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У збірці публікуються тези пленарних та стендових доповідей, наданих 

для участі у роботі X Міжнародного симпозіуму «Актуальні проблеми 

біофізичної медицини». Симпозіуми з цієї проблеми відповідно до рішення 

Президії НАН України проводиться за участю ряду країн ближнього і 

далекого зарубіжжя з 1996 року. На Х-му симпозіумі 2018 року будуть 

обговорені такі проблеми: 

– Біофізичні і біологічні аспекти впливу чинників середовища на організм 

людини і тварин; 

– Інноваційні біофізичні методи ранньої діагностики соматичної патології; 

– Біофізичні методи відновлення здоров'я у валеології, спортивній, клінічній 

та аерокосмічній медицині; 

– Санаторно-курортні технології кліматотерапії та підвищення якості життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

височным областям. Также отмечалось диффузное  увеличение индекса и 

амплитуды волн дельта-диапазона. Наряду с этим прослеживалась тенденция 

к снижению амплитуды альфа и бета-ритмов. Высокая хаотизация 

индивидуальных сигналов ЭЭГ обследуемых женщин приводит к 

увеличению степени хаотизации группового сигнала при поиске 

коллективных эффектов у населения. 
 
 

ДОСТАВКА КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ У КРЫС ПРИ 

НИТРИТНОЙ МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИИ 

Сидоряк Н.Г.1, Мальцева Е.И.1, Вьюницкий В.П.2 
1Мелитопольский государственный педагогический университет имени 

Богдана Хмельницкого 
2Киевский городской медицинский колледж, eritrocit@ukr.net 

Вопрос о механизмах транспорта О2 в организме в различных условиях 

является одним из актуальных в физиологии дыхания и кровообращения. 

Перенос О2 кровью из капилляров легочных альвеол к тканевым капиллярам 

идет за счет обратимого присоединения молекул О2 к молекуле гемоглобина. 

Применение удобрений, лекарственных препаратов, а также различных 

продуктов животного и растительного происхождения, содержащих 

повышенные концентрации нитратов и нитритов, приводит к развитию 

метгемоглобинемий. При этом гемоглобин переходит в неактивную форму – 

метгемоглобин, что нарушает кислородтранспортную функцию крови. 

Целью работы явилось изучение доставки О2 в организме у крыс при 

нитритной метгемоглобинемии, которую моделировали путем подкожного 

ежедневного введения животным водного раствора NaNO2 в дозе 5 мг на 

100 г массы тела на протяжении 5 и 15 дней. Показано, что при длительном 

введении NaNO2 развивается нитритная метгемоглобинемия, вызванная 

образованием метгемоглобина и снижением концентрации «активного» 

гемоглобина в крови. Так, на 5-й день исследований парциальное давление 

О2  уменьшалось на 16%, а на 15-й – на 27%. Отмечалось также снижение 

скорости поступления О2 в легкие и альвеолы на 5-й и 15-й день на 22% и 

35% соответственно. Соотношения скорости доставки О2 в легкие и альвеолы 

к его потреблению организмом уменьшались с длительностью исследований, 

что свидетельствовало о снижении эффективности дыхания при хронической 

метгемоглобинемии. При введении NaNO2 отмечалось уменьшение альвеоло-
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артериального градиента по О2 на 5-й день на 19%, а на 15-й – на 38% по 

сравнению с исходной величиной, что, по-видимому, связано со снижением 

вентиляции альвеол. При этом скорость транспорта О2 артериальной кровью 

возрастала на 33% по сравнению с исходным уровнем на 5-й день 

эксперимента, а на 15-й день увеличение достигало 49%, что было связано с 

существенным возрастанием минутного объема кровообращения. Последнее, 

однако, не приводило к увеличению доставки О2 к тканям, на что указывало 

возрастание гемодинамического эквивалента в среднем на 27% и 

свидетельствовало о снижении эффективности кровообращения. Таким 

образом, при развитии хронической метгемоглобинемии отмечается 

уменьшение скорости поступления О2 в легкие и альвеолы, сопровождающееся 

уменьшением эффективности кровообращения в отношении снабжения тканей 

кислородом. 
 
 

REACTIVATION OF BIOCHEMICAL MEMORY: THE ENIGMATIC 

CASE OF CANCER 

Spataro R.1, Antonelli F. 2, Valenzi V.3 

1Research and Development Department of Citozeatec, Peschiera Borromeo, 

Italy | r.spataro@citozeatec.it; 
2Department of Biology, University of Tor Vergata, Rome, Italy; 

3 Bio-electromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity Center of Research 

for Sustainable Development) - CIFA 

Abstract 

Many enigmatic and very promising results was observed in the last years in 

the integrative therapy of cancer. People affected by cancer in lung, prostate, 

pancreas, blood, in treatment with  current therapy (radio chemio surgery ecc), 

showed a strange improvement of clinical condition and the habitual development  

of prognosis with some months and sometimes years of life of good quality to the 

terminal stadiations of pathology and in two cases with the come back to normal 

life (two lawyers with prostatic cancer treated with radiotherapy). Global 

integrative approach was characterized by increase of order and coherence In the 

bioelectrical system of patients with associations of some drug signals from 

cortisonic, Fans, Gastro protector, ecc (depending of general pathological state) 
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