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ПРОФІЛАКТИЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ
ВИБРАНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЛІКАРІВ ТА СТУДЕНТІВ*
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* ПРОФІЛАКТИЧНА
ТОКСИКОЛОГІЯ ТА
МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ.
Вибрані лекції для
науковців, лікарів та
студентів: за загальною
редакцією академіка
НАМН України
І.М.Трахтенберга. — К.:
АВІЦЕННА, 2010. — 248 с.

асамперед слід відзначити бе
зумовну своєчасність книги,
пов'язану з декількома прин
циповими обставинами, які ха
рактеризують наше сього
дення. Поперше, поява пев
ного кола сучасних проблем,
пов'язаних з глобальними пе
ретвореннями у навколишньо
му середовищі, які виникли
внаслідок бурхливого розвитку
науки і техніки, розробок інно
ваційних технологій за допо
могою синтезу нових хімічних
речовин та їх впровадження у
промислове виробництво і по
бут. Подруге, наслідки техно
генного розвитку цивілізації
(ціна нашого матеріального
добробуту), які проявляються
негативними змінами у здо
ров'ї людини як на популяцій
ному, так і на світовому рівнях.
"Хвороби цивілізації, екологіч
на патологія, виробничо зумо
влені захворювання — ось нові
виклики, які постають перед
людством", — ствердження,
яке рефреном проходить че
рез усю книгу.
Ретельний аналіз змістовної
частини видання дозволяє
зробити висновок, що в основу
лекційного курсу покладено
ідею єдності зовнішнього се
редовища й організму, а також
перевагу оздоровлення умов
праці, навколишнього середо
вища та побуту. Завдяки тако
му детерміністичному підходу
всі лекції вибудовуються в
один логічний ряд. Тому весь
обсяг викладеного матеріалу
можна умовно розподілити на
три частини: загальні питання,
основи профілактичної ток
сикології та захист населення
від несприятливого хімічного
впливу.
Автори справедливо почина
ють викладення матеріалу з ха
рактеристики сучасного етапу
розвитку профілактичної ток
сикології та медичної екології,
при цьому особливо висвітлю
ють внесок вітчизняних науков
ців минулого і сьогодення у ро
звитку теорії та практики охо
рони довкілля. Серед загаль
них питань містяться такі осно
воположні поняття, як біологія,
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екологія, медицина, токсико
логія, гігієна, патологія, що на
лаштовують читача на сприй
няття подальшого матеріалу,
який має виключно спеціаль
ний характер.
Певний інтерес становить
матеріал, викладений у розділі
загальної токсикології. Тут си
стемно подається інформація
щодо окремих класів хімічних
сполук, при цьому особлива
увага приділяється ксенобіоти
кам — глобальним забрудню
вачам навколишнього середо
вища. Розглядаються питання
походження й токсикодинаміки
ртуті, свинцю, кадмію, хрому,
оксиду азоту, вуглецю й сірки,
органічних речовин.
Оригінальністю методичних
дослідницьких підходів виріз
няється лекційний матеріал,
присвячений проблемам біо
геохімічних аномалій та спря
мованої дії ксенобіотиків на
серцевосудинну й імунну си
стеми організму. При цьому
автори обґрунтовано стверд
жують, що "фонові забруднен
ня у біогеохімічних провінціях,
як правило, погіршуються тех
ногенними
забрудненнями
ґрунту, повітря, води тощо", що
має істотне значення для оцін
ки екологічної ситуації у певних
регіонах. До того ж окремим
здобутком розділів, присвяче
них спрямованій дії токсичних
речовин, є розкриття глибин
них механізмів їхньої токсичної
дії на організм.
Побутовий аспект вживання
ксенобіотиків у повсякденному
житті розкрито в окремій лек
ції, що увійшла до складу по
сібника "Побічні ефекти при за
стосуванні біологічно активних
добавок".
Окремий розділ книги при
свячено проблемам пошуку
взаємозв'язку норми й адапта
ції, стану здоров'я й адаптації.
Наведений матеріал розкри
ває фундаментальні компен
саторні механізми, які лежать в
основі відповіді організму
на зовнішній несприятливий
вплив, до того ж у контексті ві
кових особливостей, що має
окрему цінність, враховуючи
більш високу сенситивність до
зовнішнього впливу організму,
що розвивається.
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Останній розділ курсу лекцій
має переважно прикладний
характер і спрямований на
формування у читача певного
кола знань, умінь та навичок.
На широкому фактичному ма
теріалі автори наводять систе
му попереджувальних заходів
з профілактики несприятливо
го впливу хімічних чинників
навколишнього середовища,
розкривають зміст та акценту
ють увагу на характерних
особливостях санітарнохіміч
ного контролю над якістю дов
кілля. У цьому контексті роз
глядаються конкретні питання
щодо методів контролю якості
навколишнього середовища,
засобів та методів вимірюван
ня й оцінки показників хімічно
го забруднення, погодження та
затвердження відповідних до
кументів.
Разом з актуальністю окре
слених проблем особливу цін
ність книзі надає широка ап
робація опублікованого мате

ріалу. Наведений у вигляді
лекційного курсу змістовний
матеріал відображає багато
річний досвід авторів цього
видання, набутий під час ви
кладання профілактичної ток
сикології та медичної екології
для курсантів і студентів в Ін
ституті медицини праці НАМН
України, Національному ме
дичному університеті ім. О.О.
Богомольця, Національній Ки
євоМогилянській академії,
Міжнародному Соломоновому
університеті та інших не менш
поважних наукових і навчаль
них закладах.
Поданий у лекціях матеріал
добре ілюстровано. Він мі
стить ємні за смислом, але ла
конічні за формою таблиці,
схеми, рисунки, що істотно по
легшує сприйняття досить
складної інформації.
Таким чином, книга своєю
актуальністю, рівнем піднятих
проблем та практичним зна
ченням буде вельми корисною

як навчальнометодичний по
сібник для слухачів лекційних
курсів і навчальних семінарів,
які удосконалюють знання у га
лузі профілактичної токсико
логії та медичної екології, а та
кож видання стане у пригоді
студентам вищих навчальних
закладів медичних, біологічних
і хімічних спеціальностей.

Ï

кології та медичної екології,
обговорення підсумків.
На основі аналізу та узагаль
нення багаторічного досвіду
авторів у галузі профілактичної
медицини студентам медич
них, біологічних та хімічних
спеціальностей, слухачам лек
ційних та навчальних семінарів
пропонується сучасний погляд
на етапи розвитку профілак
тичної токсикології і медичної
екології, стан виробничого се
редовища у провідних галузях
економіки України, роль важ
ких металів на забруднення
навколишнього середовища,
вплив ксенобіотиків на окремі
ланки гомеостазу організму,
висвітлено проблеми законо
давчого регулювання та дер
жавного управління у галузі
охорони навколишнього сере
довища.
В основу лекцій покладено
ідею єдності зовнішнього сере
довища і організму.
У першій лекції — "Сучасна
медикобіологічна наука на
варті здоров'я" — автори наво
дять статистичні дані, які під
тверджують критичну ситуацію
зі станом популяційного здо
ров'я, що склалася нині в Укра
їні, та її зв'язок з несприятли
вою екологічною обстановкою.
Наголошується, що промисло
ві отрути нині продовжують
забруднювати виробниче і
природне середовище у ба

гатьох регіонах України, серед
яких Донецька, Луганська, За
порізька, ІваноФранківська,
Київська області і навіть Крим.
Корінне поліпшення екологіч
ної ситуації найближчими ро
ками, враховуючи складний
соціальний і економічний стан
країни, прогнозувати пробле
матично. Тому вкрай важливи
ми є подальша розробка фун
даментальних проблем гігієніч
ної науки, обґрунтування на
дійних критеріїв ризику, вста
новлення якісно нових еколо
гогігієнічних регламентів і
стандартів, розробка концепції
регіональної екологічної без
пеки, інтеграція гігієни навко
лишнього і виробничого сере
довищ.
Блок лекцій ("Профілактична
токсикологія та її місце у забез
печенні хімічної безпеки люди
ни та навколишнього середо
вища"; "Отрути, отруєння та
протиотрути"; "Хімічні речови
ни як промислові отрути")
присвячено основам профілак
тичної токсикології, сучасному
та перспективному розділу
токсикології — екотоксико
логії, місцю токсикології у си
стемі медикобіологічних наук,
отруєнням у побуті та на ви
робництві, проведенню анти
дотної терапії. Автори наво
дять визначення основних па
раметрів токсикометрії та до
кладно розглядають їх встано

роблема хімічної не
безпеки набула нині
всесвітнього зна
чення і стосується
виробничої діяльно
сті людини, а також
усіх сфер її життє
діяльності та довкіл
ля. Визначальним
фактором постійно
зростаючого ризику для здо
ров'я працівників і населення є
велика кількість хімічних речо
вин і матеріалів, які щорічно
надходять в обіг і справляють
несприятливу дію на організм
людини. Хімічне забруднення
навколишнього середовища в
Україні є домінантним, перева
жає інші види забруднень і
зумовлює негативний вплив на
стан здоров'я населення та
довкілля. Саме найгострішим
питанням сучасної екології і гі
гієни виробничого та оточую
чого середовища, поглиблен
ню знань з небезпеки та ризи
ків на виробництві присвячено
навчальнометодичний посіб
ник, підготовлений співробіт
никами лабораторії промисло
вої токсикології Інституту ме
дицини праці НАМН України за
керівництва членакореспон
дента НАН, академіка НАМН
України, д.м.н., професора
І.М. Трахтенберга.
Представлений
посібник
складається з передмови, 14
лекцій з профілактичної токси

КОРОБЧАНСЬКИЙ В.О.,
директор НДІ гігієни праці
та професійних
захворювань, завідувач
кафедри гігієни та екології
№ 1 Харківського
національного медичного
університету, доктор
медичних наук, професор.
ЗАВГОРОДНІЙ І.В.,
завідувач кафедри гігієни
та екології № 2 Харківського
національного медичного
університету, доктор
медичних наук, професор.
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влення, перераховують і ко
ментують принципи гігієнічно
го регламентування хімічних
речовин в об'єктах виробничо
го та навколишнього середо
вищ, наводять загальну харак
теристику основних промисло
вих отрут (свинцю, ртуті, мар
ганцю, миш'яку, сурми, вісмуту,
фтору, діоксиду вуглецю, сірко
водню, оксидів азоту, хлору,
сірковуглецю, вуглеводнів, ді
хлоретану, бензолу, аніліну),
розкривають сутність токсико
логічних досліджень для стра
тегії і тактики протихімічного
захисту біосфери.
Корисним для студентів буде
матеріал ("Біохімічні аномалії та
їхній вплив на здоров'я люди
ни"; "Важкі метали як глобальні
забруднювачі довкілля"; Дія хі
мічних сполук на серцевосу
динну систему"; "Імунотоксич
на дія ксенобіотиків"; "Адапта
ція організму до токсичних
впливів та її вікові особливо
сті"), в якому висвітлено ток
сичний вплив ксенобіотиків на
організм, існуючі підходи оцін
ки дії хімічних сполук на серце
восудинну систему, методи
визначення імунотоксичності
чинників хімічної і біологічної
природи, вікові особливості
формування адаптації організ
му до умов навколишнього се
редовища, що змінюється.
Значну увагу приділено аль
тернативним методам і тест
системам у сучасній токсико
логії, зокрема у лікарській ток
сикології ("Сучасні аспекти лі
карської токсикології"; "Аль
тернативні методи і тестси
стеми у сучасній токсикології"),
з урахуванням зростаючої ува
ги до ролі етичних факторів при
виборі об'єктів досліджень.

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ
У лекції "Побічні ефекти при
застосуванні біологічноактив
них добавок" наведено інфор
мацію щодо збереження здо
ров'я людини та профілактики
захворювань за допомогою ко
рекції раціонів харчування.
Окремий блок лекцій ("Захо
ди щодо запобігання розвитку
екологічно та виробничо зумо
вленої патології хімічного ґене
зу"; "Механізми державного
регулювання природоохорон
ної діяльності та захисту гро
мадського здоров'я") присвя
чено схемі функціонування
державної системи моніторин
гу довкілля, економікоправо
вим та нормативноправовим
механізмам регуляції природо
охоронної діяльності.
Перевагою даного посібника
є те, що у ньому висвітлено до
сягнення вітчизняних вчених
минулого і сьогодення у
розвитку теорії та практики
охорони навколишнього сере
довища.
На думку авторів рецензова
ної роботи, необхідність поліп
шення гігієни праці, виробни
чого середовища, охорони
здоров'я працівників є одним з
пріоритетних екологогігієніч
них завдань, які необхідно ви

рішити протягом найближчих
років.
Студенти можуть користува
тися викладеним матеріалом
при написанні курсових і магі
стерських робіт.
Загалом за змістом, структу
рою, логікою та послідовністю
викладення матеріалу посібник
є оригінальним виданням, яке
має наукову та практичну цін
ність. Він буде корисним для
науковців, аспірантів, студен
тів, а також фахівцівпрактиків.
ГЖЕГОЦЬКИЙ М.Р.,
перший проректор
з науково педагогічної
роботи Львівського
національного медичного
університету
ім. Д. Галицького,
завідувач кафедрою
нормальної фізіології,
д.м.н., проф., чл. кор.
НАМН України.
КУЗЬМІНОВ Б.П.,
професор кафедри гігієни
та профілактичної
токсикології, завідувач
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Í

аука про виникнення інфек
ційних хвороб, їх перебіг у
суспільстві, як і вся земна ци
вілізація, пройшла багаторіч
ний шлях еволюційного роз
витку. Одним з його наслідків
стало поширення методології
епідеміології та окремих її ме
тодів серед широкого кола
наукових дисциплін, у тому
числі далеких від інфектології
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та не пов'язаних з життєдіяль
ністю в організмі хворобоу
творюючих агентів (пріонів,
вірусів, бактерій тощо).
Це сприяло виникненню
низки епідеміологій неінфек
ційних хвороб (епідеміологія
інфарктів, травм, токсичних
речовин тощо) і призвело до
виокремлення (у другій поло
вині XX сторіччя) розділу за

