
16. Гончарук Е.И., Воронен�
ко Ю.В., Марценюк Н.И. Изуче�
ние влияния факторов окружа�
ющей среды на здоровье насе�
ления / Под ред. Е.И. Гончарука.
— К.: КМИ. — 1989. — 204 с.

17. Guideline for Industry
Dose�Response Information to
Support Drug Registration Fe�
deral Register.�1994. — Vol. 59,
№ 216. — Wednesday, Novem�
ber 9, 1994. — pages 55972�
55976.

18. Чернюк В.І. Шум и вибра�
ция в труде механизаторов
сельского хозяйствыа как гиги�
еническая проблема: Дисс.
докт. мед. наук. — К., КНИИ
ГТиПЗ. — 1987. — 394 с.

19. Денисов Э.И. Методоло�
гия дозной оценки шумов и ви�
браций в медицине труда: Ав�
тореф. дисс. докт. биол. наук.
— М., ИМТ АМН РФ. — 1995. 

20. Медицина труда в уголь�
ной промышленности (Под
ред. В.В. Мухина). — Донецк,
2000. — 204 с.

21. Андреева Л.И., Кожемя�
кин Л.А., Кишкун А.А. Модифи�
кация метода определения пе�
рекисей липидов в тесте с тио�
барбитуровой кислотой // Ла�
бораторное дело. — 1988. —
№ 11.— С. 41�43.

22 McCord J.M., Fridovich I.
Superoxide dismutase: an enzy�
me function for erythrocuprein
(hemocuprein) // J. Biol. Chem.
— 1989. — V. 244, № 22. —
P. 6049�6055. 

23. Aebi H.E. Enzymes 1: oxi�
doreductases, transferases // In:
Bergmeyer H., Ed. Methods of
enzymatic analysis. — 1980.—
V. III.— P. 273 — 282.

24. Чевари С., Андял Т.,
Яштренгер Я. Определение ан�
тиоксидантных параметров
крови и их диагностическое
значение (модификация мето�
да Fraidi R) // Лаб. дело. —
1991. — № 10. — С. 9�13.

25. Зотов С.В. Поведінкові
реакції тварин при дії ЕМП, які
створюються засобами стіль�
никового мобільного зв'язку
стандарту GSM�900 // Матер.
XIV з'їзду гігієністів України. —
Дніпр.: АРТ�ПРЕС. — 2004. —
Т.1. — С. 260�264.

26. Справочник: Лаборатор�
ные методы исследования в кли�
нике / Под ред. Меньшикова В.В.
— М.: Мед., 1987. — 368 с.

27. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б.,
Уколова М.А. Антистрессовые
реакции и активационная тера�
пия. — М., 1999. — 362 с.
Надійшла до редакції 19.06.2009.

волюція живої природи, як ві�
домо, відбувалася у взаємодії
з багатьма фізичними факто�
рами, у тому числі і з геомагніт�
ним полем. Однак науково�
технічний прогрес суттєво змі�
нює довкілля, зокрема це стос�
ується електромагнітного фо�
ну. З кожним роком в усіх краї�
нах світу зростають енергопо�
тужності, внаслідок чого елек�
тромагнітне поле (ЕМП) антро�
погенного походження стало
значущим екологічним факто�
ром з високою біологічною ак�
тивністю. 1995 року Всесвіт�
ньою організацією охорони
здоров'я навіть було введено
термін "глобальне електромаг�
нітне забруднення довкілля".
ЕМП антропогенного похо�
дження мають інші характери�
стики, ніж геомагнітне поле і
призводять до десинхронізації
міжклітинних та міжорганних
взаємодій у біологічній систе�
мі, яка налаштована в унісон з
природним електромагнітним
фоном. На діяльність клітин,
окремих органів та перебіг біо�
хімічних реакцій справляють
значний вплив ЕМП надвисо�
кочастотного та інфранизько�
частотного діапазонів [1, 2]. 

У роботі [3] наводяться мо�
жливі механізми дії магнітного
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Electromagnetic radiation of various frequencies though of small
intensity, can affect the biological objects of vegetable origin as
well as animal origin in negative way. It has been shown experi'
mentally that action of any physical fields on bioobjects affects
water molecules as well as cells of live organisms.
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(електромагнітного) поля на
біологічні системи. У більшості
з них вода розглядається як
майже нейтральний розчин�
ник, в якому відбуваються біо�
хімічні реакції. Однак вода бере
безпосередню участь в обміні
речовин, які полягають в основі
всіх процесів життєдіяльності.
Наприклад, основні компонен�
ти їжі — білки, жири та вуглево�
ди — мають бути розщеплени�
ми на дрібніші фрагменти. Це
відбувається у результаті гі�
дролізу — взаємодії цих сполук
з водою. Суттєва частка енер�
гетичних процесів у клітинах
організму забезпечується мо�
лекулами аденозинтрифос�
форної кислоти (АТФ). Для
здійснення будь�якого акту
життєдіяльності, наприклад
м'язового скорочення, молеку�
ла АТФ повинна розділитися на
два фрагменти — аденозинди�
фосфорну кислоту (АДФ) та
фосфатний залишок, тобто та�
кож вступити у реакцію гідролі�
зу. А щоб накопичити енергію у
молекулі АТФ, її необхідно син�
тезувати, з'єднавши молекулу
АДФ з залишком фосфорної
кислоти, при цьому молекула
води виділяється. Кінетика та�
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ких процесів залежатиме від
енергетичного стану води у
першому і другому випадках.
Тобто основу біохімічного ме�
ханізму впливу сонячної актив�
ності або антропогенних ЕМП
на процеси життєдіяльності
становлять зміни фізико�хіміч�
них властивостей води клітин і
тканин організму. Такі уявлення
дозволяють краще зрозуміти
явища, що відбуваються на мо�
лекулярному і надмолекуляр�
ному рівнях у живих системах,
які реагують на зміну напруже�
ності ЕМП будь�якого похо�
дження, та пояснити у загаль�
ній формі природу деяких ге�
ліобіологічних ефектів.

На підставі цього у цій роботі
основна увага приділяється
ролі води у стабілізації біоси�
стем. 

Об'єктом дослідження було
обрано насіння квасолі. Проро�
щування проводилося за одні�
єю із стандартних методик: у
чашки Петрі поміщали по 30
насінин і заливали дистильова�
ною водою або розчином ком�
плексного добрива (0,2 г/л).
Результати оцінювали за кількі�
стю паростків у контрольному
досліді (без дії магнітного по�
ля) та після омагнічування з ін�
дуктивністю 2 мТл. На рис. 1
показано результати дослідів з
впливу електромагнітного поля
на відносну схожість насіння
квасолі (співвідношення кіль�
кості паростків після омагнічу�
вання N та кількості паростків у
контрольному досліді Nк).

З рисунка 1 видно, що схо�
жість квасолі великою мірою
залежить від частоти ЕМП, тоб�
то під дією деяких частот схо�
жість квасолі є кращою, ніж у
контрольному досліді або нав�
паки — меншою. Окрім того
спостерігається суттєва різ�
ниця між схожістю квасолі пі�
сля обробки її ЕМП у дистильо�
ваній воді та у розчині міне�
ральних добрив. Наприклад,
після обробки квасолі ЕМП з
частотою 14 Гц її схожість у 5
разів вища, ніж у контрольному
досліді. Водночас схожість ква�
солі після її обробки ЕМП з ін�
дукцією 2 мТл і частотою 50 Гц
(на рис. 1 не показано) в обох
випадках дорівнювала нулю.
Після обробки ЕМП з індукцією
30 мТл, частотою 50 Гц значен�
ня N/Nк становило 0,2 для ди�
стильованої води, 0,3 — для
розчину мінеральних добрив.
Це свідчить про негативний
вплив ЕМП промислової часто�

ти на біологічні об'єкти, що бу�
ло неодноразово відзначено у
науковій літературі.

Нами були проведені досліди
з впливу високочастотного
електричного поля (110 кГц,
10 кВ) на схожість квасолі у ди�
стильованій воді та у розчині
мінеральних добрив. Трива�
лість експозиції — 20 хв. Дія та�
кого поля на воду певною мі�
рою нагадує дію магнітного по�
ля, тобто призводить до зро�
стання "структурної темпера�
тури". Дослідження модельної
реакції (окиснення тіоктової
(ліпоєвої) кислоти йодом) по�
казало, що швидкість такої ре�
акції в опроміненій воді зрос�
тає у 2,2 рази порівняно зі
швидкістю у звичайній воді.
Виявилося, що схожість квасо�
лі у дистильованій воді, попе�
редньо обробленій коронним
розрядом, різко зростає — у
2,4 рази. Якщо ж таким чином
обробляти воду разом з насін�
ням квасолі, її схожість знижу�
ється: Nm/No=0,25. Схожість
квасолі після обробки її у роз�
чині мінеральних добрив була
нульовою. 

Було також проведено дослі�
ди з впливу ЕМП на мікроорга�
нізми, зокрема дії високоча�
стотного електричного поля
(110 кГц, 10 кВ) на процес бро�
діння сахарози у присутності
хлібопекарських дріжджів. Три�
валість обробки 10% розчину
— 40 хв. У результаті дослідів
виявилося, що виділення СО2 з
розчину, попередньо обробле�
ного коронним розрядом, різко
зростає — у 3,2 рази протягом
перших чотирьох годин. Якщо
таким чином обробляти розчин
сахарози разом з дріжджовими
клітинами, то виділення СО2
різко знижується і лише за 3 го�
дини перевищує виділення з
контрольного розчину

Це означає, що дія будь�яких
фізичних полів на біооб'єкти
впливає і на молекули води, і
на клітини живих організмів.
Таким чином, джерела ЕМП
справляють дію (здебільшого
негативну) на дикі та культурні
рослини і ґрунтову флору у зоні
їхнього впливу.

Найчутливішими до ЕМП є
нейродинамічні процеси, які
прямо чи побічно перемикають
хронобіологічні процеси орга�
нізму на патологічний або стре�
совий режим функціонування.
Ще у 1928 році О.Л. Чижевський
назвав сонячну активність "фак�
тором, який сприяє виникнен�

Рисунок 1
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ню та поширенню психозів". Се�
ред людей, які працюють у зоні
промислових частот або меш�
кають поблизу ліній високо�
вольтних електропередач, по�
ширені депресивні стани.
Одержано кореляцію у збіль�
шенні числа самогубств серед
осіб, які проживають у місцях, в
яких інтенсивність електромаг�
нітного поля з частотою 50 Гц
перевищує 0,15 мкТл. 

Важливе значення мають біо�
хімічні реакції, що відбувають�
ся з утворенням та динамікою
тіолових сполук. Прискорене
окиснення тіолових чи інших
антиоксидантів під впливом
ЕМП призводить до зменшен�
ня буферної ємності антиокси�
дантної системи та зниження
адаптаційного ресурсу. 

Нами досліджувалося окис�
нення тіоктової (ліпоєвої) ки�
слоти йодом у присутності
крохмалю як індикатора. У да�
ному випадку за перебігом ре�
акції можна слідкувати фотоме�
тричним методом. Джерелом
електромагнітного випроміню�
вання служив генератор висо�
кочастотних сигналів Г4�144 з
вихідною потужністю 1,5 Вт.
Опромінюванню у циліндрично�
му резонаторі з резонансною
частотою 788 МГц піддавали
лише дистильовану воду, у се�
редовищі якої і досліджували
перебіг згаданої реакції. 

Сама тіоктова кислота бере
участь у багатьох біохімічних
процесах живих організмів, зо�
крема людини. Крім участі в
окиснювальному декарбокси�
люванні α�кетокислот тіоктова
кислота виконує роль перенос�
ника ацильних груп і акцептора
електронів при розщепленні пі�
ровиноградної кислоти до кар�
бон (ІV) оксиду, оцтової і мо�
лочної кислот тощо. 

Результати дослідів показа�
ли, що ефективна константа
швидкості окиснення тіоколо�
вої кислоти йодом в опроміне�
ній воді зросла у 2,2 рази порів�
няно з котрольним розчином. 

Важливу роль у діяльності жи�
вих організмів відіграють ко�
ливні хімічні реакції. При окис�
ненні малонової кислоти (МК)
броматом калію за температу�
ри 298,3оК система KBrO3 — МК
характеризується наявністю ін�
дукційного періоду, після закін�
чення якого з'являються авто�
коливання. Якісно електромаг�
нітне поле однаково впливає на
воду та водні розчини під дією
різних частот. Тому у даному

досліді електромагнітну оброб�
ку розчинів здійснювали у со�
леноїді з індукцією 5 мТ і часто�
тою 100 Гц протягом 30 хв. Пе�
ребіг реакції контролювали за
зміною потенціалу точкового
платинового електроду (ТПЕ)
відносно хлорсрібного елек�
троду порівняння. 

У звичайних умовах, без маг�
нітної обробки розчину, коли�
вання мають період ~ 2 хв.
(рис. 2, крива 1), вони поступо�
во згасають, оскільки система
є замкнутою, і вихідні речови�
ни, необхідні для перебігу ре�
акції, до неї не надходять. 

Виявилося, що під дією маг�
нітного поля на таку систему,
крім зменшення періоду коли�
вань, спостерігається скоро�
чення індукційного періоду ре�
акції (рис. 2, крива 2). Аналогіч�
ні результати було одержано у
дослідах з лимонною кисло�
тою, яка бере участь у дихаль�
ному процесі клітин. 

Результати наших дослідів по�
яснюють ще один аспект нега�
тивної дії магнітних полів техно�
генного походження на живі ор�
ганізми, оскільки коливні реакції
лежать в основі важливих біоло�
гічних процесів: генерації біо�
ритмів (у тому числі нервових
імпульсів), що викликається змі�
ною проникності трансмем�
бранних йонопровідних каналів
[4]. Щодо проблеми злоякісних
новоутворень, то, згідно з суча�
сними уявленнями, перетво�
рення нормальної тканини на
ракову можна описати таким чи�
ном. Різні білки, які беруть
участь у міжклітинних взаємо�
діях, генетично детерміновані.
Будь�яке збурення такого гене�
тичного контролю, "спонтанне"
(наприклад за рахунок соматич�
них мутацій) або зумовлене зов�
нішніми факторами (фізичними,
хімічними чи біологічними), мо�
же призвести до виникнення
клітин з аномальним набором
білків. У роботі [5] наводяться
дані про активацію стрес�білків,

які спричиняють розвиток пу�
хлин і збільшення проникливості
гематоенцефалічного бар'єру в
умовах тривалої дії ЕМП стіль�
никового телефону. 

Частота та потужність ЕМП,
застосованого у наших дослі�
дах, відповідає аналогічним
показникам більшості мобіль�
них телефонів. Хоча потужність
випромінювання мобільних те�
лефонів невелика (1.5�2.0 Вт),
однак внаслідок інтерференції
хвиль при багаторазових від�
биттях від стінок резонатора
утворюється стояча хвиля з ви�
сокою амплітудою, яка може
генерувати напругу у декілька
вольт. Резонатором може бути
коливна електромагнітна си�
стема, обмежена металевою
поверхнею або поверхнею, яка
стикається з електромагнітним
середовищем меншої щільно�
сті, тобто діелектриком. Окрім
того, мобільний телефон під
час роботи генерує ЕМП не ли�
ше на основних (робочих) ча�
стотах. Крім основного сигналу
(0.3�3 ГГц) мобільний телефон
у режимі "дзвінок" і "розмова"
генерирує змінне електричне
поле у діапазоні 5�2000 Гц та
змінне магнітне поле у діапазо�
ні 5�500 Гц. 

Реакція організму здорової
людини на коливання (у певних
межах) такого еволюційно
звичного фактора, як геомаг�
нітне поле, має адаптивно�
компенсаторний механізм і не
виходить за межі фізіологічної
норми. Геомагнітні або елек�
тромагнітні поля не викликають
специфічних захворювань лю�
дини, але через розбалансова�
ність систем регуляції функцій
організму посилюють наявні
функціональні порушення. Так,
у більшості людей у період до і
після користування радіотеле�
фоном у спектрах електроен�
цефалограми підсилюється
альфа�діапазон біострумів
мозку. Особливо чітко ці зміни
спостерігалися після вимикан�
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Рисунок 2
Залежність потенціалу ТПЕ відносно хлорсрібного 

електроду від часу при окисненні малонової кислоти 
броматом калію при 298,3оК 

(1 — контрольний розчин; 2 — омагнічений розчин)
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ня поля протягом 15�20 хв., що
свідчить про наявність ефекту пі�
слядії ЕМП на організм. Ділянка
опромінення під час роботи теле�
фону — головний мозок та ре�
цептори вестибулярного і зоро�
вого аналізаторів. Розрахунки
поглинутої енергії ЕМП у мозку
людини показують, що при кори�
стуванні радіотелефоном потуж�
ністю 0,6 Вт з робочою частотою
900 МГц питома енергія поля у
головному мозку становить 120�
230 мкВт/см2. Норматив для ко�
ристувачів стільникових телефо�
нів у Росії — 100 мкВт/см2. 

Нині гранично�допустимі умови
(ГДУ) для оцінки впливу ЕМП на
довкілля на загал не розроблені у
жодній країні. Є лише результати
окремих досліджень дії ЕМП на
компоненти екосистем. Найбільш
опрацьованими і впровадженими
у багатьох країнах є ГДУ для лю�
дини. Однак ці стандарти у різних
країнах дуже відрізняються один
від одного. Це зумовлено вибо�
ром критеріїв, за якими можна
судити про ступінь шкідливості
ЕМП певного рівня. За ГДУ мають
братися біологічно зумовлені рів�
ні, виявлені у результаті фізіоло�
гічних, клінічних, біохімічних та ін�
ших досліджень на біологічних
об'єктах. Діючі санітарні норми і
правила не відповідають знанням
про небезпеку ЕМП, одержаним
дослідниками за останній час, хо�
ча такі ЕМП є дуже відчутним фак�
тором для всіх елементів біоеко�
систем від людини до найпрості�
ших організмів.
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ародився Ілля Ісайо�
вич19 листопада 1929
року у м. Києві. У 1952
році з відзнакою закін�
чив Київський медич�
ний інститут. Навчання

поєднував з роботою у науко�
вих гуртках кафедр терапії, хі�
рургії та гігієни, був головою
факультетського та членом ра�
ди інститутського наукового
студентського товариства. 

Трудову діяльність розпочав
як лікар міської санепідстанціі,
а потім — викладач, зав. нав�
чальною частиною школи ме�
дичних сестер у м. Макіївка на
Донбасі (1952�1956). У 1956�
1964 роках — науковий співро�
бітник, зав. лабораторією раді�
аційної гігієни і токсикології,
зав. відділом гігієни НДІ епіде�
міології, мікробіології та гігіє�
ни, відповідальний секретар
Молдавського відділення Все�
союзного наукового товари�
ства гігієністів. Протягом 1964�
2000 років — асистент, доцент,
професор, зав. кафедрою гігіє�
ни та екології Національного
медичного університету та Ін�
ституту Української асоціації
народної медицини у м. Києві. 

У різні роки за сумісництвом
та на громадських засадах
працював також головним спе�
ціалістом з лікарняної гігієни
Київського міськздороввіділу,
керівником�консультантом ме�
дичної групи київської філії
Всесоюзного проектного та
наукового інституту "ГІПРОЗ�
ДРАВ", керівником Центру нав�
чання та самоконтролю хворих
на цукровий діабет НДІ ендо�
кринології АМН України, голо�
вою Українського товариства
сприяння хворим на цукровий
діабет, науковим редактором
журналів "Диабет" і "Діабет та
життя", віце�президентом Ук�
раїнської діабетичної федера�
ції, головним спеціалістом
Центрального методичного ка�
бінету з вищої медичної освіти
МОЗ України, референтом
журналу АН СРСР "Медична
географія", лектором товари�
ства "Знання" та ін. 

Наукові дослідження Нікберга
І.І. (його науковими вчителями
були академіки О.М. Марзєєв
та Л.М. Шабад, професори
Р.Д. Габович та В.М. Жабо�
тинський) охоплюють широкий
спектр теоретичних і практич�
них проблем медицини (питан�
ня історії медицини, медичної
екології, радіаційної та лікарня�
ної гігієни, медичної біоклімато�
логії, діабетології, методики ви�
щої медичної освіти, наукової
популяризації медичних знань

та ін.) Характерною особливі�
стю цих досліджень є спрямо�
ваність на розробку суміжних
проблем лікувальної та профі�
лактичної медицини, що най�
більш повно відбилося у його
докторській дисертації "Прог�
нозування та профілактика ге�
ліометеотропних реакцій при
серцево�судинних захворюван�
нях" та у низці інших наукових
праць. Він добре відомий як
лектор та педагог�методист ви�
щої медичної школи, вихова�
тель і науковий керівник студен�
тів та молодих вчених, популя�
ризатор медичних знань. 

Основні результати 
науково'практичної, 

педагогічної та громадської
роботи з 1950 по 2000 рік.
За архівними матеріалами

відтворено хронологію та істо�
рію кафедри гігієни та медичної
поліції Київського університету
Св. Володимира і діяльності
першого її завідувача, про�
фесора В.А. Субботіна. 

Створено лабораторію гігієни
повітря у санепідемстанції
м. Макіївки. Отримано нові нау�
кові дані щодо забруднення ат�
мосферного повітря бенз/а/пі�
реном, окисом і двоокисом
вуглецю. Для відбору проб по�
вітря у польових умовах впер�
ше використано рудничний
ежекторний аспіратор (АЕР).
Виявлено пов'язані з патологі�
єю ЛОР�органів причини зни�
ження чутливості населення до
неприємних запахів, зумовле�
них забрудненням атмосфер�
ного повітря. 

Підготовлено і захищено у
Харківському медичному ін�
ституті (1959) кандидатську
дисертацію "Гігієнічне обґрун�
тування та оцінка ефективності
оздоровлення повітря у районі
пекококсового виробництва". 

Організовано лабораторію
радіаційної гігієни у Молдавії,
вперше досліджено природний
радіаційний фон і умови праці
персоналу з джерелами іоні�
зуючих випромінювань у цій
республіці, запропоновано де�
кілька нових модифікацій мето�
дів радіометричних досліджень
(відзначені дипломами ВДНГ
Молдавії). 

Вивчено і узагальнено дос�
від лікарняного будівництва,
обґрунтовано рекомендації до
проектування нових багатопро�
фільних лікарень у кліматичних
умовах України. Разом з архі�
тектором А.С. Загнибородою
брав участь у проектуванні клі�
ніки Київського інституту хірур�

ЛЮДИНА ТВОРЧОГО НЕСПОКОЮ
До 80*річчя з дня народження І.І. Нікберга
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