
332

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 332-341.

УДК 612.8+612.821.3+331.433

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНИХ ТА

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ПРАЦЕДІЯЛЬНОСТІ

Харковлюк-Балакіна Н.В.1 , Горго Ю.П.2

1ДУ «Інститут геронтології АМН України», Київ; Україна
2Національний технічний університет України «КПІ», Київ; Україна
E-mail: kbalakine@hotbox.ru

В результаті проведення комплексної психофізіологічної діагностики функціонального стану
організму в умовах впливу лімітуючих чинників робочого середовища і використання інформаційної
оцінки психофізіологічних параметрів працездатності людей різних професійних груп були виявлені
віко-стажеві особливості прояву адаптаційних механізмів до умов трудової діяльності, які
характеризують диференційні критерії професійної адаптації людини, а саме: функціональний вік і
темп старіння людини, швидкість переробки інформації, психомоторна і розумова працездатність.
Ключевые слова: особливі умови трудової діяльності, психофізіологічні параметри працездатності,
темп старіння людини, інформаційна оцінка професійної адаптації.

ВСТУП

Однією з актуальних задач фізіології праці залишається пошук прийомів
об'єктивної оцінки і прогнозування стану психофізіологічних функцій людини від
яких залежать надійність і ефективність виконуваної роботи та працездатність,
зокрема в природних, штучно створених та екстремальних умовах працедіяльності.
У свою чергу, професійна адаптація людини лімітується динамікою
функціонального стану, природно пов’язаного з впливом різноманітних екзо- та
ендогенних факторів. У повсякденному житті такими є метеорологічні та
геліогеофізичні впливи, біоритми, фізичні та психічні навантаження, умови
трудової діяльності, соціальні чинники [1].

В цілому, функціональний стан і його показники відображають взаємодію
організму і оточуючого середовища, а також готовність до виконання професійних
функцій [2, 3]. Серед екологічних впливів, як складових елементів робочого
середовища,  лімітуючи фактори мають комплексну дію на організм людини та
передумовлюють фізіологічні механізми пристосування до умов працедіяльності.
Мікроклімат робочих приміщень є важливим гігієнічним чинником зовнішнього
середовища,  вплив якого торкається,  перш за все,  адаптаційних резервів,
опосередковано задіяних в забезпеченні працездатності людини. Численні праці
присвячені вивченню терморегуляційних механізмів та впливам коливань
зовнішньої температури на самопочуття та працездатність працюючої людини [4].
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Доведені особливості адаптації організму людини мають широкий діапазоном
толерантності до умов середовища, однак вивчення психофізіологічних механізмів
професійної адаптації до умов працедіяльності залишається актуальним.

Науковий інтерес викликає й дослідження хаотичних наднизкочастотних
коливань тиску (НКТ), що існують в природі і являють собою екологічним
фактором впливу на психофізіологічні параметри людини. Це НКТ з хаотичними
амплітудно-частотними характеристиками, в основному природного походження,
рівень яких в природі дуже змінний і, як правило, перевищує пороги чутливості
організму людини. Вони суттєво впливають на динаміку негативних психічних
процесів, втому, дезорганізують розумову та поведінкову діяльність. Не відчутність
НКТ, в поєднанні із прямими негативними впливами на психічну діяльність, робить
впливи цього природного фактора досить небезпечним. Саме цим пояснюється
зв’язок рівня хаотичних НКТ з кількістю нещасних випадків на виробництві,
дорожньо-транспортних пригод, самогубств, тяжких правопорушень, що був
знайдений при співставленні рівня НКТ із статистикою по Києву та Москві
(Горго Ю.П., 1999). Ще раніше Чижевський А.Л. (1937) знайшов тісний
кореляційний зв’язок між рівнем активності Сонця та збільшенням кількості
революцій, демонстрацій, війн, збройних конфліктів, терористичних актів,
катастроф, епідемій тощо. Стає дуже прозорим зв’язок між цими стихійними
проявами та НКТ [1].

На сьогоднішній день в Україні радіаційний чинник, як наслідок аварії на
ЧАЕС, також вимагає розширення спектру напрямів досліджень актуальність яких
обумовлена пошуком прогностичної оцінки функціонального стану та
працездатності людини в екстремальних умовах працедіяльності .

За підсумковими даними зарубіжних геронтологів максимальна розумова
працездатність спостерігається у віці від 35 до 45 років,  а до віку 50-60 років вона
знижується на 20-40% [5]. Аналогічні підтвердження вітчизняних науковців
доводять загальну динаміку вікової інволюції психофізіологічних функцій людини
[3, 6]. Однак, згідно численних геронтологічних праць та власних досліджень, на тлі
вікового сповільнення сенсомоторних реакції та погіршенні уваги та короткочасної
пам’яті, можливе збереження професійної працездатності й після 45 років [7]. У
контексті виявлених закономірностей російськими дослідниками (Якимович Н.В.,
2002) були розроблені дві групи вікових норм психофізіологічної діагностики для
осіб льотних професій, згідно яких для осіб до 50 років показники функціонального
стану психічних функцій нижчі, ніж для працівників віком після 50 років, що
дозволяє враховувати реальні психофізіологічні можливості професійної адаптації
пілотів старшого віку.

У рамках психофізіологічного підходу доведено, що при об'єктивно однакових
умовах діяльності кожен індивід характеризується деяким типовим для нього рівнем
активації центральної нервової системи [1, 3]. Рівень активації, як детермінанта
діяльності, залежить від індивідуально-типологічних властивостей суб'єкта,
особливостей розв'язуваної задачі та умов професійної діяльності. Цілком
достовірну інформацію про функціональний стан організму людини дають виміри
окремих фізіологічних показників, альфа-ритму електроенцефалограми, часу
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сенсомоторних реакцій на різні по силі подразники і ін. [8]. Водночас, сучасний
рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє отримання нової інформації
про предмет дослідження.

Отже, використання психофізіологічної діагностики функціонального стану
людини в реальних і екстремальних умовах трудової діяльності з метою виявлення
об’єктивних методів інформаційної оцінки професійної адаптації людини в умовах
впливу чинників робочого середовища для оптимізації його працездатності
полягало в основі завдань нашої роботи.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

До дослідження були включені наступні обстежувані віком 21-59  років:  52
оператора енергостанції, працедіяльність яких проходить в умовах переважного
нервово-емоційного напруження (група 1) та 40 працівників (сезонників)
Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, розташованій в однім із
найбільш метеорологічно активному районі Землі (група 2).

У якості контролю (група 3) були узяті результати психофізіологічної
діагностики осіб розумової праці (усього 90 осіб), зокрема наукових співробітників,
особливість працедіяльності яких полягає у творчому мисленні при помірному
напружені уваги та пам'яті та відрізняється нерівномірністю нервового напруження
при виконанні роботи. Дослідження проводили за нормативними значеннями
параметрів мікроклімату в умовах оптимального (температура приміщення,
відносна вологість, швидкість руху повітря) та допустимого рівня мікроклімату
(температура приміщення).

Аналіз віко-стажевих особливостей проводили з розподілом обстежених осіб за
двома віковими групами: першого періоду зрілого віку (21 - 35 років – жінки,  22 –
35 років – чоловіки) та другого періоду зрілого віку (35 - 54 років – жінки,  35 – 59
років – чоловіки).

Професійна діяльність моделювалася у вигляді розумового навантаження за
допомогою двох послідовних комп'ютерних тестів, які є частиною автоматичної
системи психофізіологічної діагностики операторської працездатності [9].
Психофізіологічну діагностику проводили за показниками психомоторики,
сприйняття, уваги, пам’яті, швидкості переробки інформації, розумової
працездатності .

Вегетативну регуляцію серцевого ритму в умовах професійної діяльності
вивчали за допомогою автоматизованої системи реєстрації та аналізу
кардіоінтервалів.

Інформаційну оцінку професійної адаптації людини проводили за допомогою
інформаційного підходу (Ю.П.Горго, 1986, 1994), в основі якого полягає оцінка
«організації» медико-фізіологічних даних з використанням гістограм розподілу
характеристик різних фізіологічних сигналів (зокрема кардіоритмограми,
сенсомоторних реакцій) засобом порівняння двох чи більше гістограм однієї особи,
отриманих в різних його функціональних станах. Використання ентропійних оцінок
дозволяє оцінити зовнішній вид гістограми не по суб’єктивному критерію
"звуження – розширення ”, а в цифровому виді [8].
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Для інформаційної оцінки темпу старіння обстежених використовували
методику визначення функціонального віку людини, розроблену в ДУ „Інститут
геронтології АМН України” [10]. Розрахунок показників проводився за допомогою
формули множинної лінійної регресії, де залежною перемінною виступає
календарний вік, а незалежною – ряд фізіологічних показників, підбір яких
проводився при попередньому дослідженні популяційної вибірки осіб різного віку.
Нормальному темпу старіння відповідають значення 1±0,1; уповільненому – менші
0,9, прискореному – більші 1,1.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження віко-стажевих особливостей психофізіологічного забезпечення
працездатності в умовах змін лабораторного мікроклімату передбачало вивчення
динаміки функціонального „робочого” стану наукових співробітників різного віку.
В умовах мікроклімату оптимального рівня психофізіологічні параметри
працездатності, як критерії оцінки професійної адаптації, відповідали межам вікової
норми. Однак, в групі другого періоду зрілого віку осіб з прискореним темпом
старіння було на 30%  більше,  ніж в молодшій за віком групі,  на фоні збільшення
функціонального віку над календарним, що дозволяє стверджувати про наявність
віко-стажевої тенденції до погіршення загального функціонального стану осіб після
35 років. При погіршенні мікроклімату до верхньої межі допустимого рівня
(підвищення температури повітря до 28-30ºС) спостерігалося наступне: в осіб
другого зрілого віку зниження розумової працездатності до низького рівня,
погіршення обсягу уваги на 25-30% та короткочасної пам’яті на 30-40%, на тлі
стабілізації показника надійності.

Водночас, в науковців першого зрілого віку відбувалося зниження показника
розумової працездатності до середнього рівня, погіршення уваги на 20-25%,
зниження обсягу короткочасної пам’яті на 20-25% на тлі стабілізації швидкості
переробки інформації. Аналіз даних моніторингу загального фізичного стану виявив
погіршення показників певних фізіологічних систем, зокрема серцево-судинної та
дихальної, в досліджуваних осіб обох вікових груп. У 35% жінок та 28% чоловіків
групи другого зрілого віку показники артеріального тиску були вищі 150/95
мм.рт.ст., що свідчить про наявність тенденції до патологічного відхилення у
функціональному стані системи кровообігу та може привести до небажаних
ускладнень. Оскільки особливо чутливими до перепадів температур вважаються
люди з судинними хворобами, а, серед них, хворі на гіпертонічну хворобу, виявлене
вікове зниження стресостійкості серцево-судинної системи відображує специфіку
механізму пристосування до підвищення температури повітря робочого
приміщення.

При погіршенні мікроклімату до нижньої межі допустимого рівня (зниження
температури повітря до 19-21ºС) в осіб обох вікових груп відбувалися статистично
значимі зміни показника сприйняття та уваги у бік погіршення на тлі стабілізації в
межах вікової норми показників працездатності. У осіб другого зрілого віку також
зафіксоване зниження швидкості переробки інформації на 20%. Разом з тим, за
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фізіологічною оцінкою показників функціонального віку достовірної різниці не
було виявлено, порівняно з моніторингом в умовах оптимального мікроклімату.

Таким чином, результати аналізу характеризують вікові особливості
терморегуляційних механізмів адаптації організму людини в залежності від
характеру термічних подразнень та підтверджують літературні дані стосовно того,
що холодова рецепторна система провідною системою в терморегуляції. Водночас,
результати аналізу доводять віко-стажеві особливості прояву адаптаційних
механізмів до змін умов мікроклімату, які характеризують диференційні параметри
професійної адаптації в умовах допустимого мікроклімату, а саме надійність,
продуктивність діяльності та швидкості переробки інформації.

Результати статистичного аналізу параметрів психофізіологічної діагностики
обстежуваних осіб різних професійних груп, представленого у таблиці 1, свідчать
про професійну однорідність досліджуваних груп, за відсутністю достовірних
розбіжностей психофізіологічних показників професійної адаптації.

Таблиця 1
Параметри психофізіологічної діагностики осіб різних професійних груп

Психофізіологічні параметри
працездатності людини Група 1 Група 2 Група 3

Латентний період простої зорово-
моторної реакції, мс 276±34 296±29 311±22

Надійність психомоторної діяльності, % 98,8±6,5 88,0±6,1 93,0±4,1
Латентний період складеної
психомоторної реакції, мс 981,4±112 883,4±92 783,0±76

Психомоторна працездатність, у.о. 16±4,2* 14±4,3* 23±2,4
Швидкість переробки інформації, мс 1159±104 1091±117 1002±96
Увага, % 10±1,5 13±1,5 8±0,85
Короткочасна пам’ять, % 89±7,1 78±8,3 74±5,1
Розумова працездатність, у.о. 11,1±0,9* 9,1±1,3* 14,8±0,7
Кардіоінтервали, мс 0,771±0,024 0,722±0,037 0,754±0,014

Примітка: * - p < 0,05 по відношенню до осіб групи 3 (контроль).

Однак, за параметрами психомоторної та розумової працездатності виявлено
статистично значимо менші її значення в осіб групи 1 та групи 2, порівняно з
контрольною групою 3 (табл. 1), що дало підставу використання методів
інформаційної оцінки для виявлення критеріїв професійної адаптації обстежуваних
осіб різних професійних груп (табл. 2).

За даними таблиці 2 середньостатистичні значення темпу старіння в осіб групи
2  та групи 3  відповідають межам нормального,  а в осіб групи 1  спостерігається
прискорений темп старіння, що, на наш погляд, відображає вплив специфіки
професійної діяльності операторів енергостанції на функціональні можливості
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організму. Отже, подальший етап дослідження будувався на розрахунку
інформаційних показників професійної адаптації людини, серед яких, окрім
функціонального віку та темпу старіння були виділені показники відносної
”організації ”системи переробки інформації та системи вегетативної регуляції ритму
серця (табл. 2).

Таблиця 2
Інформаційна оцінка професійної адаптації обстежуваних осіб різних

професійних груп

Примітка: * - p < 0,05 по відношенню до осіб групи 3 (контроль).

Аналіз характерного збільшення значень відносної ”організації” системи
переробки інформації та системи вегетативної регуляції ритму серця в осіб
контрольної групи виявив їх відповідність функціональному стану «зосереджена
праця» (табл. 2), відображенням якого виступали вищі, порівняно з іншими
професійними групами досліджуваних, показники рівня психомоторної та
розумової працездатності, (табл. 1) на тлі зменшення варіабельності значень
кардіоінтервалів та звуження гістограми розподілу кардіоінтервалів.

В обстежуваних групи 1 було зафіксовано статистично значимо менші значення
показника відносної ”організації” системи вегетативної регуляції ритму серця,
порівняно з групою контролю (табл. 2). Це свідчить про перехід системи
кардіорегуляції в умовах розумового навантаження у менш детермінований стан,
якому відповідає розширення гістограми масиву кардіоінтервалів, що відбувається
внаслідок недостатнього рівня адаптації обстежуваних операторів до умов
працедіяльності. Слід зауважити, що у обстежених усіх професійних груп не було
виявлено достовірної різниці за середньо-статистичними значеннями
кардіоінтервалів в процесі розумового навантаження, отже величина відносної
”організації” системи вегетативної регуляції ритму серця є чутливим кількісним
показником порівнюваного ступеня стиснення гістограми розподілу щодо її
початкового значення.

Про погіршення професійної адаптації до умовах працедіяльності, пов'язане зі
зниженням детермінізму системи переробки інформації, свідчить статистично
значимо зменшення значень показника відносної „організації” латентних періодів

Інформаційні критерії професійної
адаптації людини Група 1 Група 2 Група 3

Функціональний вік, роки 45,9±8,8 49,4±7,5 48,2±4,1

Темп старіння, у.о. 1,13±0,08 1,03±0,06 1,07±0,02

Відносна „організація” системи
переробки інформації, у.о. 0,235±0,032 0,196±0,026* 0,273±0,017

Відносна „організація” системи
вегетативної регуляції ритму серця, у.о. 0,392±0,034* 0,421±0,042 0,481±0,029
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сенсомоторних реакцій, яке було виявлено в досліджуваних осіб групи 2, порівняно
з групою контролю (табл.  2),  що відображує в сезонників наявність недостатньої
мобілізації до умов працедіяльності та пояснює зниження рівня розумової та
психомоторної працездатності (табл. 1).

Отриманий факт дав підставу для досконалого вивчення розподілу обстежених
осіб за показниками темпу старіння у межах вікових та професійних груп,
відповідно (табл. 3).

Таблиця 3
Питома частка обстежених осіб з прискореним, нормальним та

уповільненим темпом старіння в досліджуваних професійних групах

Темп старіння людини
Прискорений Нормальний УповільненийДОСЛІДЖУ-

ВАНІ
ПРОФЕСІЙНІ

ГРУПИ

Особи
першого
періоду
зрілого

віку

Особи
другого
періоду
зрілого

віку

Особи
першого
періоду
зрілого

віку

Особи
другого
періоду
зрілого

віку

Особи
першого
періоду
зрілого

віку

Особи
другого
періоду
зрілого

віку
Група 1 20% 24% 75% 72% 5% 4%

Група 2 10% 15% 81% 81% 9% 4%

Група 3 6% 9% 79% 76% 15% 15%

Аналіз даних, представлених у таблиці 3 виявив, що у переважній більшості
досліджених осіб різних професійних груп темп старіння відповідає нормальному.
Однак, характер розподілу питомої частки осіб з відповідним значенням темпу
старіння в межах кожного вікового періоду має певні віко-стажеві тенденції змін
структури оцінки функціонального віку обстежених різних професійних груп.

У досліджуваних групи 3 кількість осіб з уповільненим темпом старіння
перевищує кількість осіб з прискореним темпом старіння в 2,5 рази в групі першого
періоду зрілого віку та в 1,5  рази -  в групі другого періоду зрілого віку (табл.  3),
хоча середньостатистичне значення темпу старіння у всій групі науковців
відповідає нормальному.

У досліджуваних групи 2 виявлено зворотну тенденцію, однак в групі другого
періоду зрілого віку, тобто питома частка осіб з прискореним темпом старіння
перевищує в 4 рази частку осіб з уповільненим темпом старіння (табл. 3), що
свідчить про віко-стажеву тенденцію до погіршення професійної адаптації в
досліджуваних сезонників але середньостатистичне значення темпу старіння у
групи сезонників відповідає нормальному. Разом з тим, в досліджуваних сезонників
в умовах Антарктиди питома частка осіб з нормальним темпом старіння навіть
перевищує 80 % в обох вікових періодах, що можна пов’язати з позитивним
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впливом факторів професійного середовища на організм людини. Водночас,
моніторинг професійної адаптації протягом антарктичної експедиції у сезонних
робітників вказує на покращення наступних фізіологічних показників: артеріальний
тиск та швидкість відновлення частоти серцевих скорочень після фізичного
навантаження, що свідчить про покращення функціонального „робочого” стану та
оптимізацію професійної працездатності.

Натомість, у досліджуваних групи 1 питома частка осіб першого періоду
зрілого віку з прискореним темпом старіння перевищує у 5  разів відсоток осіб з
уповільненим темпом старіння, в осіб другого періоду зрілого віку – навіть в 6 разів
(табл.  3),  що пояснює наявність прискореного темпу старіння за
середньостатистичним показником у всій групі операторів енергостанції та
відображає вплив специфіки їх професійної діяльності на погіршення професійної
адаптації до умов середовища (табл. 2).

Проведений аналіз результатів масових досліджень осіб, працедіяльність яких
обумовлена різними умовах середовища, доводить, що негативні ефекти впливу
робочої середи особливо помітні у людей після 35  років,  а також в осіб з
підвищеним рівнем розумових, психоемоційних або робочих навантажень, в
операторів складних систем (наприклад атомних електростанцій), у військових
операторів. Отримані дані переконали нас у тому, що з метою профілактики впливу
вікового фактору на професійну адаптацію необхідним є пошук шляхів вирішення
проблеми стабілізації та оптимізації працездатності в межах вікової норми.

Психофізіологічний контроль і корекція працездатності людини в складних
операторських професіях допоможе підтримувати роботу операторів в
оптимальному стані готовності до негайних дій. Особливо важливо виявляти та
застосовувати оптимальний рівень НКТ в кабінах та салонах літаків, космічних
апаратів, підводних та надводних суден, оскільки оптимальна та нормальна
працездатність персоналу сильно залежить від цього раніше не врахованого
фактору. Застосування фактора НКТ в промисловості дозволить оптимізувати
працездатність персоналу, понизити аварійність та рівень браку. В операторській
діяльності НКТ можуть бути використані як природний стимулятор, а також для
зняття втоми і відновлення працездатності операторів. Використання комплексної
психофізіологічної діагностики та методів інформаційної оцінки адаптації людини
до умов працедіяльності та моніторинг НКТ допоможе попереджати осіб, що
знаходяться в складних умовах роботи (наприклад, водіїв, льотчиків), про
необхідність прийняття визначених захисних мір і зміну інтенсивності і
напруженості роботи. В зв'язку з цим представляється необхідним створення
спеціальних заходів корекції вікового зниження психічних функцій та оптимізації
працездатності у працівників старше 35 років.

ВИСНОВКИ

1. Психофізіологічна діагностика осіб різного віку в умовах впливу лімітуючих
факторів робочого середовища дозволила виявити вікові особливості прояву
адаптаційних механізмів до змін умов працедіяльності, які характеризують
диференційні параметри професійної адаптації, а саме функціональний вік та
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темп старіння людини, швидкість переробки інформації, психомоторна та
розумова працездатність.

2. Запропонований спосіб інформаційної оцінки форми гістограми розподілу
кардіоінтервалів та латентних періодів сенсомоторних реакцій дозволяє виявити
та кількісно оцінити критерії професійної адаптації, які відображають ознаки
дезінтегрованості основних контурів регуляторної системи організму та
характеризуються наростаючими явищами десинхронозу, порушенням
циркадіаних ритмів, погіршенням психофізіологічних функцій та
працездатності.

3. Вплив прискореного професійного старіння на звуження адаптаційних резервів
організму осіб в особливих умовах працедіяльності відображає віко-стажева
тенденція зміни структури оцінки функціонального віку обстежених: зменшення
осіб з уповільненим темпом старіння відбувається на тлі збільшення осіб з
прискореним темпом старіння.
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As a result of application of complex psychophysiological diagnostics and informative estimation of
professional adaptation of people at different age in the conditions of influence of limiting factors of working
environment, it was found out that age features of display of adaptation mechanisms to the terms of activity,
which characterize differential parameters of professional adaptation, namely functional age and rate of
senescence of man, speed of processing of information, psychomotor and mental capacity.
Keywords: special terms of activity, psychophysiological parameters of capacity, rate of senescence of man,
informative estimation of professional adaptation.
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	Горенко З.А. Влияние простагландина F2α на пигментный состав желчи крыс / З.А. Горенко, Л.С. Карбовская, С.П. Весельский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.49-56
	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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