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(элементом) и ее прототипом возникает резонанс -  постоянный информационный обмен 
автоматически корректирует свойства системы. Биоформа элементов тканей головного, 
спинного и костного мозга, других органов экспериментальных животных, обладала 
увеличением объема информационной плотности, производила (по возможности) 
корреляцию функциональных систем таким образом, чтобы каждая ее часть имела как 
можно меньше отклонений от нормальных физиологических процессов (компенсаторное 
приспособление), стремилась в конечном итоге к межуровневой гармонии и 
внутриструктурной упорядоченности и фазовой когерентности (на примере характера 
электрической активности биоизлучений различных образований головного мозга). Эти 
явления рассматриваем как матрицу гармонии физиологических процессов.

Изучая схемы физического взаимодействия биоформ и моделируя их путем 
математических расчетов, графического и топографического изображения формы (схемы) 
взаимодействия (по теореме Ферма или другим способом) можно строить матрицы 
гармонии и с помощью спина переносить их на матрицу живой материи. Последняя будет 
слепо копировать внесенную матрицу извне, корректируя физиологические процессы, 
управлять ими. А это уже - практическая возможность целенаправленного действия, 
нового поля деятельности медицины для сохранения здоровья человека.
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Неодмінною умовою нормальної життєдіяльності організму і збереження самого 
життя є підтримка постійності внутрішнього середовища, або гомеостазу. Гомеостаз 
проявляється підтримкою фізіологічних, біохімічних, біоелектричних і інших параметрів 
організму на постійному рівні з мінімальними допустимими відхиленнями. Таким чином, 
стрес -  це стан порушеного гомеостазу, а стресори -  це чинники, що викликають 
порушення гомеостазу. На стресори організм відповідає стрес-реакцією, тобто адаптивним 
процесом, який направлений на відновлення гомеостазу і збереження нормальної 
життєдіяльності.

При різноманітних стресорних впливах неінфекційної природи -  крововтрата, 
фізичне навантаження, вагітність і пологи, знижений барометричний тиск, іммобілізація -  
організм реагує стереотипною реакцією, що полягає в розвитку нейтрофільного 
лейкоцитозу, обумовленого активацією гранулоцитопоезу, зменшенням числа лізосом і 
лізосомальних катіонних білків у нейтрофільних лейкоцитах. Встановлено, що 
лізосомальні ферменти беруть участь у регуляції найважливіших гомеостатичних 
метаболічних систем організму, залежних від фактора Хагемана.

Таким чином, була обгрунтована гіпотеза про біологічне значення нейтрофільного 
лейкоцитозу при дії стресорів неінфекційної природи.

При дії на організм неінфскційних стресорів через периферичні альфа- і бета- 
адренорецептори симпатична нервова система бере участь у розвитку нейтрофільного



лейкоцитозу, а також визначає функціональний стан лізосомального апарату нейтрофілів. 
Встановлено роль гормонів універсальних стрес-реалізуючих систем організму -  
гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної і гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної, а також 
інсуліну в ендокринній регуляції активності лізосомального апарату нейтрофілів. Була 
встановлена залежність імунореактивності організму від функціонального стану 
лізосомального апарату нейтрофільних лейкоцитів. У свою чергу, як імунодепресія, так і 
імуностимуляція організму при стрес-реакції істотно змінюють активність не тільки 
лізосомального апарату нейтрофілів, але й найважливіших гомеостатичних метаболічних 
систем, активність яких визначається лізосомальними ферментами нейтрофільних 
лейкоцитів.

У процесі дослідження ролі лізосомальних ферментів нейтрофілів у стрес-реакціях 
було встановлене порушення гемостазу, характерне для ДВЗ-синдрому. Модельні 
експерименти по відтворенню ДВЗ-синдрому підтвердили участь лізосомальних ферментів 
нейтрофілів у його формуванні.

Таким чином, у нашій лабораторії вперше була доведена роль нейтрофільних 
лейкоцитів, і зокрема їх лізосомальних ферментів, у гуморальній регуляції метаболічних 
систем при розвитку стрес-реакції.
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Вивчення змін імунологічних показників у населення, яке мешкає в різних 
екологічних умовах, є актуальною проблемою як з теоретичної, так і з практичної точки 
зору профілактичної медицини, оскільки отримані дані дозволяють розкрити механізми 
взаємодії організму з навколишнім середовищем та виявити його адаптаційно-пристосовчі 
можливості в умовах зростаючого антропогенного навантаження. Поглиблення знань у 
цьому напрямку дадуть змогу удосконалити донозологічну діагностику та своєчасно 
розробити і провести профілактичні заходи, спрямовані на збереження здоров’я населення.

Аналіз та підсумок імунологічного обстеження 597 дітей, які мешкають в районах 
м. Києва з різним ступенем забруднення довкілля, дозволили встановити, що характер 
зрушень в окремих ланках імунної системи дитячого населення залежить від якісного та 
кількісного складу (частота перевищень середньодобових ГДК, перевищення максимально 
разових ГДК) антропогенного забруднення території.

На підставі даної оцінки характеру та глибини порушень в імунній системі 
організму було проранжовано райони за ступенем можливих несприятливих наслідків для 
здоров’я. Представлений підхід до ранжування районів за ступенем наростання змін в 
імунному статусі населення з урахуванням даних епідемічних досліджень та впливу 
факторів навколишнього середовища дозволить скласти уявлення про можливий внесок 
екологічних умов у формуванні імунного статусу організму.
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