
«Драг-дизайн» - це сучас-
на технологія пошуку нових 
ліків, яка базується на новіт-
ніх досягненнях молекуляр-
ної біології, біоінформатики, 
комп’ютерного моделювання 
та медичної хімії. Практично 
всі провідні світові фармацев-
тичні компанії застосовують 
для розробки нових ліків під-
хід, який називається «раціо-
нальним дизайном» і базуєть-
ся на припущенні взаємодій 
рецептора і ліганда на молеку-
лярному рівні. Ця технологія 
дозволяє значно зменшувати 
фінансові витрати при роз-
робці ліків. Індустрія спрямо-
ваного конструювання нових 

Золотий перетин у 
біології та меди-
цині            стор.6

The thinnest fiber 
is created, and this 
allows you to transmit 
chemical, optical and 
electrical signals to the 
brain simultaneously ...                        

cтор.5

Твій смартфон
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лікарських препаратів, або, 
драг-дизайн (drug - лікарсь-
кий препарат, design - проек-
тування, конструювання) має 
пряме відношення до нано-
технологій, оскільки, об’єкти, 
що взаємодіють є молекуляр-
ними об’єктами. Основні по-
няття, що використовуються 
в драг-дизайні - це мішень і 
ліки. Мішень - це макромоле-
кулярна біологічна структура, 
ймовірно пов’язана з певною 
функцією, порушення якої 
призводить до захворювання 
і на яку необхідно вчинити 
певну дію. Ліки - це хімічні 
сполуки (як правило, низько-
молекулярні), які специфічно 
взаємодіють з мішенню  (на-
йчастіше - це рецептори або 
ферменти) і певним чином мо-
дифікують клітинний відгук, 
створюваний мішенню. Якщо 
в якості мішені виступає ре-
цептор, то ліки будуть, швид-
ше за все, його лігандом, тоб-
то сполукою, яка специфічно 
взаємодіє з активним центром 
рецептора. 

Широкого застосування, у 
контексті нанотехнологій і на-
номедицини, набули полімер-
ні матеріали, особливої уваги 
заслуговують дендримери. 

Дендримери - це синтетич-
ні монодисперсні полімерні 
наноструктури з деревоподіб-

ною високорозгалуженою 
архітектурою, розміром при-
близно 2нм. Дендримери мож-
на синтезувати двома спосо-
бами: дивергентним (від ядра 
до периферії) і конвергентним 
(від периферії до ядра ден-
дримера). «Цільові» молекули 
зв’язуються з дендримерами 
або шляхом утворення ком-
плексів з їх поверхнею, або 
вбудовуючись глибоко між їх 
окремими ланцюгами. Водно-
час на поверхні дендримерів 
можна стереоспецифічно 
розташувати необхідні функ-
ціональні групи, які з мак-
симальним ефектом будуть 
взаємодіяти з вірусами і кліти-
нами. Прикладом створення 
активної речовини на основі 
дендримера є препарат Vivigel 
- гель, здатний захистити від 
ВІЛ-інфекціі. 

Кон’юговані ліки з дендри-
мерами характеризуються 
більшим періодом напіврозпа-
ду, стабільністю і розчинністю 
у воді, зниженням імуноген-
ності та антигенності, знижен-
ням системної токсичності.

Підготували:
асист. Гуцул О.В., 

асист. Бірюкова Т.В.
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A new microscope has been created that 
allows you to take  three-dimensional 

images and shoot video with the highest 
speed and resolving power…

   Taking a survey on such 
a small scale usually requires 
very intensive illumination, 
which can damage the object 
under investigation. Instead 
of increasing the intensity of 
light, scientists used the «optical 
grating» method, using short-
term light pulses, which were 
given a certain shape. These 
impulses penetrate the living 
tissues, leaving them intact.

In addition to the new method 
of illumination, scientists used 
the technology commonly used 
in astronomical observations, 
called adaptive optics. A pulse 
of laser light passes through 
the test tissue samples, and, 
comparing the shape of the beam 
before and after, the microscope 
system calculates the distortion 

shape, which allows making 
the necessary corrections. The 
totality of all used technologies 
allows scientists to remove the 
insides of living cells layer by 
layer, to observe the processes 
occurring in them and the 
processes of interaction between 
cells.

However, in addition to 
shooting, researchers can even 
«blow up» an unnecessary cell by 
focusing light on it in a certain 
way. This, in turn, allows them 

to get and study the work of 
cells hidden behind other cells. 
The analysis of the video shot, 
which shows the «work» of the 
immunocyte cell, showed that 
the detail of this video is at least 
ten times greater than the detail 
of any other images taken earlier.

Scientists have already started 
intensive research with a new 
microscope, but so far such 
studies are very expensive, and 
the microscope itself occupies a 
large enough space. In the future, 
it is planned to create a portable 
version of the device, which can 
be placed on a regular table and 
the low cost of which will make 
this device affordable for small 
laboratories.

Assistant BSMU  
Galushko K.S.

Питання, що виникають при трактуван-
ні нинішньої  концепції кровообігу

Атрибутивним параме-
тром, що використовуєть-
ся для пояснення механізмів 
руху крові є тертя. Принаймні 
у більшості таких схем приво-
дяться експериментальні дані 
вимірювання цього параме-
тра. 

Такий підхід має враховува-
ти колосальну площу контакту 
крові з ендотелієм у судинній 
системі та її складових у між-
клітинному середовищі. Як 
відомо, наслідком тертя є пе-
ретворення механічної енергії 
у тепло. Це є незворотній про-
цес, що, зрештою, зумовлює 

зростання ентропії живого 
організму - відкритої систе-
ми, далекої від рівноваги,  що 
функціонує якраз у зворотно-
му напрямку.

Напевно, вивчення ме-
ханізмів кровообігу надзви-
чайно ускладнюється від-
сутністю адекватних in vivo 
експериментальних моделей. 
Їх складність, на нашу дум-
ку, полягає у неможливості 
спостереження за формуван-
ням динаміки дисипативних 
структур кровообігу, що за-
кономірно виникають за взає-
модії води і надмолекулярних 

структур глікокаліксу. 
Існує думка, що єдиним 

ефективним рушієм крові у 
спокої є серце. Але здавна у 
науковій літературі фігуру-
ють оригінальні дослідження, 
де беззаперечно доведена ло-
кальна мікроциркуляторна ак-
тивність капілярів, що не зале-
жить від тиску в артеріальному 
руслі. Щоправда, біомеханізми 
цього явища пояснюються 
гіпотезами, що потребують 
подальшого обґрунтування. 
Такими ж непоясненими зали-
шаються явища зупинки плаз-

продовження на стор.4
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Вчений Гарт Уебб (Британ-
ська Колумбія) винайшов спо-
сіб покращити зір людини за 
декілька хвилин. Активно за-
ймаючись розробкою біонних 
інноваційних лінз доктор за-
певняє, що його винахід здат-
ний позбавити необхідності 
носити окуляри або лінзи (кон-
тактні чи прогресивні) людей, 
що мають проблеми із зором. 
Інноваційні лінзи підійдуть 
усім пацієнтам, незалежно від 
віку та загального стану здо-
ров’я. Лінзи виготовляються 
індивідуально для кожно-
го пацієнта під замовлення з 

урахуванням індивідуальних 
потреб. Операція з впровад-
ження вищевказаних лінз 
триває, в середньому, близько 
восьми хвилин, надаючи ви-
димі результати, за словами 
винахідника, відразу. Форма 
лінз нагадує мексиканський 
тако. Складені спеціальним 
способом вони поміщаються в 
шприц із фізіологічним розчи-
ном. Після введення в людське 
око через кілька секунд лінзи 
розкриваються і приймають 
необхідну форму. При успіш-
ному проведенні клінічних 
випробувань та виправданні 
сподівань, пов’язаних з вина-
ходом, вже через кілька років 
біонними лінзами зможуть ко-
ристуватися жителі Сполуче-
них Штатів Америки і Канади. 
На даному етапі досліджень 
проходить тестування лінз на 

Біонні лінзи - відмінний зір за лічені хвилини
тваринах. У разі позитивного 
результату проведеного те-
стування через деякий час ви-
нахід зможуть оцінити незрячі 
люди, які погодилися стати до-
бровольцями, щоб повернути 
зір. Сам учений був змушений 
носити окуляри з дитинства і 
на власному досвіді знає та ро-
зуміє страждання людей з по-
ганим зором. Для досягнення 
значних результатів, ученому 
знадобилося докласти багато 
власних зусиль та витратити 
значну суму (три мільйони 
доларів). Гарт Уебб заснував 
свою профільну клініку, ство-
рив благодійний фонд з ме-
тою розвитку офтальмології в 
країнах третього світу.    
 Підготував 

асист. Остафійчук Д.І. 

21 вересня - Всесвітній день боротьби з хворобою 
Альцгеймера

   21 вересня за ініціативою 
Міжнародної організації з 
боротьби з хворобою Альц-
геймера відзначається Все-
світній день боротьби з цією 
хворобою, на яку страждають 
понад 47 мільйонів людей у 
всьому світі. Саме це захво-
рювання є однією з найпо-
ширеніших причин деменції. 
  Сьогодні спостерігаються 
прогресивні зміни в методах 
лікування хвороби Альцгей-
мера. Так, колектив американ-
ських дослідників здійснив 
комплекс експериментів за 
результатами яких науков-
ці прийшли до висновку, що 
стимулювання гамма-хвиля-

ми хворого головного мозку 
гризунів сприяє його очищен-
ню від зайвих білкових сполук.
  Водночас в ізраїльських 
клініках практикується 
унікальна методика, що до-
зволяє істотно сповільни-
ти прогресування хвороби 
Альцгеймера, - технологія 
«NeuroAD» в основі якої ле-
жить комбінація когнітивних 
тренувань мозку за допомо-
гою комп’ютерної програми 
з електромагнітною стимуля-
цією. Розроблена ізраїльсь-
кою компанією «Нейронікс»                            
(«Neuronix») система лікуван-
ня застосовується на початко-
вих етапах хвороби Альцгей-

мера або так званої сенільної 
деменції типу Альцгеймера. 
   Для усунення бета-амілоїд-
них бляшок у головному мозку 
розроблені наноліки, дія яких 
спрямована на знищення спо-
лук, що порушують комуніка-
цію між нейронами. Також 
синтезовані наночастинки з 
полімеру і золота, які після 
потрапляння в організм з’єд-
нуються з бета-амілоїдними 
бляшками і зупиняють їх ріст.

Підготувала 
 асист. Бірюкова Т.В
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 Композиційні матеріали  
мають добротні фізико-ме-
ханічні та естетичні вла-
стивості, які сприяють їх 
широкому застосуванню в 
практиці ортопедії та трав-
томатології, а також при сто-
матологічному пломбуванні.
  Композиційні матеріали 
складаються з трьох основ-
них компонентів: органічної 
матриці (полімерна матриця), 
неорганічного наповнюва-
ча (неорганічні частки), по-
верхнево-активних речовини 
– силанів (сполуки кремнію 
з воднем). Вони володіють 
таким комплексом властиво-
стей, які недосяжні в тради-
ційних металевих та полімер-
них матеріалах. Зазвичай їх 
класифікують за такими оз-
наками: матеріалом матриці 
та армуючих елементів різної 
кількості, геометрії компо-
нентів, структури і розмі-
щення компонентів, методів 
отримання. Наповнювачі у 
орієнтованих матеріалах ста-
новлять 60-80% об’єму, в не-
орієнтованих (з дискретними 
волокнами і ниткоподібними 
кристалами) – 20-30% об’єму. 
Чим вище міцність і модуль 
пружності волокон, тим вище 

міцність і жорсткість компози-
ційного матеріалу. Властивості 
матриці визначають міцність 
композиції при зсуві (див. рис.  
– полімерні та вуглець-ву-
глецеві композити, які вико-
ристовуються в ортопедії).
    Сучасні композиційні ма-
теріали  мають різний склад 
та вміст, широко застосову-
ються для тканепрошивних 
вуглецевих каркасів (насичені 
піровуглеводнем), оператив-
ного хірургічного лікування 
дефектів кісткової тканини. 
Вони мають добру біологіч-
ну сумісність і не викликають 
імунологічного конфлікту, що 
робить їх дуже перспектив-
ними для імплантації і ендо-
протезування в стоматології.
  Наприклад, композиційні 
кальцій фосфатні матеріа-
ли створені на основі суміші 

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ 

синтетичних фосфатів каль-
цію та натрію боросилікатно-
го скла з підвищеною швид-
кістю розчинності. Вони 
широко застосовуються в 
дитячій ортопедії та травма-
тології, де необхідні високі 
швидкості резорбції на ділян-
ках кісток, які несуть знач-
ні механічні навантаження.
   Для виготовлення персо-
налізованих тривимірних 
структур заданої архітектури 
з композиційних матеріалів  
все частіше використовують 
комп’ютерні інноваційні тех-
нології адитивного виробни-
цтва (3D принтинг). З компо-
зиційних матеріалів шар за 
шаром формується імплантат 
необхідної форми, відповідно 
до створеної моделі. Такий ме-
тод моделювання дає швидке та 
надійне  відтворення матрик-
су будь-якої наперед заданої 
форми з певними технічними 
властивостями. Це забезпечує 
ефективність, надійність бага-
токомпонетних композицій-
них матеріалів, безпеку і без-
болісність лікування пацієнтів.

Підготував 
ст. викл. Григоришин П.М.

ми у капілярах, якщо в них 
відсутні формені елементи. 

Неможна також обійти 
мовчанням «неможливість»  
обґрунтованого пояснення фі-
зичного механізму подачі крові 
до правого серця стоячої люди-
ни за відсутності достатнього 
градієнта тиску і його поход-

ження. Відомі фахівці в галузі 
гематології та гемодинаміки 
не раз звертали на це увагу. 
  Зрештою, невідомим за фі-
зичною природою залишаєть-
ся явище накопичення крові 
під високим тиском у вено-
зній системі після смерті.  
  Знайомство з вищеозначе-
ними та подібними питан-

нями до сучасної концепції 
кровообігу вселяють надію, 
що їх вияснення стане реаль-
ною основою розшифруван-
ня механізмів регуляції, а, 
отже, патології мікроцирку-
ляції крові, що діє при нині 
невиліковних захворюваннях. 

Підготував 
проф. Шаплавський М.В.

Питання, що виникають за трактування 
нинішньої  концепції кровообігу

початок на стор. 2
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much larger than it is possible to do 
it now using a matrix of rigid metal 
or silicon electrodes.

All tests of the fiber functioning 
were carried out on experimental 
animals. Through one of two tiny 
channels inside the fibers in the 
rodent’s brain neurons, a genetic 
medication has been introduced 
that makes these neurons sensitive 
to light. The treated neurons 
were then illuminated with light 
transmitted through the optical 
waveguide inside the fiber. Scientists 
have recorded the electrical activity 
of some  neurons, using for this the 
electrical conductivity of certain 
layers of fiber. And all this was 
done with a single fiber, about 200 
microns thick, which is a bit thicker 
than a human hair!

The key point that allowed the 
creation of such a multifunctional 
fiber was the technology of 
production of the thinnest 
conductors, flexible and 
electrically conductive. The basis of 
conductors is a thin polyethylene 
tube, the cavity of which is filled 
with «flakes» of graphite. And the 
process of its production involves 

the sequence of two operations, 
the application of a graphite layer 
on the polyethylene base and 
compression of all this, followed 
by the application of the next thin 
layer of polyethylene. The presence 
of graphite in a special polyethylene 
increased its conductivity by four 
to five times.

In addition to high electrical 
conductivity, the created fiber has 
a transparency that is sufficient 
to transmit optical signals over it. 
In addition, due to the increase 
in the thickness of one of the 
graphite layers during production, 
two independent optical  light 
guides  are organized in one fiber, 
which practically do not affect 
each other.  And the cavities act 
as channels which can be used for 
transportation of liquid substances.

Due to the small thickness of the 
fiber, scientists have the opportunity 
to use matrices from these fibers, 
covering them quite large parts 
of the brain. To demonstrate this 
ability, the fibers were placed in 
several separate sections of the 
brain of the experimental animal, 
which allowed scientists to trace the 
path of the passage of nerve signals 
and signals of the corresponding 
reactions of the brain.

For the time being, scientists 
are planning to reduce the 
thickness of the multifunctional 
fiber, making it more flexible.

 Assistant BSMU  
Galushko K.S.

Assist.prof. BSMU 
Bebyh V.V.

The thinnest fiber is created, and 
this allows you to transmit chemical, 
optical and electrical signals to the 

brain simultaneously ...

An international group of 
scientists, headed by scientists 
from the Massachusetts Institute 
of Technology, created the first of 
its kind flexible fiber, the thickness 
of which is comparable to the 
thickness of human hair and which 
allows you to transmit to  the  brain  
and  to receive  back  signals  of 
electrical, chemical and optical 
nature at the same time.  Material 
engineers, chemists, biologists and 
scientists from other fields worked 
on the creation of this fiber, and in 
the future, after the fiber becomes 
even more biologically reconcilable, 
it can be used to study the features 
of the brain functioning, the 
interaction between certain parts 
of the brain for creating new and 
more advanced types of interface 
between the brain and the 
computer.

The substance of the universal 
fiber was selected in such a way as 
to ensure its maximum similarity 
to the soft nerve tissues. This, in 
turn, will allow the implants to be 
attached to the brain of any degree 
of complexity, while the depth of 
«immersion into the brain» will be 
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ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН 
У БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

  Поняття про золотий пе-
ретин було запроваджено 
давньогрецьким філософом 
та математиком Піфагором. 
Хоча, існує припущення, що 
першими поняття золото-
го перетину ввели єгиптяни 
і вавилоняни. Ідеї Піфагора 
у своїх дослідженнях про-
довжив його глибокий ша-
нувальник - давньогрецький 
філософ Платон. В античній 
літературі, що дійшла до нас, 
золотий перетин уперше зга-
дується в «Початках» Евкліда. 
Саме завдяки роботам Евкліда 
золотий перетин став відо-
мим у середньовічній Європі. 
В епоху Відродження інтерес 
до золотого перетину серед 
учених і художників посилив-
ся, зокрема, у зв’язку з його 
застосуванням, як у геоме-
трії, так і в мистецтві, особ-
ливо — в архітектурі. Велику 
увагу йому приділив італій-
ський художник, вчений та 
винахідник Леонардо да Вінчі. 
Саме він дав співвідношен-
ню назву «золотий перетин». 
  Якщо розглядати золотий 
перетин з погляду математи-
ки, то золотий перетин – це 
такий перетин двох величин, 
коли відношення їх суми до 
більшої величини дорівнює 
відношенню більшої величи-
ни до меншої. Розглянемо дві 
величини А та В такі, що А>В. 
Кажуть, що А та В утворю-
ють золотий перетин, якщо 

(A+B)/A=A/B
Дане співвідношен-

ня позначають грець-

кою літерою φ, причому 
φ=1,618033909…≈0,62/0,38
   Цікаво, що золотий пере-
тин застосовується не лише в 
математиці, інженерії та архі-
тектурі, але і в біології та ме-
дицині. Живі організми мають 
властивості, характерні для 
золотого перетину. Напри-

клад, пропорції тіл, спіральні 
структури, параметри біо-
ритмів. Навіть не вдаючись у 
розрахунки, золотий перетин 
можна без зусиль виявити в 
природі. Так, під нього по-
трапляють співвідношення 
хвоста і тіла ящірки, відстані 
між листям на гілці, є золо-
тий перетин і в формі яйця, 
якщо умовну лінію провести 
через його найширшу частину. 
У багатьох метеликів співвід-
ношення розмірів грудної та 
черевної частини тіла від-
повідає золотій пропорції. 
  Кістки людини також ви-
тримані в пропорції, близькій 
до золотого перетину. І чим 
ближче пропорції до форму-
ли золотого перетину, тим 
більш ідеальною виглядає 
зовнішність людини. У лю-
дини золотому перетину під-
порядковані практично всі 
частини тіла, але головний 
показник золотого перетину 
- це поділ тіла точкою пупа.
   Золоту пропорцію (1: φ) ма-
ють наступні співвідношення:
    - відстань між ступнями люди-

ни і точкою пупа та ріст людини;
 - відстань від рівня плеча до 
верхівки    голови і розмір    голови;
 - відстань від точки пупа 
до верхівки голови і від рів-
ня плеча до верхівки голови;
 - відстань точки пупа до 
колін і від колін до ступнів;
 - відстань від кінчика під-
боріддя до кінчика верх-
ньої губи і від кінчика 
верхньої губи до ніздрів; 
   -   відстань  від кінчика підборід-
дя до верхньої лінії брів і від 
верхньої лінії брів до верхівки. 
   У медицині золотий пере-
тин можна зустріти не лише в 
анатомії, а і в кардіології. Для 
кожного виду тварин існує 
частота серцебиття, при якій 
тривалості систоли, діастоли і 
всього кардиоциклу співвідно-
сяться між собою за золотим 
перетином. Причому «золота» 
частота практично дорівнює 
серцевому ритму здорових, 
фізично активних організмів 
у спокої (для людини вона 
складає 63 уд/хв). «Золотий» 
режим кровопостачання всьо-
го організму, і самого серця, 
зокрема, є найбільш економіч-
ним у порівнянні з іншими ре-
жимами, що відповідає різним 
рівням навантаження: чим 
більше зі збільшенням наван-
таження тимчасова структура 
відхиляється від «золотого» 
співвідношення, тим більша 
енергетична «ціна» вигнан-
ня одиничного об’єму крові.

Підготувала 
доц.  Іванчук М.А.

 
           



ВИКОРИСТАННЯ 3D ДРУКУ В МЕДИЦИНІ

  3-D принтер – це спеціаль-
ний пристрій для виведення 
трьохвимірних даних. Основа 
технологіі 3D-друку - принцип 
пошарового створення (наро-
щення) твердої моделі.

Сьогодні вже активно вико-
ристовуються наступні види 
3-D принтерів:

Лазерний 3-D принтер. 
У лазерних 3-D принтерах 

застосовується методика ла-
зерної стереолітографії, суть 
якої полягає у наступному: 
ультрафіолетовий лазер по-
ступово, піксель за пікселем, 
засвічує рідкий фотополімер, 
або фотополімер засвічуєть-
ся ультрафіолетовою лампою 
через фотошаблон, який змі-
нюється з новим шаром. При 
цьому рідкий полімер твердне 
і перетворюється в досить мі-
цний пластик.

 Струменевий 3-D принтер. 
Роздавальна головка принте-
ра видавлює на охолоджую-
чу платформу-основу краплі 
розігрітого термопластика. 
Краплі швидко застигають 
і злипаються одна з одною, 
формуючи шари майбутнього 
об'єкта.

 3-D біопринтери. Друк 
3D-структури майбутнього 
об'єкта (тканини чи органу 

для пересадки) проводиться 
стовбуровими клітинами. Далі 
поділ, зростання і модифікації 
клітин забезпечує остаточне 
формування об'єкта.

Використання 3-D принте-
ра в медицині. Трьохвимірні 
моделі, які створюються на ос-
нові комп’ютерної томографії 
та інших видів комп’ютер-
них діагностик, у комплексі із 
трьохвимірним друком є най-
сучаснішим незамінним до-
сягненням у галузі медицини, 
тобто є золотим стандартом 
діагностування. 3-D моде-
лювання дозволяє створюва-
ти об’ємні моделі: скановане 
трьохвимірне зображення ор-
ганів пацієнта за допомогою 
програм забезпечення для 
3D друку перетворюється в 
трьохвимірні тверді моделі.

Об’ємні тверді моделі до-
зволяють якісно вивчити 
особливості захворювання, 
а також надають можливість 
підготуватися до проведення 
складних операцій.

Технологія 3-D друку також 
розроблена для цифрового ви-
готовлення живих матеріалів з 
використанням функціональ-
них бактерійних фарб. Завдяки 
різноманітному метаболізму 
в чорнило можна завантажи-
ти бактерії, здатні знешкод-
жувати токсини, синтезувати 
вітаміни, утворювати целюло-
зу та виконувати фотосинтез. 
Можливість здійснення цієї 
властивої різноманітної мета-
болічної активності в живому 
матеріалі з 3-D друкарським 
наповнювачем застосовується 
шляхом завантаження потріб-
них бактерій у гідрогелеві чор-

нила, які можна екструдувати 
у вигляді ниток, забезпечую-
чи середовище для збережен-
ня живих та функціональних 
клітин. Зростання і метаболіч-
на активність у друкованій 
структурі можлива за рахунок 
введення бактерій у гідрогелі, 
що складаються з біосумісної 
гіалуронової кислоти, κ-ка-
рагенану та димного крем-
незему. Включивши бактерії 
та продукти їх метаболічної 
активності у гідрогелі, отри-
муються функціонально живі 
чорнила, які є будівельним 
матеріалом з визначеними 
функціями. Завдяки «свободі» 
форми, наданій цією техноло-
гією друку та властивістю бак-
теріального  «чорнила» можна 
створити матеріали з різними 
функціональними можливо-
стями. Такі результати було 
досягнуто шляхом розробки 
біосумісного гідрогелю з оп-
тимізованими реологічними 
властивостями, що дозволяє з 
високою точністю іммобілізу-
вати бактерії в 3D-друкованих 
архітектурах. Окрім біоме-
дичних та біотехнологічних 
застосувань, цю універсальну 
платформу для друку передба-
чено використовувати для ви-
робництва добавок нового по-
коління, біологічно створених 
функціональних матеріалів.
             Це  не майбутнє – 

це  сьогодення!

Підготував доц.  
Клепіковський А.В.
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ТВІЙ СМАРТФОН
   Чим складніша система, тим 
більше в ній небезпечних і 
нестабільних елементів. Біль-
шість користувачів смарт-
фонів не до кінця розуміють 
усі принципи роботи мобіль-
них пристроїв і не усвідомлює 
небезпеку, яка від них вихо-
дить, навіть якщо про такі ри-
зики постійно говорять ЗМІ.
  Існують різні системи стіль-
никового зв’язку: NMT-450, 
AMPS-800, GSM-900, GSM-
1800, UMTS-2100, LTE-2400. У 
перших двох стандартах пе-
редбачений аналоговий зв’я-
зок (головна перевага – добре 
розповсюдження над водною 
поверхнею і перетятою міс-
цевістю). 

В основі інших стандартів – 
цифрова передача сигналу.

Сучасний смартфон вже не 
назвеш персональним – це по-
няття пішло разом з появою 
загальнодоступного і швид-
кого мобільного Інтернету. 
Увесь світ знає про стеження 
за смартфонами за допомо-
гою програм-шпигунів, які 
дозволяють віддалено керува-
ти смартфоном і передавати 
будь-які дані. Ніхто не може 
гарантувати, що саме зараз 
у яку-небудь спецслужбу не 
передається інформація про 
ваше місцезнаходження разом 
з фотографією на фронтальну 
камеру. Заклеювати веб-ка-
меру на ноутбуках радять не 
тільки Джуліан Ассанж і Ед-
вард Сноуден. В Інтернет по-
трапила реальна фотографія 
особистого ноутбука Марка 
Цукерберга також із заклеє-
ною веб-камерою і мікрофо-
ном.

Інформацію збирають не 

лише спецслужби, а й ве-
ликі корпорації, у тому чис-
лі Google, Microsoft і Apple. 
Компанії сканують вашу по-
шту, пошукові запити і часто 
відвідувані місця. Навіть за 
найпростішім мобільним те-
лефоном відстежити ваше міс-
цезнаходження можна дуже 
легко і доволі точно. Із серп-
ня 2018 року уряд США ввів 
заборону на використання 
фітнес-трекерів і смартфонів 
для військовослужбовців, які 
перебувають за межами США. 
Як ще використовується наша 
персональна інформація ми 
навряд чи можемо знати на да-
ному етапі.
   Ми шкодимо самі собі, заван-
тажуючи в Інтернет занадто 
багато особистих даних. Фото-
графії у соціальних мережах з 
геотегами і видами, за якими 
можна легко впізнати місце, 
трекі пробіжок і прогулянок 
по вулиці – ідеальне наведен-
ня для зловмисників. 

Потужність випроміню-
вання має квадратичну за-
лежність від відстані до базо-
вої станції, на цей показник 
впливає не лише сама відстань 
до базової станції, але й різні 
перешкоди. При цьому май-
же неможливо врахувати такі 
параметри, як відбитий від 
стін сигнал. Щільність потоку 
енергії у місцях, що знаходять-
ся поблизу базових станцій, 
може досягати 20 мкВт/см2, а 
гранично допустиме значення 
– 10 мкВт/см2..
   При будь-якому механізмі дії 
електромагнітного випромі-
нювання (ЕМВ) на людину ос-
новним етапом є поглинання 
енергії і перетворення її у біо-

логічний ефект. Аналіз дії ЕМВ 
на живі організми зводиться 
до вивчення енергетичних, 
інформаційних і осцилятор-
них явищ. ЕМВ конкретного 
діапазону довжин хвиль має 
свій механізм поглинання 
енергії у біологічних ткани-
нах. Для аналізу і кількісної 
оцінки біофізичних процесів 
у живому організмі необхідно 
враховувати співвідношення 
довжини хвилі ЕМВ і розмірів 
живого організму. Глибина 
проникнення ЕМВ залежить 
від частоти випромінювання, 
електропровідності і магнітної 
проникності живої тканини.
  Тепловий ефект ЕМВ обу-
мовлений його дією на іони 
(змінні поля викликають 
змінні струми у тканинах, що 
призводить до виділення джо-
улевого тепла) і на нейтральні 
частинки (виникає поляриза-
ція нейтралів і струми зміщен-
ня). Максимальний тепловий 
ефект спостерігається при 
збігу частоти ЕМВ із власною 
частотою коливання части-
нок. У НВЧ діапазоні працює 
орієнтаційна поляризація 
(мікрохвильова піч працює 
на частоті 2,45 ГГц). У цьому 
діапазоні знаходяться частоти 
обертальних коливань поляр-
них головок фосфоліпідів, ха-
рактеристичні частоти зв’яза-
ної води (108÷ 109 Гц), вільної 
води, (1010 Гц) карбоксильних і 
аміногруп (1010 ÷ 1011 Гц).
  Кореляцію між різними за-
хворюваннями і стільникови-
ми телефонами шукали бага-
то відомих учених, але вони 
одержали досить суперечливі 
результати. Смартфони одер-
жали масове розповсюдження 



Медична фізика, техніка та інформатика 
Medical physics, technics and informatics

9

порівняно недавно, а тому усі 
потенційні ефекти від опромі-
нювання, які проявляться че-
рез десятки років, поки вия-
вити неможливо, однак відомі 
реальні факти. Британські 
дослідники довели, що рівень 
ЕМВ, яке надходить у мозок 
абонента при використанні си-
стеми hand’sfree у 3 рази пере-
вищує рівень при використан-
ні звичайного стільникового 
телефону. Достеменно дове-
дено збільшення часу реакції 
людини на зовнішні подраз-
ники при тривалій дії сигналу 
стільникового телефону (змі-
нюється провідність нейронів 
мозку). При тривалій дії відбу-
ваються виражені зміни у корі 
головного мозку, зареєстро-
вані зміни альфа- і тета-рит-
му біоелектричної активності 
мозку. При розмові стільни-
ковим телефоном на 30-й хви-
лині дії температура у ділянках 
мозку, які межують з вухом, 
підвищується до 41°С для ана-
логових телефонів і 39°С – для 
цифрових телефонів. Шведсь-
кі вчені, досліджуючи тканини 
головного мозку щурів після 
тривалої дії ЕМВ стільниково-
го телефону, виявили клітинні 
зміни, аналогічні з тими, що 
спостерігаються при хворобі 
Альцгеймера.
   Є інформація, що навіть при 
дії ЕМВ з інтенсивністю ниж-
че порогу теплового ефекту, 
спостерігаються суттєві змі-
ни живої тканини. Впродовж 
десятиліть у містах поряд із 
людьми жили руді таргани і 
ніякі зусилля не дозволяли 
позбавитися їх повністю. Од-
нак уже років десять як знайти 
таргана у міській квартирі або 
офісі практично неможливо. Є 
підстави вважати, що комахи, 

яких неможливо було знищи-
ти різними пестицидами, вия-
вилися не пристосованими до 
щільного радіофону на висо-
ких частотах, джерелом яко-
го є бездротовий інтернет від 
провайдерів і сотен тисяч Wi-
Fi роутеров, які знаходяться 
практично у кожному помеш-
канні. Люди цього не відчува-
ють, але на рівні комах діють 
зовсім інші закономірності, 
ніж на рівні теплокровної тва-
рини.
    Граючи на страхах людей, ви-
робники аксесуарів випуска-
ють спеціальні чохли, які ніби-
то відводять випромінювання 
у бік, але ефективність подіб-
них рішень дуже сумнівна.
  Можна використовувати без-
дротову гарнітуру і розмов-
ляти через неї доки смартфон 
лежить у кишені, але вона теж 
випромінює у гігагерцевому 
діапазоні, при цьому хвилі, 
які ідуть до наушників і на-
впаки, нікуди не зникають, а 
те, що апарат лежить у ки-
шені, змушує його випромі-
нювати сильніше і при цьому 
додається випромінювання 
bluetooth-модуля у смартфоні. 
Єдиний реальний спосіб зни-
зити навантаження радіо-
випромінювання на голову 
– дротова гарнітура або ком-
плект гучномовного зв’язку, 
але тоді зникне приватність 
вашої розмови.
   В усіх на слуху гучні скандали, 
пов’язані з вибухами акуму-
ляторів флагманських смарт-
фонів. Ці новини майоріли 
у всіх ЗМІ впродовж кількох 
тижнів, у багатьох склалася 
думка, що такі випадки – дещо 
незвичайне. Але загорітися 
може абсолютно будь-який 
смартфон. Причини заго-

рянь смартфонів можуть бути 
різні – механічне пошкод-
ження батареї, використання 
неоригінальних аксесуарів, 
перегрівання і навіть дефект 
конкретного пристрою. Якщо 
смартфон підозріло швидко 
розряджається, при цьому на-
гріваючись навіть не в іграх 
або відео, а просто під час 
дзвінка або при перегляді по-
шти, то цього достатньо, щоб 
запідозрити дефект акумуля-
тора і звернутися у сервіс.
  Авіація завжди відрізняла-
ся підвищеними вимогами до 
безпеки, тому була введена 
заборона на використання у 
літаках випромінюючих при-
строїв, які можуть вплинути 
на роботу бортових систем. 
Європейське агентство авіа-
ційної безпеки офіційно до-
зволило залишати смартфони 
ввімкненими впродовж усього 
польоту. Незважаючи на це, не 
всі авіакомпанії поспішають 
скористатися наданим правом 
і донині забороняють викори-
стання смартфонів без увімк-
неного режиму польоту.
  У сучасному високотехно-
логічному світі небезпека ча-
тує нас у доволі неочікуваних 
місцях і ситуаціях, але менш 
за все ми очікуємо одержати 
проблеми від пристрою, який 
завжди з нами. Невиконання 
низки правил може привести 
до сумних наслідків, а від дея-
ких ризиків захиститися прак-
тично неможливо. Усі перера-
ховані небезпеки реальні і від 
багатьох проблем легко захи-
ститися, якщо знаєш їх причи-
ни і можеш вжити відповідні 
застережні заходи.

Підготував проф. кафедри 
фізики НФаУ Тіманюк В.О. 
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цій.
    Необхідно зазначити, що 
випромінювання має наднизь-
ку потужність, що дозволяє 
«співпрацювати» з клітиною, 
органом. Саме тому інформа-
ційно-хвильова терапія дієва 
в профілактиці та лікуванні 
різноманітних захворювань, а 
саме:
- серцево-судинних;
- бронхолегеневих;
- органів травлення;
- сечестатевої та ендокринної 
системи;
- опорно-рухового апарату;
- допомагає відновити імуні-
тет.
  У літературі наявні дані, що 
застосування ІХТ сприяє:
- припиненню нападів астми;
- зменшенню проявів захво-
рювання при туберкульозі;
- після трьох курсів лікування 
«зникає» пародонтоз;
- подовженню життя онколо-
гічних хворих.
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 ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ
     Будь-які зміни в живій си-
стемі пов’язані зі змінами ре-
човини, енергії та інформації, 
які взаємопов’язані між собою 
і розділити їх неможливо.
     Речовина – це фізичне тіло, 
а енергію та інформацію ми 
часто називаємо біополем чи 
електромагнітним полем лю-
дини. Сучасні медичні при-
лади діагностують початок 
захворювання, реєструючи 
показники електромагнітно-
го поля людини. Будь-яке за-
хворювання – завжди інфор-
маційний збій, але, зазвичай, 
медики борються лише за здо-
ров’я тіла людини за допомо-
гою ліків та фізіотерапевтич-
них методів.
     Проф. М.Д. Колбун запро-
понував лікувати людину на 
інформаційно-енергетичному 
рівні, відновлюючи ушкод-
жене електромагнітне поле 
органів і систем. Після цього 
відбуваються позитивні зміни 
й на рівні фізичного тіла.
     Цей принцип інформацій-
но-хвильової терапії (ІХТ) 
можна зрозуміти через спосте-
реження за поведінкою тварин 
(кота чи собаки), які вибира-
ють лише певну, окрему їжу та 

певні місця відпочинку.
     Річ у тім, що кожен біооб’єкт 
випромінює певний спектр 
електромагнітних хвиль, то-
бто має своє власне біополе. 
Тварини обирають для свого 
відновлення ті місця, біопо-
ле яких допомагає «зламати» 
їхнє біополе, відновити елек-
тромагнітне поле ушкоджених 
органів.
 Людський організм також є 
надрозумною системою, яка 
самовідновлюється і має своє 
біополе.
   Отже, проф. М.Д. Колбун 
створив прилад ІХТ-поріг 
який випромінює у широко-
му діапазоні спектру електро-
магнітних хвиль. Потік ви-
промінювання спрямовують 
на акупунктурні зони тіла, а 
організм сам обирає ті ділянки 
спектру, які йому потрібні для 
відновлення порушених функ-


