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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗГОРТАННЯ КРОВІ
У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ
ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ І-ІІ СТАДІЇ -
ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Міщенко В.П., Грицай Н.М., Литвиненко Н.В.
Українська медична стоматологічна академія, м.Полтава

При дії малих доз у-опромінення на організм
провідне значення набувають процеси ліпідно-білкової
взаємодії в мембранах, що приводить до змін активно
сти мембранно-зв’язаних ферментів, коливанню рівня
вторинних месенжерів (циклічних нуклеотидів), пору
шенню проникності мембран - тобто, до
функціональних та структурних змін [2,11]. Існує
твердження, що головний мозок, який належить до ка
тегорії радіорезистентних органів, під впливом у-
опромінення усе ж таки вражається первинно [9] та
страждає вторинно за рахунок гемодисциркуляторних
змін [10] - у хворих розвивається дисциркуляторна ен-
цефалопагія (ДЕ). Стан тривалого компенсаційного на
пруження та його зрив потребують безперервної
мобілізації захисних систем организму і мають місце
не тільки у людей, які перенесли гостру чи хронічну
променеву хворобу, але й після “субклінічної” форми
променевого ураження при дії малих доз іонізуючого
випромінювання ІВ (до 0,2 Гр) у ліквідаторів наслідків
аварії (ЛНА) на ЧАЕС [5].

При оцінці впливу ІВ на організм людини перспек
тивним є контроль протікання процесів вільноради-
кального окислення ліпідів [6], що обумовлено коре
ляцією між дозою опромінення та активацією перс-
окислення, супроводжується накопиченням продуктів
перекисного окисленія ліпідів, пригніченням антиокси
дантної фізіологічної захисної системи організму [3].
Коливання рівня вільнорадикальних реакцій та актив

ності антиоксидантних ферментів закономірно призво
дять до зміни антиагрегаційних та згортальних
здібностей крові, що в значній мірі погіршує
мікроциркуляцію, посилює дисциркуляторні розлади
[8]. З цієї точки зору вивчення стану гемокоатуляції
при ДЕ у ЛНА на ЧАЕС, а також розробка методів
лікування, які модулюють ці зміни, є необхідною та ак
туальною проблемою. З метою корекції порушень гемо-
коагуляційного потенціалу ми запропонували викори
стання сучасного імуномодулятора пептидної природи -
тімалину, який з успіхом застосовується при порушен
нях гемостазу та імунітету [4, 7] .Метою даної роботи
було вивчення впливу імуномодулятора тімалина на
гемостаз у хворих на ДЕ І-ІІ ст. - ЛНА на ЧАЕС.

Матеріали та методи. Обстежено 86 ліквідаторів -
хворих на ДЕ І-П стадії в віці 28-44 років (середній вік
32,4 роки), через 6-8 років після робіт в 30-км зоні
ЧАЕС. Хворі знаходилися на стаціонарному лікуванні в
неврологическому відділенні Полтавської обласної
клінічної лікарні. Доза опромінення у хворих склала
0,05-0,26 Гр. До контрольної групи увійшли 28 здоро
вих донорів станції переливання крові в віці 22-37
років (середній вік 30,2 роки). Для дослідження брали
капілярну та венозну кров. Стан гемокоагуляції
оцінювали за загальноприйнятими методами [1]: ви
значали кількість тромбоцитів в периферичній крові,
час та швидкість агрегації тромбоцитів, час ре-
кальціфікації, протромбіновий, тромбіновий, ка-

Таблиця. Динаміка показників мікроциркуляторного та коагуляційного гемостазу у хворих на
ДЕ І-Пст. - ЛНА на ЧАЕС під впливом тімаліну (М+т)

Показники Контроль Періоди обстеження
До лікування Після лікування Через 3 міс. після

лікування
Через 6 міс. після

лікування
тромбоцити х10‘7л 194,0±4,2 140,7+6,9- 172,3+4,1" 169,8±2,Г- 150,6±2,7-
час агрегації (хв) 20,1 ±1,42 11,0+0,82- 12,3+0,56· 15,1±О,81". 14,9±0,78

швидкість агрегації (град) 54,8±1,12 33,7±3,48- 32,4+2,49- 32,5+1,97- 31,4±2,07-
час рекальцифікації (с) 100,9+1,2 130,7+2,2- 118,8+4,4” · 132,5±10,1· 150,61:10,б"

тромбіновий час (с) 28,4+1,2 16,8±2,0" 13,2+2,0- 14,1+0,3- 16,4+1,8.
протромбіновий час (с) 20,0+1,0 27,9+1,6- 28,9+1,8- 23,2±1,2 24,3±1,0

каоліновий час (с) 50,0+1,2 63,1±4,9- 73,8±6,1- 74,7±4,2- 65,3+3,9-
АЧТЧ (с) 40,2±1,5 67,2±7,6- 56,3+3,7- 59,0+3,5- 67,9+6,3-

антитромбін III (с) 98,6+2,2 74,7+8,8- 65,8±9,7. 89,7+6,3 91,5±5,7
фібриноген (г/л) 2,5+0,1 2,9+0,1- 3,4+0,2" - 2,8+0,1 3,0+0,3

фібриноліз еуглобулінів (хв.) 198,2±4,8 222,5+3,2- 181,1+8,8” 193,4+7,2" 180,7+4,2"
Примітка: · - вірогідні зміни в порівнянні із групою здорових людей;

- вірогідні зміни в порівнянні із групою до лікування.
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оліновий, активований парціальний тромбопластиновий
час (АЧТЧ), тривалість фібринолізу, вміст фібриногену
та активність антитромбіну ПІ.

Тімалін призначали по 10 мг щодобово
внутрішньом’язево на протязі 10 днів (доза на курс
склала 100 мг). Кров брали для дослідження до початку
лікування тімаліном, післе закінчення курсу, а також
через 3 та 6 місяців.

Після закінчення курсу лікування тімаліном хворі
відзначали покращення загального стану, підвищення
працездатності, зменшення загальної слабкості,
употівання; при цьому купування астенічного синдрому
спостерігали на протязі 6 місяців.

Отримані результати. Вплив тімаліну на показники
шкроциркуляторного та коагуляційного ланцюгів гемо
стазу наведені в таблиці.

Як свідчать наведені в таблиці дані, при розвитку
ДЕ у ЛНА на ЧАЕС під впливом малих доз оп
ромінення в крові спостерігаються гіпокоагуляційні
зміни - подовження часу рекальцифікації плазми, про-
тромбінового, каолінового часу, АЧТЧ, зниження кон
центрації антитромбіну Ш та фібриногену (р<0,05). Ці
зміни реєструються при гальмуванні фібринолізу
(р<0,05) та зниженні антикоагуляційного потенціалу
плазми, що дозволяє припустити вторинний характер
гіпокоагуляції. Крім наведених · змін в крові
реєстувалося зниження кількості тромбоцитів при зро
станні їх агрегаційних здібностей, про що свідчило
скорочення часу агрегації (р<0,05). Застосування
тімаліну сприяло стійкому збільшенню кількості тром
боцитів в периферичній крові (р<0,05). Однак, к 6-му
місяцю спостереження після введення препарату
кількість тромбоцитів знову сягала вихідного рівня до
лікування.

Під впливом тімаліну подовжувався та зберігався
таким при наступних спостереженнях час агрегації
тромбоцитів (р<0,05), при цьому швидкість агрегації
суттєво не змінювалась. Введення тімаліну привело до
зміни деяких показників коагуляційного ланцюга гемо
стазу, при цьому зфекг, як правило, був відстроченим в
часі. Так, у хворих на ДЕ І-Пст. - ЛНА на ЧАЕС після
введення тімаліну спостерігали деяке підвищення коа
гуляційного потенціалу крові - зкорочення часу рекаль
цифікації плазми, збільшення концентрації
фібриногену, активацію системи фібринолізу (р<0,05).
Дослідження, які були проведені в динаміці через 3 та 6
місяців після закінчення курсу застосування тімаліну,
довели, що препарат практично відновлює
функціональну активність системи фібринолізу : в цей

П р о б л ем и  ек о ло гії т а  м еди ц и н и

період тривалість фібринолізу еуглобулінового згустку
практично не відрізнялася від такої в групі здорових
людей.

Таким чином, проведені дослідження довели, що у
хворих на ДЕ І-ІІ ст., які зазнали впливу підвищених
доз іонізуючого випромінювання, в віддалений період
спостерігається гіпокоагуляція, пригнічення системи
фібринолізу, зниження активності антитромбіну Ш. От
римані результати дозволяють класифікувати ефекти зі
сторони гомеостатичних систем організма в віддалений
період після впливу малих доз IB як фазу хронічного
радіаційного ураження (структурних змін, які супро
воджуються зрушенням компенсаторно-відновних про
цесів) [4]. Застосування тімаліну у хворих на ДЕ І-Пст,
розвинутої під впливом IB, сприяло відновленню ак
тивності фібринолітичної системи крові.. Проте, цей
модулюючий ефект тімаліну на систему гемостазу був
обмежений в часі і спостерігався в середньому 4-6
місяців. Отримані результати дозволяють рекоменду
вати курсове використання тімаліну (2 рази на рік) з
метою відновлення функціональної активності
фізіологічної фібринолітичної системи при розвитку ДЕ
І-ІІ ст. у ЛНА на ЧАЕС.
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THE VIOLATION CORRECTION OF BLOOD COAGULATION OF PATIENTS
WITH THE DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHIA MI ST. WHICH ARE THE

LIQUIDATORS OF THE CHERNOBYL ATOMIC ELECTRIC POWER PLANT
DAMAGE CONSEQUENCES.

V.P.Mischenko, N.N.Gritsay, N.V.Litvinenko
It is stated, th a t in  th e  process th e  d iscirculatory  encephalopath ia  I-H st. developm ent of the

C hernobyl atom ic pow er p lan t dam age consequences liqu idators with th e  low  doses of th e  rad ia ton
influence (up to  0,2 Gy) a t th e  rem ote period  of tim e th e  activation of th e  fibrinolisis process delays,
hypocoagu la tion  begins. D uring th e  paren tera l in jection  in  a dose of 10 m g Tim alin stir up  fibrinolitic
system s. This effect is m axim um  by  th e  th ird  m onth  an d  d isappear b y  th e  sixth m onth  after th e  use  of
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ
КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ
ПРОЦЕСІВ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ФАКТОРІВ
Б а ж а н  К . В .
Українська медична стоматологічна академія, м.Полтава

Людина попадає під вплив несприятливих факторів
внаслідок професіональної діяльності і оточуючого се
редовища. Результатом тривалого впливу цих факторів
може бути як зростання, так і виснаження морфо
логічних резервів людини [6]. Для осіб, що зазнали
впливу екстремальних факторів, характерним є
підвищення глюкокортикоїдної активності кори над-
нирникових залоз та рівня тиреоїдних гормонів, як од
ного з важливих компонентів адаптаційної системи ор
ганізму. Однак, тривала гіперкортизолемія з захисного
фактору може перетворитися на пошкоджуючий, так як
кортизол поряд з адаптогенною дією, володіє і
подвійним імунодепресивним ефектом -  прямим
імуносупресивним і опосередкованим через підвищення
рівня катаболізму [1, 2, 4].

Помірне підвищення в крові катехоламінів призво
дить до зміни функції кровообігу, викликаючи
збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення
ударного та хвилинного обсягів крові, підвищення ар
теріального тиску, тонусу судин та зменшення крово
обігу в більшості органів і тканин. Стимулюючи
гіпофіз, катехоламіни викликають гіперпродукцію
тропних гормонів та швидку активацію надниркових,
щитовидної, підшлункової та інших ендокринних залоз,
що вмикає в процес адаптації тривало діючі гормо
нальні фактори [8]. Адренергічний компонент стрес-
реакції може приводити до спазму гладкої мускулатури
судин, активується процес згортання крові, знижується
резистентність серця до гіпоксії і ішемії, мобілізується
скорочувальна функція серця, знижується тонус судин,
депонується кров в них, падає хвилинний об’єм. Однак
тривала активація симпато-адреналової системи може
привести до негативного впливу на метаболізм та
функцію органів [9]. Серед патологічних ефектів можна
назвати тахікардію, спазм артеріол, порушення перфузії
тканин та накопичення метаболітів, що посилює тка
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нинну гіпоксію, призводить до розвитку ацидозу [4, 10,
11, 12]. Встановлений факт значної стресорної акти
вації ПОЛ дає підставу вважати, що поряд з
гіперхолестиринемією важливу роль у розвитку змін су
дин і серцевого м ’язу грає пряме пошкодження переки
сами ліпідів [7, 8].

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Обстежено 1166 пацієнтів, умови роботи яких
пов’язані з дією екстремальних факторів. 420 осіб чо
ловічої статі приймали участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. Пролонгований стрес у
даній групі пояснюється екстремальним характером
аварійно-рятувальних робіт і продовження його
пов’язано з впливом інкорпорованих радіонуклідів, а
також у зв’язіо' з турботами за майбутнє своє і своєї
сім’ї. Обстеження даної групи пацієнтів проведено в
1994, 1995, 1996 роках. Сумарна доза загального і
внутрішнього опромінення за період роботи по
ліквідації наслідків аварії, згідно документів, не пере
вищувала 25 бер (еквівалентна дії 25 рентгенів). Су
марна доза додаткового внутрішнього опромінення,
представленого в основному за рахунок ізотопів СБ-134
і Сб-137, у обстежених пацієнтів склала 6,54±1,66
мБер/рік (відповідно у контролі 2,17±0,02 мБер/рік,
р<0,05), що у відповідності з “Нормами радіаційної
безпеки” (НРБ-76/87) не перевищує гранично допусти
мої дози -  50 мБер/рік.

746 пацієнтів осіб чоловічої статі працювали в ре
жимі вахти, суть якого полягає в тому, що працюючі на
основних виробничих процесах по добуванню нафти 15
днів місяця працювали в Тюменській області, три
валість робочої зміни при цьому складала 12 годин на
добу. Після двохтижневої напруженої праці передисло
кація працюючих на віддаль більше 4000 км
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