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Дозозалежні ефекти на периферійну кров та систему імунітету гама-складовою
опромінення у персоналу обекту "Укриття"

О.Ф.Сенюк, П.Д.Тарасенко, І.В.Булгакова, В.О.Ковальов

МНТЦ "Укриття" НАН України, ІМБіГ НАН України

Досліджували вплив на периферійну кров та систему імунітету зовнішнього
опромінення, що отримує персонал Об'єкту "Укриття" впродовж робочої зміни в залежності
від дози. Всього проаналізовано результати спостереження 23 робочих бригад, у яких
працювали від трьох до семи чоловік. Отримані дози зовнішнього опромінення коливались у
широких межах 0,02 до 1,0 Бера, але не перевищували верхньої допустимої для
спецперсоналу межі в атомній енергетиці.

Виявили, що дози зовнішнього опромінення, близькі до 1,0 Бера, вже викликають
відчутні флуктуації у функціональному стані клітин периферійної крові, які приймають
участь у реалізації загальнозапальної реакції та імунної відповіді. Внаслідок дії цих доз гама-
опромінення спостерігали значний тимчасовий викид із депо різних формених елементів
білої крові, внаслідок чого в 1,5-1,9 разів зростала у циркуляції загальна кількість
лейкоцитів, переважно за рахунок клітин гранулоцитарного та моноцитарного ряду. При
цьому суттєва деформація передіснуючого балансу різних видів лейкоцитів відбувалась за
рахунок значного викиду паличко-ядерних нейтрофілів, а відносна кількість лімфоцитів та
еозинофів проявляла тенденцію до зменшення.

Вказані абсолютні кількісні зміни у представництві циркулюючих фагоцитарних
клітин асоціювались з активацією їх внутріклітинних ферментативних систем, що
відповідають за "дихальний вибух".

Встановили, що одночасно серед лімфоцитів зростає частка клітин, що експресують
поверхневі рецепторні комплекси до ендогенних антигенів, представлених на власних
червонокрівцях. Кількість цих комплексів in vitro зростає у присутності тканинно-
специфічних поліантигенів. Слід особливо наголосити, що попереднє уживання комплексу
імунотропних чинників, що здатні тамувати імунне запалення, до складу яких входить
інтерферон, сприяє нівелюванню молекулярних і клітинних ознак загальнозапальної та
аутоімунної реакції. Отримані результати можуть стати основою для створення принципово
нових методів захисту персоналу Об'єкту "Укриття" від сукупної дії інтенсивних радіаційних
полів та дискомфортних умов праці.
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Впровадження в промислове виробництво установки для отримання свіжезаморожених
зрізів біологічних тканин

А.В.Мостицький, О.О.Побірчий, О.Д.Прокопенко, В.І.Тихонов

У роботі наведені результати дослідно-конструкторської роботи по розробці
установки для здійснення порізки свіжезаморожених зрізів тканин. Установка забезпечує
експрес-діагностику онкологічних захворювань та запальних процесів у інтеропераційгіих
умовах.

До основних переваг розробленої установки відносяться висока точність мікроподачі,
компактність мікротому, можливість автоматичної порізки тканин (одиничні та серійні
зрізи), висока ефективність та економічність холодильної системи.

Апарат дозволяє отримувати зрізи товщиною від 1 до 26 мкм. За своїм науково-
технічним рівнем розробка відповідає кращим зарубіжним аналогам. Установка створена
вперше на Україні і аналогів в країнах СНД не має.

В ході розробки проведено дослідження патентної і науково-технічної інформації, в
результаті чого були визначені технічні вимоги до установки і вибрані основні напрямки
розробки.
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Проведені розрахунки, виготовлені і випробувані макети основних вузлів приладу
дозволили визначити відповідність основних технічних характеристик вимогам технічного
завдання.

Розроблено дізайн-проект і повний комплект конструкторської документації, у
відповідності з якими виготовлені дослідні зразки установки.

Дослідні зразки пред'явлені міжвідомчій комісії і успішно пройшли повний цикл
технічних і медичних випробувань. За результатами виготовлення і випробувань
відкоректовано конструкторську документацію з присвоєнням літери "01".

Матеріали даної розробки передані в Комітет з нової медичної техніки Мінздрава
України для отримання дозволу на клінічну практику і серійне виробництво (регістраційне
посвідчення № 241/96 від 01.03'96р.).

Відкоректований комплект конструкторської документації і дослідний зразок як
еталон передані на виробництво для підготовки промислового освоєння виробу.

На етані підготовки промислового виробництва розроблена технологічна документація
па установку, розроблені, виготовлені і випробувані робочі місця, обладнання і стенди для
випуску установчої партія мікротомів-кріостатів.

Забезпечення медичних закладів створеним апаратом (на сьогодні 10%) дозволить
суттєво поліпшити якість діагностики і лікування захворювань онкологічного характеру, що
надзвичайно важливо при медичному обслуговуванню населення, що постраждало від
наслідків аварії на ЧАЕС. Щорічний прибуток від реалізації зразків установки складе більше
200 000 гри.
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Вплив наслідків Чорнобильської аварії на заживлення переломів та розробка засобів їх
лікування у осіб, що підпали під вплив малих доз радіації

М.Л.Апкін, О.В.Глоба, Є.В.Корбут

Науково-практнчпе об'єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф,
НДІ перспективних технологій НТУУ "КШ"

Для жителів України, що підпали під вплив малих доз радіації, проблема лікування
травм стає особливо складною внаслідок збільшення кількості ускладнень після травм. При
цьому спостерігається сповільнена консолідація переломів, збільшення числа ускладнень
після хірургічного лікування, виникнення синдрому взаємного обтяження.

Вплив малих доз опромінювання на організм людини та па заживлення переломів
залишається не досить вивченим, актуальним та своєчасним.

При вивченні імунологічного статусу у хворих, які підпали під радіаційний вплив в
дозах 0.25-1 Гр знайдено зміни показників імунної реактивності організму, Т-клітинний
дефіцит,існує тенденція до змін співвідношення імунпо-регуляторних субпопуляцій Т-
лімфоцитів в бік зростання коефіцієнту Тх\Тс, схильність гіперпродукції антитіл
імуноглобулінової природи з розвитком аутоімунних реакцій, кількісне збільшення одного
або декількох класів імуноглобулинів на фоні підвищеного вмісту В лімфоцитів.

У зв'язку з докладеною вище метою нашого дослідження є вивчення особливостей
перебігу травм опорно-рухового апарату у осіб, що підпали під вплив малих доз радіації в
результаті аварії на ЧАЕС, дослідження дії нових препаратів в комплексному лікуванні
пацієнтів, модернізування системи лікування переломів на основі стандартизації та
уніфікації методів і технічних засобів для швидкого відновлення працездатності та зниження
кількості пеблагопрнємпих наслідків травм, розробити нові інструменти її імплантати,
організація виробництва сучасного інструментарію, апаратів та фіксаторів, створення школи
сучасного остеоспптезу та управління сучасним станом лікуванням переломів.

Остеосиптез сам по собі не є біологічним методом, так як при хірургічному втручанні,
як правило, оголяється кістка, що веде до порушення біології, хоча пристосування
остеоспптезу завдяки стабілізації й репозиції має важливі біологічні передумови. Термін
"біологічний остеосинтез" вказує на тс, що метод залежить від біологічної реакції кістки.
Біологічний остеосинтез слід відрізняти від традиційного, при якому для досягнення
ідеальної репозиції та бездоганної фіксації жертвують м'якими тканинами, порушуючи
васкулярпзацію кістки. Все частіше в даний час термін "біологічний остеоспнтез", що
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