
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 2 (20), 2010 г.

138

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #2 (20), 2010

ческие и экспериментальные аспек�
ты / С.П. Алехина, Т.Г. Щербатюк – Н.
Новгород: Изд�во «Литера», 2003. –
240 с.

Резюме

СОВМЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОЗОНОТЕРАПИИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗА В

НЕЙРОИНФЕКТОЛОГИИ

Саенко Т.Е., Борщов С.П., Шейман
Б.С., Осачая О.И., Боярская А.М.

У пациентов с инфекционно воспа�
лительными поражениями нервной сис�
темы на фоне герпесвирусной инфекции
с помощью метода комплексной токсико�
метрии изучены динамика показателей
ендотоксикоза при проведении комплек�
сного лечения с использованием озоно�
терапии и плазмафереза. Сделаны пред�
варительные выводы относительно де�
токсикационных эффектов этой терапии
у больных с нейроинфекциями.

Ключевые слова: нейроинфекции, эн�
дотоксикоз, токсикометрические пара�
метры, озонотерапия, плазмаферез.

Summary

COMPLEX USE OF OZONOTHERAPY AND
PLASMAPHERESIS IN
NEUROINFECTOLOGY

Sayenko T., Borshchov S., Sheiman B.,
Osachaya O., Boyarska A.

The endotoxicosis indices dynamics
before and after the complex treatment
procedures including ozonotherapy and
plasmapheresis for the patients with the
infectious and inflammatory disorders of
nervous system with the background of
herpes virus infection were analyzed via the
complex toxicometry method. The
preliminary conclusions about the detoxic
effects of this therapy for patients with
neuroinfections were made.

Keywords: neuroinfection, endotoxicosis,
toxicometryс parameters, ozonotherapy,
plasmapheresis.
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Вступ

В умовах щоденного впливу на
організм людини численних токсичних
чинників навколишнього середовища
актуальним є удосконалення діагнос�
тичних заходів, у тому числі таких, які
дозволяють реєструвати донозологічні
порушення оптимального стану гомео�
статичної функції та здатності до адап�

тації. Будь�який зсув динамічної рівно�
ваги внутрішнього середовища органі�
зму, викликаний дією хімічних пато�
генів, призводить до порушень  зв’язку
компонентів сироватки крові, яка є
складним біоколоїдом [2], тому визна�
чення метаболічної активності цього
біоматеріалу є інформативним спосо�
бом оцінки характеру впливу ксенобіо�
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тиків на великі контингенти населення,
що контактує зі шкідливими факторами
навколишнього середовища або під час
планових медичних оглядів.

Аналіз наукової літератури виявив,
що інтегративні біофізичні методи дос�
ліджень метаболічних процесів в
організмі, до яких відноситься біохемі�
люмінесценція (БХЛ) та фосфоресцен�
ція (ФР), майже не використовуються у
профілактичній медицині [1, 4]. Метою
розробки способів була можливість
доклінічної діагностики прихованої
інтоксикації організму та визначення
сенсибілізуючих властивостей ксенобі�
отиків шляхом оцінки впливу агресив�
них чинників та їх метаболітів на ліпідні
і білкові компоненти сироватки крові,
стан яких віддзеркалює активність
вільнорадикального окиснення (ВРО) та
процесів перекисного окиснення ліпідів
(ПОЛ) [1].

Матеріали та методи

Метаболічну активність сироватки
крові оцінювали, реєструючи інтен�
сивність спалаху індукованої БХЛ, кіне�
тику реакції та показники інтенсифікації
фосфоресценції зразку сироватки
крові, після чого порівнювали отримані
результати з контрольними значення�
ми. Досліджували зразки сироватки
крові 156 працівників шкідливих вироб�
ництв, які контактують з різними найме�
нуваннями складних органічних сумі�
шей на основі поліетиленгліколів, вико�
ристовували вітчизняний біохемілюмі�
нометр БХЛМЦ 1�01, фіксували показ�
ники спонтанної та індукованої Н
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сироватки крові обстежуваних. Для оц�
інки ФР використовували люмінесцен�
тний комплекс, який складається з фос�
фороскопу, ртутної лампи, яка генерує
світло оптичного діапазону та спектро�
фотометру (СФ�4) [3]. Динаміку мета�
болічної активності сироватки крові
оцінювали, реєструючи інтенсивність
світіння зразків на різних хвилях збуд�
ження, так як інтенсифікація процесу
відбувається при наявності молекул
білків та ліпопротеїдів у триплетному

стані, які висвітлюють фотон енергії при
падінні збудження у відсутності світла
оптичного діапазону [3]. Контролем
були зразки сироватки крові робітників
інженерно�технічної групи, які не мали
контакту з органічними сумішами, вим�
ірювання проводили з використанням
лічильнику СБС�2. Для визначення на�
явності у досліджуваних речовин сенси�
білізуючих властивостей використову�
вали дані щодо постійних для кожної
тканини (у тому числі, імунокомпетент�
них клітин), рівнів спонтанного над
слабкого світіння, які приймалися за
контрольні значення [4].

Результати та їх обговорення

Встановлено, що показники фос�
форесценції сироватки крові праців�
ників виробництва були вірогідно вище
контрольних значень, що обумовлене
підвищенням метаболічної активності
сироватки крові ( наявністю білків та
ліпопротеїдів у конформаційному стані)
[5]. Отримані дані добре співвідносять�
ся з результатами БХЛ, показники якої
у групах робітників перевищували кон�
трольні у середньому на 515�719 імп/с
та характеризувалися більш крутою і
високою амплітудою першого підйому
хемілюмінесценції. Хемілюмінограми
групи ІТР мали більш повільне та невиз�
начене підвищення спалаху і наявність
другої амплітуди, що обумовлене акти�
вацією захисних гомеостатичних ме�
ханізмів у відповідь на компенсоване
навантаження ксенобіотиками. У той же
час, неспецифічне підвищення метабо�
лічної активності сироватки крові у при�
сутності агресивних хімічних чинників
супроводжує декомпенсацію адаптацій�
них механізмів [2]. Дослідженням алер�
генних властивостей органічних сумі�
шей з використанням інтегративних біо�
фізичних методів встановлено чітку за�
лежність ступеню сенсибілізації від ста�
жу роботи на даному підприємстві (12�
31 роки), у той час як рівні БХЛ праців�
ників, які не мали постійного контакту з
речовинами, майже не відрізнялися від
контрольних.
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Висновки

Таким чином, визначення метабо�
лічної активності сироватки крові за до�
помогою біофізичних методів є інфор�
мативним, простим у виконанні та точ�
ним способом, що може застосовувати�
ся під час обстеження великих контин�
гентів людей, які зазнають дії шкідливих
факторів навколишнього або виробни�
чого середовища.
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Резюме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ И АЛЛЕРГЕННЫХ

СВОЙСТВ КСЕНОБИОТИКОВ
ИНТЕГРАТИВНИМИ

БИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Сиренко О.В., Жуков В.И.,
Карамушко И.В., Кабарда Н.Д.

Определение метаболической ак�
тивности сыворотки крови с помощью
биофизических методов является ин�
формативным, простым в выполнении
и точным методом, который может при�
меняться во время обследования боль�
ших контингентов людей, испытываю�
щих действие вредных факторов окру�
жающей или производственной среды.

Ключевые слова:  интегральные био+
физические методы, биохемилюминес+
ценция, фосфоресценция, свободнора+
дикальное окисление, перекисное
окисление липидов, интоксикация

Summary

DETERMINATION OF THE HIDDEN
INTOXICATION AND ALLERGEN
XENOBIOTIC PROPERTIES BY

INTEGRATIV BIOPHYSICAL METHODS

Sirenko O.V., Zhukov V.I.,
Karamushko I.V., Kabarda N.D.

Determination of metabolic activity
of blood  whey by biophysical methods is
informing, simple in implementation and
accurate method. He can be used during
the inspection of large contingents of
people, for testing the harmful action of
environment and occupational factors.

Keywords:  integral biophysical methods,
biochemyluminescence, phospho�
rescence, free�radical oxidization, lipid
peroxidation, intoxication
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