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стинская, 2008]. Болезнь часто при правильном веде
нии является началом новой стабильной фазы в разви
тии детей.

Выводы и перспективы дальнейших 
разработок

Понимание четырехчленного строения человечес
кого существа является необходимым для правильной 
диагностики и рационального выбора лечения не толь
ко при воспалении и температурной реакции, но и при 
других заболеваниях. То, что пережито во время бо

лезни на физическом уровне, является важным для 
духовного развития. Каждая схватка с болезнью пред
ставляет собой процесс, который побуждает "Я" - орга
низацию по-новому организовать взаимодействие с 
остальными членами существа. В индивидуальности 
болезни проявляется существо конкретного человека. 
Истории болезни не похожи одну на другую, даже при 
одинаковом диагнозе. Высокое духовное развитие, ак
тивная жизненная позиция, преодоление собственно
го эгоизма - это необходимые условия профилактики 
заболеваний.
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ЧОТИРИ РІВНІ О РГА Н ІЗА Ц ІЇ ЛЮ ДИ Н И  ТА IX  ЗНАЧЕННЯ Д Л Я  БОРОТЬБИ З ЗА П А Л ЕН Н Я М  ТА СТАРІННЯМ
Кост инська Н. Є.
Резюме. В роботі обговорюється проблема чотирьохчленості лю дини, я к  визначаюча стан його здоров'я і хвороби: фізичне 
тіло, ефірне тіло, астральне тіло та "Я" - організація. Хвороба і  здоров'я - динам ічн і стани організму, що залежать від активності 
всіх складових організму. На прикладі лихоманки і склерозу, я к  полярно протилежних процесів, що мають душ евно-духовну  
природу, показана важливість знань про чотирьохчленість організму. При лихоманці п ідвищ ення температури свідчить про 
активність "Я" і конструктивному самовиявленню організму з метою зцілення. Результатом правильного супроводу хвороби  
є покращання імунітету і розвиток дитини. Хвороби у  дорослих також говорять про необхідність вирішити якісь завдання за 
допомогою активації "Я". Пригнічення температурної реакц ії і  запалення позбавляє організм можливості боротися з хворо
бою власними силами, протистояти більш серйозним захворюванням. Душ евно-духовні сили не працюють, що прискорює 
склеротичні процеси в організмі лю дини, приводить до  раку.
Ключові слова: душа, дух, тіло, "Я" - організація, запалення, склероз.

FOUR LEVELS OF HUM AN ORGANIZATION AND THEIR IM PORTANCE FOR FIGHT W ITH IN FLAM M ATIO N AND  
A G ING
Kostinskaya N. E.
Summary. In the work the problem  o f tetranomic o f a person is discussed, as a determ ining feature o f condition o f his health and  
disease: physical body, e ther agent, astral agent and "Me" - organisation. The disease and health are the dynamical conditions o f an 
organism depending on the activity o f a ll components o f our organism. The example o f fever and sclerosis, as completely opposite 
processes, that have a soul-spiritual character, shows the importance o f knowledge about the tetranomic o f organism. In the fever the 
rise o f temperature indicates the activity o f "Me" and the constructive self-expression o f an organism with the aim to recover. The 
im provem ent o f im m unity and development o f a ch ild  is the result o f r ig h t support o f disease. Diseases o f adults also say about 
necessity to solve any tasks with the help o f activation o f "Me". When the temperature reaction and inflammation are suppressed the 
organism has no chance to figh t with a disease itself, and to resist more serious diseases. Soul-spiritual strengths are inactive and it  
accelerates the sclerotic processes in the human body and leads to the cancer.
Key words: soul, spirit, body, "Me" - organisation, inflammation, sclerosis.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ЛЕГЕНЯХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ДІЄЮ  
ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
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ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" (вул.Шевченка, 23, м.Полтава, 36000, Україна)

Резюме. С ьогодні туберкульоз залишається одн ією  із головних проблем  системи охорони здоров 'я  я к  України, так і 
бага тьох кра їн  світу. О дним  із факторів р и зи ку  ви н и кн е н н я  і розвитку туберкульозу в організм і л ю д и н и  є хрон ічний  стрес. У  
м едичн ій  літера турі останніх років  зустрічається бага то публікацій, присвячених вп л и ву  стресу на ж и в и й  організм, але серед 
н и х  мало робіт, котрі безпосередньо розглядають вп л и в  стресорних факторів на будову легень. В  статті проведено огляд 
літератури, п р и свяче н о ї в п л и в у  експеримент ального стресу я к  на ж и в и й  організм  в ц ілому, так і на будову д и х а л ь н о ї 
системи зокрема. Розглянуті уль траструктурні з м ін и  у  сурфактантній сис темі, аеро-гема тичному бар 'єрі і  мікроциркулятор- 
н о м у  русл і легень щ урів п ід  д ією  ім м об іл ізац ійного стресу.
Ключові слова: легені, стрес, щури.
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Вступ
Туберкульоз залишається сьогодні однією з голов

них проблем системи охорони здоров'я багатьох країн 
світу. За оцінками Всесвітньої організації охорони здо
ров'я майже третина населення Земної кулі інфікована 
м ікобактеріями туберкульозу, щ ороку більше ніж  2 
мільйони людей гине від цієї недуги. Епідемія туберку
льозу не оминула й Україну. З 1991 року відмічається 
зростання показників захворюваності та поширеності 
цього небезпечного захворювання. Так у 2003 році вони 
зросли удвічі і відповідно складали 77,5/100000 та 296/ 
100000 [Мельник, Волошина, 2004; Асмолов та ін., 2005]. 
Провідні вчені Національного Інституту фтизіатрії та пуль
монології імені Ф.Г.Яновського до найголовніших при
чин погіршання епідеміологічних показників на тубер
кульоз в Україні відносять: негативні соц іальноеко- 
номічні чинники; погане харчування із недостатнім спо
живанням білків та вітамінів; стреси; не проведення у 
повному обсязі комплексу протитуберкульозних заходів 
і раннього виявлення туберкульозу; збільшення часто
ти важких клінічних форм туберкульозу, зокрема, хіміо- 
резистентних; криза охорони здоров'я [Фещенко, Мель
ник, 2002].

У медичній літературі останніх років можна знайти 
багато публікацій, присвячених вивченню цих проблем, 
але серед них мало таких, де б розглядали стрес як 
фактор ризику розвитку туберкульозу та досліджували 
преморбітні морфологічні зміни у легенях, що виника
ють на фоні стресу.

Стрес - фактор навколишнього середовища, що 
призводить до порушення гомеостазу організму. Стре
сова реакція - сукупність фізіологічних адаптацій, що 
направлена на відновлення гомеостатичної рівноваги. 
Стресові реакції супроводжуються виділенням адрена
ліну та кортизолу, внаслідок чого мобілізується енергія 
для функціональної активності м'язів, підвищується то
нус серцево-судинної системи, полегшується транспорт 
кисню. Проте такі адаптаційні реакції під дією тривалих 
стресів можуть стати основою патологічних процесів в 
організмі [Селье, 1960, 1974; Соловьева и др., 2002]. 
Найвагомішими є постійні високорівневі стреси; але 
навіть незначні хронічні стресорні впливи призводять 
до виникнення тривожних депресивних розладів і, як 
наслідок, розвитку психосоматичних захворювань. Стрес 
зачіпає всі функції і рівні організації - від системних до 
клітинних. Фізичні та психологічні стреси без пошкод
ження тканин та проникнення інфекції викликають зміни 
притаманні для гострої фази запалення, а також змен
шення маси селезінки, тимусу та лімфоїдної тканини 
[Геник, Геник, 2007]. При цьому активність нейтрофіль- 
них гранулоцитів при запаленні, що виникає за умов 
тривалого стресу пригнічується, протягом 10 діб від 
початку запалення нейтрофіли не здатні до вироблен
ня супероксидних аніонів у достатній кількості, що зни
жує їх бактерицидну активність і сприяє генералізації 
інфекції [Рахвапова и др., 2001]. Є дані про здатність

ротаційного стресу, впливаючи на 8-, ц-, к-опіатні ре
цептори пригнічувати клітинний імунітет [Гейн и др., 
2003]. Уже через годину після дії емоційного стресу у 
лімфатичних вузлах щурів знижується щільність розм
іщення клітин у міжвузликовій зоні та доля малих лімфо
цитів у гермінативній [Башмет, 2004]. У селезінці стрес 
викликає зменшення площі січення лімфоїдних вуз
ликів та кількості лімфоцитів [Аверина, 2000].

Щоденна 2-годинна іммобілізація щурів протягом 
30 днів призводить до виникнення дрібноточкових кро
вовиливів у слизову шлунка, збільшення маси наднир- 
ників, підвищ ення рівня 11-оксикортикостероїдів у 
плазмі крові та зниження швидкості синтетичних про
цесів у колагені кісткової тканини з переважанням роз
паду [Савинова, Бутолин, 2004]. Навіть короткий іммо- 
білізаційний стрес у щурів викликає підвищення рівня 
загального білку у тканинах із зниженням показників 
сумарної пероксидазної активності, загальної та ефек
тивної концентрації альбуміну. Як наслідок підвищуєть
ся індекс токсичності, розвиваються реакції, що пошкод
жують тканини [Карпищенко, 2004]. При стресі також 
відмічається інтенсифікація катаболізму вуглеводних 
компонентів і деполімерізація основних біополімерів у 
шкірі щурів [Перцев, 2004].

Доведено виникнення під дією стресу у щурів аль
теративних змін у слизовій оболонці шлунка з геоди
намічними розладами у прилеглій стромі. При цьому 
виникають множинні ерозії з периваскулярними кро
вовиливами та лейкоцитарними інфільтратами, а у 
просвіті судин м ікроциркуляторного русла - гіалінові 
мікротромби, стази у судинах локального кровопоста
чання слизової оболонки шлунка [Заячківська, Гаври- 
люк, 2006]. Такі зміни з боку мікроциркуляторного рус
ла викликають особливу зацікавленість, адже порушення 
мікроциркуляції відіграє провідну роль у виникненні 
первинних органних уражень при туберкульозі [Фещ ен
ко, Мельник, 2002]. Зміни торкаються і системи лімфо- 
мікроциркуляції, де під дією двох годинного імобіліза- 
ційно-звукового стресу у брижі тонкої кишки спостері
гали збільш ення середнього діаметру лімфатичних 
мікросудин і долі лімфангіонів із фазною скорочуваль
ною а кти в н іс тю . З м ін и  л ім ф о м ікр о ц и р ку л я ц ії зі 
збільшенням просвіту мікросудин та індукованою фаз
ною активністю направленні на збільшення швидкості 
лімфовідтоку для підтримки судинно - тканинного го
меостазу [Соловьева и др., 2002].

Реакції, що розвиваються під дією стресу, залежать 
від типологічних особливостей організму. Так імунна 
відповідь у ручних щурів під дією стресу нижча, ніж у 
агресивних; рівень антитілоутворюючих клітин у се
лезінці підвищується у 2 і 3 рази відповідно, герміна
тивні центри більше збільшуються у агресивних, мають 
чіткі, щільні контури і заповнені клітинами [Прасолова 
и др., 2004]. У органах травлення найбільша ступінь змін 
спостерігається у щурів активного типу, у пасивних осо
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бин виражені зміни відмічені у тканині легень. При цьому 
в них збільшується рівень нейрамінової кислоти, поси
люється деградація сполучної тканини, основна речо
вина якої у першу чергу реагує на стрес [Тарасенко и 
др., 2000]. Причиною цього вважають активацію пере- 
кисного окиснення ліпідів (ПОЛ), що призводить до 
ушкодження кл ітинних мембран та функціональних 
поруш ень у органах і тканинах, особливо мозкові, 
печінці, серцеві [Иноземцева, Четверикова, 1991; Ва
сильева и др., 2001]. Доведено активацію ПОЛ у леге
нях щурів, що виникає при грипозній інфекції на фоні 
стресу [Фролов и др., 1991].

На морфологічному рівні імобілізаційний стрес вик
ликає різкі ультраструктурні зміни в легенях, зокрема 
порушення аерогематичного бар'єру, значний вихід 
рідкої частини крові і еритроцитів у просвіт альвеол, 
розвиток набряково-геморагічного синдрому. Вогни
щеві крововиливи, запальна інфільтрація, локальні на
бряки подібні до тих, що виникають при шокових ста
нах. У альвеолярному епітелії відмічаються ділянки то
тального набряку пневмоцитів І типу з вітрилоподібни- 
ми виступами, як наслідок наводнення легеневої тка
нини, місцями - повна деструкція альвеолярного епіте
лію. В інтерстиції спостерігаються ділянки потовщення 
через підвищене накопичення рідини, а в ендотелії 
легеневих капілярів - ділянки локального підендотелі- 
ального набряку у вигляді пухирів та відшарування ен
дотелію. Значно потовщується аерогематичний бар'єр 
за рахунок ендотелію легеневих капілярів, інтерстицію, 
альвеолярного епітелію. Загальна кількість сурфактан
ту знижується [Розова и др., 1989]. Шокогенні фактори 
при дії на здорову легеневу тканину також викликають 
зміни, котрі лежать у основі дихальної недостатності: 
порушення мікроциркуляції, зміну ендотелію капілярів, 
сладж, лейкостаз, склеювання деформованих еритро-
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туберкульоз у щурів не вдається, оскільки вони мають 
видову стійкість до цієї недуги [Павлов и др., 2002], 
морфологічні зміни у легенях під дією стресу у них спо
стерігаються. У науковій медичній літературі чимало 
статей присвячено висвітленню біохімічних аспектів 
впливу стресу на дихальну систему, зокрема, активації 
ПОЛ та змінам характеру сурфактанту. Щодо змін мор
фологічної структури легень при стресі публікацій мен
ше, і серед них не виявлено присвячених змінам аль- 
веолоцитів ІІ-го типу, - клітин, що власне і продукують 
сурфактант. Вивчення цього питання могло б поглиби
ти наші знання про вплив стресу на морфологію сур- 
фактантної системи, як фактору ослаблення місцевого 
захисту легень, що сприяє виникненню і розвитку хво
роб органів дихання.

Висновки та перспективи подальших 
розробок

Таким чином, стрес - одна з головних причин по
гіршання епідеміологічних показників на туберкульоз 
в Україні. Найвагомішими є постійні високо рівневі стре
си, які можуть стати основою патологічних процесів у 
організмі. Впливаючи на живий організм, стрес зачіпає 
всі функції і рівні організації - від системних до клітин
них. У легенях стрес викликає різкі ультраструктурні 
зміни, що сприяє виникненню та розвитку захворювань 
органів дихання, зокрема туберкульозу.

Вивчення морфологічних змін у легенях, що вини
кають під дією хронічного стресу, є необхідним і перс
пективним у зв'язку з несприятливою епідеміологіч
ною ситуацією щодо туберкульозу в Україні.
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М О Р Ф О Л О ГИ Ч Е С К И Е  И ЗМ Е Н Е Н И Я  В Л Ё Г К И Х , КОТОРЫ Е В О ЗН И КА Ю Т ПОД Д Е Й С ТВ И Е М  ХРО Н ИЧ ЕС КО ГО  
СТРЕССА, КА К Ф А КТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕ РКУЛ ЁЗА  
П ронина Е .Н ., Скрипников Н .С ., Коптев М .М .
Р езю м е. Сегодня туберкулёз остаётся одной из главны х проблем  д л я  системы здравохранения ка к  Украины, так и  
многих других стран. О дним из факторов риска возникновения и  развития туберкулёза в организме человека является 
хронический стресс. В м едицинской  литературе последних лет встречается много публикаций, посвящ ённых влиянию  
стресса на ж ивой  организм, но среди них  мало работ, которые непосредственно рассматривают влияние стрессорных 
факторов на строение лёгких. В статье проведен обзор литературы, посвящ ённой влиянию  экспериментального стресса 
как на ж ивой организм в целом, так и  на строение дыхательной системы в частности. Рассмотрены ультраструктурные 
изм енения в сурфактантной системе, аэро-гематическом барьере и  микроциркуляторном русле лёгких крыс под воздей
ствием иммобилизационного стресса.
Ключевые слова: лёгкие, стресс, крысы.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN LUNGS W HICH APPEAR UNDER THE ACTION OF CHRONIC STRESS, AS A RISK  
FACTOR OF DEVELO PM ENT OF TUBERCULOSIS  
Pron ina E .N ., Skrypn ikov N .S ., Kop tev M .M .
Summary. Today tuberculosis remains one o f main problem s fo r the system o f M in istry o f Public Health o f Ukraine and fo r many 
other countries. One o f the risk factors o f origin and development o f tuberculosis there is chronic stress in the organism o f man. In 
medical literature o f the last years there are a lo t o f publications, devoted to the influence o f stress on a living organism, bu t among 
them there are few  works which d irectly examine the influence o f stress factors on the structure o f lungs. The review o f literature, 
devoted to the influence o f experimental stress both on a living organism on the whole and on the structure o f the respiratory system 
in particu lar is conducted in the article. The ultra-structural changes are considered in the surfactant's system, aero-haematic barrie r 
and m icrovasculature o f easy rats under act o f the immobilized stress.
Key words: lungs, stress, rats.
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