л 

136,45 

± 3 ,22  

130,0  

± 1 ,8  
> 0 ,1  

138,7

1 ±  

1 ,69  

> 

0 ,5  

> 

0 ,5  

139,50 

± 3 ,67  
< 0,05 > 0 ,5  

Эритроци

ты, г/л 

3 ,78 ±  

0 ,11  

3 ,88 ±  

0 ,05  
> 0 ,5  

3 ,42 ±  

0 ,04  

< 

0,01 

> 

0,005 

3 ,63 ±  

0 ,03  
< 0,001 > 0 ,1  

Цветной 

показа-

тель 

1 ,10 ±  

0 ,03  

1 ,01 ±  

0 ,02  
< 0,05 

1 ,11 ±  

0 ,01  

> 

0 ,5  

< 

0,05 

1 ,15 ±  

0 ,02  
< 0,001 > 0 ,1  

Примечание. р1 — рассчитано между показателями опытных и интактных групп,  

р2 — рассчитано между показателями опытных крыс и крыс с моделью ЭИСС 
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наблюдаемые изменения обусловлены деятельностью 

управляющих систем, направленной на сохранение гомеостаза. У 

животных с ХЭС наблюдается изменение в формуле крови: 

повышение количества нейтрофилов, снижение уровня 

лейкоцитов, что характерно для реакции крови на действие 

стресса.  

После завершения внутреннего приема МВ содержание 

нейтрофилов и лимфоцитов в крови не отличается от 

нормального уровня. 
Применение МВ показало способность к ограничению 

нарушений связанных с ХЭС, но полной нормализации 

исследуемых показателей не достигается. 

 

 

УДК 358.38 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП 

 

А. М. Игнатьев, Н. А. Мацегора, К. А. Ярмула,  А. И. Панюта,  

Т. Н. Ямилова 

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

Большое значение при профессиональных заболеваниях 

имеет социально-трудовая и медицинская реабилитация 

больного, цель которой – восстановление здоровья 

пострадавшего в результате болезни до возможного оптимума в 

физическом, психологическом и профессиональном (трудовом) 

отношениях. 
Некоторые формы хронических профессиональных 

заболеваний и интоксикаций в начальных стадиях могут быть 

полностью излечены (например, вибрационная болезнь I стадии, 

легкие хронические интоксикации свинцом, ртутью, бензолом и 

др.). Поэтому утрата трудоспособности у таких больных может 

быть временной и частичной.  

В комплекс мероприятий по реабилитации больного 

входят: 1) раннее и своевременное выявление начальных форм 

как профессиональных, так и непрофессиональных заболеваний; 

2) назначение патогенетически обоснованной терапии; 3) 
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временное или постоянное рациональное трудоустройство 

больного или полное освобождение его на определенный период 

от трудовой деятельности с учетом медицинского и трудового 

прогноза имеющегося заболевания. При временном или 

постоянном трудоустройстве больного следует принимать во 

внимание не только функциональные возможности, профессию, 

возраст, но и желание больного. 

По существу основными задачами медицинской 

реабилитации являются проведение следующих мероприятий:  
- лечебных, в том числе и трудотерапии;  

- профессиональной реабилитации – обучение 

(переквалификация) инвалида профессиям и видам труда, 

которые он может выполнять без ущерба для здоровья;  

- социально-трудовой реабилитации – трудовое устройство 

инвалида. 

Решение экспертных вопросов по трудоспособности 

больного и разработке трудовой реабилитации его требует от 

врача-эксперта большой ответственности и объективности, а 

также индивидуального подхода к каждому больному с 

соблюдением законодательных актов и инструктивных 
материалов. 

Санаторно-курортное лечение. Природные лечебные 

факторы – климат, минеральные воды, грязелечение повсеместно 

используются не только в санаториях, но и вне курортних зон 

(солярии, привозные лечебные грязи, парафин, озокерит, торф, 

аппаратная физиотерапия и т.д.). Наряду с природними 

лечебными факторами в реабилитационные комплексы 

включаються преформированные физические лечебные 

воздействия.  

Важным принципом санаторно-курортного лечения 

является его комплексность – использование разнообразных 
природных лечебных факторов в сочетании с диетотерапией, 

ЛФК, физиотерапевтическими процедурами, лекарственными и 

другими лечебными средствами и методами. При этом 

характерна физиологичность лечебного воздействия  природних 

физических факторов, связанная с тем, что в процессе эволюции 

организм человека постоянко испытывал их влияние.  

Вместе с тем, человек, приспособленный к определённым 

климатическим условиям места его постоянного проживання, на 

курорте попадает в новые погодно-климатические условия и 

должен к ним приспосабливаться. При дозированном или 
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круглосуточном пребывании на открытых верандах, при 

воздушных ваннах, морских купаниях, ЛФК и других  

процедурах климатотерапии и талассотерапии возникают более 

или менее  выраженные реакции в ответ на физические 

воздействия: изменяется кожная температура, интенсивность 

обменных, окислительно-восстановительных процессов и т.д.  

Вследствие тренировки определённых физиологических 

механизмов происходит заметное улучшение 

терморегуляционной функции, что составляет сущность 
закаливания, повышение устойчивости организма к воздействиям 

внешней среды. Улучшается система иммунологической защиты 

от неблагоприятных факторов производства, а также 

функциональные показатели жизнедеятельности работающих 

различных производственных групп. 
 

Учреждения и организации, которые участвуют   

в реабилитационном процессе, их взаимодействие 
 

Санатории, санатории-профилактории,  

 дома отдыха  

                                 ------------------------------------------- 

               МСЧ------------------------------------------Стационар 

Поликлиника 

----------------- 

Администрация                                                              

предприятий     ------------------------------------------  СЭС 
 

Профсоюз                                                         Профпатологические 

------------------                                                                 комиссии 

                                                               ------------------------- 

Профпатологические отделения 

больниц, клиники профзаболеваний-------------------------------ЛКК 
 

Клинические отделы институтов 

профзаболеваний,           ------------------------- Консультационные  

кафедры профпатологии                                       комисии 
 

МСЭК--------------------------------------------- Институты экспертизы 
 

Центр функциональной                                     Реабилитационные 

реабилитации                  ----------------------------------  отделения  
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УДК 616.12 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ NT-proBNP ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХСН 

«ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ» НЕЕДИНОЖДЫ  

 

Л. А. Ковалевская, Е. С. Ковалевская  

 

Одесский Национальный медицинский университет 

 
Na+-уретические гормоны имеют относительно 

продолжительный период полувыведения, и внезапное изменение 

давления наполнения ЛЖ обычно не приводит к столь же 

быстрому изменению их концентраций (Bettencourt P.; Azevedo 

A. et al). Так, исходный уровень NT-proBNP в плазме крови 

коррелировал с показателями ЭхоКГ в динамике только через 3 

месяца, несмотря на отсутствие таковой при включении в 

исследование. Повышение уровня NT-proBNP до 25% от 

исходного не ассоциируется с ухудшением прогноза у больных, а 

повышение на 50% и более, ассоциируется с неблагоприятным 

прогнозом (Maisel A; Schou M. et al). Установлено увеличение 
относительного риска развития комбинированной конечной 

точки при исходно высоких уровнях NT-proBNP в плазме (> 3000 

пг/мл) и в отсутствие тенденции к снижению его менее 3000 

пг/мл на фоне терапии, а также при повышении концентрации 

NT-proBNP в плазме, несмотря на терапию. Авторы связывают 

отсутствие динамики уровня NT-proBNP, несмотря на терапию и 

улучшение ряда клинических показателей,  с недостаточным 

влиянием препаратов на патогенетические звенья 

прогрессирования ХСН. Улучшение же клинической картины, 

возможно, обусловлено, например, применением диуретиков, 

которые не только улучшают клиническую симптоматику 
больных, но и провоцируют активацию нейрогуморальных 

систем. Этими же механизмами, вероятно, можно объяснить 

повышение концентрации NT-proBNP у больных со стабильным 

течением ХСН. В то же время, высокие концентрации NT-

proBNP служат неблагоприятным прогностическим признаком.  

В дополнение к объективным клиническим проявлениям 

ХСН целесообразно использовать определение уровня NT-

proBNP в плазме крови, повторное динамическое определение 

которого позволяет выделить пациентов с повышенным риском 

для более интенсивного наблюдения, и что, немаловажно, для 
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более агрессивной патогенетической терапии. В связи с этим, 

серийное определение концентрации NT-proBNP в плазме крови 

и своевременная коррекция патогенетической терапии с целью 

его снижения, позволит улучшить результаты лечения и прогноз 

у пациентов с ХСН. 

 

 

УДК 616.12:616-085 

 

НОВЫЕ АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ III 

КЛАССА В ЛЕЧЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Л. А. Ковалевская 2, А. В. Телятников 3, Е. С. Ковалевская 2, 

А. И. Гоженко 1 

 
1Украинский научно-исследовательский институт медицины 

транспорта, г. Одесса, 
2Одесский Национальный медицинский университет, 

3Военно-медицинский клинический центр Южного региона 

 
Одним из путей повышения эффективности и 

безопасности антиаритмического препарата III класса (ААП III) 

является повышение селективности препаратов, для которых 

мишенями являлись бы предсердные реполяризующие токи IKur 

(ультрабыстрый калиевый ток задержанного выпрямления) и 

IAch (ацетилхолин активируемый ток). Показано, что в 

предсердиях под действием ремоделирования базовый ток IAch 

возрастает и, возможно, это играет ключевую роль в 

поддержании ФП (Wiffels M.C., Crijns H.J.). Предполагается, что 

селективные блокаторы предсердного IAch будут оказывать 

антиаритмическое действие (Dudley S.C., Hoch N.E. et al). 
Однако, многочисленные клинические данные свидетельствуют о 

том, что эффективность «предсердно-селективных» препаратов 

имеет довольно отчетливую обратную зависимость от 

продолжительной аритмии. Так, вернакалант (проходит 

клиническое испытание) почти 10-кратно снижает вероятность 

восстановления ритма, если ФП превышает 4 суток. Причиной 

этому, вероятно, является тахиаритмическое ремоделирование, 

индуцируемое ФП (Yue I., Feng J., Nattel S.). Резкое (8-кратное) 

увеличение частоты сокращений предсердий при возникновении 

ФП приводит к кальциевой перегрузке кардиомиоцитов. 
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Цитотоксическое действие Са2+ приводит к подавлению 

входящего тока ICaL (L-тип кальциевого тока), укорочению 

потенциала действия, предсердной рефрактерности и 

формированию условий для устойчивой фибрилляции.  

Доказано, что фибрилляция ремоделирует калиевые токи 

реполяризации. Оказалось, что ток IKur крайне чувствителен к 

оксидантам, образующимся в клетке при возникновении ФП и 

существенно угнетающим этот ток. Этим может объясняться 

быстрая утрата эффективности «селективными» калиевыми 
блокаторами. В некоторых работах показана устойчивость токов 

IKs (медленный калиевый ток задержанного выпрямления) и IKr 

(быстрый калиевый ток задержанного выпрямления) к ATR 

(АТФ-чувствительный калиевый ток) ремоделированию. 

Вероятно, неповрежденные и чувствительные токи IKs и IKr как 

мишени для воздействия неселективных блокаторов  определяют 

крайне высокую эффективность (например, нибентана и 

ниферидила, разрешенных для продажи на территории РФ) при 

длительной персистирующей ФП. 

Можно предположить, что будущий «идеальный» ААП III 

класса – это мультиканальный блокатор калиевых токов IK+ 
реполяризации с преобладающим влиянием на рефрактерность 

предсердий (за счет блокады предсердных токов IKur и IAch), 

значительным влиянием на рефрактерность желудочков, 

интервал QT и, соответственно, минимальным риском развития 

torsade de pointe.  

 

 

УДК 612:616.34 

 

ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СТАН ПРОТЕКТИВНИХ 

БІЛКІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЗА УМОВ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГАСТРАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ 

 

Н. М. Кононенко, К. В. Землянський 

 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 

Метою нашого дослідження було вивчення стану 

протективних білків слизової оболонки шлунка (СОШ) при 

виразці шлунка та його корекція мелатоніном. 
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Матеріал та методи дослідження. Досліди проведені на 

20 білих нелінійних щурах-самцях масою 180-200 г. Виразку 

шлунку викликали шляхом щоденного перорального введення 

протягом 12 днів суміші, що складалася із 10% розчину 

консервованої медичної жовчі (1 мл на 100 г маси), індометаціну 

(3 мг/кг) та ацетилсаліцилової кислоти (100 мг/кг). Мелатонін, 

розчинений в 1 мл фізіологічного розчину, вводили в дозі 2 мг/кг 

перорально. Вміст N-ацетилнейрамінової кислоти визначали за 

методом Гесса. Вміст гексуронових (глюкуронової та ідуронової) 
кислот визначали карбазоловим методом. Вміст фукози 

досліджували за методом, принцип якого заснований на 

фотометричному визначенні хромогену. 

Результати та їх обговорення: ми дослідили вміст 

фукоглікопротеїнів (за концентрацією фукози, що зв'язана з 

білками), а також продуктів деградації сіалоглікопротеїнів (за 

концентрацією N-ацетилнейрамінової кислоти) та 

глікозаміногліканів (за вмістом гексуронових кислот). Виявлено, 

що вміст основоно протектора СОШ – фукози, що зв'язана з 

білками при виразці шлунка достовірно не змінювалася. У той же 

час при гастральній виразці відбувався процес дезорганізації 
сполучнотканинних структур СОШ внаслідок деполімерізації 

неколагенових білків – глікопротеїнів і протеогліканів, про що 

свідчило збільшення вмісту N-ацетилнейрамінової кислоти та 

гексуронових кислот. Введення мелатоніну запобігало 

підвищенню цих речовин, тобто забезпечувало протекторну дію 

по відношенню до сполучнотканинних структур СОШ. 

 

 

УДК 616.1 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРВАНИЕ 

АРЕТОСКЛЕРОЗА 

 

С. Г. Котюжинская 

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

Атеросклероз коронарных сосудов является основной 

причиной инфаркта миокарда. В принципе моделирование 

атеросклероза является наиболее естественным путем решения 
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проблемы. Однако моделирование атеросклероза пока не дает 

удовлетворительных результатов.  

Может быть, основные неудачи обусловлены тем, что 

моделирование требует большей продолжительности, 

сопоставимой с длительностью процесса формирования 

атеросклеротических бляшек у человека, а также учета 

гормональных перестроек в возрастные периоды, видовых и 

типологических особенностей липидного обмена. 

Однако воспроизведение в эксперименте всей сложности 
взаимодействия этиологических и патогенетических механизмов 

атеросклероза остается недоступным для современного 

исследователя, прежде всего из-за видовых различий человека и 

экспериментальных животных. Кроме того, специфика болезней 

человека определяется условиями его жизни: социальная и 

внешняя среда, труд, вертикальное положение тела, значительная 

продолжительность жизни, вредные привычки, денатурализация 

питания и др. По этим причинам идеальная биологическая 

модель атеросклероза, вероятно, никогда не будет создана.  

Однако значительные успехи в технике клинических 

исследований патогенеза атеросклероза во многом приближают 
их возможности к условиям экспериментальных, а с другой – 

моделирование отдельных элементов патогенеза более 

предпочтительно для аналитических целей. В разработанных к 

настоящему времени моделях воспроизводятся важнейшие 

элементы патогенеза – гиперхолестеринемия, 

дислипопротеинемия и др. В своих исследованиях мы, блокируя 

активность тучных клеток, показали роль гепарина в механизмах 

развития атеросклероза.   

Идеальная модель была бы, конечно, необходима для 

изучения этиологии болезни, действия и эффективности 

лечебных мероприятий, а также лекарственных препаратов.  
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УДК 377 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

С. Г. Котюжинская, А. А. Свирский, В. П. Бабий,  

Л. Г. Коваленко, Л. В. Гончарова 

 

Одесский национальный медицинский университет 
 

Происходящая в настоящее время реформа медицинского 

образования связана, по своей сути, с переходом от парадигмы 

обучения к парадигме образования. В этом плане следует 

признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является 

не просто важной формой образовательного процесса, а должна 

стать ее основой.  

Долгое время в обучении использовался информативный 

подход, при котором преподаватель передавал информацию 

студенту и затем при контроле – получал ее обратно. Опрос, 

коллоквиумы, теоретические вопросы в экзаменационных 
билетах требовали простого пересказа заученной информации, 

что не развивало способности студентов к самостоятельному 

поиску информации, ее анализу и практическому применению 

практических навыков. 

Выпускник может оказаться в трудном положении, если за 

годы обучения в учебном заведении не научится навыкам 

самостоятельного приобретения знаний и повседневного 

самообразования. Исследования показали, что в настоящее время 

знания обесцениваются очень быстро – около 15-20% в год, 

иными словами, через 3-5 лет выпускник учебного заведения 

теряет большую часть знаний, полученных за годы учёбы. 
Поэтому одна из основных задач высшей школы – научить 

учиться. 

Самостоятельная работа развивает у студентов 

способности к исследовательской деятельности, что является 

наиболее продуктивным в обучении. Преподаватель ставит перед 

студентами проблемные задачи для самостоятельного поиска 

решения, а студенту необходимо самостоятельно разработать 

план решения, способы исследования на каждом этапе.  

Самостоятельная работа студентов – составная часть 

обучения, которая подразумевает выполнение задания 
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преподавателя, но без непосредственного его участия во 

внеаудиторное время. Кроме этого студент самостоятельно 

должен и может заниматься на занятиях. Согласно последним 

рекомендациям по методике действенного вовлеченного 

обучения, студент должен 70% времени на занятиях работать 

самостоятельно. Самостоятельная работа имеет целью 

проработку пройденного материала во время занятий, 

пополнение и углубление знаний, выполнение конкретных 

заданий (работа с книгой, подготовка докладов, презентаций, 
поиск необходимой информации, конструирование, учебная и 

научно- исследовательская работа). 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов на 

современном этапе развития высшего медицинского образования 

выступает как важнее средство повышения профессионально-

познавательной и творческой активности будущих специалистов. 

Именно в ней проявляется мотивация студента, его 

целенаправленность, самостоятельность, самовоспитание и 

другие значимые характеристики. Все эти характеристики 

соответствуют требованиям, которые выдвигают работодатели: 

умение работать с информацией, умение самостоятельно 
добывать знания и систематизировать их; профессиональная 

компетентность; высокая ответственность и организаторские и 

коммуникативные способности.  

Таким образом, формирование умений самостоятельной 

работы в вузе дает возможность специалисту-медику эффективно 

заниматься самообразованием. А значит, будет соблюдаться одна 

из важнейших черт высшего образования – его непрерывность. 

 

 

УДК 612.46-053 

 

ВІКОВІ  ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІЇ НИРОК 

 

А.В. Кравчук*, Л.В. Романів** 

 

* Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання 

** Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 

 

Вікові особливості діяльності нирок носять закономірний 

характер і виявляються у зміні функціональних показників 

органу, як на судинно-клубочковому, так і на канальцевому 
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рівнях. Зокрема, у статевонезрілих тварин виявлені найбільш 

низькі абсолютні значення кліренсу креатиніну в умовах водного 

і сольового навантажень на фоні більш високих показників 

екскреції осмотично активних речовин, білка і фосфатів у 

розрахунку на 1 мл клубочкового фільтрату. У той же час, у 

молодих статевозрілих щурів абсолютні значення кліренсу 

креатиніну досягають максимального рівня, а екскреція білка і 

фосфатів на 1мл клубочкового фільтрату нижча, ніж у тварин 

інших вікових груп.  
Важливими відмінними ознаками функціонального стану 

нирок щурів старшої вікової групи є відносно низькі величини 

об’єму діурезу і помірне зниження кліренсу креатиніну у 

порівнянні з молодими статевозрілими щурами. Крім того, 

показник екскреції осмотично активних речовин у розрахунку на 

1 мл клубочкового фільтрату в даній групі мінімальний, при 

цьому екскреція білка і фосфатів на 1 мл фільтрату трохи вища, 

ніж у молодих статевозрілих тварин. Аналіз динаміки кліренсу 

креатиніну під впливом навантаження 3% - розчином хлориду 

натрію у порівнянні з водним навантаженням дозволив 

установити, що у всіх вікових групах має місце підвищення 
швидкості клубочкової фільтрації, викликане введенням 

сольового розчину, що свідчить про наявність ниркового 

функціонального резерву.  

Встановлено, що відносний приріст кліренсу креатиніну в 

різних вікових групах тварин не однаковий і досягає 

максимальних величин у групі молодих статевозрілих щурів, а у 

тварин старшої вікової групи найбільш низький.  

У свою чергу, результати дослідження екскреції нирками 

ендогенних нітритів і нітратів у інтактних щурів різних вікових 

груп дозволяють також висловити думку про те, що їхня сумарна 

продукція так само змінюється з віком.  
Відзначимо, що в умовах водного навантаження екскреція 

ендогенних нітратів, основного хімічно стабільного метаболіту 

оксиду азоту, має найбільш низькі значення у щурів старшої 

вікової групи, а найбільш високі показники зареєстровані у 

молодих статевозрілих щурів, так само, як і максимальна 

стимуляція виділення нирками нітратів під впливом 

навантаження 3% розчином хлориду натрію.  

Однак, не встановлено достовірних відмінностей величини 

стимульованої абсолютної екскреції нітратів між 

нестатевозрілими щурами і тваринами старшої вікової групи. 
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 Приведені закономірності багато в чому підтверджують 

дані літератури про те, що ступінь активації синтезу і секреції 

оксиду азоту, поряд із пригніченням активності РАС, у значній 

мірі, обумовлює включення ниркового функціонального резерву 

у інтактній нирці. У той же час, порівняння динаміки екскреції 

ендогенних нітратів і нітритів в умовах водного і сольового 

навантажень у статевонезрілих щурів і  тварин старшої вікової 

групи дає підстави думати, що фізіологічні механізми реалізації 

НФР також залежать від віку. 
 

 

УДК 612.821.3 

 

СТРЕСС И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 

И. А. Кузьменко  

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

На протяжении жизни человек постоянно 
приспосабливается к меняющимся условиям своего окружения и 

связанным с этим нарушениям состояния внутренней среды - в 

этом социально-биологический смысл процессов адаптации 

человека. Жизнь в оптимальных условиях предполагает 

устойчивое равновесие обменных процессов в организме с 

воздействием факторов внешней и внутренней среды. Если же на 

человека начинают многократно действовать один или несколько 

необычных по силе или качеству влияния факторов, то организм 

срочно мобилизирует все ресурсы защитных систем и 

механизмов и при продолжительном действии раздражителя 

формирует дополнительные функциональные и структурные 
системы для обеспечения адаптации. Существует ряд факторов, 

такие как хроническое психоэмоциональное напряжение, 

профессиональные вредности, несбалансированное питание, 

хроническая недостаточность витаминов и ряда микроэлементов 

и т.п., которые в условиях современной жизни являются 

«возмущающими», требующими постоянного напряжения 

адаптивных процессов. Хронические эмоциональные перегрузки, 

напряжённая экологическая ситуация стали «нормой» 

существования и обусловили изменение структуры и характера 

заболеваемости в целом. При этом на первом плане оказались 
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болезни обмена веществ и на их основе - метаболический 

синдром (МС), со своим «смертельным квартетом». При этом 

биохимической реакции любого организма на каждый сигнал 

тревоги сопровождается возбуждением ЦНС с повышением 

уровня катехоламинов в крови с последующим усилением 

функции системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. 

Результатом повышенного выброса катехоламинов в кровь 

является мобилизация энергетических субстратов – углеводов и 

липидов, которые доставляются в увеличенном количестве к 
органам, испытывающим наибольшую нагрузку при реализации 

последствий тревоги — мышцы. Любая тревога от незнакомого 

сигнала предполагает две реакции - бегство или драку, что 

требует высоких затрат энергии для усиления напряжения 

мышечной системы. Поскольку мобилизация углеводов истощает 

запасы гликогена в тканях, а мобилизация липидов уменьшает их 

содержание в адипоцитах - включается инсулярный аппарат 

поджелудочной железы, повышается выработка стероидных 

гормонов — энергообразование усиливается. Это обычная 

физиологическая  цепь биохимических реакций, обеспечивающая 

повышение энергообразования в процессе адаптации для 
формирования адаптивного следа. Однако, если состояние 

тревоги поддерживается в организме сравнительно длительное 

время действием так называемых «возмущающих» факторов, 

которые вызывают значимые сдвиги гомеостаза организма, то 

начинает развиваться синдром хронического адаптивного 

перенапряжения, который затем по-видимому и 

трансформируется в метаболический синдром. 

 

 

УДК 616.34 

 

СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

У БОЛЬНЫХ ХОЗЛ II-III СТЕПЕНЕЙ 

 

О. В. Кучер  

 

Военный медицинский клинический центр Южного Региона 

 

Поражения желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 

часто встречаются у больных ХОЗЛ. К механизмам повреждения 

слизистой оболочки гастродуоденальной зоны на фоне ХОЗЛ 
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относят тканевую гипоксию, гиперкапнию, нарушения 

микроциркуляции, эндокринный дисбаланс. Важным фактором, 

влияющим на состояние слизистой оболочки желудка и ДПК, 

становится гормональная терапия обострений ХОЗЛ. 

Воздействие ингаляционных форм глюкокортикостероидов на 

слизистую оболочку изучено недостаточно. Требует дальнейшего 

уточнения роль Helicobacter pylori в развитии патологии желудка 

и ДПК при ХОЗЛ. Значительное число случаев бессимптомного 

течения эрозивно-язвенных поражений в указанной зоне при 
ХОЗЛ, а также трудности эндоскопического исследования у 

пациентов с дыхательной недостаточносью затрудняют 

своевременную диагностику острых эрозий и пептических язв, 

увеличивая риск развития тяжелых осложнений. 

Обследованы  пациенты с ХОЗЛ ІІ - ІІІ степеней тяжести, 

находящихся на стационарном лечении в отделении 

пульмонологии по поводу обострения заболевания. Все 

обследованные - мужчины старше 50 лет, со стажем курения в 

среднем больше 30 пачко-лет. 

 Наряду со стандартным комплексом клинико-

лабораторных и инструментальных тестов при ХОЗЛ 
обследование включало эзофагофиброгастродуоденоскопию 

(ЭФГДС) с биопсией и гистологическим исследованием 

биоптатов. 

У всех больных обнаруживались гастриты и дуодениты 

различной степени. 

Частота выявления сопутствующей патологии ЖКТ у 

больных ХОЗЛ ІІ и ІІІ степени практически не отличалась 

(p>0,05). В то же время были выявлены определенные 

закономерности зависимости поражения ЖКТ от 

дополнительных факторов риска. Установлено, что атрофические 

изменения слизистой желудка выявлялись чаще у пациентов 
преклонного возраста, со значительным стажем курения, 

соответствующим индексу курящего - более 34 пачко-лет. 

Эрозивные изменения гастродуоденальной зоны одинаково 

часто выявлялись у  обоих групп (у пациентов с ХОЗЛ ІІ - ІІІ 

степени тяжести), однако, язвенные поражения этой зоны 

несколько чаще выявлялись у пациентов с ІІІ-й степенью ХОЗЛ, 

и более высоким индексом курящего -  не меньше 40 пачко-лет. 

По результатам гистологического исследования биоптатов 

Helicobacter pylori обнаружен меньше, чем у половины 

обследованых пациентов. Выявлялись атрофический гастрит 
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различной степени активности, острые и хронические эрозии, 

язвы желудка, метаплазии эпителия, лейкоплакии эпителия.  

Проводился анализ состояния слизистой оболочки желудка 

и ДПК в зависимости от базисной терапии ХОЗЛ. На фоне 

применения системных глюкокортикоидов чаще (78,6% случаев), 

чем при изолированном назначении бронхолитических 

препаратов (21,4% случаев), диагностировались эрозивно-

язвенные поражения желудка и ДПК. 

     
 

УДК 613.31 

 

О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИОРИТЕТНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОСМОРЕГУЛЯЦИИ  ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВЫХ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

Т. Л. Лебедева, Е. А. Гоженко  

 

ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины,  

г. Одесса 
ГУ «УкрНИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ 

Украины», г. Одесса 

 

Влияние окружающей среды на человека многогранно, но 

вода является источником жизни на Земле и от ее качества во 

многом зависит нормальное протекание процессов обмена в 

организме человека, обеспечивающих физиологический уровень 

функционирование систем и органов. От того, насколько 

качество питьевой воды соответствует физиологическим 

потребностям человека, зависит состояние организма. Чем 

больше это несоответствие, тем с большим напряжением 
работают системы гомеостаза в организме и тем быстрее можно 

ожидать «сбой» систем и развития патологического процесса. 

Водно-солевой гомеостаз в организме обеспечивается 

системами осмо-, волюмо- и ионорегуляции, кислотно-основного 

обмена, основным звеном которых являются почки. Избыточное 

или недостаточное поступление воды и/или солей в организм 

«включает» механизмы регуляции, направленные на 

поддержание внутренней водной среды организма. На основании 

многочисленных экспериментальных, клинических и 

эпидемиологических исследований были установлены верхние 
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пределы общей минерализации и концентраций катионов и 

анионов в питьевой воде. Для некоторых из них введены 

рекомендуемые диапазоны концентраций как критерии 

физиологической полноценности воды. То есть, предложен 

количественный подход в оценке соответствия воды 

потребностям организма. Но вода не является единственным 

источником макро- и микроэлементов для организма, которые в 

большей мере организм получает с пищей и поступление которых 

может корректироваться путем изменения пищевого поведения. 
Для организма, безусловно, важна концентрация отдельных 

катионов и анионов во внутренних средах, но наиболее четко 

контролируемым физиологическим показателем является 

осмотическая концентрация. Незначительное изменение 

осмотической концентрации во внеклеточной жидкости влечет за 

собой включение всех механизмов поддержания водно-солевого 

гомеостаза для предупреждения изменений во внутриклеточной 

жидкости, которые могут повлечь за собой серьезные нарушения 

в метаболизме. Поэтому, по нашему мнению, наиболее важным 

показателем качества воды является не общая минерализация и 

концентрация отдельных катионов и анионов, а осмотическая 
концентрация питьевой воды. Отдельно стоит вопрос о лечебном 

действии минеральных вод на организм, когда казалось бы 

совершенно непригодная для питья вода оказывает 

положительное влияние на различные органы и системы 

организма, вызывает улучшение их состояния при самых 

различных заболеваниях. На сегодня отсутствует какое бы то ни 

было аргументированное объяснение такого влияния. По нашему 

мнению ведущую роль играет осмолярность минеральных вод, 

которая наряду с минеральным составом включает определенные 

механизмы регуляции водно-солевого обмена, которые 

оказывают влияние на различные органы и системы. 
В связи с этим предлагается включить в перечень 

обязательных контролируемых показателей питьевой воды 

осмолярность, определить физиологические уровни, дополнить 

на этой основе классификацию минеральных вод. 

Таким образом, на современном этапе гигиеническое 

нормирование питьевых вод и разработка лечебно-

профилактических технологий бальнеотерапии должно 

основываться на физиологических основах регуляции водно-

солевого обмена, где основной системой поддержания гомеостаза 

является осморегулирующая система организма. 
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УДК 616.83 

 

АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНИЙ БАЛАНС 

ТКАНИНИ МОЗКУ І ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ 

СКЕЛЕТНОЇ І ЧЕРЕПО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ТА ЇХ 

ПОЄДНАННЯ 

 

Р. Д. Левчук, І. М. Дейкало 

 
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль 

 

Тяжка травма належить до серйозних проблем сучасності. 

Вивченню її патогенезу відводиться чільне місце для розробки 

адекватних методів корекції та зниження летальності. У 

структурі механічної травми домінує скелетна і черепно-мозкова. 

Системні відхилення, які виникають в умовах таких травм, 

викликають відхилення у внутрішніх органах з розвитком їх 

недостатності. Чутливим маркером системних відхилень є 

антиоксидантно-прооксидантний баланс. 
Мета роботи: з’ясувати антиоксидантно-прооксидантний 

баланс у тканині мозку та тонкої кишки та його роль у розвитку 

ентеральної недостатності.  

В експериментах на нелінійних білих щурах моделювали 

скелетну, черепно-мозкову травму та їх поєднання. Через 1, 3 і 7 

діб у тканині мозку та тонкої кишки досліджували вміст 

малонового диальдегіду та каталази та розраховували 

антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ = каталаза / 

малоновий діальдегід). 

Дослідження показали, що у тканині мозку і тонкої кишки 

АПІ у всі терміни спостереження виявився істотно нижчим, ніж у 
контрольній групі. Характерною рисою було зменшення 

величини даного показника з 1 до 7 діб, що було більш 

характерно для тканини кишки. Разом з тим, у тканині мозку 

величина АПІ у кожен термін спостереження була практично 

однаковою, в той час, як у тканині кишки при поєднаній краніо-

скелетній травмі величина АПІ виявилася статистично 

достовірно нижчою, ніж при ізольованій травмі. 

Отримані результати свідчать про те, антиоксидантно-

прооксидантний баланс відіграє вагому роль у патогенезі 

скелетної і черепно-мозкової травм. Тканина мозку володіє 
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вищим антиоксидантним потенціалом, в той час як тканина 

кишки чутлива до зростання тяжкості травми, що створює 

передумови розвитку ентеральної недостатності. 

 

 

УДК 578.591.6:59.08 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

БРОМСОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕНОВ НА 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЭКСПОНИРОВАННЫХ БЕЛЫХ КРЫС 

 

Д. И. Леонова, Е. А. Потапов 

 

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина 

 

Актуальность темы. Господствовавшая недолгое время 

эйфория по поводу успешного применения броморганических 

соединений в качестве антипиренов для придания полимерным 

материалам и изделиям огнезащитных свойств быстро сменилась 

обеспокоенностью гигиенистов, экологов, токсикологов и 
клиницистов в связи с информацией о быстро нарастающем 

загрязнении окружающей среды и патологическими изменениями 

в организме у экспонированных людей и представителей 

природной фауны. Это привело к законодательному ограничению 

и запрещению применения наиболее высокотоксичных тетра-, 

пента- и октапроизводных, которые проявляли повреждающее 

действие на гормональные системы, репродуктивную функцию и 

выраженную нейротоксичность. Начало нового этапа в 

применении бромсодержащих антипиренов характеризуется 

использованием новых, более высокомолекулярных и менее 

подвергаемым трансформации, производных (чаще всего, 
гексабромдодекана и декабромдифенілоксида). Несмотря на 

положительные в противопожарном отношении свойства, многие 

аспекты токсического действия на организм человека и животных 

этих соединений остаются не изученными, отсутствуют 

гигиенические нормативы и регламенты, что практически лишает 

возможности проведения превентивных мероприятий. 

Поэтому целью настоящего исследования было изучение 

влияния экспозиции лабораторных животных (самок белых крыс) 

различными концентрациями гексабромдодекана (ГБЦД) и 

декабромдифенілоксида (ДБДФО) и их потенциального влияния 
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на фертильность, как одного из важнейших биомаркеров 

токсичности и элементов гигиенического нормирования. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 

крысах линии Вистар - самках исходной массой 200-250 г, 

находившихся на стандартном питании при свободном доступе 

питьевой воды. Животные были распределены на 7 групп, из 

которых трем осуществляли ингаляционную затравку ГБЦД в 

концентрациях 20,0, 80,0 и 320,0 мг/м3 (5 раз в неделю по 4 часа в 

течение 4 мес.); трем вводили по той же схеме ДБДФО в 
концентрациях 10,0, 40,0 и 160,0 мг/м3, соответственно, а 7-я 

(интактная группа) служила контролем. Подбор концентраций 

осуществляли, исходя из собственных данных токсикометрии, а 

также информации, полученной из немногочисленных 

литературных источников [K.J. Fernie  et al., 2009; J.E. Goodman, 

2009; D.C. Rice et al., 2009;  S.C. Marteinson et al., 2010;  H. Miyaso 

et al., 2012]. У самок до и во время экспозиции антипиренами 

определяли длительность эстрального цикла и его фазовую 

структуру по результатам микроскопии мазков влагалищного 

содержимого, клеточный состав которого соответствовал стадиям 

проэструса, эструса, метаэструса либо диэеструса. Часть мазков 
окрашивали красителем Хехста на выявление апоптозных клеток. 

Фертильность самок оценивали после оплодотворения их 

интактными самцами. Первую подгруппу животных в каждой 

группе забивали на 2-й, а вторую - на 20-й день после 

оплодотворения. В яичниках оплодотворенных самок 

подсчитывали количество желтых тел, в матке — мест 

имплантации, а также до- и постимплантационную гибель 

эмбрионов. Все исследования проводили в соответствии с 

национальными и европейскими этическими принципами 

постановки экспериментов на лабораторных животных (2001 и 

1985 г., соответственно).  
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что  

ингаляционная затравка крыс-самок популяции Вистар ГБЦД в 

концентрациях 80,0 и 320,0 мг/м3 приводила к увеличению 

длительности эстрального цикла с 4,1±0,1 до 4,6±0,1 и 4,9±0,1 

дней, соответственно. Удлинение цикла происходило 

преимущественно за счёт увеличения стадии диэструса с 2,1±0,1 

до 2,5±0,1 и 2,9±0,1 дней соответственно. В контроле этот 

показатель соответствовал норме (2,1±0,1 сут). Следует отметить, 

что у крыс, экспонированных ГБЦД в концентрации 20,0 мг/м3, 

отмечалась лишь тенденция к удлинению эстрального цикла до 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fernie%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19368224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodman%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19249332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rice%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marteinson%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20821627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miyaso%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23038006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miyaso%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23038006
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4,3±0,1 суток, что не приводило к нарушению фертильности у 

животных данной группы. При микроскопии мазков 

влагалищного содержимого у крыс всех трех групп, 

затравленных ГБЦД, отмечены изменения клеточного состава 

(сдвиг соотношения эпителиоциты/лейкоциты в активных 

стадиях цикла с 10,2 - 14,7 до 8,5 – 3,9 в зависимости от 

действующей концентрации и продолжительности экспозиции), а 

также рост числа апоптозных клеток с 0-3 на 100 просмотренных 

эпителиоцитов до 7-12.  Количество желтых тел в яичниках 
оплодотворенных экспонированных ГБЦД самок снижалось с 

9,8±0,9 до 7,2±0,7, число мест имплантации в матке – с 9,1±0,8 до 

5,8±0,9, а мест резрбции – с 4,3±2,5 до 18,4±3,1. Все это 

свидетельствует о глубоких морфологических нарушениях в 

репродуктивной сфере затравленных ГБЦД крыс, которые лежат 

в основе изменения фертильности. Следует отметить также 

изменение полового поведения затравленных самок, которые 

нередко избегали контакта с подсаженными самцами, что 

приводило к отсроченному оплодотворению. Подобные 

изменения характерны, вероятно, для животных разных видов, 

так как они описаны, в частности,  D. Chen et al. (2012)  у 
атлантических тихоокеанских и пресноводных чаек (Laridae), а 

также K.J. Fernie  et al., 2009;, S.C. Marteinson et al., 2010;  

американской пустельги (Falco sparverius), дикой серебристой 

чайки (Larus серебристая) и сокола-сапсана (F. peregrinus). У птиц 

такие нарушения выражались преимущественно в задержке 

времени откладки яиц, уменьшении их количества и размеров, 

утончении яичной скорлупы,  снижении рождаемости и потери 

массы у птенцов. Поэтому можно считать доказанным наличие у 

ГБЦД способности влиять на показатели репродуктивной 

функции у самок, что приводит к существенному снижению 

фертильности. 
Эти свойства и особенности токсического действия ГБЦД 

носят специфический характер, поскольку у животных, 

получавших ДБДФО ингаляционным путем в широком диапазоне 

концентраций (10,0 – 160 мг/м3), изменений эстрального цикла не 

наблюдалось.  

У практически всех животных соответствующих групп 

исследованные показатели не отличались от контроля. Это не 

исключало проявлений данным антипиреном токсических 

свойств, которые касались нейротоксических эффектов и 

изменений со стороны симпато-адреналовой системы, нарушений 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fernie%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19368224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marteinson%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20821627
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тиреоидного обмена, что было подробно изложено в наших 

недавних публикациях (Л.М. Шафран с соавт., 2013). 

Таким образом, проведенные экспериментальные 

исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Изменения репродуктивной функции у самок крыс 

линии Вистар под влиянием экспозиции броморганическими 

антипиренами носят закономерный специфический характер, что 

позволяет рекомендовать эту модель для решения широкого 

круга гигиенических и клинических задач в соответствующих 
токсикологических исследованиях. 

2. У разных бромсодержащих антипиренов имеют место 

существенные различия в их избирательной токсичности, 

проявляющейся преимущественно в развитии в разной степени 

выраженных и разных качественных видах нарушений нейро-, 

гормональных и/или репродуктивных функций, что необходимо 

учитывать при изучении механизмов действия и гигиеническом 

нормировании новых антипиренов. 

 

 

УДК 611.61 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОЧКАХ 

 

А. Н. Лиходед1, А. И. Гоженко2, В. В. Шухтин2 

 

КУ «Одесский Областной Медицинский Центр»1 

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта»2 

 

Диагностика и особенно дифференциальная диагностика 

воспалительных заболеваний почек представляет определенные 
трудности особенно на ранних стадиях развития патологического 

процесса. В настоящее время к традиционным методам 

диагностики воспаления относится выявления мочевого 

синдрома и его оценка по величинам показателей лейкоцитурии, 

протеинурии, бактериурии. 

Вместе с тем, по количеству лейкоцитов в моче иногда 

сложно оценить активность воспаления в почках и что особенно 

важно определять характер этого процесса так как в зависимости 

от вида воспаления в моче могут выявляться различные 
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количества и субпопуляции лейкоцитов которые могут 

существенно отличаться по степени активности. 

Тем более что лейкоцитурия может встречаться у людей не 

страдающих воспалительными заболеваниями почек, в связи с 

этим не всегда возможно провести параллель между наличием 

воспалительных заболеваний почек и лейкоцитурией. 

Нами обследовано 10 здоровых лиц и 17 больных 

страдающих пиелонефритом в возрасте от 40 лет до 68 лет, 

средний возраст больных составлял 55 лет (больные были 
распределении на 2 группы). Основную группу составили 7 

больных пиелонефритом без сопутствующей патологии, во 

вторую группу вошли 10 больных у которых отмечалась 

сопутствующая патология (сахарный диабет, гипертоническая 

болезнь), средний возраст этой группы составлял 60 лет. 

Контрольная группа составила 10 человек, не страдающих 

воспалительными заболеваниями почек, средний возраст данной 

группы составил - 45 лет. 

У пациентов контрольной группы в моче отсутствовали 

изменения характерные для мочевого синдрома. 

В то же время у больных пиелонефритом выявляли 
наличие мочевого синдрома. Так у всех пациентов 1 и 2 группы 

обнаружена протеинурия, увеличение количества лейкоцитов и 

эритроцитов при бактериологическом исследовании посева мочи 

у обследованных больных патогенные микроорганизмы 

высеивались во всех случаях, степень бактериурии колебался в 

пределах от 104 до 107 степени. По данным результатов 

бактериологического и бактериоскопического исследований, 

определяли чаще всего кишечную палочку-75%-80%. В общих 

анализах мочи выявляли лейкоциты больше 10 в поле зрения. В 

группе больных пиелонефритом в анализах мочи по Нечипуренко 

обнаружили увеличение количества лейкоцитов и лейкоцитов 
CD38, CD45. 

В группе больных пиелонефритом в анализах мочи по 

Нечипуренко обнаружили увеличение количества лейкоцитов и 

лейкоцитов CD38, CD45. 

Отмечено, что лейкоциты CD38 возрастают у всех 

больных в 3 раза и более, а количество лейкоцитов CD45 также 

возрастало и достигло 32%. Следовательно показатели CD38 и 

CD45 больше чем  2-3 раза превышали величины определяемые у 

здоровых. 
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Таким образом увеличение лейкоцитов CD38, CD45 в моче 

являются важным показателями воспаления в почках, а по 

количеству лейкоцитов CD38 и CD45 в моче можно 

диагностировать воспалительный процесс в почках и судить о его 

активности. 

 

 

УДК 578.591.6:59.08 

 

ВПЛИВ ПИТНОЇ ВОДИ З РІЗНИМ ВМІСТОМ СТЕАРАТУ 

КАЛІЮ В КОМБІНАЦІЇ З МАРГАНЦЕМ НА ПЕРЕКИСНЕ 

ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ  

 

О. В. Лотоцька  

 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського», м. Тернопіль 

 

Мета – дослідити вплив питної води з різним вмістом 

стеарату калію (СК) в комбінації з марганцем на процеси 
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та стан антиоксидантного 

захисту (АОЗ) в організмі піддослідних тварин. 

Матеріали і методи. Досліди проводилися на білих 

безпородних щурах, які  впродовж 30 днів споживали з 

автопоїлок воду з різним вмістом стеарату калію. Через 25 днів 

від початку експерименту кожну дослідну групу поділили на 2 

підгрупи, одній з яких було внутрішньошлунково введено 

марганець хлорид в дозі 1/20 від ЛД50. В гомогенаті печінки 

визначали вміст ТБК-активних продуктів та кількість дієнових 

(ДК) і трієнових кон’югатів (ТК). Стан АОЗ оцінювали за 

активністю супероксиддисмутази (СОД) і каталази (КТ). 
 Результати та їх обговорення В останні десятиріччя 

одним із широко розповсюджених забруднювачів навколишнього 

середовища та найбільш небезпечних токсикантів став марганець, 

який разом зі стеаратом калію може потрапляти в поверхневі і 

підземні води та забруднювати їх.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що 

тривале вживання піддослідними тваринами води з 

концентраціями стеарату калію 125,0 і 62,5 мг/дм3 негативно 

впливає на стан клітинних мембран гепатоцитів, викликаючи 

активацію процесів ПОЛ та зростання ДК, ТК і ТБК-активних 
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продуктів в 1,8 – 1,5 разів. Відмічалося зменшення активності 

СОД від 2,4 до 1,8 раз в порівняні з контрольною групою і КТ - в 

1,9 - 1,2 раза. Всі зміни носили достовірний характер. 

Висновки: Комбінація CК з марганцем навіть після 

одноразового введення останнього посилює його токсичну дію, 

про що свідчило більш виражена активація процесів ПОЛ та 

пригнічення активності АОС. 

 

 
УДК 616-085:616-092 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

АТОПИЧЕСКОГО  ХЕЙЛИТА 

 

И. К. Луцкая, И. Г. Чухрай, Е. И. Марченко, Н. В. Новак  

 

Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, г. Минск, Белоруссия 

 
Атопический хейлит (АХ)  является одним из проявлений 

диффузного нейродермита (атопического дерматита (АД)), 

имеющего мультифакторный патогенез. Диагностика АХ сложна, 

требуется комплекс клинических и лабораторных методов 

обследования, необходимо участие дерматолога, 

гастроэнтеролога, ЛОР-врача, аллерголога и стоматолога. 

 Современные лабораторные методы диагностики АХ 

разработаны на основе изучения патофизиологических 

механизмов его развития. Специальные аллергологические тесты 

основаны на генетической предрасположенности к атопии, 

которую определяет значительное число факторов: 
интерлейкины, в особенности IL-4 и IL-13, другие цитокины, 

дендритные клетки, клетки Лангерганса. В связи с этим в анализе 

крови при атопических реакциях отмечается увеличение числа 

активированных Т-лимфоцитов и клеток Лангерганса, 

повышенная продукция IgE B-клетками. Для обнаружения 

специфического сывороточного IgE при АД используют 

радиоаллергосорбентный тест (RAST), иммуноферментный 

анализ (ИФА), множественный аллергосорбентный тест (MAST) 

и другие методы in vitro.  
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У детей чаще выявляются IgE-антитела к пищевым 

аллергенам, реже к бытовым и эпидермальным. У взрослых 

преобладает сенсибилизация к бытовым аллергенам, часто 

встречается к пищевым, эпидермальным, грибковым, 

бактериальным, пыльцевым и лекарственным аллергенам. Часто 

имеются IgE-антитела, связанные с базофилами и IgG,  связанные 

с  нейтрофилами, особенно к аллергенам грибов. Нередко 

определяется псевдоаллергическая гиперчувствительность в виде 

неспецифической дегрануляции лейкоцитов под влиянием 
физических факторов. 

Таким образом, опыт использования этих методов при АХ 

доказывает их высокую диагностическую значимость. 

 

 

УДК 616.31 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ 

МЕХАНИЗМАМ РАЗВИТИЯ  КАРИЕСА 

 

И. К. Луцкая, И. Г. Чухрай, Н. В. Новак, Е. И. Марченко  

 

Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, г. Минск, Белоруссия 

 

Принцип системности,  с точки зрения П. К. Анохина,  

имеет наибольшее значение для исследования живых объектов. 

Способность поддерживать оптимальное состояние структуры и 

функции  обеспечивается одним из важнейших свойств системы 

– надежностью, механизмы которой определяют устойчивость и 

одновременно приспособляемость к условиям внешней среды.  

В стоматологии высокую устойчивость тканей зуба 
обеспечивают особенности химического состава и структуры 

(высокоминерализованные кристаллы плотно упакованы в 

эмалевые призмы), пелликула, зубной ликвор, слюна и т.д. 

Оптимальное соотношение защитных механизмов обеспечивает 

резистентность зуба к механическому и микробному факторам. 

Избыточность одного элемента приводит к торможению другого. 

Например, повышение минерализованности зуба подавляет 

активность ликворного механизма. В эксперименте на животных 

раздражение электрическим током приводит к снижению 

кислотной резистентности эмали, а анестезия – к повышению. 



 
67 

Нарушение иннервации не влечет «отказ» механизма защиты, а 

лишь снижает его эффективность. В частности, депульпирование 

зуба ослабляет механическую прочность эмали. Устойчивость 

зубов к кариесу обеспечивается различными путями, в том числе 

влиянием местных и общих факторов, а также собственными 

механизмами кариесрезистентности. Высокая подверженность 

эмали детских зубов патогенным воздействиям зависит от низкой 

надежности механизмов защиты: незавершенная минерализация 

и несовершенный функциональный компонент резистентности 
эмали.  

Таким образом, использование в научных исследованиях в 

качестве методологического подхода теории систем и одного из 

важнейших её свойств – надежности – позволяет раскрыть 

механизм, реализующий поражаемость зубов кариесом. 

 

 

УДК 578.591.6:59.08 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕННЯ БІЛКІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ З 

ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ НА ФОНІ 

ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

В. М. Мерецький 

 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль 

 

На сьогоднішній день проблеми черепно-мозкової травми 

(ЧМТ) та цукрового діабету (ЦД) не втрачають свого значення. 

Однією з ключових ланок у патогенезі посттравматичних 
наслідків черепно-мозкової травми та ускладнень цукрового 

діабету є оксидантний стрес, який формується на основі 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу в клітинах і 

тканинах організму. Високореактогенні кисневмісні вільні 

радикали, які утворюються при цих патологіях, викликають 

інтенсифікацію процесів пероксидації ліпідів і білків з 

утворенням токсичних продуктів. 

Метою даного дослідження було вивчення стану 

окислювальної модифікації білкових молекул у плазмі крові 

щурів при експериментальній ЧМТ у поєднанні з ЦД. 
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Експерименти виконано на статевозрілих безпорідних 

щурах-самцях вагою 180-220 г. ЦД викликали однократним 

внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину (Sigma, 

США) в дозі 60 мг/кг. Закриту ЧМТ моделювали за допомогою 

запропонованої нами методики. Тварини виводились з 

експерименту через 3 і 24 год, 5 і 14 діб після травми в умовах 

тіопентало-натрієвого наркозу шляхом тотального кровопускання 

із серця. Інтенсивність вільнорадикального окиснення білків у 

плазмі крові оцінювали за вмістом альдегідо- і кетонопохідних 
нейтрального (ОМБ370), та основного (ОМБ430) характеру. 

Визначення показників проводили за стандартною методикою. 

Результати нашого дослідження показали, що вже через 

3 год після травми у плазмі крові спостерігається активація 

процесів окислювальної модифікації білків як нейтрального, так і 

основного характеру. Так, концентрація альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального (ОМБ370) характеру зросла на 

63,9 %, а основного на 81,5 % у порівнянні з контрольною 

групою. Через одну добу після ЧМТ зростання ОМБ370 складало 

89,2 %, основного – 107,4 %. Через п’ять діб після ЧМТ 

показники пероксидного окислення білків дещо знизились у 
порівнянні з попереднім терміном, але перевищували контроль на 

75,9 % та 92,6 % відповідно для альдегідо- і кетонопохідних 

нейтрального (ОМБ370) та основного (ОМБ430) характеру. Через 

14 діб після нанесення ЧМТ у плазмі тварин показники 

пероксидного окислення білків значно знижувались та 

наближувались до значень інтактної групи. 

Розвиток стрептозотоцинового діабету також 

супроводжувався інтенсифікацією процесів окислювальної 

модифікації білків як нейтрального, так основного характеру. 

При цьому концентрація альдегідо- і кетонопохідних 

нейтрального (ОМБ370) характеру зросла на 57,8 %, а основного - 
на 75,9 % у порівнянні зі здоровими тваринами.  

Значним підвищенням вмісту альдегідо- і кетонопохідних 

нейтрального та основного характеру супроводжувалась ЧМТ на 

фоні стрептозотоцинового діабету. Так, через 3 години 

підвищення ОМБ370 складало 73,5 %, а ОМБ430 – 87,8 % у 

порівнянні з групою тварин із ЧМТ без цукрового діабету. У 

подальші терміни експерименту спостерігалось наростання 

різниці між цими цими групами. Через одну добу збільшення 

альдегідо- і кетонопохідних нейтрального (ОМБ370) характеру 

складало 78,3 %, через п’ять діб –  на 93,8 %, через чотирнадцять 



 
69 

діб – на 138,5 %  і на 92, 111,5 та 182,5 % у відповідні терміни для 

основного (ОМБ430) характеру.  

Отримані результати свідчать, що у щурів як при черепно-

мозковій травмі, так і при стрептозотозин-індукованому 

цукровому діабеті відбувається активація процесів 

вільнорадикального окислення білків плазми крові. Поєднання 

ЧМТ із цукровим діабетом призводить до ще більшого зростання 

вмісту продуктів перекисного окислення білків у плазмі крові, 

при цьому ЦД сповільнює динаміку їх зниження, що поглиблює 
важкість протікання черепно-мозкової травми. 

 

 

УДК 616-085 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ АПОПТОЗУ ТКАНИННИХ 
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ДИНАМІЦІ ПОЛІТРАВМИ 

 

І. Р. Мисула, А. А. Гудима, Д. В. Козак 

 
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль 

 

 В умовах травми значної сили в організмі надмірно 

утворюються цитокіни, які належать до ранніх сигнальних 

молекул і зумовлюють генералізацію запальної реакції. 

Важливим механізмом переходу системної відповіді на запалення 

до поліорганної недостатності вважається програмована клітинна 

загибель або апоптоз, який виникає в органах-мішенях, що 

піддаються запальному впливу. Найважливішим регулятором 

апоптозу є цитокіни. Для одних клітин вони виступають в ролі 
індуктора. для інших – інгібітора апоптозу. Однак до сьогодні 

немає кількісної характеристики апоптозу тканинних лімфоцитів 

в умовах експериментальної травми, вивчення якої і стало метою 

нашої роботи.   

В експериментах на нелінійних білих щурах моделювали 

політравму (Козак Д. В., 2010). В динаміці посттравматичного 

періоду цитофлюориметрично досліджували рівень раннього та 

пізнього апоптозу лімфоцитів печінки, серця і легень а також 

визначали вміст інтерлейкінів – 1β, 6, 10 (IL-1β, IL-6, IL-10) та 
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тумор-некротичного фактора α (TNFα) методом твердофазового 

імуноферментного аналізу. 

Встановлено, що в умовах політравми різко збільшувалася 

інтенсивність раннього апоптозу тканинних лімфоцитів легень, 

серця і печінки впродовж 28 діб посттравматичного періоду. 

Загальною закономірністю було зростання інтенсивності 

раннього апоптозу протягом 7 діб посттравматичного періоду зі 

зниженням через 14 діб, наступним повторним, проте меншим, 

підвищенням через 21 добу і зниженням через 28 діб. 
У відповідь на модельовану політравму відмічалося 

істотне зростання вмісту прозапальних цитокінів TNFα та IL-1 у 

сироватці крові, концентрація яких була підвищена впродовж 

періоду гострої реакції на травму та періоду ранніх і пізніх 

проявів травматчиної хвороби. Характерною особливістю їх 

динаміки є 2 періоди підвищення – на 3 і 21 доби та нормалізація 

вмісту IL-1 до 28 доби експерименту. Вміст у сироватці крові 

IL-6 зазнає виражених коливальних змін із зниженням до 3 доби, 

значним зростанням на 7 добу  та нормалізацією на 14-28 доби. 

Зазначена динаміка, очевидно, пов’язана з його як про-, так і 

протизапальними властивостями. Коливальну динаміку у 

відповідь на політравму проявив і вміст у сироватці крові IL-10, 

збільшення якого відмічається на 7 і 21 доби, однак результат 

виявився статистично не достовірним у зв’язку із значною 
мінливістю даного показника у дослідних групах.  

Таким чином, збільшення вмісту проапоптозних 

інтерлейкінів призводить до зростання інтенсивності раннього 

апоптозу тканинних лімфоцитів, амплітуда якого відстає у часі в 

період ранніх проявів травматичної хвороби і збігається – в 

період її пізніх проявів.  

Показано, що посилення раннього апоптозу нейтрофілів 

тканини легень і печінки пов’язане із збільшенням у крові 

ендотоксинів, продуктів ПОЛ, маркера запальної реакції – 

церпулоплазміну. Зменшення цього процесу настає із зростанням 

активності ферментативної ланки антиоксидантного захисту. 
Виявлено, що ранній апоптоз макрофагів легень зростає на 

тлі підвищення вмісту в сироватці крові вільних SH-груп, 

порушення функціонального стану мембран еритроцитів та 

накопичення циркулюючих імунних комплексів і зменшується 

при зростанні вмісту в крові церулоплазміну. 
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 Вільнорадикальне окиснення ліпідів належить до 

вагомих ланок патогенезу тяжкої травми. Одним із чутливих 

органів до системного впливу політравми є печінка. 

Інтенсифікація ВРО в цьому органі призводить до дестабілізації 

клітинних мембран і порушення мембранозв’язаних функцій, 

насамперед окисно-відновних процесів та детоксикації. Однак до 

сьогодні не достатньо вивченим залишається особливості ВРО в 

печінці на тлі скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання.  

Мета роботи: з’ясувати динаміку показників ВРО ліпідів 
тканини печінки в динаміці періоду ранніх проявів травматичної 

хвороби на ті скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання. 

В експериментах на нелінійних білих щурах з 

дотриманням біотичних правил моделювали скелетну травму 

(перелом обох стегон), черепно-мозкову (дозований удар по 

черепу) та їх поєднували. Тварин забивали через 1, 3 і 7 діб 

посттравматичного періоду, що відповідало раннім проявам 

травматичної хвороби. У гомогенаті тканини печінки визначали 

вміст первинних (дієнові і трієнові кон’югати) та вторинних 

(малоновий діальдегід) продуктів ВРО ліпідів.  

Дослідження показали, що під впливом усіх видів травм у 
тканині печінки інтенсифікувалося ВРО ліпідів. Досліджувані 

показники виявилися в усі терміни спостереження статистично 

достовірно більшими, ніж у контрольній групі. З першої до 

сьомої діб відмічалося їх статистично достовірне зростання. На 

першу-третю доби інтенсивність ВРО ліпідів домінувала у тварин 

із ураженням черепа та його поєднанням і з травмою стегнових 

кісток. На сьому добу поєднана краніо-скелетна травма 

супроводжувалася найбільшими відхиленнями досліджуваних 

показників.  
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УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ ОДЕСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО 

 

М. В. Мосина, В. П. Бурлаченко  

 

Одесское областное патологоанатомическое  бюро 

 
В 1989 году было организовано Одесское областное 

патологоанатомическое бюро (ООПАБ) - одно из первых в 

Украине и СССР. Работа ООПАБа показала, что отделения 

патологоанатомической службы могут работать самостоятельно, 

независимо от бюджета стационаров. Организатором ООПАБ 

была Ольга Валентиновна Войно-Ясенецкая,  возглавлявшая его 

четверть века. Круг научных интересов Ольги Валентновны 

касался патологии гемопоэтической ткани, ее кандидатская 

диссертация была защищена в 1976 «Актуальные вопросы 

клинической морфологии миеломной болезни». За годы 

существования ООПАБ мелкие разрозненные 
патологоанатомические отделения, Ольга Валентиновна 

соединила в  единую систему. Проведенная реорганизация 

патологоанатомической службы, Ольгой Валентиновной Войно-

Ясенецкой, позволила решить большой круг вопросов, раньше 

недоступных – использовать материальные ресурсы с 

наибольшей отдачей, развивать соответственно современным 

требованиям посмертную и прижизненную диагностику, 

повышать уровень профессионализма врачей патологоанатомов. 

ООПАБ является базой для подготовки специалистов – 

патологоанатомов в проведении заочного цикла интернатуры. 

Основными направлениями научных исследований является 
изучение микозов, патологоморфологических изменений 

головного мозга при СПИДе, исследование лимфом, 

злокачественных опухолей молочной железы. Внедрены 

методики цитологического исследования мазков-отпечатков 

тонкоигольных аспирационных биоптатов, комплексная 

интраоперационная диагностика, включающая цитологическое 

исследование мазков-отпечатков, гистологическое исследование 

по замороженным срезам, при необходимости гистохимические 

методики (на БК, слизь, липиды) и забор материала на 

бактериологическое исследование. После смерти Ольги 
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Валентиновны Войно-Ясенецкой с 2002 года  и по сей день 

начальником ООПАБ является Бурлаченко Владимир Петрович, 

круг его  исследовательских интересов касается патологии 

нервной системы. Под руководством Матюшиной Натальи 

Михайловны с 2007 года в ООПАБ внедрены в повседневную 

практику иммуногистохимические методы диагностики. 

Внедрены новые методики исследования – аспирационная 

биопсия опухолей, полный спектр современной гистохимической 

окраски, ряд методик для выявления микозов, 
имунногистологическое типирование. На данный момент  

Одесское областное патологоанатомическое бюро является 

организационно-методическим центром, одним из самых 

больших в Украине. Работники ООПАБ обеспечивают 

гистологические исследования биопсийного, 

послеоперационного и секционного материалов из 

патологоанатомических отделений области  которые не вошли в 

состав ООПАБ. Также выполняется значительная 

консультационная работа, работа с морфологическими 

исследованиями материалов из разных городов Украины. 

Ключевые слова: патологоанатомический, бюро, методы 
исследования. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ПРИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

ИНДУЦИРОВАННЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННО-

ХОЛОДОВЫМ СТРЕССОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

           Б. А. Насибуллин,  Н. А. Алексеенко,  С. Г. Гуща,   

Н. А. Ярошенко 

 

ГУ «УкрНИИ медицинской реабилитации и курортологии  

МЗ Украины», г. Одесса 

 

В современном мире подавляющее большинство людей 

находится под влиянием стресса, одним из многочисленных 

последствий которго являются эрозивно-язвенные изменения 

слизистой желудка. Природные лечебные ресурсы издавна с 
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успехом применяются для лечения многих заболеваний. Среди 

этих факторов наименее исследованы глины, которые тем не 

менее успешно используются в медицине.  

Цель исследования: изучить воздействие бентонитовых 

глин на эрозивно-язвенные повреждения слизистой оболочки 

желудка крыс. Иммобилизационно-холодовый стресс (ИХС) у 

крыс воспроизводили жёстко фиксируя  животных  на спине,  

после  чего  их  помещали  в   холодильник  на 3 часа, при 

температуре 2 – 4 ºС, однократно. Суточную дозу бентонитовых 
глин — 0,25г/кг, вводили крысам интрагастрально, зондом, в 

виде суспензии, курсом в течении 14-ти дней.    После первых 

суток эксперимента у всех подопытных крыс с ИХС на малой 

кривизне желудка фиксировали одну-две неглубокие язвы и пять-

шесть эрозий. На третьи сутки опыта у большинства животных 

наблюдаются лишь единичные затянувшиеся язвы, а на месте 

бывших эрозий обнаруживается нежная, новообразованная 

слизистая. На пятые сутки практически у всех крыс на месте язв 

остаются негрубые вытянутые рубцы, а на месте эрозий 

определяется нормальная слизистая. Через сутки от начала 

проведения курса болюсотерапии картина изменений слизистой 
желудка у 40 % крыс соответствует третьим суткам развития 

ИХС, а именно, наблюдаются единичные отдельные 

затянувшиеся язвы,  на месте эрозий остаётся свежая слизистая. 

После третьих суток болюсотерапии у всех крыс,  наблюдаются  

заживаюшие язвы и обычная слизистая в области, где 

фиксировались эрозии. На пятые сутки болюсотерапии у крыс 

повреждения слизистой не наблюдаются.  

Таким образом, проведенные экспериментальные 

исследования позволяют считать, что применение бентонитовых 

глин ускоряет процессы ликвидации стрессобусловленных,  

эрозивно-язвенных повреждений слизистой желудка крыс.   
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СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСОРНОГО 
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Ю. В. Нехорошкова  

 

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України,  
м. Одеса 

 

Постійне зростання числа працюючих в умовах значних 

стресорних навантажень потребує розробки діагностичних і 

профілактичних заходів щодо попередження патології, асоційованої з 

професійними стресорами. Саме тому наукове обґрунтування 

сучасних критеріїв професійного стресу є актуальною проблемою 

медицини праці. 

Матеріали і методи. Обстежений контингент включав 

270 представників особового складу Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, що знаходилися на медико-психологічній 
реабілітації в Медичному центрі медико-психологічній 

реабілітації на базі санаторію «Одеський». Вивчали активність 

симпато-адреналової системи (САС) за рівнями екскреції із 

порційною сечею катехоламінів (КА) – адреналіну (А), 

норадреналіну (НА), дофаміну (ДА) та діоксифенілаланіну 

(ДОФА) спектрофлуориметричним методом за Е.Ш. Матліною, а 

також метаболітів катехоламінів - ванилілмигдальної та 

гомованілінової кислот (ВМК, ГВК) імуноферментним методом 

із застосуванням стандартних діагностичних наборів з 

послідуючим розрахунком співвідношень катехоламінів, їх 

попередників та метаболітів для оцінки відносної активності 
синтезу, інактивації катехоламінів, резервів системи та наявності 

гормонально-медіаторної дисоціації. 

Результати. За результатами вивчення функціональної 

активності САС виявлено основні варіанти дізрегуляційних 

порушень в діяльності цієї системи у пожежних-рятувальників – 

висока секреторна активність в стані спокою з превалюванням 

секреції біологічно активних форм КА, що характеризувалася 

достовірним (р < 0,05) підвищенням рівнів екскреції вільних та 

зв’язаних форм А на 160,0 та 81,7 %; НА на 104,7 та 37,9 %; ДА 

на 67,1 та 49,1 %; ВМК та ГВК на 25 та 24 %; а також суттєво 
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більшими значеннями коефіцієнтів Авільн./Азв’яз., НАвільн./НАзв’яз., 

ДАвільн./ДАзв’яз, відповідно на 45,2, 37,4 та 31,3 % у порівнянні з 

контрольною групою. Наступними варіантами дізрегуляції в 

діяльності САС у пожежних були гормонально-медіаторна 

дисоціація (достовірне збільшення коефіцієнту А/НА на 43,9 % 

відносно контролю), роз’єднання процесів синтезу та інактивації 

КА (висока відносна активність синтезу А, НА, ДА та низька 

активність інактивації данцих біогенних амінів), зменшення 

резервів САС (проявлялося високим значенням співвідношення 
(А+НА+ДА)/ДОФА, яке складало 152,3% від показників 

контролю) та виснаження усіх ланок САС (характеризувалося 

рівнями екскреції А, НА, ДА та ДОФА не вище 2,0; 6,0; 65,0 та 10 

нг/хв. відповідно). 

На основі цих досліджень розроблено критерії виявлення 

ступеню професійного стресу у пожежних-рятувальників та осіб 

інших екстремальних професій за станом і характером реагування 

САС. Запропоновано три рівні стресорного навантаження:  

1 рівень – відповідає адекватному професійному 

навантаженню. САС знаходиться у стані мобілізації, 

характеризується збільшенням загальної секреторної активності 
системи, переважанням вільних фракцій КА над зв’язаними. 

2 рівень – пограничний, характеризується напруженням в 

діяльності САС, що виражається ознаками гормонально-

медіаторної дисоціації з переважанням гормональної ланки, 

зниженням скорості інактивації КА та виснаженням резервних 

можливостей системи. 

3 рівень – небезпечний, характеризується значним 

виснаженням усіх ланок САС. 

Висновок: показники функціонування САС – 

інформативні та чутливі біомаркери стресорного навантаження, 

зміна яких адекватно відображає стан організму при дії 
професійних стресорів. Використання даного методу для ранньої 

діагностики функціональних змін в діяльності САС буде 

попереджувати їх трансформацію в професійно обумовлені 

захворювання осіб екстремальних професій та сприятиме 

збереженню здоров’я даного контингенту працюючих. 

 

 

 

 

 



 
77 

УДК 616-092 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Д. А. Олейник, Н. Н. Олейник  

 

Одесский национальный медицинский университет 

 
Медико-биологические объекты и явления 

характеризуются сложностью и многофакторностью, поэтому 

исследования их с помощью эксперимента связаны с постановкой 

большого количества опытов. Изучение многофакторных 

объектов более эффективным образом может быть осуществлено 

при использовании методов математической теории 

эксперимента, в частности математической теории планирования 

эксперимента. Основной задачей планирования является 

получение математической модели объекта наследования, 

предусматривающей статистическое описание изучаемых 

явлений, основанное на результатах строгого эксперимента. 
Методы планирования эксперимента еще недостаточно 

используются в медицине, а для изучения эффективности 

транквилизаторов в условиях стресса вообще не применялись. В 

связи с вышеизложенным нами был применен метод 

статистического планирования эксперимента с целью получения 

моделей, позволяющих количественно оценить влияние 

иммобилизационно-электроболевого раздражения (стресса), 

транквилизаторов и их взаимодействия на морфометрические 

показатели функциональной активности надпочечных желез. 

Эксперименты проводились на крысах самцах, линии 

Вистар по плану полного факторного эксперимента типа 23 (I 
серия) и 22 (II серия), предусматривающих варьирование двух 

или трех факторов на двух уровнях (верхнем и нижнем). 

Результаты полного факторного эксперимента представлены в 

виде уравнений регрессии, имеющих вид: 

у = b0+ b1х1+ b2х2+ b1,2х1х2 

(для полного факторного эксперимента 22) 

и 

у = b0+ b1х1+ b2х2+ b1,2х1х2+ b1,3х1х3+ b2,3х2х3+ b1,2,3х1х2х3 

(для полного факторного эксперимента 23) 

где у – изучаемый параметр, 
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b0, b1, b2, b3, b1,3 – коэффициенты регрессии 

х1 – стресс 

х2 – транквилизатор 

При этом величина и знак коэффициента регрессии 

характеризуют направление и силу влияния факторов на 

соответствующие параметры. Положительное значение 

коэффициентов указывает на увеличение параметров, 

отрицательное – на его уменьшение. Чем большая численная 

величина коэфициента , тем большее влияние оказывает 
соответствующий фактор на изучаемый параметр. 

Сопоставляя результаты, полученные при анализе 

математических моделей, с результатами, полученными нами 

традиционными методами исследования, необходимо отметить 

их полное совпадение. Вместе с тем, полученные данные 

наглядно демонстрируют преимущества математического 

моделирования экспериментов: уменьшение количества опытов; 

высокая степень достоверности; возможность количественного 

анализа влияния стресса, транквилизаторов и их взаимодействия 

на морфометрические показатели функциональной активности 

надпочечников, что существенно расширяет представления о 
характере и эффективности действия указанных факторов. 

Кроме того, математическое моделирование дает 

возможность на основании тех же реальных подсчетов 

прогнозировать действие транквилизаторов в условиях, которые 

не имели место в наших експериментах. 

 

 

УДК 616.085:616-006 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ САРКОМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНИ РИСКА  

 

А. Ю. Паливец, С. И. Коровин, М. Н. Кукушкина 

 

Национальный институт рака, г. Киев, Украина 

 

Саркомы мягких тканей (СМТ) конечностей и туловища, 

располагающиеся под фасцией, размером более 5 см, низко- и 

недифференцированные (G3-G4) отличаются плохим прогнозом 

и относятся к опухолям высокой степени риска. Только 
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хирургическое лечение часто не приводит к стойкому излечению, 

поэтому терапия больных с подобной патологией требует 

мультидисциплинарного подхода и комбинированного лечения. 

Нами проанализированы итоги лечения больных с данной 

патологией в зависимости от неоадъювантного лечения в ходе 

рандомизированного проспективного исследования, в котором 

пациенты были разделены на две группы. Первую группу 

составили 21 больных СМТ III стадии (G3-4Т2bN0М0) в возрасте 

от 19 до 67 лет, получившие такое комбинированное лечение: 
курс неоад’ювантной системной полихимиотерапии (ПХТ) по 

схеме CyVADIC, лучевую терапию в суммарной очаговой дозе 

(СОД) 40 Грей (Гр), хирургическое вмешательство в объеме 

широкого иссечения опухоли. Адъювантное лечение заключалось 

в лучевой терапии на область послеоперационного рубца в СОД 

15-20 Гр, двух курсах системной ПХТ. Группа 2 состояла из 20 

пациентов СМТ в той же стадии в возрасте от 18 до 71 года, 

получавшие такое же лечение, как и в группе 1, но отличавшееся 

схемой ПХТ. Использовавшуюся схему обозначим как VAC 

(винкристин, доксорубицин и циклофосфан – без дакарбазина). 

Результаты неоадъювантного лечения оценивались по шкале 
RECIST. Полная регрессия опухоли в группе 1 отмечена у 1 

больного (4,8%), частичная регрессия – у 6 (28,8%), стабилизация 

– у 12 (56,8%), прогрессирование – у 2 (9,6%). В группе 2 полная 

регрессия не отмечалась, частичная регрессия зафиксирована в 2 

случаях (15%), стабилизация – у 15 (75%), прогрессирование – у 

2 (10%). В группе 1 после неоадъювантного лечения определялся 

более выраженный патоморфоз: объем жизнеспособной 

опухолевой паренхимы составил в среднем - 26,2 + 9,6%, а в 

контрольной – 37,1 + 10,8 %. Общая 2,5-летняя выживаемость в 

группе 1 составила 85,7 + 6,6%, в группе 2 - 80,0 + 7,9%. 

Локальная безрецидивная выживаемость равнялась 
соответственно - 80,9 + 7,2% и 70,0 + 9,2%, а безметастатическая 

- 76,1 + 7,5% и 50,0 + 9,8%. На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о перспективности 

интенсификации неоадъювантной терапии для улучшения 

результатов лечения.  

 

 

 

 

 



 
80 

УДК 612.821 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРИГОДНОСТИ ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ - АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

Б. В. Панов, Н. И. Квитка  

 
Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса, 

Министерство здравоохранения Украины 

 

Кабинетом Министров Украины 25 марта 2013г. было 

принято Постановление № 294 «Про затвердження Державної 

цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2016 року». Программой намечены пути и 

способы решения проблем повышения уровня безопасности 

дорожного движения. Одним из приоритетных направлений, 

предусмотренных Программой, является повышение уровня 

профилактической работы в сфере безопасности дорожного 
движения. Важнейшим разделом профилактической работы, 

безусловно, является определение соответствия состояния 

здоровья водителя (кандидата в водители) возможности 

безопасно управлять транспортным средством. Министерством 

здравоохранения Украины 31.01.2013г. было утверждено 

Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и 

водителей транспортных средств (приказ №65/80). Этот норматив 

существенно изменил саму процедуру проведения медицинского 

осмотра водителей. В то же время критерии определения 

пригодности лиц к управлению транспортными средствами 

остались прежними и не отвечают требованиям современного 
развития транспорта. В связи с этим Министерство 

здравоохранения Украины инициировало разработку новых 

критериев определения пригодности лиц к управлению 

транспортными средствами. Исследования, проведенные как в 

Украине, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что 

современное развития транспорта, его техническое состояние, 

требуемое международными стандартами, позволяет допускать к 

безопасному управлению лиц, которым ранее этот вид 

деятельности был недоступен. 
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Интеграция Украины в международное сообщество 

невозможна без унификации законодательной базы, в том числе и 

в области медицинского обеспечения транспорта. Это требует 

разработки медицинских стандартов определения пригодности 

лиц к управлению транспортными средствами. 

Медицинские стандарты должны быть разработаны для 

двух основных групп водителей: водителей управляющих 

некоммерческими транспортными средствами и  водители 

коммерческого транспорта, перевозящего пассажиров и грузы. И 
если для первой группы водителей критерии допуска могут быть 

достаточно мягкими, то вторая группа требует более серьезной 

критериальной оценки пригодности к управлению 

транспортными средствами, а также необходимости оценивать 

возможное негативное влияние работы водителя на его состояние 

здоровья – развитие профессионально обусловленных и 

профессиональных заболеваний, существенно лимитирующих 

дальнейшую трудоспособность водителя. 

Медицинские стандарты для водителей не могут 

применяться без учета функциональной достаточности 

индивидуума к управлению автотранспортом в зависимости от 
уровней здоровья.  

Современное развитие медицины делает возможным 

корригировать ряд заболеваний, обеспечивая возможность 

человеку безопасно управлять транспортными средствами. 

Необходимо дать возможность водителям (кандидатам в 

водители)  продемонстрировать, что они способны к управлению 

транспортом безопасно не смотря на наличие определенных 

заболеваний.  

Исторически сложилось, что медицинская пригодность к 

управлению автотранспортом основывается исключительно на 

медицинском осмотре и диагнозе. Однако исследованиями 
последних десятилетий показано, что способность водителя  к 

управлению автотранспортом при наличии определенных 

заболеваний изменяется индивидуально. Кроме этого, 

законодательством ряда стран предусмотрено право человека 

быть допущенными к управлению автотранспортом 

индивидуально по его способности управлять автотранспортом 

безопасно. Оценка функциональной сохранности управлять 

автотранспортом безопасно должна является основой 

принятия решения о медицинском допуске водителя.  
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Анализ зарубежных исследований показывает 

необходимость проведения при медицинских осмотрах водителей 

исследования психофизиологических функций, особенно 

познавательных и моторных функций, так ряд патологических 

состояний может оказывать влияние на психофизиологические 

параметры водителя. Поэтому лица, у которых выявляется 

отклонение каких-либо психофизиологических показателей, 

могут потребовать определения индивидуальной пригодности к 

управлению транспортом на тренажерах, либо непосредственно 
на автомобиле (зарубежные подходы). Любое сомнение в  

способности водителя  выполнять водительские функции, должно 

потребовать проведения определения функциональной 

достаточности к управлению автотранспортом.  

Таким образом, при разработке Стандартов необходимо 

предусмотреть возможность индивидуальной оценки 

функциональных возможностей водителей (кандидатов в 

водители) с уровнями здоровья, которые, возможно, могут влиять 

на безопасное управление автотранспортом. 

Медицинские стандарты для водителей должны включать 

три основных условия: 
Функциональные ограничения: Определенные 

медицинские состояния, или комбинация медицинских 

состояний, которые могут приводить к ограничению 

функциональной способности (например – ампутация конечности 

делает невозможным управлять автотранспортом с механической 

трансмиссией). 

Связанный риск: Риск аварийного события из-за 

состояния здоровья, должен быть определен и учтен при допуске 

водителя. Необходимо определить патологические состояния, 

при которых риск аварийного события  во время управления 

автотранспортом может иметь место. Критерии допуска должны 
работать на  уменьшение риска аварийности. 

Использование водителями препаратов/веществ, 

влияющих на способность управлять а/т:  Наркотики, алкоголь 

и лекарственные средства, снижающие способность водителя 

адекватно управлять автотранспортом. 

Выводы: 1. Разработка Стандартов медицинской 

пригодности лиц к управлению транспортными средствами 

является актуальной необходимостью. 

2. Стандарты медицинской пригодности лиц к управлению  

транспортными средствами должны быть разработаны с 
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соблюдением требований отечественного законодательства, 

учетом современного уровня развития транспортных средств, 

международных стандартов в этой области  с обязательным 

соблюдением прав человека на личную безопасность, труд и 

соблюдением безопасности жизнедеятельности окружающих. 

3. Основным принципом при определении пригодности 

лица к управлению транспортом является индивидуальных 

подход в определении функциональной достаточности к этому 

виду деятельности. 
 

 

ПРОФЕССОР БОРН КАРЛ ФРИДРИХОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, А. И. Гоженко, Р. Ф. Макулькин 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Медицинское образование получил в Берлинском 

университете без предоставления диссертации. 
8 ноября 1783 г. поступил на русскую службу лекарем при 

СПб городской обуховской больнице. 

В марте 1785 г. пожелал получить докторское место в 

какой-либо губернии, которые по новым штатам обеспечивались 

докторами. 

4 июня 1785 г.экзаменовался в медицинской коллегии, 

признан доктором медицины и определен в Рождественский уезд 

СПб губернии. 

15 июня 1786 г. состоялся новый штат медицинской 

коллегии и ее учреждений, по которому четыре госпитальные 

хирургические школы преобразованы в три медико-
хирургические училища, а их преподаватели стали называться 

адъютантами и профессорами. Комплектацию произвела 

коллегия из числа имеющихся докторов. 

13 января 1787 г. К.Ф. Борн был назначен профессором в 

Кронштадтское медико-хирургическое училище для 

преподавания анатомии, физиологии, хирургии, а также , в 

дальнейшем, патологии и терапии. Все дисциплины на 

протяжении шести лет преподавал на русском языке. 

14 января 1793 г. уволен по собственному желанию и 

переведен в Новгородскую губернию. 
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4 сентября1794 г. «за присланную в коллегию анатомо-

физиологическую обсервацию, исполненную просвещения, 

достойную к помещению впредь издаваемыя ея медико-

физические акты, равно как и за подробное его ботаническое 

описание трав, растущих в Новгородском наместничестве», был 

принят медицинской коллегией в почетные члены. Затем он 

переехал в Москву, где 29 октября 1795 г. вновь был определен 

на преподавательскую должность профессором акушерства в 

Московском медико-хирургическом училище. 
12 марта 1796 г. медицинская коллегия назначила 

исполняющим обязанности адъютанта и 3 ноября 1796 г. был 

утвержден лекарь Гавриил Петрович Попов, который по причине 

тяжелой болезни К.Ф. Борна с 1797 г. вел за него преподавание 

самостоятельно. 

К.Ф. Борн умер в Москве 8 апреля 1798 г. 

 

 

АРХИЯТЕР КОНДОНДИ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, А. И. Гоженко, Р. Ф. Макулькин 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Грек с острова Корфу. Привезен в Россию дядей 

Афанасием Кондонди, получившим прекрасное образование в 

Италии, приехавший в качестве домашнего учителя с молдавский 

князем Кантемиром. В дальнейшем постригся в монахи, был 

архимандритом Спасо-Ярославского монастыря, затем епископом 

Суздальским. При нем находился племянник Павел (Панайот) 

Кондонди, которому пожелал дать образование, полученное 
самим в молодости. Павел свободно писал и говорил по-гречески, 

по латыни, по-итальянски, по-французски, по-немецки и немного 

по-английски и по-голландски. Дядя предназначил его к 

медицинской профессии и отправил за свой счет в Лейденский 

университет, славившийся знаменитыми преподавателями 

медицинских наук, и среди них европейской известностью К. 

Бургаава. 

В 1733 г. получил докторский диплом. Возвратился в 

Россию и в медицинской канцелярии получил право практики. 
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В 1734 г. определен на службу в Украинский корпус в 

составе армии Миниха на место смененного доктора И.А. 

Ацарати генеральным штаб-доктором. Так как наиболее опытные 

доктора неохотно подчинялись, П.З. Кондонди составил 

инструкцию, в которой определены все их обязанности и права, 

после чего она была утверждена медицинской канцелярией 16 

марта 1739 г. Кроме того, ходатайствовал об установлении 

должности инспекторов госпиталей, а также установления 

ученых совещаний «об имеющихся в армии больных и 
наилучших способах их лечения», что представлялось 

главнокомандующему. 

По окончании военных действий и прекращении моровой 

язвы на ноге, П.З. Кондонди по прежнему состоял при 

Украинском корпусе и жил в Переяславле. 

24 декабря 1794 г.после воцарения Елизаветы Петровны, 

новый архиятер гоф-медик граф Лесток, не имевший никакого 

понятия о том деле, которое взял на себя, послал указ П.З. 

Кондонди явиться в Петербург в конце января 1742 г. 

21 февраля 1742 г. архиятер граф Лесток уехал со двором 

императрицы в Москву и  поручил ему управление СПб 
медицинской конторой (медицинская коллегия находилась там, 

где был архиятер), поручив составить полный список служащих 

врачей. Затем начались работы об улучшении работы 

госпитальных школ: определение доктора И.Шрайберга в 

Петербурге профессором анатомии и хирургии, сроков обучения, 

установления правил экзаменов. 

3 мая 1743 г. П.З. Кондонди уехал в Киев на прежнюю 

должность. Архиятер Лесток требовал его к себе в помощники, 

ссылаясь на штат  медицинской канцелярии от 11 декабря 1744 г., 

по которому при директоре положен «доктор, знающий 

канцелярское дело, в помощь главному ея директору». 
30 марта 1745 г. П.З. Кондонди принял должность, при 

условии наличия письменной инструкции для ограждения себя от 

самовластия архиятера и возможности наведения порядка. 

20 октября 1747 г. его назначили гоф-медиком с 

увольнением от дел при медицинской канцелярии, а место 

Лестока занял Г.К. Бургаав, который скоропостижно скончался в 

Москве 7 октября 1753 г. 

8 марта 1754 г. П.З. Кондонди был назначен главным 

директором медицинской канцелярии, всего медицинского 
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факультета, первым лейб-медиком высочайшего двора, с чином 

тайного советника. 

После вступления в должность, он, прежде всего, начал 

заботиться о госпитальных школах, дал подробную инструкцию 

профессору И. Шрейберу о точных сроках обучения и экзаменах. 

В госпиталях ввел обязательные патологоанатомические 

вскрытия для определения причины смерти каждого больного. 

Устроил медицинскую библиотеку и составил инструкцию для 

пользования. Учредил доцентуры в госпитальных школах, издал 
инструкцию для них, утвержденную сенатом 5 февраля 1754 г. В 

ботанических садах преобразовал и точно определил обучение и 

службу. Издал инструкцию для дивизионных докторов, об 

осмотрах инвалидов или неспособных к службе, докторам и 

лекарям для лечения оспы, кори и др. сыпей. Устроил карантин 

на юге и в Астрахани. Учредил акушерские школы в Петербурге 

и Москве, звание генерал-фельд-медикусов в армии, издал им 

инструкцию (1756 г.). организовал снабжение госпиталей 

лекарствами. 

4 сентября 1758 г. сенат утвердил доклад медицинской 

канцелярии, по которому мальчики убитых и умерших на службе 
докторов, лекарей и аптекарских чинов, жены и дети которых 

получают пенсии, поступали на службу не иначе, как по 

ведомству медицинской канцелярии. Вопросы, касавшиеся 

русского «медицинского факультета» были подняты, 

пересмотрены и решены. Фактически П.З. Кондонди 

собственноручно составил целое законодательство, где каждый 

вопрос рассмотрен по существу. Потому «медицинский 

факультет» приобрел уважение, каким раньше не пользовался, 

что было ему публично засвидетельствовано грамотой 

правительства после окончания семилетней войны. 

Умер П.З. Кондонди в 1760 г., оставив по себе память 
талантливого, образованного, исключительно работоспособного 

администратора. 
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АДЪЮТАНТ ПРОФЕССОР ФЕДОРОВСКИЙ АНДРЕЙ 

ІВАНОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, Л. Ф. Ложникова, Н. С. Бадюк 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Сын священника слободы Нижней Сыроватки 
миропольского ведомства Белгородской губернии. Начальное 

образование получил в Харьковской коллегии. 

19 августа 1787 г. поступил учеником в Кронштадтский 

госпиталь, а затем переведен в СПб генеральный сухопутный 

госпиталь, где окончил полный кур обучения, произведен 

лекарем, назначен прозектором, а затем штаб-лекарем. 

1 ноября 1795 года по представлению профессора Н.К. 

Карпинского избран адъютантом при кафедре анатомии и 

физиологии СПб школы. Два года спустя открылась вакансия в 

Кронштадте, так как 17 сентября 1797 г. в Калинкинском 

институте был уволен профессор физиологии И.Г. Шлейснер, на 
его место переведен из Кронштадта оператор госпиталя И.Ф. Буш 

для преподавания анатомии и физиологии, а на его место в 

Кронштадт назначен на должность профессора адъюнкт, штаб-

лекарь и прозектор А.И. Федоровский. 

6 сентября 1799 г. произведен коллегией в адъюнкт-

профессоры анатомии. 

 

 

ПРОФЕССОР РИНГЕБРОЙГ КАРЛ ХРИСТИАН 

 

Ю. Ф. Педанов, Л. Ф. Ложникова, Е. Г. Славута 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

 

Из Вестфалии, учился в Петтингене, где 7 ноября 1780 г. 

получил диплом. Издал две книги: об оспе, кори и чуме. 

С августе 1783 г. приехал в Россию, после экзамена 

получил право практики и поступил на службу в Выборгское 

наместничество. 
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Преобразование госпитальных училищ по штату 15 июля 

1786 г. потребовало привлечения профессоров из числа 

имеющихся докторов. 

13 января 1787 г. все члены медицинской коллегии 

единогласно признали К.Х.Рингебройга достойным этого звания 

для преподавания ботаники, фармакологии и химии в 

Кронштадтском хирургическом училище. После его упразднения 

в связи с учреждением СПб медико-хирургической академии 

медицинская коллегия вызвала из Кронштадта профессора 
К.Х.Рингебройга с тем, чтобы он преподавал вместо больного 

профессора Г.Ф. Соболевского фармакологию и профессора И. 

Конрада судебную медицину. 

21 сентября 1800 г. медицинская коллегия назначила его 

по старшинству службы председательствующим в конференции 

СПб медико-хирургической академии. 

 

 

СТАРШИЙ ДОКТОР ВАЛЕРИАН ЕГОР КАРПОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, Р. Ф. Макулькин, С. М. Старко 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

 

Родился в Выборге в семье шведа Каспара Валериана, 

находившегося на русской службе при портовой таможне. 

12 июля 1756 г. принят на службу лекарским учеником с 

СПб генеральный сухопутный госпиталь. По окончании обучения 

отправился за границу для усовершенствования и, таким образом, 

оно продолжалось около десяти лет. 

По возвращении в Петербург в 1766 г. экзаменовался в 

медицинской коллегии и получил право практики. Принят на 
службу в Оренбургский полевой госпиталь, который, по его 

мнению, находился в самом неудовлетворительном состоянии, о 

чем сделал представление губернатору – тайному советнику 

князю Абраму Артемьевичу Путятину. 

Прослужив более пятнадцати лет, просил перевести внутрь 

России и был назначен дивизионным доктором в Эстляндскую 

дивизию, а затем, 19 января 1777 г., в Кронштадтский 

генеральный морской госпиталь старшим доктором, то есть не 

только начальником госпиталя и первым в нем врачебным 

практиком, но и учителем в Кронштадтском госпитальной школе. 
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Преподавал анатомию и хирургию на немецком языке, а 

также другие дисциплины – фармакологию, патологию, 

практику. 

С 3 мая 1777 г. его помощником (лекционным доктором) 

стал доктор М.М. Тереховский, а прозектором и оператором 

доктор И.В. Кернер. 

9 февраля 1792 г. Е.К. Валериан был переведен из 

Кронштадта старшим доктором в СПб генеральный 

адмиралтейский госпиталь, где первым ввел электричество в 
госпитальную практику. 

 

 

ПРОФЕССОР БАЗИЛЕВИЧ ГРИГОРИЙ ІВАНОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, А. П. Славута, Н. С. Бадюк 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Сын священника белгородской губернии Ахтырского 
ведомства слободы Боромли. Учился в Киевской академии. 

С 9 февраля 1783 г. волонтером изучал медицину в 

училище при СПб генеральном сухопутном госпитале. 

Произведен лекарем 6 июля 1785 г. Прослужив здесь два года , 31 

мая 1878 г. просил увольнения для продолжения обучения за 

границей. 

В Страсбурге пробыл три года и по экзамену получил 

докторский диплом. 

По возвращении, 11 октября 1795 г., экзаменован в 

медицинской коллегии. Об этом доктор флота А.Г. Бахерахт 

высказал мнение, что соискатель Г.И. Базилевич «оказался в 
знании врачебных наук весьма знающий и признается мною 

весьма достойным и не только докторского , но и способнейшим 

медицины профессорского звания…» Подобные характеристики 

дали почетные члены коллегии старший доктор Е.К. Валераин и 

профессор Н.М. Максимович-Амбодик. 

29 октября 1795 г. был признан доктором и определен в 

СПб хирургическую школу для преподавания патологии, 

применительно к терапии с клиникой. 

12 февраля 1799 г. Г.И. Базилевич отказался от должности 

профессора в академии, так как, согласно новому положению 
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невозможно было совместительство, а пожелал остаться при 

коллегии. 

28 марта 1801 г. коллежский советник доктор Г.И. 

Базилевич уволен со службы «до излечения болезни с 

сохранением получаемого жалования». 

После увольнения жил в Москве. Умер 26 апреля 1802 г. 

 

 

ПРОФЕССОР САПОЛОВИЧ ЯКОВ ОСИПОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов, А. П. Славута, Н. И. Ефременко 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Сын вольного селянина Серебрянской сотни Прилуцкого 

полка. Начальное образования получил в Киевской академии. 

12 июня 1778 г. поступил учеником в Кронштадтский 

адмиралтейский госпиталь, а затем, 22 апреля 1779 г. переведен в 

СПб генеральный сухопутный госпиталь. Прилежно занимался 
анатомией, получил звание подлекаря и по представлению 

профессора М.М. Тереховского в августе 1783 г. назначен 

прозектором в том же госпитале в производством в лекаря. 

Я.О. Саполович не оставлял хирургию и после трех лет 

удачных операций по удалению камней, по ходатайству старшего 

доктора Ф.Т. Тихорского 16 марта назначен оператором, а затем 

переведен на вакансию с СПб адмиралтейский госпиталь. 

6 мая 1790 г., прослужив около пяти лет, по предложе6нию 

барона Фитингофа, «за добропорядочную службу» произведен в 

профессоры хирургии в обоих СПб госпиталях, с оставлением в 

должности оператора в адмиралтейском. 
20 марта 1791 медицинская коллегия «запретила 

Саполовичу входить в экзамены с прочими профессорами 

(Карпинским и Гофманом)» под тем предлогом, что он 

«считается оператором…хотя и называется профессором». 

В 1796 г. ему прибавилась еще очень важная должность – 

заведование СПб хирургическим инструментальным заводом. 

Поэтому при учреждении СПб медико-хирургической академии, 

по штату 12 февраля 1799 г., профессор Я.О. Саполович 

отказался от преподавания и остался членом медицинской 

коллегии, а его должность поручена адъютанту П.Р. Логинову. 
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ДОКТОР ФЛОТА БАХЕРАХТ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 

 

Ю. Ф. Педанов,  С. М. Старко, Н. И. Ефременко 

 

Одесское областное базовое медицинское училище 

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса 

 

Родился в Петербурге в семье голландского маклера 

Гавриила Бахерахта. 
28 февраля 1741 г. определен лекарским учеником в СПб 

генеральный сухопутный госпиталь на собственном содержании. 

20 декабря 1743 г. произведен в подлекари в СПб 

генеральный сухопутный госпиталь. 

9 сентября 1746 г. уволен для продолжения образования в 

Лейденский университет (Нидерланды) с обязательством 

возвратиться на русскую службу.  

В 1750 г. напечатал диссертацию, получил докторский 

диплом. 

11 сентября 1750 г., по возвращении в Петербург, был 

экзаменован в медицинской канцелярии и получил право 
практики. 

1 мая 1751 г. назначен на службу доктором в корпусе 

артиллерии и фортификации «для лечения генералов, офицеров и 

солдат». Много занимался новой медицинской практикой, в 

частности, лечения зубной боли магнитом. С этого времени 

началось лечение электричеством, и первым ввел его в госпитале 

главный доктор СПб генеральной адмиралтейского госпиталя 

Е.К. Валериан, купивший электрическую машину на казенные 

деньги. 

А.Г. Бахерахт издал: Российская морская фармакология, 

Спб, 1784. 
5 сентября 1764 г., после смерти профессора Д.П. 

Синопеуса, переведен на его место в морской корабельный флот 

доктором. 

26 июля 1797 г. адмирал П.И. Пущин объявил высочайшее 

повеление медицинской коллегии о постройке в Кронштадте 

каменного здания для госпиталя на 2000 больных. Для 

составления планов, согласно замечаниям действительного 

статского советника и доктора флота А.Г. Бахерахта был 

прикомандирован архитектор Волков. 
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31 августа 1797 г. в адмиралтейскую коллегию был подан 

обширный план, в котором было много дельных замечаний. А.Г. 

Бахерахт возражал против огромных госпиталей, называя их 

большими кладбищами, и предлагал построить 4 отделения, 

каждый на 500 больных, в отдалении один от другого, на 

возвышенных местах, вдали от гражданских домов, на окраине 

города, близ текучей воды. 

12 октября 1797 г. коллегия нашла это невыполнимым в 

Кронштадте, предложив построить один большой госпиталь. 
Представленные архитектором коллежским советником 

Волковым планы были несколько раз исправлены. В таком виде 

госпиталь сохранился до наших дней. 

 

 

УДК 612.017:616-006 

 

МЕХАНИЗМ ИММУНОРЕЗЕСТЕНТНОСТИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 

Ю. Г. Перцова, И. М. Киященко 

 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 

 г. Луганск, Украина 

 

В наши дни заболеваемость и смертность от 

онкологических заболеваний неукротимо растет с каждым годом. 

К сожалению, консервативные методы лечения, такие как радио- 

и химиотерапия не приносят должного результата и наносят 

значительный вред организму больных. Но на современном 

этапе, с углубленным изучением динамики взаимоотношений 

между опухолью и организмом, стало возможно использовать 
иммунотерапию, для лечения онкологических заболеваний. 

Поэтому теоретическое знание фундаментальных основ этого 

сложного механизма является точкой приложения 

иммунотерапии. Динамику взаимоотношений между опухолью и 

организмом можно представить в виде «концепции трех – E»: 

удаление (elimination), равновесие (equilibrium), ускользание 

(escape). На первой стадии срабатывают механизмы 

иммунологического отторжения чужих по Аг составу клеток. 

Успешная элиминация предотвращает развитие опухоли. Но, 

если малигнизированная клетка избегает гибели под влиянием 
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эффекторных влияний иммунитета, наступает длительный 

период равновесия между сдерживающим влиянием иммунной 

системы и пролиферативным потенциалом опухолевых клеток. 

Прогрессирование опухолевого процесса приводит к 

наступлению последней фазы, когда опухоль полностью выходит 

из под контроля имунной системы. Основными факторами 

иммунорезистентности опухолей являются: слабая 

иммуногенность опухолевых антигенов, постоянная 

модификация/модуляция антигенов в результате мутации, селек-
ция иммунологически устойчивых клеток, потеря экспрессии  

антигенов MHC и HLA класса I, выделение растворимых 

(жидких) опухолевых Аг, экспрессия на поверхности опухолевых 

клеток рецепторов к различным ростовым факторам, 

приобретение резистентности к апоптозу: потеря рецептора к 

ФНО, появление на мембране FasL, продукция опухолевыми 

клетками: ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО, антикостимулирующих факторов. 

К пробластомным факторам, подавляющим иммунитет относят-

ся: супрессивные вещества, продуцируемые лимфоцитами и 

макрофагами; блокирующие Ат; ЦИК; Pg E2; ИЛ-10; TGF beta; 

процесс отрицательной селекции Т-лимфоцитов в тимусе. 
Пробластомными факторами, усилиивающие рост опухоли 

являются: TGF; ИЛ-2; ИЛ-6; VEGF; иммунодефицитное состоя-

ние. Благодаря этим факторам злокачественные опухолевые 

клетки полностью выходят (ускальзывают) из под контроля 

иммунной системы [Н.М Бережная, 2005; Г.А Галил Оглы, 2005; 

В.В Новицкий, Е.Д Гольдберг, 2009; А.А Ярилин 2010]. 

 

 

УДК 616.8:613.81 

 

СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ  НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ 

ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СТАНОМ ВІДМІНИ 

ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ З ДЕЛІРІЄМ 

 

В. А. Петров, А. І. Гоженко 

 

ДП «Український НДІ медицини транспорту»,  

Чернівецька обласна психіатрична лікарня 

 

Хронічна алкогольна інтоксикація обумовлює тяжкі 

порушення функціонування мозку, які особливо яскраво 
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проявляються в перші дні після відміни зловживання спиртними 

напоями. Основу цих уражень складають зміни практично всіх 

видів нейромедіації: обміну катехоламінів (перш за все дофаміна 

та серотоніна) та функціонування опіоїдної, ГАМК-ергічної та 

ферментних систем. Все це спонукало до вивчення стану 

вегетативної системи при дії алкоголю та пошуку методу, який 

би дозволяв визначати кількісні показники вегетативної 

активності. Одним з найбільш перспективним методів кількісної 

оцінки стану вегетативної нервової системи є варіабельність 
серцевого ритму . Його перевага полягає в тому, що методи 

дослідження вегетативного стану пацієнтів шляхом огляду є 

достатньо суб'єктивними та залежать від сприйняття дослідника, 

а опитувальники не завжди можуть бути застосовані через стан 

алкогольного сп'яніння чи втрату свідомості пацієнтом. Методи 

досліджень, що використовуються в умовах відділень інтенсивної 

терапії, повинні бути високочутливими, мобільними та 

інформативними. Особливо цінними є методи, в яких простота  

отримання інформації поєднується з швидким отриманням 

повних і різноманітних даних про нейрогуморальну регуляцію 

фізіологічних функцій та адаптаційні реакції цілісного організму. 
Враховуючи вищеперелічене доцільним є використання аналізу 

варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із станом відміни 

внаслідок вживання алкоголю. 

В 2010 - 2011 роках у відділенні реанімації та інтенсивної 

терапії Чернівецької обласної психіатричної лікарні були 

обстежені 20 пацієнтів із діагнозом стан відміни внаслідок 

вживання алкоголю з делірієм (F10.40 за МКХ-10). 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 при дослідженні свідчать про суттєві порушення 

вегетативної нервової системи, що проявляються у зміні 

потужності коливань дуже низької частоти, що пов’язано із 

порушенням впливу вищих вегативних центрів на серцево-

судинний підкорковий центр і відображає стан нейро-

гуморального та метаболічного рівней регуляції. Відмічається 
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значне підвищення стрес-індексу Баєвського, що визначає стан 

вираженого дистресу із можливістю пошкоджуючої дії на 

системи та органи, а також вказує на надлишкову активність 

стрес-реалізуючих систем, одночасно наявне збільшення 

потужності високочастотних коливань серцевого ритму, що 

обумовлені модуляцією тонусу блукаючого нерва. Одночасно 

збільшуються показники частоти серцевих скорочень та 

діастолічного тиску. Наявна пряма залежність між вираженістю 

алкогольного абстинентного синдрому, що оцінювався за 
шкалою CIWA-Ar із показниками діастолічного тиску та 

потужністю коливань дуже низької частоти. 

Результати проведених досліджень свідчать про 

наступне: 

1. У пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання 

алкоголю з делірієм виражена значна вегетативна дисфункція, що 

проявляється у змінах показників стрес-індексу Баєвського, VLF, 

pNN50, RMSSD, HF, що вказує на симпатичний та 

парасимпатичний дисбаланс. 

2. Серед гемодинамічних показників найбільших змін 

зазнають показники частоти серцевих скорочень та діастолічного 
тиску, шо вказує на порушення нейрогуморальної регуляції. 

5. Використання методу аналізу варіабельності серцевого 

ритму дозволяє швидко оцінювати стан вегетативної дисфункції 

у пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання алкоголю з 

делірієм в умовах відділення реанімації. 

 

 

УДК 617.7-053.2 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ 

 

Н. Б. Пилькевич 

 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 

Луганск, Украина 

 

Актуальность темы. При нарушении зрения у слепых и 

слабовидящих детей существенно снижается двигательная 

активность, что отрицательно сказывается на формировании 
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двигательного анализатора [Е.Л. Тинькова, Г.Ю. Козловская, 

2009]. 

Цель работы. Изучить физическое развитие у слепых и 

слабовидящих детей в возрасте 7-10 лет .  

Материалы и методы исследования.  Основную группу 

исследуемых составили 48 слепых и слабовидящих детей, в 

возрасте от 7 до 10 лет,  из них 23 мальчика и 25 девочек. 

Контрольную группу составили 37 практически здоровых детей. 

Антропометрические исследования проводили по методике В. А. 
Еренкова. 

Результаты и их обсуждение. По результатам 

полученных данных установлено: грудно-ростовой индекс (ГРИ) 

Эрисмана, у мальчиков и девочек основной группы был ниже на 

8,20 % и 13,04 % по сравнению с контрольной группой; массо-

ростовой индекс (МРИ) Леви – ниже на 4,05 %, по сравнению с 

контрольной группой детей. Отличие индекса процентного 

отношения мышечной силы к массе, у мальчиков основной 

группы, на 6,55 % меньше по сравнению с контрольной, а у 

девочек основной группы, этот показатель меньше на 3,95 %. 

Индекс отношения становой силы к массе, у мальчиков с 
дефектами зрения на 29,07 % меньше этого индекса у 

практически здоровых мальчиков, а у девочек с дефектами 

зрения, значение этого индекса ниже на 28,46 %. Подростковый 

индекс массы тела, у детей основной группы по сравнению с 

контрольной был меньше на 18,30 %, и  на 17,69 % у мальчиков и 

у девочек соответственно. 

Выводы.  Нами установлено, что  дети с дефектами зрения, 

в возрасте 7-10 лет, отстают от практически здоровых детей по 

всем показателям. 
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УДК 615.9 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СОДЕРЖАНИЯ  

МЕТАЛЛОТИОНЕИНОВ В КРОВИ И МОЧЕ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Е. Г. Пыхтеева 

  
Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса, Украина 

 

Благодаря усилиям гигиенистов и токсикологов случаи 

острых отравлений тяжелыми металлами в быту и на 

производстве стали чрезвычайно редкими, но в то же время 

экологически- и производственно-обусловленная хроническая 

низкодозовая нагрузка тяжелыми металлами на уровне 

популяции способствует обострению широкого круга патологий, 

связанных с нарушениями минерального обмена, которые 

вызывают повышенную чувствительность к аллергенам, 

снижение иммунитета, способствуют более тяжелому 
протеканию интеркуррентных заболеваний и т.д. Для выявления 

такого рода проблем необходим поиск новых информативных 

биомаркеров, позволяющих диагностировать неблагоприятные 

изменения на ранних стадиях, когда их коррекция требует 

минимальных усилий. 

Обследовано 145 лиц, которые проходили лечение в 

стационарных отделениях Областной клинической больницы г. 

Одессы и на базе городского районного территориального 

медицинского объединения г. Ковеля. Больные проходили 

лечение в отделениях нефрологии - 42, кардиологии - 45, 

эндокринологии – 43 и гемодиализа – 15 человек (52 мужчины, 
93 – женщины (35,9 и 64,1%, соответственно)). Контрольные 

(фоновые) показатели получены при проведении мониторинга 

здоровых жителей Одесского региона в течение последних 10 лет 

и могут отображать степень экологически обусловленной 

нагрузки организма металлами. Изучено содержание 

эссенциальных (Fe, Cu, Zn) и токсичных металлов (Cd, Pb, Hg), 

общего белка в моче, а также интегральное содержание 

металлотионеинов (МТ) в крови и моче обследуемых по 

разработанной нами методике  
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Из проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Более 75% обследованных имеют значительные 

отклонения микроэлементнного статуса, что подтверждает 

предположение о важной роли микроэлементов в патогенезе. 

2. При повышенных уровнях токсичных тяжелых 

металлов (цинк, кадмий, ртуть) в эритроцитах регистрируется 

повышенное содержание металлотранспортного белка – 

металлотионеина. Зависимость концентрации МТэр. от суммарной 
концентрации кадмия и ртути носит симбатный характер, и 

коэффициент корреляции небольшой по выборке в целом (0,42) 

возрастает до 0,68 при рассмотрении группы с содержанием 

МТэр.выше 80,0 мкг/г белка. 

3. Наблюдаются более выраженные корреляции 

между содержанием основных металлов-токсикантов и МТ в 

моче по сравнению с содержанием общего белка.  

4. Между содержанием МТ в моче и эритроцитах 

крови нет жесткой взаимосвязи. Это указывает на то, что при 

функциональной состоятельности почек потери МТ с мочой не 

происходит, следовательно, уровень МТ в моче является 
маркером не экспозиции ТМ, а начальной стадии повреждения 

почек. Появление МТ в моче, как правило, предшествует 

выраженной протеинурии.  

5. По уровню МТэр. можно судить об обмене цинка 

только в том случае, когда отсутствует экспозиция токсичными 

ТМ. Концентрация МТэр. ниже 30,0 мг/г белка, как правило, 

свидетельствует о нарушении обмена цинка, даже если 

содержание этого металла в биосубстратах лежит на нижней 

границе нормы. 
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УДК 612.46-053 

 

ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІЇ НИРОК   

У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Л. В. Романів 

 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 

 
Важливим діагностичним критерієм патологічних змін 

ренальних функцій є визначення ниркового функціонального 

резерву (НФР). Також експериментально встановлено, що 

величина НФР як у людини, так і у тварин залежить від віку. 

Власні дані досліджень свідчать про те,  що використання 

навантаження 3% розчином хлориду натрію показало, що у 

порівнянні з водним навантаженням у всіх групах контрольних 

тварин реєструється достовірне збільшення осмолярності плазми 

крові. При цьому концентрація креатиніну плазми крові має 

найбільш низькі значення у групі статевонезрілих щурів, а 

максимальні – у статевозрілих тварин старшої вікової групи.  
У свою чергу, у ході вивчення вікових особливостей 

реакції нирок на введення 3% розчину хлориду натрію показано, 

що максимальна величина діурезу виявлена у молодих 

статевозрілих тварин, у той час, як об'єм діурезу у тварин старшої 

вікової групи – мінімальний. Відзначимо, що показники 

осмолярності сечі досягають максимального рівня у групі 

статевонезрілих тварин, у той час, як темпи виділення нирками 

осмотично активних речовин у групі молодих статевозрілих 

щурів найбільш високі, а у тварин старшої вікової групи – 

мінімальні. Крім того, встановлено, що концентрація креатиніну 

сечі найбільша у тварин старшої вікової групи. При цьому, 
найбільш низький показник концентрації білка в сечі у групі 

молодих статевозрілих тварин, однак його екскреція не має 

виражених міжгрупових відмінностей. Крім того, концентрація 

кальцію і фосфатів у сечі статевонезрілих щурів має найбільш 

високі значення, так само, як екскреція фосфатів, а в щурів 

старшої вікової групи екскреція кальцію і фосфатів трохи нижча 

в порівнянні з двома іншими групами. 

Використання кліренс-методів для оцінки діяльності нирок 

тварин показало, що найбільш низька величина швидкості 

клубочкової фільтрації в групі статевонезрілих тварин, а 
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максимальні значення даного параметру реєструються у молодих 

статевозрілих щурів.  

Таким чином, отримані результати дослідження ренальних 

функцій контрольних тварин трьох досліджуваних груп на 

введення 3% розчину хлориду натрію в об'ємі 5% від маси тіла 

дозволяють виявити деякі вікові особливості діяльності нирок за 

даних умов. Зокрема, надходження в організм надлишкової 

кількості осмотично активних речовин супроводжується 

достовірним підвищенням осмолярності плазми крові у 
порівнянні з даними водного навантаження. Однак в умовах 

сольового навантаження не встановлено істотних міжгрупових 

відмінностей даного показника. Отже, ефективність 

гомеостатичних механізмів, що регулюють концентрацію 

осмотично активних речовин у позаклітинній рідині, у меншій 

мірі, обумовлена віком тварин. З іншого боку, аналіз 

осморегулюючої функції нирок дозволяє припустити, що 

ренальні механізми, що забезпечують виведення з організму 

надлишку осмотично активних речовин мають визначені вікові 

особливості. Відзначимо, що в групі молодих статевозрілих 

тварин рішення даної задачі досягається як за рахунок 
збільшення швидкості клубочкової фільтрації, а, отже, і 

підвищенням канальцевого завантаження ОАР, так і посиленням 

екскреції ОАР у розрахунку на 1 мл КФ. Тому можна зробити 

висновок про те, що виведення з організму надлишкової кількості 

рідини й ОАР у молодих статевозрілих тварин здійснюється за 

рахунок посилення функціональних показників як на судинно-

клубочковому, так і на канальцевому рівнях. Нагадаємо, що 

згідно даним літератури, збільшення екскреції речовин на 

одиницю об'єму КФ є ознакою зниження їх канальцевої 

реабсорбції. Можливо, така адаптивна відповідь нирок на 

гіперосмотичне навантаження є найбільш ефективною у 
порівнянні з іншими віковими групами, про що свідчать 

максимальні значення абсолютної екскреції ОАР у групі молодих 

статевозрілих тварин. На наш погляд, доречно відзначити, що 

виділення нирками надлишкових кількостей ОАР у молодих 

статевозрілих щурів відбувається досить вибірково, оскільки на 

фоні максимальних темпів виведення нирками ОАР і води, 

показники стандартизованої на 1 мл КФ екскреції фосфатів і 

білка трохи нижчі, ніж у двох інших групах. У той же час, у групі 

статевонезрілих тварин навантаження 3% розчином хлориду 

натрію, у порівнянні з водним навантаженням, не приводить до 
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різкого підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Згідно 

приведеним вище даним, значення стандартизованої на одиницю 

об'єму фільтрату екскреції ОАР істотно вища, ніж у групах 

статевозрілих щурів. Підкреслимо, що екскреція білка і фосфатів 

на 1 мл КФ у статевонезрілих тварин також вища. Можливо, 

помірне збільшення швидкості клубочкової фільтрації у меншій 

мірі пов'язане з віковими морфологічними особливостями 

судинно-клубочкового апарату нефрону і, головним чином, 

обумовлене незрілістю транспортних систем канальцевого 
епітелію, що не забезпечують необхідний рівень реабсорбції 

фізіологічно важливих речовин – пептидів і фосфатів на фоні 

відносно невеликого приросту швидкості клубочкової фільтрації і 

канальцевого завантаження. Підтвердженням такого припущення 

можуть бути показники стандартизованих на одиницю об'єму КФ 

екскрецій білка, фосфатів і кальцію – найбільш високі в групі 

статевонезрілих тварин. Даний тип регуляції діяльності нирок, 

коли екскреція речовин, у значній мірі, обумовлена темпами їх 

канальцевого завантаження, є філогенетично древнім, і в 

дорослих ссавців змінюється більш зрілими фізіологічними 

механізмами 
 

 

УДК 615.9:611.61 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВАЖКИХ 

МЕТАЛІВ В НИРКАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНИХ 

МЕТАЛО НЕФРОПАТІЯХ 

 

Н. А. Самохіна  

 

ДП Укр НДІ медицини транспорту, м. Одеса 
 

Актуальність. Металонефропатії (МНП), що виникають 

при інтоксикації солями важких металів (ртуті, кадмію), можуть 

стати надалі причиною розвитку як гострої, так і хронічної 

ниркової недостатності. До одних з найбільш небезпечних в плані 

розвитку ризику виникнення даної патології відноситься 

категорія працівників транспортної галузі, професійна діяльність 

яких протягом тривалого часу пов'язана з можливою 

контамінацією важкими металами (ВМ).  
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Оскільки працівники в умовах виробництва, а також 

населення промислових регіонів,  в основному, підпадають під 

тривалий вплив невеликих доз важких металів, то для 

встановлення особливостей  та механізмів розвитку МНП були 

проведені експериментальні субхронічні дослідження. 

Моніторинг вмісту та виведення ВМ із організму має важливе 

значення для подальшого вивчення механізмів розвитку МНП. 

Тому метою даного дослідження було експериментальне 

моделювання на лабораторних тваринах субхронічної дії важких 
металів, порівняння розподілення та накопичення важких металів 

в нирках та крові. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження 

проводились на щурах-самцях вагою 250-300 г, яким на протязі 

30 днів в/ш вводили солі важких металів -  хлориду кадмію 

(CdCl2) та нітрату ртуті (Hg(NO3)2) в дозі 0,1 мг/кг за металом (що 

відповідає 1/500, 1/200 від ЛД50). По 5 тварин були виведені з 

експерименту на 3-й, 15-й і 30-й день спостережень. Вміст 

кадмію та ртуті в крові та нирках визначали атомно-емісійним 

методом на АЕС ЕМАС-200 ССД. Для порівняння розподілення і 

накопичення ВМ в нирках лабораторні тварини піддавалися 
експозиції солями кадмію і ртуті в однакових умовах (вік, маса, 

стать, спосіб введення, доза, час введення), що дозволяє 

достатньо коректно зіставляти отримані дані. 

Результати досліджень. У динаміці субхронічного 

експерименту у щурів, що отримували кадмій, мало місце його 

прогресивне накопичення в тканинах нирок, особливо на 30 день 

досліду рівень CdCl2 зріс в 15,8 рази у порівнянні з контролем. 

Причому, найбільше накопичення мало місце в першій половині 

експерименту. Протягом перших 15 діб досліду вміст кадмію в 

нирках збільшився на 1,437 мкг/г (в 12,6 рази), а з 15 по 30 добу 

експерименту — всього на 0,401 мкг/г (в 1,3 рази). Таким чином, 
підтверджені вже відомі дані  про найвище накопичення цього 

металу в тканинах нирок. Рівень вмісту кадмію (Cd) в крові 

впродовж експерименту також зазнавав істотних змін, хоча 

абсолютне значення вмісту було на 2 порядки нижче, ніж в 

досліджених тканинах. Максимальна концентрація Cd в крові 

спостерігалася на 3 добу досліду (зростання концентрації по 

відношенню до контролю в 2,3 рази). Надалі мало місце 

зниження даного показника. 

При введенні ртуті (Hg) лабораторним тваринам 

встановлено, що ряд показників токсикокінетики даного металу 
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однотипні з такими у Cd. Максимальне накопичення 

досліджуваного металу відбувалося в тканинах нирок, де вміст 

Hg на 30 добу досліду збільшився в 13,7 рази по відношенню до 

контролю. Проте при такій однотипності у спрямованості змін по 

абсолютних значеннях між розподіленням і накопиченням Cd і 

Hg спостерігаються істотні відмінності. Найбільш ілюстративно 

вони простежуються при співставленні даних через 30 діб. При 

введенні щурам Cd і Hg в однакових дозах абсолютне 

накопичення Hg в нирках на 30 добу досліду було в 6,7 рази 
вищим, ніж Cd. Характер змінювання вмісту Cd і Hg в крові був 

однотипним, а кількісно вміст Hg в крові був на порядок вищим. 

Висновки. Результати досліджень показали, що 

максимальне накопичення кадмію та ртуті при субхронічному 

введенні спостерігається в нирках, але кількісно вміст ртуті в 

крові був вищим. 

 

 

УДК 612.1 

 

ЗМІНИ ПЕРЕКИСНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ, 

ПОЛ ТА АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ 

АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ  

ЗА ВПЛИВУ ОМЕГА-3 ПНЖК 

 

І. Ю. Стрілець, О. М. Шиш, А. М. Шиш  

 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ 

 

Останнім часом особливу увагу дослідників привертає 

вивчення дії препаратів, які містять омега-3 поліненасичені жирні 

кислоти (ω-3 ПНЖК) та можуть застосовуватися в 
профілактичних цілях при захворюваннях серцево-судинної 

системи. Метою нашої роботи було дослідження впливу -3 

ПНЖК на зміни перекисної резистентності еритроцитів, ПОЛ та 

активність ферментів антиоксидантного захисту у старих щурів. 

Тварини були розподілені на 2 групи: 1) тварини контрольні віком 

24 міс.; 2) тварини віком 24 міс., що попередньо отримували 

препарат -3 ПНЖК (0,1мл на 100г маси щура) протягом 4-х 

тижнів. Ізольовані серця щурів, обох груп, перфузували 

ретроградно за методом Лангендорфа з відтворенням ішемії (20 

хв.) та реперфузії (40 хв.). 
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В результаті досліджень було показано, що застосування 

-3 ПНЖК призводить до модифікації жирнокислотного 

складу клітинних мембран старих щурів.  Показано, що -3 

ПНЖК підвищують стійкість мембран еритроцитів, 

попереджаючи гемоліз. Також застосування -3 ПНЖК за умов 

ішемії–реперфузії призводить до пригнічення процесів ПОЛ, як у 

молодих, так і у старих щурів. У групі старих щурів концентрація 

МДА зросла на 2,38 %, тоді як застосування -3 ПНЖК 

призводить до зниження концентрації МДА. Виявлено, що -3 

ПНЖК підсилюють активність ферментів антиоксидантного 

захисту, що свідчить про зменшення окисного стресу у старих 

щурів. Таким чином, одним з механізмів кардіопротекторної дії 

ω-3 ПНЖК є пригнічення процесів ПОЛ та посилення 

ферментативної ланки антиоксидантного захисту, що свідчить 

про можливість застосування їх для корекції та профілактики 

серцево-судинної патології. 
 

 

УДК 612.017 

 

АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ, ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА  

И МАРФАНОИДНЫЙ ФЕНОТИП: 

ЗАКОНОМЕРНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ 

 

Ю. И. Строев, Л. П. Чурилов, О. В. Даниленко,  

О. М. Каминова, Ю. А. Кононова, И. Ю. Сердюк, С. А. Садов  

 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аутоиммунный тироидит Хасимото за 101 год со дня его 

открытия стал самым распространенным аутоиммунным 

заболеванием человека и одной из самых частых 

эндокринопатий. В докладе представлен обзор авторских данных 

в поддержку гипотезы о закономерном переходе подросткового 

гипоталамического синдрома Симпсона-Пейджа в ранний, 

отягощенный аутоиммунным тироидитом метаболический 

синдром.  
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Исследованы функция щитовидной железы, параметры 

аутоиммунитета и показатели гормональной и цитокиновой 

регуляции у 550 пациентов с сочетанием синдрома Симпсона-

Пейджа и марфаноидного фенотипа (по модифицированным 

Гентским критериям).    

Получены данные, свидетельствующие о том, что 

марфаноидный фенотип (включая его синдромальную и 

несиндромальные формы) характеризуется конфликтом местных, 

аутакоидных и системных гормональных регуляторов, который и 
способствует развитию болезни Хасимото и трансформации 

синдрома Симпсона-Пейджа в ранний метаболический синдром. 

Показана патогенетическая роль гиперпролактинемии, избытка 

трансформирующего фактора роста-бета1,2, ряда 

провоспалительных цитокинов, относительной и абсолютной 

гиперлептинемии, относительного дефицита адипонектина и 

противовоспалительных цитокинов в механизме закономерного 

развития аутоиммунного тироидита у марфаноидных подростков 

с синдромом Симпсона-Пейджа. Обнаружены различия 

гормонального и цитокинового профиля при крайних формах 

аутоиммунной тиропатии, противоположно влияющих на риск 
развития метаболического синдрома – болезни Хасимото и 

болезни фон Базедова, причем для последней нетипичны 

вышеназванные особенности, а характерна 

гиперадипонектинемия. Обсуждается провоцирующая роль 

йодизма и протективная роль селена при аутоиммунном 

поражении  щитовидной железы, приводятся собственные 

данные по экспериментальному йодизму и селенозу у крыс. 

Рекомендуются методы раннего распознавания и предсказания 

течения аутоиммунного тироидита, предлагается авторская 

методика его патогенетической терапии и предупреждения 

метаболических осложнений и преждевременного старения при 
болезни Хасимото. 
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УДК 616-03:616.8 

 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РЕЗОНАНСНОЙ МАГНИТО-

КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЕВ 

НЕЙРОМОТОРНОГО АППАРАТА У БОЛЬНЫХ С 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ ПОЯСНИЧНОГО 

ОСТЕОХОНДРОЗА (ПО ДАННЫМ ЭНМГ) 

 

В. И. Тещук, Н. В. Тещук, Н. А. Гамма, В. Г. Кукурудзяк,  

Н. В. Добренко  

 

Военный медицинский клинический центр Южного Региона, 

Одесса 

 

При вертеброгенных заболеваниях (радикулитах), 

невропатиях, а также аутоиммунных заболеваниях развивается в 

той или иной степени выраженный болевой синдром, который 

требует проведения целого ряда терапевтических и 

физиотерапевтических мероприятий. Их использование зависит 
от характера ощущений (их интенсивности, длительности), 

патогенетических механизмов. 

Цель: изучение влияния РМКТ на функциональное 

состояние основных звеньев нейромоторного аппарата у больных 

с НСПОХ ( по данным ЭНМГ). 

Объект: 347 больных с НСПОХ поступивших на лечение 

в клинику нейрохирургии и неврологии ВМКЦ ЮР. 

Метод: для характеристики функционального состояния 

нейромоторного аппарата мы использовали ЭНМГ, проводимую 

по общепринятой методике на компьютерном 

электронейромиографе «Нейро-МВП» (Россия). 
Результаты: анализ результатов стимуляционной ЭНМГ 

свидетельствует о том, что медикаментозная терапия не 

оказывала выраженного влияния на динамику максимальных 

амплитуд М-ответа и Н-рефлекса, при этом существенным 

образом не изменялось и соотношение Нмакс/Ммакс у больных с 

НСПОХ. 

Под влиянием комплексной терапии с использованием 

методик локальной и многоуровневой РМКТ у больных с 

корешковыми и рефлекторными синдромами фиксировалось 

статистически достоверное изменение соотношения 
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Нмакс/Ммакс. При этом четко проявляется нормализующий 

эффект исследуемого физического фактора, более выраженный 

при использовании методики многоуровневой РМКТ. Динамика 

соотношения Н-рефлекса и М-ответа у обследованных больных 

подтверждается кривыми рекрутирования Н-рефлекса. 

При использовании медикаментозной терапии амплитуда 

F-волны статистически значимо возросла у больных с 

корешковыми синдромами, которые имели исходно сниженные 

значения данного параметра. 
Локальная методика РМКТ повышала исходно сниженные 

параметры у больных с корешковыми синдромами и снижала 

исходно повышенные показатели у больных с рефлекторными 

синдромами. 

Наиболее выраженный нормализующий эффект был 

получен при использовании методики многоуровневой РМКТ. 

При использовании медикаментозной терапии амплитуда 

F-волны статистически значимо возросла у больных с 

корешковыми синдромами, имевшими исходно сниженные 

значения данного параметра.  

Локальная РМКТ также повышала исходно сниженные 
параметры у больных с корешковыми синдромами и снижала 

исходно повышенные показатели у больных с рефлекторными 

синдромами. Наиболее выраженный нормализующий эффект был 

получен от использования многоуровневой РМКТ. 

Особого внимания заслуживают изменения латентности F-

волны и СРВпрокс. Многоуровневая методика РМКТ 

статистически достоверно изменяла латентность F-волны как при 

исходно сниженных, так и повышенных ее значениях у больных с 

рефлекторными и корешковыми синдромами поясничного 

остеохондроза. Кроме того, отмечалась положительная динамика 

качественных параметров F-волны. Соответственно указанным 
изменениям латентности F-волны, статистически достоверно 

возросла СРВпрокс под влиянием многоуровневой методики 

РМКТ у больных с корешковыми синдромами - с (36,5±1,2) до 

(44,5±1,3) м/с (р<0,001). 

Курсовое медикаментозное лечение позволяет 

восстановить близкую к норме скорость распространения 

возбуждения в дистальных сегментах аксонов нижних 

конечностей у больных с корешковыми синдромами с исходно 

сниженными значениями данного параметра. Комплексное 

лечение с дополнительным применением методики локальной 
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РМКТ не оказывало существенного влияния на этот показатель. 

Нормализующий эффект методики многоуровневой РМКТ 

наблюдался у больных с корешковыми синдромами, что 

характеризовалось увеличением СРВм с (38,1±2,2) м/с до 

(44,5±1,3) м/с (р<0,02). 

Вывод: таким образом, на основе ЭНМГ исследований у 

больных с НСПОХ на госпитальном этапе впервые установлены 

особенности лечебного действия различных вариантов РМКТ при 

локальном и многоуровневом применении. Обнаружена прямая 
зависимость величины амплитуды М-ответа икроножной мышцы 

от степени пареза. Было отмечено, что вертеброгенное поражение 

корешков со снижением силы мышц сгибателей стопы не во всех 

случаях сопровождается снижением функции сокращения m. 

Abductor hallucis. 

 

 

УДК 616.1:621.039.586(477) 

 

ГОСТРІ  ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО 

КРОВООБІГУ В ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ 

ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

 

В. Й. Тещук,  В. В. Тещук, М. В. Добренко, М. О. Гамма,  

О. О. Танєєв  

 

Військово-медичний клінічний  центр  Південного регіону,  

м. Одеса 

 

У структурі захворюваності осіб, що зазнали радіаційного 

впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), 

провідне місце займають цереброваскулярні захворювання. Більш 
ніж у 12% постраждалих розвиваються гострі порушення 

мозкового кровообігу (ГПМК), що становить 22,0 на 10 тис. 

населення[1]. Але мозковий інсульт (МІ) у чорнобильців виникає 

в більш молодому віці. 

Нами було вивчено 20 хворих з ГПМК у періоді стійких 

наслідків МІ. 3 20 обстежених — 19 чоловіків, 1 жінка; середній 

вік хворих — 45-55 років. Доза зовнішнього опромінення у 

обстежених не перевищувала 25 бер. Як контрольну групу було 

вивчено 10 хворих з ГПМК, які були обумовлені гіпертонічною 
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хворобою (6 пацієнтів) і церебральним атеросклерозом (4 

пацієнтів). Середній вік складав 55 і більше років. 

Розвиток ГПМК у хворих основної групи відбувався на тлі 

відносного благополуччя. 

У 19 хворих МІ носили ішемічний характер у 1 (5%) 

хворого, з транзиторними ішемічними атаками; у 2 (10%) хворих  

— повторні ГПМК протягом 2-3-х років). У 7 хворих ішемічні 

інсульти розвивалися під час пароксизмальних станів: 

синкопальних -5 (25%) хворих, вегетативно-вісцеральних у 1 
(5%) пацієнта, епілептичних у 1 (5%) пацієнта. У 6 ( 30%) хворих 

ГПМК відбувалися у вертебрально-базилярному басейні, у 13 

(65%) — у каротидному у 8 (40%) — в басейні лівої середньої 

мозкової артерії, у 5 (25%) — в басейні правої  СМА. У 1 (5%) 

хворого діагностовано геморагічний інсульт. Клінічна структура 

гострого періоду МІ у осіб, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, і хворих контрольної групи була ідентичною. Відмінності 

відмічено в передінсультному періоді та в періоді наслідків 

ГПМК. Інсульти в групі обстежених виникали на тлі короткого 

судинного анамнезу (у більшості лише протягом 6-10 років 

відзначена трансформація вегетативно-судинної дистонії в 
гіпертонічну хворобу (ГХ) —15 (75%) хворих; ранній 

церебральний атеросклероз (ЦА) — 3 (15%) хворих, їх поєднання 

— у 2 (10%) хворих). Відмічалися ранні дегенеративно-

дистрофічні зміни шийного відділу хребта (у 60% хворих), 

виражені астеновегетативні розлади, пароксизмальні стани, 

значне підвищення показників ліпідного та колагенового обмінів 

(вони в 2-3 рази перевищували показники контрольної групи). 

Перебіг ГПМК в обстежених хворих був більш «м'яким» з досить 

задовільним відновленням неврологічного дефекту (по типу МІ 

щодо васкулітів). Розвиток ГПМК і їхній клінічний перебіг не 

виявляли прямої залежності від отриманої дози. У періоді 
наслідків МІ в більш молодому віці розвивався синдром 

когнітивної недостатності з швидким його прогресуванням (від 

початкових ознак у вигляді зниження інтелекту і пам'яті до 

дементивних розладів). Переважали афективно нестійкий і 

характеропатичний варіанти. На фоні збільшення органічності 

процесу в основній групи вираженими залишалися вегетативні та 

емоційно-афективні розлади. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, 

що радіаційний вплив навіть малих рівнів, що мав місце в 

більшості обстежених, може призводити до розвитку 
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цереброваскулярних порушень і розглядатися як фактор ризику 

розвитку ГХ, раннього ЦА, МІ. Пусковими механізмами розвитку 

цих патологічних процесів є: з одного боку, висока 

радіочутливість ендотелію судин (звідси порушення 

колагенового обміну, перебіг процесів за типом васкулітів). 3 

іншого — порушення церебральних регуляторних систем, що 

здійснюють регуляцію інтегративних функцій, у тому числі і 

судинну регуляцію. При цьому виражені і довгострокові 

зрушення біохімічних показників фосфоліпідного комплексу і 
колагенового обміну поряд з порушеннями механізмів 

вазомоторної регуляції є патогенетичними факторами, що 

обумовлюють виникнення церебральної судинної дисциркуляції  

та  розвитку ГПМК. 

Інший механізм полягає у впливі іонізуючого 

випромінювання на ці регуляторні системи з латентною 

вродженою чи придбаною внаслідок впливу інших патогенних 

факторів недостатністю. У цьому зв'язку променевий вплив 

малих рівнів може виступати як патогномонічний фактор, так і 

фактор ризику у відношенні розвитку цереброваскулярної 

патології і мозкових інсультів. 

Література :  

1.Демографія  і  стан  здоров’я народу  України 

(Аналітично-статистичний посібник). - За  редакцією  

В. М. Коваленка, В. М. Корнацького.- К.: 2010.- С.75-92. 

 

 

УДК 618.17:613.64 

 

АНАЛІЗ  ТА  ВИВЧЕННЯ  ПИТАННЯ  ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ  

ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ  ВАГІТНОСТІ  НА  ФОНІ  

ПІДВИЩЕННОГО  РІВНЯ ВАЖКИХ  МЕТАЛІВ  В  КРОВІ  

ВАГІТНОЇ ЗА  ОСТАННЄ  ДЕСЯТИРІЧЧЯ 

 

С. В. Тімофеєва, А. І. Гоженко  

 

ДП «УкрНДІ медицини транспорту», м. Одеса 

 

Загроза переривання вагітності (ЗПВ) як сиптомокомплекс 

ускладненого перебігу гестаційного періоду становить 

загальновизнану проблему сучасного акушерства. Незважаючи на 

значні успіхи у вивченні етіології, патогенезу, клінічного 
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перебігу даного патологічного стану, вплив його на організм 

матері та «внутрішньоутробного пацієнта» сприяє розвитку 

акушерської та перинатальної патології, що свідчить про 

актуальність питання, яке вивчається. 

Частота не виношування вагітності коливається від 10 до 

25% щодо загальної кількості вагітностей, і не спостерігається 

тенденції до зниження цього показника, особливо в регіонах зі 

складною екологічною ситуацією або умовами праці. На звичне 

не виношування страждають понад 5% шлюбних пар 
репродуктивного віку. Передчасні пологи становлять приблизно 

8-12%. На частку недоношених новонароджених припадає 

близько 50% випадків мертво народжень, 60-70% ранньої 

неонатальної та 65-70% дитячої смертності. Не виношування 

вагітності має полі факторну природу. Поєднуються різноманітні 

медичні, біологічні, екологічні та соціальні фактори, що 

супроводжується метаболічними порушеннями, дисбалансом 

обміну макро-  мікроелементів, розвитком тканинної гіпоксії в 

організмі матері та плоду. У переважної більшості жінок 

виникають суттєві зрушення в імунній, коагуляційній, 

нейроендокринній системах, що корелюють зі змінами в 
організмі плода та тканинах фетоплацентарного комплексу 

(ФПК) в цілому, особливо в гестаційному органі – плаценті, яка є 

депо макро- та мікроелементів. Дисбаланс обміну останніх 

загальновизнано одним із ланцюгів патогенетичного кола 

синдрому загрози переривання вагітності (Запорожан В.М., 

Гоженко А.І., Міщенко В.П., 2001). Клінічний перебіг загрози 

переривання вагітності супроводжується патологічним 

гіпертонусом матки. Цей процес залежить від збалансованого 

обміну електролітів, макро-мікроелементного складу клітин 

міометрія, а порушення призводять до зміни мембранного 

потенціалу клітин, метаболічних процесів, механізму передачі 
імпульсу збудження. З точки зору загально біологічних позицій, 

перспективним напрямком є вивчення ролі макро- 

мікроелементного обміну та механізмів захисту організму при 

дисмікроелементозах.  Взаємозв’язок між вмістом в організмі 

матері та плода макро- мікроелементів і гормонів 

фетоплацентарного комплексу як екозалежних процесів може 

мати діагностичне значення у розвітку не виношування 

вагітності. В цьому напрямку наукову та прикладну цінність 

мають роботи професора Міщенко В.П., які відбулися у період з 

1998 по 2007 роки. У роботах відображено вплів важких металів 
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на перебіг вагітності, доведено взаємозв’язок підвищеного рівня 

важких металів та ускладнень гестаційного періоду  (гестаційний 

пієлонефрит, макросомія, порушення піхвового гомеостазу та 

ін..). На підставі клініко-лабораторних обстежень та аналізу 

анамнезу, перебігу гестаційного періоду доведено, що макро- 

(кальцій) та мікроелементи (цинк, залізо, селен) є антагоністами 

важких металів (зокрема свинцю та кадмію). Розроблені 

рекомендації щодо лабораторної діагностики та профілактично-

лікувальних заходів. Так професором Шафраном Л.М. (2001 р.) 
рекомендовано виявляти в крові вагітної металотіонеїна як 

маркера підвищеного рівня свинцю в організмі вагітної жінки. 

Крім того для профілактиці загрози переривання вагітності 

цікавим є рекомендації щодо засобів нейтралізації (зв’язування) 

важких металів, наприклад, ентеросорбентами. 

Таким чином, вивчення проблеми не виношування 

вагітності у останнє десятиріччя здобула нові напрямки. Вектор 

вивчення цієї проблеми обумовлено сучасним екологічним 

станом навколишнього середовища та його впливом на 

макроорганізм. Це питання остається актуальним, сучасним та 

вимагає подальшого вивчення. 
 

 

УДК 615.9 

 

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМБИНИРОВАННОГО 

ДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Е. В. Третьякова 

 

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» МЗ Украины,  
г. Одесса 

 

В связи с развитием современных технологий синтеза 

полимерных материалов (ПМ), разработки и использования 

новых добавок к пластическим массам, обитанием человека в 

насыщенной полимерами антропогенно измененной среде, 

существенно изменились условия, характер и состав 

мигрирующих низкомолекулярных соединений и химического 

загрязнения в целом. Как показали проведенные нами в 

последние годы исследования, в состав таких сложных 
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газообразных смесей входят вещества, относящиеся к различным 

химическим классам, проявляющие различные биологические 

эффекты и обладающие, наряду с интегральными, выраженными 

специфическими механизмами действия.  

Учитывая сложный, динамичный и длительный характер 

контакта человека с компонентами ПМ, необходимо 

продолжение и углубление исследований по изучению 

механизмов и характера их комбинированного действия, как на 

уровне целого организма и его функциональных систем, так и на 
клеточном и субклеточном уровнях. Это позволит выявить 

наиболее чувствительные маркеры развития дизрегуляционных 

процессов в клетке, лежащих в основе нарушения гомеостаза и 

развития различных видов химической патологии как результат 

длительного контакта организма с ксенобиотиками. 

Токсикокинетика компонентов ПМ предполагает наличие 

нескольких последовательных и взаимосвязанных этапов, ряд 

которых предусматривает воздействие ксенобиотика (КБ) на 

клетку, его проникновение через клеточную мембрану в 

цитозоль, дальнейшую компартментализацию и взаимодействие с 

разной степени специфичными клеточными и субклеточными 
рецепторами. Эффект такого взаимодействия может носить не 

только дозозависимый специфический, но и аллостерический 

характер. Он зависит от физико-химических свойств 

компонентов мигрирующей смеси, механизмов и параметров 

токсичности, сродства к рецепторам и количественных 

соотношений отдельных веществ в смеси, что лежит в основе 

многообразия и выраженности метаболических и 

функциональных изменений от антагонизма, суммации и до – 

потенцирующего воздействия. При изолированном действии КБ, 

особенно в низких концентрациях, такие эффекты могут 

отсутствовать (чаще имеет место простая суммация либо меньше 
чем аддитивное действие). Так как реакция связывания КБ с 

рецептором подчиняется закону действующих масс, она 

определяет эффект кумуляции для отдельных компонентов и их 

смеси. Накопление вещества (источника токсического действия) 

или развивающихся функциональных нарушений (эффекта) 

является одним из ведущих закономерных  и общих механизмов 

токсичности. Однако попытки объяснения явлениями кумуляции 

совокупности всех наблюдаемых биологических эффектов при 

изолированном и комбинированном действии ядов, носит сугубо 

гипотетический характер. Альтернативная гипотеза базируется на 
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представлении о токсическом эффекте как результате 

(равнодействующей) от взаимодействия повреждающего 

(ксенобиотик) и адаптивного, защитного (организм, биосистема, 

клетка) комплекса, направленность которого определяется 

токсигенными свойствами действующего вещества (веществ) и 

состояния функциональных резервов биосистемы. 

Степень неопределенности такого взаимодействия и его 

исхода возрастает при увеличении числа действующих 

одновременно (взаимодействующих) токсикантов в связи со 
стохастическим характером эффекта и динамическим вкладом 

каждого компонента смеси. В последнем случае знание 

кумулятивных свойств и показателей существенно повышает 

надежность получаемых при биомониторинге токсикоэффектов 

результатов. В то же время наличие у значительного числа 

ксенобиотиков, в том числе компонентов ПМ, латентного 

периода разной продолжительности не эквивалентно процессу 

кумуляции и объясняется другими предикторами (степень и 

характер связывания с лигандами, время, необходимое для 

преодоления биобаръеров и образования комплекса с 

рецептором, разной биодоступностью элементов взаимодействия 
(транспортных белков, рецепторов, активных центров 

макромолекул и др.).  

Модулирование (усиление или ослабление) эффектов 

комбинированного действия  далее продолжается на этапе 

взаимодействия КБ с молекулами-акцепторами цитоплазмы и 

структурно-функциональными комплексами клеточных 

компартментов. При этом существенно видоизменяются 

проявления зависимостей типа «время-эффект» и «доза-время-

эффект», что связано с дополнительными ограничениями либо 

облегчением процессов транспорта молекул КБ и их 

биологической активизацией. Этому также способствуют 
эффекты мимикрии, когда яды включаются в процессы обмена 

веществ по принципу структурного сходства с тем или иным 

метаболитом, или обладают функциональным сходством с 

нутриентами и их метаболитами, включаясь одни и те же 

метаболические циклы и сопряженные с ними процессы обмена и 

биотрансформации. Среди них наиболее универсальными 

являются процессы микросомального окисления ксенобиотиков, 

сопряженный путь окислительного фосфорилирования и дыхания 

в митохондриях, цикл трикарбоновых кислот с системой НАД- и 

ФАД-зависимых дегидрогеназ, процессы переаминирования, 
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бета-окисления жирных кислот и др. НАД- и ФАД-зависимых 

дегидрогеназ Поступление и связывание КБ с ядерными 

структурами (ДНК, РНК, НК) приводит к необратимому 

нарушению процессов передачи информации, инициации 

генотоксических эффектов, что связано, прежде всего, с 

затрудненной элиминацией КБ из ядра и развитием необратимых 

катаболических процессов, приводящих к апоптозу или некрозу 

клетки. На этом этапе взаимодействия молекул КБ с клеточными 

структурами суммируются не только действующие дозы, но и 
эффекты. Именно такие механизмы могут лежать в основе 

развития процессов, связанных с функциональной кумуляцией. 

Для митохондрий, в отличие от ядерных структур, 

характерно активное течение энергозависимых процессов 

элиминации молекул КБ, что позволяет специфически связывать 

токсиканты и удалять их через митохондриальные поры. С 

процессами детоксикации, протекающими в клетке, тесно 

связаны лизосомы и микросомы, в которых происходит 

биотрансформация водо- и липидорастворимых соединений 

соответственно. Однако, некоторые вещества, в частности 

полибромированные соединения, подвергаясь в микросомах 
процессам окисления и биотрансформации, образовывают более 

токсичные соединения, и таким образом, еще в одной точке 

приложения действия КБ может происходить потенцирование 

токсических эффектов. Характер комбинированного действия 

ксенобиотиков также можно прогнозировать зная их 

индукторные и ингибиторные характеристики по отношению к 

микросомоальным монооксигеназам, вследствие чего может 

усиливаться или ослабляться развитие токсических эффектов в 

клетке. 

Некоторые ксенобиотики, обладая тропностью к 

лизосомальным мембранам, способны избирательно их 
повреждать, одновременно инициируя активацию лизосомальных 

ферментов. Это, в свою очередь, вызывает дезорганизацию 

метаболических процессов в клетке, и, как следствие, 

способствует усилению эффектов токсического действия. 

Накопленный экспериментальный материал и данные 

литературы позволяют высказать метаболическую гипотезу 

комбинированного действия компонентов полимерных 

материалов. Однако, для окончательного решения проблемы, а 

также разработки и применения эффективных мер профилактики 

и коррекции патологических состояний, подтверждение этой 
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гипотезы требует проведения дальнейших углубленных 

исследований. 

 

 

УДК 615 

 

ВПЛИВ ГЕЛЮ “ЛІЗОСТОМ” СТАН ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА  АНТИОКСИДАНТНОЇ 

СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІНГІВІТІ 

 

Т. І. Тюпка, Н. С. Кавушевська 

 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 

Мета дослідження – вивчення стану перекисного 

окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при 

експериментальнму гінгівіті (ЕГ) та за умов застосування нового 

стоматологічного гелю “Лізостом”. 

Матеріал і методи: досліди проведені на 40 білих 

нелінійних щурах масою 180-200 г., розділених на групи: І – 
інтактні; ІІ – щури з ЕГ; ІІІ – ЕГ + “Лізостом”; IV — ЕГ+ 

препарат порівняння «Метрогіл Дента®». ЕГ викликали 

внутрішньошлунковим введенням лінкоміцину в дозі 60 мг/кг 

протягом 5 днів та подальшим ураженням ясен аплікаціями 

суспензії бджолиної отрути (1 мг/кг в дозі 2 мл два рази на день 

протягом 3 днів). У гомогенаті тканини ясен щурів визначали: 

активність супероксидисмутази (СОД), каталази (КТ), 

глютатіонпероксидази (ГП), глютатіонредуктази (ГР) за 

загальноприйнятими методами. 

Результати дослідження. У щурів з ЕГ відмічали 

зниження активності СОД (на 32% у порівнянні з інтактним 
контролем).  Активність КТ, що бере участь в утилізації 

надлишку пероксиду водню в організмі, вірогідно не 

змінювалася. Активність іншого утилізатору Н2О2 - ГП 

знижувалась на 45%. Разом з цим, ГР, яка забезпечує 

антиоксидантну систему відновленим глутатіоном, вірогідно не 

відрізнялася від показника в контрольній групі. Це свідчить про 

крайнє напруження та виснаження ферментативної ланки 

антиоксидантної системи за умов ЕГ. У тварин з ЕГ на тлі 

лікування “Лізостомом”, активність СОД та ГП знижувалась у 
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меншій мірі - на 12% і 10%, а на тлі лікування “Метрогіл Дента” 

— на 16% и 12% відповідно. 

Висновки. Застосування нового стоматологічного гелю 

“Лізостом”  відновлює порушений ферментативний стан 

антиоксидантної системи пародонта щурів при 

експериментальному гінгівіті. 
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СТАТЕВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ, 
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ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

М. Р. Хара1, О. О. Бандрівська2 

 

Тернопільський наіціональний педагогічний університет  

імені В.Гнатюка1 

Тернопільський державний медичний університет 
 імені І.Я.Горбачевського2 

 

Цукровий діабет – найбільш поширена ендокринопатія. 

Провідне місце серед ускладнень належить кардіоміопатії, яка 

найчастіше і є причиною високої смертності та інвалідності таких 

хворих. Привертає увагу наявність гендерної складової, яка 

одночасно характеризує проблему серцево-судинної патології як 

такої. Проведені на тваринах різної статі експериментальні 

дослідження підтвердили закономірність встановлену для 

людини. При вивченні характеру функціональних, метаболічних 

та структурних порушень у серці на  моделі стрептозотоцинового 
цукрового діабету було встановлено, що прогресування патології 

викликало зменшення адренергічного контролю діяльності серця 

та посилення холінергічного. Інтенсивність порушень залежала 

від статі. У самиць суттєвіше, ніж в самців, зменшувалася 

чутливість холінорецепторів, зростала реакція серця на 

стимуляцію блукаючого нерва, виникав суттєвіший дисбаланс у 

метаболізмі ацетилхоліну в міокарді передсердь та шлуночків. 

Ступінь приросту вмісту гпіровиноградної кислоти в міокарді 

передсердь більше узгоджувався із накопиченням 

глікозильованого гемоглобіну в крові, а ніж глюкози. Значне 
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накопичення продуктів ліпопероксидації на ранніх етапах 

відбувалося більшою мірою за рахунок дієнових кон’югатів, а в 

більш віддалені – ТБК-активних продуктів. У самців такі зміни 

були суттєвими вже через 30 днів, а в самок – через 60-90 днів від 

моменту введення стрептозотоцину. Цьому сприяло пригнічення 

системи антиоксидантного захисту, зокрема ферментативної його 

ланки в міокарді (СОД та ферментів глутатіонової групи). За 

таких умов виникали суттєві структурні порушення як міокарда, 

так і судин, кардіоневротичні процеси, інтенсивність яких на 
ранніх стадіях була суттєвішою в самців, а у віддаленому періоді  

– в самиць. 

 

 

УДК 591.1:577.169-055 

 

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ НА 

МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ  

З ГІПЕРТИРЕОЗОМ 

 

М. Р. Хара1, В. А. Гаврисьо2 

 

Тернопільський наіціональний педагогічний університет  

імені В. Гнатюка1,  

Тернопільський державний медичний університет  

імені І. Я. Горбачевського2, м. Тернопіль, Україна 

 

Щорічне зростання кількості хворих на гіпертиреоз 

свідчить про наявність невирішених медициною завдань, зміст 

яких полягає в більш глибокому вивченні особливостей 

патогенезу цієї гормонопатії. Адже серед його ускладнень на 

перше місце виходить патологія серця, яка супроводжується не 
лише аритмією, але й метаболічними порушеннями в міокарді. 

Наявність гендерної відмінності за показником захворюваності на 

ішемічну хворобу серця, рівно ж як і гіпертиреозу, доводить 

необхідність вивчення особливостей перебігу гіпертиреозу не 

лише залежно від статі, але й гормонопродукуючої активності 

гонад. Метою дослідження було вивчити характер метаболічних 

змін, викликаних надмірною продукцією тироксину, залежно від 

статі та гормонопродукуючої активності гонад. У самців і самок 

щурів відтворювали тироксиновив гіпертиреоз. Вивчали 

активність ПОЛ, енергоутворення, метаболізм ацетилхоліну. 
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Встановили, що розвиток гіпертиреоїдної кардіоміопатії 

супроводжувався накопиченням продуктів ліпопероксидації 

внаслідок неефективності системи антиоксидантного захисту. 

Наростання активності ферментів енергетичного метаболізму 

(цитохромоксидази, сукцинатдегідрогенази) відображало його 

неефективність. Накопичення ацетилхоліну в міокарді шлуночків 

відбувалося, незважаючи на зростання активності його гідролізу. 

Метаболічні порушення, викликані гіперфункцією щитовидної 

залози посилювалися в умовах гострого дефіциту статевих 
гормонів, викликаних гонадектомією. Замісна терапія статевими 

гормонами не мала достатнього коригуючого впливу на 

досліджувані процеси. Отримані результати доводять важливу 

роль гормонопрдукуючої активності статевих залоз в патогенезі 

гіпертиреоїдної кардіоміопатії. 

  

 

УДК 591.412:616.379-008.64 

 

ВПЛИВ L-ARGININ НА ХОЛІНЕРГІЧНУ РЕГУЛЯЦІЮ 

СЕРЦЯ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ 

ДІАБЕТІ В ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ 

 

М. Р. Хара1, Н. А. Головач2 

 
1Тернопільський національний педагогічний університет  

імені В. Гнатюка, 
2Тернопільський державний медичний університет  

імені І. Горбачевського 

 

Цукровий діабет є однією з найважливіших та 

найпоширеніших патологій сучасної клінічної ендокринології, 
що зумовлено високою, постійно зростаючою розповсюдженістю 

захворювання та частим розвитком нейро- та міокардіопатій. 

Важливою і нерозв’язаною на сьогоднішній день проблемою 

залишається гендерна відмінність ураження серця при цукровому 

діабеті залежно від активності системи оксиду азоту. Метою 

дослідження було вивчення особливостей холінергічної регуляції 

серця самців і самок щурів в динаміці розвитку 

стрептозотоцинового (50 мг/кг) цукрового діабету на тлі L-arginin 

шляхом математичного аналізу серцевого ритму. Встановили, що 

прогресування ЦД (щурів спостерігали через 1, 2 та 3 місяці після 
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введення стрептозотоцину) викликало більш виражене 

зменшення у самок впливу центрального контуру регуляції 

синусового вузла і зміщення вегетативного балансу в бік 

парасимпатичної нервової системи, аніж у самців. Встановлена 

динаміка показників у самців при розвитку захворювання 

свідчить про дисфункцію синусового вузла на тлі підвищеної 

симпатичної активності. Природнє домінування холінергічного 

контролю діяльності серця з боку автономної нервової системи у 

самок є ознакою вищої резистентності їх міокарду до 
пошкоджуючого впливу. Введення впродовж всього 

експерименту L-arginin демонструвало зміну досліджуваних 

показників у бік обмеження активності симпатичної ланки в 

регуляції серцевого ритму у тварин обох статей при зменшенні 

дефіциту оксиду азоту в порівнянні з контрольною групою. 

Закономірність у статевому диморфізмі була аналогічною до ЦД 

без корекції. Що підтверджує коригувальну ефективність 

досліджуваного препарату. 

 

 

УДК 616.085-053 
 

КАРДІОПРОТЕКТОРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕЛАТОНІНУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА СТАТІ 

 

М. Р. Хара1, З. С. Головецька2 

 
1Тернопільський національний педагогічний університет  

імені В.Гнатюка,  
2Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського, м. Тернопіль, Україна 

 
До числа основних факторів ризику, які визначають 

високий рівень захворюваності і смертність від серцево-судинної 

патології, відносять інфаркт міокарда. Наукові дослідження 

доводять різницю у перебігу некротичного процесу залежно від 

статі та віку. Прояви кардіопротекторних властивостей гормону 

мелатоніну при патології серця залишаються не вивченими. 

Метою дослідження було з’ясувати активність про- та 

антиоксидантних процесів у серці при пошкодженні адреналіном 

на тлі мелатоніну в щурів залежно від віку та статі. Некротичний 

процес в міокарді (АПМ) викликали внутрішньом'язовим 
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уведенням кардіонекрозогенної дози адреналіну (1 мг/кг). 

Спостереження проводили на 1 та 24 год після ін'єкції. Мелатонін 

(5,0 мг/кг) вводили в черевну порожнину за 60 хвилин до 

моделювання АПМ. Активність ПОЛ оцінювали за вмістом у 

міокарді шлуночків дієнових кон'югатів та малонового 

діальдегіду. Стан антиоксидантної системи визначали за 

активністю супероксиддисмутази, каталази та SH-груп.  

Отримані результати показують, що моделювання АПМ у 

старих тварин супроводжується більш інтенсивним, ніж в 
дорослих, нагромадженням продуктів ліпопероксидації на тлі 

зниження активності супероксиддисмутази та каталази. 

Мелатонін має виражений кардіопротекторний ефект, що 

підтверджується меншим, ніж без такого впливу, накопиченням 

продуктів ПОЛ, меншою депресією СОД та каталази. З віком 

чутливість до кардіопротекторних ефектів мелатоніну 

зменшується. Ступінь впливу мелатоніну на стан про- та 

антиоксидантної систем більше виражений у самок, незалежно 

від віку. 

 

 
УДК 616.085:612.018-055 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ КАРДІОПРОТЕКТОРНОГО ЕФЕКТУ 

МЕЛАТОНІНУ ВІД РІВНЯ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ 

 

М. Р. Хара1, Л. І. Кучирка 2 

 

Тернопільський наіціональний педагогічний університет  

імені В. Гнатюка1  

Тернопільський державний медичний університет  

імені І. Я. Горбачевського2, м. Тернопіль, Україна 
 

Відомо, що дефіцит статевих гормонів, викликаний 

віковим зниженням активності гонад чи гонадектомією за 

медичними показами, є фактором ризику розвитку та 

прогресування кардіоміопатії, ішемічної хвороби серця. На 

сьогоднішній день доведено важливу роль статевих гормонів у 

життєдіяльності серця, їхню здатність регулювати метаболізм та 

функціональну активність кардіоміоцитів. Звертає на себе увагу 

інший гормон, який пропонується в якості кардіопротектора, - 

мелатонін. Невідомими залишаються механізми його впливу на 
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міокард залежно від статі та рівня статевих гормонів. Метою 

дослідження було визначення кардіопротекторної ефективності 

мелатоніну при розвитку некротичного процесу в міокарді за 

відсутності статевих залоз. Досліди провели на статевозрілих 

самцях і самках щурів зі збереженими та видаленими гонадами. 

Пошкодження міокарда викликали введенням кардіотоксичної 

дози адреналіну. Мелатонін з профілактичною метою вводили до 

відтворення патології серця. Було встановлено, що дефіцит 

статевих гормонів незалежно від статі зменшує 
кардіопротекторну ефективність мелатоніну. Це підтверджується 

більшим, ніж без такої корекції, накопиченням первинних та 

вторинних продуктів ліпідної пероксидації. Незважаючи на 

антиоксидантні властивості мелатоніну, за відсутності гонад 

напруження системи антиоксидантного захисту міокарда за 

участі супероксиддисмутази, каталази, ферментів глутатіонової 

групи є суттєвішим, що підтверджує високу активність 

мембраноруйнівних процесів у серці. Суттєвішими такі зміни є в 

самок щурів, що доводить важливу роль естрогенів у здатності 

мелатоніну  реалізувати свої антиоксидантні властивості. 

 
 

УДК 616.085-055 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕЛАТОНІНУ ВІД СТАТІ 

 

М. Р. Хара1, О. В. Шкумбатюк2 

 

Тернопільський наіціональний педагогічний університет  

імені В. Гнатюка1,  

Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського2, м. Тернопіль, Україна 

 

Домінування серцево-судинної патології та високий 

показник смертності від неї людей працездатного віку спонукає 

до пошуку дієвих засобів профілактики та лікування ймовірних 

ускладнень. У цьому сенсі заслуговує на належну увагу давно 

відомий гормон мелатонін, якому притаманна унікальна 

антиоксидантна дія. Враховуючи існування гендерної складової у 

серцево-судинній патології, було вирішено дослідити 

кардіопротекторну ефективність мелатоніну залежно від статі. 
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У статевозрілих самців і самиць щурів відтворювали 

адреналінове пошкодження міокарда. Мелатонін вводили до 

ін’єкції кардіотоксичної дози адреналіну та щоденно впродовж 7 

днів спостереження. Ефективність гормону оцінювали за 

активністю ліпопероксидації та здатності впливати на 

холінергічну регуляцію, як складову стрес-лімітуючих 

механізмів. Було встановлено, що розвиток некротичного 

процесу в серці на тлі мелатоніну відбувався при менш 

інтенсивному, ніж без такої корекції, накопиченні первинних та 
вторинних продуктів ліпідної пероксидації. Цьому сприяла вища, 

ніж без застосування мелатоніну, активність 

супероксиддисмутази та каталази, активніша на ранніх етапах 

розвитку патології (1 та 24 год після введення адреналіну) участь 

ферментів системи глутатіону в антиоксидантному захисті. 

Реакція автономної нервової системи на розвиток адреналінового 

пошкодження міокарда на тлі мелатоніну характеризувалася 

меншим напруженням систем регуляції, зменшенням участі 

симпатичної та збільшенням – парасимпатичної складової у 

вегетативній регуляції серця. За таких умов збереження 

серцевого ритму підтримувалося координацією центральних 
вегетативних впливів та реакцією холінорецепторної системи 

серця. Суттєвішими до встановлених ефектів мелатоніну 

виявилися самці щурів. 

 

 

УДК 616.8 

 

МОТОРНІ ТА ЕКСТРАПІРАМІДНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ 

ІЗ ВТОРИННИМ ПАРКІНСОНІЧНИМ СИНДРОМОМ 

 

Д. М. Храмцов  
 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

 

Мета роботи – поглиблене неврологічне обстеження 

хворих після легкої черепно-мозкової травми (ЛЧМТ) з 

симптомами паркінсонізму.  

Клінічне обстеження було проведено у відділені неврології 

Обласної клінічної лікарні м. Луганська. При цьому були 

відібрані 109 пацієнтів з ЛЧМТ з терміном клінічного 

спостереження протягом від 2 до 5 років. Ретельному 
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неврологічному дослідження підлягли 87 хворих після ЛЧМТ, 

серед яких у 26 були виявлені симптоми паркінсонізму. 

Діагностика синдрому паркінсонізму грунтувалася на наявності 

брадикінезії та принаймні одного з наступних симптомів - 

тремору спокою, ригідності. При діагностиці нозологічної форми 

паркінсонізму керувалися загальновизнаними міжнародними 

критеріями. Клінічне дослідження нервової системи проводили з 

використанням спеціальних прийомів для виявлення прихованого 

тремтливого гіперкінезу, ознак олігобрадикінезії та підвищення 
м'язового тонусу.  

В обстежених пацієнтів спостерігалися рухові розлади, які 

часто відповідали не областям іннервації периферичних нервів, а 

угрупуванню м'язів за функціональним принципом  з великою 

участю дистальних відділів кінцівок. Ці розлади клінічно 

проявлялися в 5 хворих у вигляді мимовільного відведення 

великого пальця частіше за ліву кисть особливо після фізичного 

навантаження, порушенням артикуляції (у 17 хворих), 

асиметричного зниження рефлекторної синергії згинання і 

розгинання (у 3 хворих). 

У більшості обстежених пацієнтів відзначалися суб'єктивні 
відчуття тремтіння. У 5 пацієнтів це відчуття було відсутнє, що, 

вочевидь, свідчило про виявлення клінічно латентного тремора. 

У 6 пацієнтів відзначалося підвищення сухожильних і 

періостальних рефлексів з розширенням рефлексогенної зони, що 

найчастіше поєднувалося з одностороннім зниженням шкірних 

(черевних) рефлексів (у 6 хворих). Зміни в руховій сфері у 

обстежених пацієнтів поєднувалися з порушенням м'язового 

тонусу, який проявлявся м'язовою гіпотонією у 3 пацієнтів, 

екстрапірамідною гіпертонією у 3 пацієнтів і пірамідною 

гіпертонією у 3 пацієнтів. У 4 пацієнтів з моторними розладами 

також реєструвалися синкінезії у вигляді альтернуючого 
симптому Баре. 

Були також виявлені односпрямовані ознаки й інших 

екстрапірамідних розладів, таких як поєднання гіперкінезів з 

м'язовою гіпертонією (у 4 хворхи). Виявлені симптоми рухової 

дисфункції відрізнялися полярністю своїх проявів, утертістю 

клінічної картини, посилювалися під впливом емоційно-вольових 

чинників. 

В інших спостереженнях виявлені автоматози – акінезія (у 

3 хворих), тахикінезія (у 4 хворих), порушення антриба та 
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імобілітемпу (у 5 хворих), які відрізнялися постійністю і 

оцінювалися як органічні екстрапірамідні розлади.  

Таким образом, дані детального клініко-неврологічного 

дослідження хворих із ЛЧМТ виявилися характерні для 

паркінсонізму симптоми моторного дефициту та/або розладнання 

рухових функцій. Ретельне неврологічне обстеження цього 

контингенту хворих дозволи відокремити акинетико-ригідну та 

тремтливо-ригідну форму захворювання [Храмцов Д. М., 2012]. 

Виявлені симптоми паркінсонізму у обстежених хворих 
дозволяють говорити про розвиток у них вторинного 

паркінсонізму. Клінічна картина захворювання є однією з підстав 

для призначення комплексного патогенетично обгрунтованого 

лікування виявленого патологічного стану.  
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Мета роботи – дослідження впливу препарату 

«Дельтаран» на особливості перебігу експериментального 

контактного дерматиту (ЕКД) у щурів за допомогою оцінки 

вираженості запалення в ділянці аплікації біхромату калію. 

Досліди проводили з дотриманням основних вимог 

патофізіологічного експерименту. Піддослідних щурів 

сенсібілізували за допомогою 0,25% розчину біхромату калію за 

методом, наведеним детально раніше [Шандра О. О., 2012]. 

Інтенсивність запального процесу оцінювали за чотирма балами 

зміни шкіри тварин, а також вимірювали товщину шкірної 

складки. Виділяли такі групи щурів: 1 група – інтактні щури 
(контроль, n=11); 2 група – щури із аплікаціями біхромату калію 

(n=9); 3 група – щури із введенням дельтарану (50 мкг/ щура; 

n=8); 4 група – щури із аплікаціями біхромату калію та введенням 

дельтарану (n=11). 
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При застосуванні з лікувальною метою дельтарану 

сенсибілізація щурів відбувалась уповільнено порівняно з 

вдповідними значеннями в групі контролю, що підтверджується 

суттєво меншою товщиною шкірної складки (на 23%, p<0,05). 

порівняно з таким показником в контрольній групі. В щурів під 

впливом дельтарану вірогідні відмінності зберігались до кінця 

спостереження. При цьому нанесення розв’язучої дози алергену 

супроводжувалось виникненням алергічного запалення, при якому 

товщина шкірної складки була на 31% меншою від такої в групі 
контролю (P<0,05). Під впливом дельтарану в щурів відзначалися 

вірогідно менші прояви запалення шкіри як протягом періоду 

сенсибілізаціїї, так і після нанесення розв’язучої дози алергену 

(p<0,05). 

Отримані дані свідчать про те, що за умов відтворення в 

щурів ЕКД за допомогою нашкірних аплікацій біхромату калію в 

тварин відзначаються запальні реакції з боку шкіри. Застосування 

дельтарану супроводжувалось нормалізацією досліджуваних 

місцевих показників запального процесу шкіри. Отже, йдеться 

про доцільність клінічного тестування ефектів «дельтарану» для 

лікування проявів контактного дерматиту, спричненого 
сполуками хрому, на відповідних промислових виробництвах. 

 

 

УДК 615.9 

 

РОЛЬ КЛЕТОЧНОГО ТРАНСПОРТА В МЕХАНИЗМАХ 

ДЕТОКСИКАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНОСТИ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНЦЕПЦИИ) 

 

Л. М. Шафран, Е. Г. Пыхтеева 
 

Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина 

 

Актуальность темы. В связи с признанием за тяжелыми 

металлами (ТМ) роли глобальных загрязнителей окружающей 

среды, существенно возросло количество исследований по 

различным аспектам проблемы диагностики, лечения и 

профилактики  металлотоксикозов и металлопатий. Если первые 

ограничены, в основном, острыми и хроническими отравлениями, 

то вторые включают обширный перечень функциональных 
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нарушений, синдромов и заболеваний химической этиологии, в 

патогенезе которых ТМ принадлежит существенная и 

определяющая роль.  

Развитие этих видов специфической и общей патологии 

обусловлено как свойствами конкретного ТМ, его формой и 

биодоступностью, так и состоянием организма и его 

функциональных систем. Эффект от взаимодействия токсиканта 

и организма-реципиента определяется действующими дозами и 

концентрациями, путями поступления в организм, процессами 
транспорта, распределения, взаимодействием с рецепторами, 

мобилизацией адаптационных резервов, механизмов 

детоксикации и выведения ТМ из организма. Анализ данных 

литературы и результаты собственных исследований авторов 

свидетельствуют о важной (а в ряде случаев - лимитирующей) 

роли процессов транспорта в реализации токсического действия 

(прямых, опосредованных и отдаленных эффектов) и 

детоксикации ТМ. Фактический материал по многочисленным 

основным видам металлопатий изложен в огромном числе 

публикаций. Это затрудняет ориентацию исследователей и 

приводит к дублированию, снижению результативности и 
противоречивой интерпретации полученных данных. Имеет 

место настоятельная необходимость анализа опубликованных 

данных и построения на их основе обобщенных концептуальных 

моделей по основным аспектам, этапам развития и последствиям 

металлопатий. Поскольку центральным звеном их патогенеза 

является клеточный транспорт, обоснование и разработка единой 

концепции, определяющей роль этого звена токсикогенеза ТМ, 

является крайне актуальной задачей.  

Поэтому целью настоящего исследования явилось 

обобщение данных литературы и материалов собственных 

комплексных исследований по изучению экспозиции населения 
тяжелыми металлами, формированию ответных реакций с 

участием транспортных белков, в первую очередь и прежде всего, 

металлотионеина (МТ), для обоснования и разработки концепции 

клеточного транспорта ТМ, с последующим определением его 

роли в детоксикационных процессах и развитии 

металлотоксикозов и металлопатий. 

Материалы и методы. Исследования включали 

моніторинг содержания ТМ и МТ в биосредах организма у 

контингентов населения повышенного производственно и 

экологически обусловленного риска для здоровья в связи с 
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контактом с ТМ (рабочие опасных производств, дети и 

подростки, беременные женщины, больные связанные с 

металопатиямы общие заболевания). Экспериментальные 

исследования in vivo проводили на лабораторных животных 

разных видов (крысы, мыши, кролики), а также на 

альтернативных моделях in vitro Экспериментальные 

исследования in vitro проведены на модельных белковых 

растворах, суспензии эритроцитов, сегментах тонкой кишки и 

клеточных культурах гепатоцитов и фибробластов при 
экспозиции соединениями ТМ различной концентрации. 

Химико-аналитические исследования включали 

определение содержания ВМ и металлотионеина (МТ) металло 

заместительным методом с применением Cd для определения 

содержания МТ в биосубстратах, методами атомно-

абсорбционного (в т.ч. холодного пара), атомно-эмиссионного 

анализа, спектрофотометрии на приборах: спектрометр атомно-

эмиссионный ЕМАСО-200, спектрофотометры атомно-

абсорбционные Сатурн-3, AAS-3, прибор «Юлия-2М» для 

измерения содержания ртути методом атомной абсорбции 

«холодного пара» 
Результаты и заключение. Предложена концепция 

клеточного транспорта токсичных тяжелых металлов (ТТМ), 

которая охватывает систему детоксикации и формирования 

металлопатий и в организме: 

1. Транспорт металлов представляет сложную, 

высокоорганизованную систему, обеспечивающую согласованное 

протекание всех этапов пребывания металла в организме от его 

всасывания на путях поступления до элиминации при выведении. 

2. Для поступления ТМ в клетку используется 

система транспорта ЭМ, т.к. специфическая система транспорта 

ТТМ отсутствует. При разных концентрациях поступающих ТМ 
реализуются разные механизмы транспорта с участием разных 

металлотранспортных систем. Это, в частности, лежит в основе 

различий острого и хронического действия ТМ. 

3. Основными участниками процесса поступления 

ТМ в клетки являются транспортные и вспомогательные белки. 

Внутриклеточное взаимодействие белков с ТМ направлено на 

связывание, снижение биодоступности, локализацию и 

выведение токсикантов. 

4. В предотвращении токсического действия ТМ 

важная роль принадлежит ЭМ: нормальный гомеостаз последних 
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препятствует, а дисгомеостаз – способствует реализации 

токсического действия ТМ.  

5. ЭМ в клетке взаимодействуют с системой 

транспортных белков, образуют металлобелковые комплексы, 

выполняющие транспортную и регуляторную функции в части 

трансмембранного поступления, компартментализации и 

выведения ТМ из клетки.  

6. Поступлению ТМ в клетку способствуют их 

способность к ионной и молекулярной мимикрии, близость 
размеров ионных радиусов и электрохимических потенциалов с 

ЭМ. Биологическое действие ТМ на клетку (экспозиция) носит 

пороговый характер: до определенной внутриклеточной 

концентрации токсичность ТМ не проявляется благодаря, 

главным образом, достаточной металлосвязывающей емкости 

компетентных белков и высокому стехиометрическому 

соотношению концентраций ЭМ/ТМ.  

7. Компартментальная дифференциация 

концентраций ТМ в клетке носит динамический характер и 

зависит от интенсивности индуктивного синтеза транспортных 

белков и функционального состояния клетки (выполнения ею в 
данный момент тех или иных метаболических и физиологических 

функций).  

8. Включение лизосомального аппарата в процесс 

биотрансформации и выведения ТМ из клетки функционально 

связано с концентрацией металлобелковых комплексов в 

цитоплазме: стимуляция лизосомального транспорта соразмерна 

активности лизосомальных протеаз. Избыток комплекса выше 

определенного предела оказывает ингибирующее токсическое 

действие. 

9. Специфика токсического действия различных 

ТМ в значительной мере определяется биотропностью 
транспортных белков к определенным типам клеток, 

органоспецифичностью и целенаправленным их перемещением, а 

также уровнем распада соответствующих металлобелковых 

комплексов в различных типах клеток. 

Развиваемые концептуальные положения находят 

подтверждения и аргументируются собственными данными 

экспериментальных исследований и клинических наблюдений, а 

также материалами недавних публикаций по проблеме. Они  

могут стать основой концепции клеточного транспорта металлов 

и после их углубленной клинико-экспериментальной апробации 
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будут внедрены в практику диагностики, лечения (биологической 

и фармакокоррекции), а также профилактики металлотоксикозов 

и металлопатий. 
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Встановлено, що інтерферон-α (IFNα) при імунному 

ушкодженні яєчників мишей збільшує кількість ооцитів, що 

відновили мейоз та сформували перше полярне тільце. Проте 

механізм дії цитокіну за даних умов не з'ясовано.  
Нами показано, що фосфатидилінозитол-3-кіназа (PI3K) є 

ланкою однієї із сигнальних систем, яка опосередковує вплив 

IFNα на статеві клітини у інтактних мишей і в нормі задіяна у 

процесі мейозу. Тому метою роботи було дослідити залучення 

PI3K-шляху в механізм дії IFNα на мейотичне дозрівання ооцитів 

за умов імунного ушкодження яєчників, індукованого введенням 

алогенного антигену. З цією метою було використано 

специфічний інгібітор PI3K – LY294002 у концентрації 10 μМ, в 

якій він вірогідно не впливає на здатність ооцитів відновлювати 

мейоз та формувати перше полярне тільце. Встановлено, що 

введення даного інгібітора до середовища культивування, яке 
містить IFNα (100 нг/мл), нівелює стимулюючу дію IFNα і 

суттєво пригнічує мейотичне дозрівання ооцитів. Отримані 

результати свідчать про залучення PI3K-сигнальної системи у 

механізм дії  цитокіну на статеві клітини, а також дає підставу 

припустити, що при імунному ушкодження яєчників відбувається 

інактивація PI3K в ооцитах. 

Таким чином, стимулюючий ефект IFNα на здатність 

ооцитів відновлювати мейоз та формувати перше полярне тільце 

під час імунного ушкодження яєчників пов'язаний із здатністю 
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цитокіну активувати PI3K-залежний шлях, який залучений у 

мейотичне дозрівання ооцитів.  

 

 

УДК 615.34:615.9 

 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ КАК ОРГАН-

МИШЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Е. С. Шитко  

 

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» МЗ Украины 

 

Актуальность. Загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами (ТМ) приводит к их поступлению в 

организм человека и животных с питьевой водой, пищевыми 

продуктами, реже с вдыхаемым воздухом. Следовательно, 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) первым подвергается 

воздействию ТМ на этапе их поступления в организм. Несмотря 

на наличие большого числа исследований о влиянии ТМ на 
различные органы и системы органов человека и животных, 

механизмы действия ТМ на функциональное состояние ЖКТ 

изучены недостаточно полно. Ведущим механизмом 

токсического действия тяжелых металлов признается изменение 

ими активности многих ферментных систем вследствие их 

высокой активности к разным функциональным группам 

белковых молекул, нарушением пространственного строения 

активного центра и искажением его трехмерной структуры, 

аллостерическим взаимодействием, влиянием на 

активаторы/ингибиторы ферментов. Поэтому изучение процессов 

взаимодействия ТМ с пищеварительными ферментами является 
актуальной задачей профилактической токсикологии и 

физиологии пищеварения. 

Целью данной работы явилось изучение влияния ТМ на 

активность пищеварительных ферментов. 

Материалы и методы. Объектом исследования был 

выбран трипсин, т.к. он занимает ключевое положение в системе 

пищеварительных ферментов ЖКТ. Он не только участвует в 

расщеплении пищевых белков, но и активизирует все образуемые 

в поджелудочной железе проферменты (проэластазу, 

химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы А и В). В качестве 



 
132 

токсичных металлов были выбраны свинец и кадмий, т.к. они 

относятся к глобальным загрязнителям окружающей среды, а 

также обладают разной токсикодинамикой. 

Белые нелинейные крысы-самцы весом 250-300 г были 

поделены на 3 группы. 1 группе (интактной) однократно 

внутрибрюшинно (в/б) вводили 0,5 мл физраствора. 2 группе - 

хлорид кадмия, 1/10 LD50 по металлу (0,2 мг/кг), 0,5 мл. 3 группе 

- ацетат свинца, 1/10 LD50 по металлу (20 мг/кг), 0,5 мл. 

Животные имели свободный доступ к пище и питьевой воде. 
Через 4 суток их выводили из эксперимента с соблюдением 

правил биоэтики, выделяли и подготавливали сегменты 

двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой кишки 

путем последовательного смывания энзимов раствором Рингера 

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

Протеолитическую активность трипсина (ПАтр.) определяли в 

трех фракциях – полостной, пристеночной, гомогенате стенке 

модифицированным методом Вовчук С.В., в качестве субстрата 

использовали 1% раствор протамина сульфата, оптическую 

плотность аргинина (продукта гидролиза протамина) определяли 

на спектрофотометре Apel PD-303UY, Япония. 
Результаты. При экспозиции кадмием (Таблица 1) 

наблюдалось снижение ПАтр. в полостной фракции во всех 

отделах; в пристеночной происходило повышение активности в  

 

Таблица 1 

Изменение протеолитической активности трипсина в 

разных фракциях отделов кишечника при однократном введении 

в/б 1/10 LD50 хлорида кадмия 

Фракция 

Отношение ПАтр. во 2 группе (хлорид 

кадмия) по отношению к контролю (100-

(ПАтр. Cd /ПАтр.к.)*100), % 

Отдел кишечника 

12-

перстная 

Тощая Подвздошная Толстая 

Полостная 23,2 16,8 55,2 0,42 

Пристеночная -200,0 27,5 77,9 -1586,0 

Гомогенат -1341,1 -54,6 58,1 85,4 

«-» - увеличение ПАтр. по отношению к контролю 
«+» - уменьшение ПАтр. по отношению к контролю 
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12-персной кишке, потом уменьшение в тощей и подвздошной и 

опять увеличение в толстой; в гомогенате стенки – увеличение и 

постепенное снижение активности вдоль движения пищевого 

комка. Повышение ПАтр. при кадмиевой интоксикации можно 

объяснить ингибирующей способностью ионов кадмия по 

отношению к альфа-1-антитрипсину, который является 

ингибитором трипсина. 

При экспозиции ацетатом свинца наблюдалось 

постепенное уменьшение ПАтр. во всех отделах кишечниках, во 
всех фракциях (Таблица 2). 

Таблица 2 

Изменение протеолитической активности трипсина в 

разных фракциях отделов кишечника при однократном введении 

в/б 1/10 LD50 ацетата свинца 

Фракция 

Отношение ПАтр. в 3 группе (ацетат свинца) 

по отношению к контролю(100-(ПАтр. Pb 

/ПАтр.к.)*100), % 

Отдел кишечника 

12-

перстная 

Тощая Подвздошная Толстая 

Полостная 72,2 80,7 30,4 67,9 

Пристеночная 49,8 65,7 73,9 100,0 

Гомогенат 17,5 59,8 100,0 100,0 

«+» - уменьшение ПАтр. по отношению к контролю 

 

Выводы. 1) ЖКТ является органом-мишенью ТМ. 

2) Соединения свинца и кадмия по-разному влияют на 
протеолитическую активность трипсина (ПАтр.) в кишечнике 

крыс: 

- Свинец угнетает ПАтр. в разных отделах кишечника во 

всех выделенных фракциях (полостной, пристеночной, 

гомогенате стенки). 

- Кадмий вызывает незначительное ингибирование 

активности трипсина в полостной фракции, при этом в 

пристеночной и гомогенате стенки происходит увеличение 

ПАтр., т.е. происходит нарушение пристеночного пищеварения. 

3) Полостная и пристеночная составляющие ПА в 

кишечнике характеризуются существенными различиями в 
физиологических условиях, что накладывает отпечаток на 
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патогенетические особенности кишечного металлотоксикоза при 

экспозиции свинцом и кадмием. 

 

 

УДК 616.12 

 

ОМЕГА-3 ПНЖК МОДУЛЮЮТЬ ЕКСПРЕСІЮ БІЛКА 

КАВЕОЛІНУ-1 ПРИ ПОШКОДЖЕННІ МІОКАРДА 

РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ 

 

А. М. Шиш, С. Б. Французова, О. О. Мойбенко  

 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ  

 

Білок кавеолін-1 (Cav-1) бере участь у регуляції 

сигнальних процесів клітини, слугує будівельним матеріалом, 

відповідає за регуляцію проліферації та росту клітин, виступає 

пухлинним супресором. Роль кавеолінів ще вивчена недостатньо, 

хоча припускають, що Cav-1 відіграє важливу функцію у 

кардіопротекції. Відомо, що омега-3 поліненасичені жирні 
кислоти (ω-3 ПНЖК) мають добре виражені кардіпротективні 

властивості. Мета роботи – дослідити вплив омега-3 ПНЖК на 

зміни експресії білка Cav-1 за умов ішемії-реперфузії міокарда та 

при старінні.  

Для експериментів тварини були розподілені на 2 групи: 1) 

контрольні; 2) тварини, що попередньо отримували препарат -3 

ПНЖК (0,1мл на 100г маси щура, 4 тиж). Ізольовані серця щурів 

перфузували за методом Лангендорфа (ішемія - 20 хв., реперфузія 

- 40 хв.). Експресію Cav-1 визначали методом Western-blotting 

аналізу.  

Результати проведених нами досліджень свідчать, що 

застосування -3 ПНЖК призводить до вірогідного зростання 

експресії білка Cav-1 в аорті на 23,8% порівняно з контролем. 

Показано, що в серцях після ішемії-реперфузії рівень Сav-1 
знижується на 52,32% порівняно з контрольною групою, тоді як 

попереднє застосування ω-3 ПНЖК за цих умов призводить до 

підвищення синтезу Сav-1 на 83,7%. Також відмічено, що рівень 

білка у старих тварин був нижчим ніж у молодих. Вперше 

показано, що ω-3 ПНЖК відновлюють рівень білка Сav-1 в 

міокарді старих щурів порівняно з контролем. Таким чином, ω-3 

ПНЖК стимулюють експресію білка, як за умов ішемії-
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реперфузії, так і при старінні, що доповнює уявлення про 

механізми їх кардіопротекторного впливу.  

 

 

УДК 616-092 

 

ЗАВИСИМОСТЬ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ И 

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ КОЛИЧЕСТВА  

СD4 Т-ЛИМФОЦИТОВ 

 

В. В. Шухтин, И. Н. Шухтина 

 

ГП Украинский научно-исследовательский институт  

медицины транспорта 

Одесский национальный медицинский университет 

 

Эпидемия СПИДа на территории Украины в настоящее 

время не потеряла актуальность. Практически у всех ВИЧ-

инфицированных возникают поражения кожи или слизистых, 
которые развиваются на фоне прогрессирующего уменьшения 

клона СD4 Т-хелперов. 

Спектр поражения кожи и слизистых оболочек при ВИЧ-

инфекции чрезвычайно широкий, условно он подразделяется на 

три основные группы: 

1. Инфекционные дерматозы (вирусные, бактериальные, 

грибковые, протозойные) 

2. Неинфекционные дерматозы (сосудистые поражения 

кожи, папуло-сквамозные дерматозы, другие) 

3. Неопластические поражения кожи (саркома Капоши, 

спиноцеллюлярные эпителиомы, В-клеточные формы) 
Изучение этих вопросов является чрезвычайно важным как 

в плане ранней диагностической настороженности, раннего 

диагностического обследования пациентов при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию, так в диагностике и лечении более поздних 

периодов заболевания. Необходимо изучить зависимость 

характер и течение дерматозов у больных СПИДом от состояния 

иммунодепрессии СD4 Т-лимфоцитов. 

Нами обследовано 220 человек в ОЦПБ СПИДом со 

сроком заболевания от 5 до 10 лет, кожные заболевания были 

отмечены у 192 чел. Помимо общеклинических, при 
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необходимости инструментальных исследований, применяли 

серологический тест на ВИЧ-инфекцию, Т-систему иммунитета 

определяли с использованием моноклональных антител. 

Целью исследования - выявление специфических 

особенностей кожно-слизистых в динамике СПИДа в 

зависимости от уровня СD4 Т-лимфоцитов. 

 
 

У всех больных на разных стадиях СПИДа число CD4 Т-

лимфоцитов не превышало 500/мкл. 
При уровне CD4 Т-лимфоцитов 500—400 /мкл крови чаще 

встречались лимфоаденопатии, бактериальные и грибковые 

поражения кожи (51 чел.). 

При уровне CD4 Т-лимфоцитов 400—300 /мкл крови чаще 

встречались саркома Капоши, опоясывающий лишай, волосатая 

лейкоплакия (39 чел.).  

При уровне CD4 Т-лимфоцитов 300—200 /мкл крови чаще 

встречались кандидоз (ротовой полости, влагалища), простой 

герпес, бактериальные инфекции (34 чел.). 

При уровне CD4 Т-лимфоцитов 200—100 /мкл крови чаще 

встречались пневмоцисты, криптококкоз, гистоплазмоз, 

токсоплазмоз, грибковые инфекции (42 чел.). 
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При уровне CD4 Т-лимфоцитов 100—50 /мкл крови чаще 

встречались лимфома, цитомегаловирус; комплекс M.avium (26 

чел.).  

В зависимости от уровня CD4 и срока заболевания можно 

определить высокий риск развития различных клинических 

состояний. Они приобретали генерализованный характер и 

отличались упорным рецидивирующим течением. Туберкулез, 

саркома Капоши, и неходжинская лимфома могут появится в 

любое время, но чаще всего это происходит при уменьшении 
количества CD4 ниже 400/ для туберкулеза и саркома Капоши и 

50/мкл для неходжинской лимфомы. 

 

 

УДК 616.89 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 

ДИЗРЕГУЛЯТОРНИХ СТАНІВ У ОПЕРАТОРІВ 

ТРАНСПОРТУ 

 

Л. І. Щуліпенко, О. В. Горша  
 

ДП «Український НДІ медицини транспорту», м. Одеса 

 

Однією з важливих тенденцій сучасної медицини є 

активізація досліджень в області «медицини здорової людини», 

включаючи аналіз негативного впливу чинників виробничого 

середовища на функціональний стан і професійне здоров'я різних 

контингентів, вивчення проблем адаптації організму, формування 

проміжних функціональних станів різних фахівців.  

Розробка принципів і методів діагностики 

дизрегуляторних  станів, як універсального преморбіду, а в 
професії з високою напруженістю праці – незалежного чинника 

розвитку захворювань і пароксизмальних станів – є важливою 

медико-соціальною проблемою. 

Вивчення патогенетичних закономірностей регуляції 

життєдіяльності є необхідною базою для ранньої діагностики і 

своєчасної коригуючої терапії, в той же час, особливості 

дизрегуляторних порушень вивчені недостатньо. Дослідження 

патогенетичних особливостей дизрегуляторних порушень 

полягає у вивченні механізмів, які лежать в основі цілісності 

організму і його зв'язків з навколишнім середовищем. Серед ряду 
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об'єктивних параметрів дизрегуляціїї виділяють порушення 

вегетативного гомеостазу, біохімічної та клітинної ланки нейро-

гуморальної регуляції. 

Плановане нами дослідження є продовженням даного 

наукового напрямку, започаткованого роботами співробітників 

УкрНДІ медицини транспорту. Уточнення, додатковий 

статистичний аналіз (методи варіаційної і багатомірної 

статистики, засоби рішення системно-класифікаційних задач, 

математичні засоби побудови моделей) і систематизація 
патогенетичних механізмів дизрегуляторних станів, що 

вивчалися раніше, дозволить створити класифікацію, моделі 

розпізнавання і подальшого розвитку регуляторних розладів у 

операторів транспорту, і тим самим об'єктивізувати  оцінку 

резервів їх здоров'я і професійної адаптації. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НАТРИЯ НУКЛЕИНАТА НА 

КОСТНОМОЗГОВОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ ПРИ ВТОРИЧНО-

ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ 

 

А. Н. Шевченко, Л. И. Коваленко, В. М.Тверезовский  

 

Харьковский национальный медицинский университет  

(кафедра патологической физиологии, г. Харьков, Украина) 

 

Актуальность.  Воспаление является центральной 

проблемой медицины. Особое значение имеет вторично 

хроническое воспаление – результат перехода острого 

воспаления в хроническое. Существенный интерес в качестве 

перспективного средства для профилактики и лечения 

хронического воспаления представляет натрия нуклеинат – 
иммуностимулятор, обладающий широким спектром 

биологической активности. В том числе он стимулирует 

деятельность костного мозга, активирует лейкопоэз. В то же 

время возможность применения натрия нуклеината для 

профилактики хронического воспаления не изучалась. 

Целью исследования явилось изучение влияния натрия 

нуклеината на центральное звено системы крови – 

костномозговое кроветворение – при вторично-хроническом 

воспалении. 
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Материалы и методы. Вторично хроническое воспаление 

у 132 крыс-самцов линии Вистар массой 180-200 г вызывали 

подкожным введением в область бедра 10мг λ-карагинена 

(«Sigma», США). Натрия нуклеинат вводили под кожу спины в 

дозе 12 мг ежедневно в течение всего эксперимента. Животных 

забивали декапитацией под наркозом на 6-й час, 1-е, 2-е, 3-и, 5-е, 

7-е, 10-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки воспаления. Состояние 

костномозгового кроветворения определяли в костном мозге 

бедра. Исследовали общее количество кариоцитов (ОКК) и 
клеточный состав костного мозга. Подсчитывали относительное 

количество бластных клеток, зрелых и незрелых нейтрофильных 

гранулоцитов, эозинофилов, моноцитов, лимфоцитов и 

эритроидных клеток. Производили перерасчет процентного 

содержания клеток на их абсолютное количество на основании 

ОКК. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

проведенного исследования установлено, что при воспалении на 

фоне применения натрия нуклеината, по сравнению с 

естественным течением процесса, ОКК в ранние сроки несколько 
выше, а в более поздние сроки – достоверно ниже. Кроме того, в 

то время как при естественном течении воспаления ОКК 

достоверно увеличивается по сравнению с исходным на 

протяжении всего исследования (до 28-х суток), при воспалении 

на фоне применения натрия нуклеината – только до 14-х суток. 

Также, при воспалении на фоне применения натрия нуклеината 

по сравнению с естественным его течением активация 

моноцитопоэза в ранние сроки выражена больше, а в более 

поздние сроки – меньше. Последнее связано с уменьшением 

хронизации воспаления. В целом, при воспалении на фоне 

применения натрия нуклеината по сравнению с естественным 
течением процесса в ранние сроки происходит большее 

вымывание клеток из костного мозга в кровь, более выраженная 

активация гемопоэза, а в более поздние сроки, соответствующие 

периоду хронизации воспаления, – меньшая активация гемопоэза.  

Таким образом, применение натрия нуклеината приводит к 

снижению хронизации воспаления за счет большей активации 

гемопоэза и, следовательно, поступления лейкоцитов в кровь и 

очаг в ранние сроки воспаления. 
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