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Автори висвітлюють роль структурогенного хімічного хвильового поля (СХХП) в онтогенезі людини.
Згідно з концепцією структурогенезу, висунутою А. Н. Барбарашем, природа для керування мор-
фогенезом використала принцип оптичної проекції активних зон хвильових полів на гени, а меха-
нізм розпушування хроматину відібрано еволюцією як фізіологічно-адекватний спосіб керування
експресією генів, що реалізується за участі хвильових полів. Складна картина хвильового активу-
вання генів має відображення в гетерохвильовій оптиці ядра кожної клітини (каріооптиці). Взаємо-
дії геномів клітин із СХХП надають керуючого впливу на динаміку активування генів, а відтак, і на
процеси проліферації та диференціації клітин, тобто здійснюється керування не статичними елемен-
тами певних морфофункціональних структур, а реалізується контроль за векторами їхнього розвит-
ку при формуванні організму людини.
Ключові слова: хімічне хвильове поле, концепція структурогенезу, онтогенез.
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Актуальність

Організм людини еволюційно сформувався як
відкрита система, що чуттєво сприймає хвильо-
ві сигнали природи і суспільства. Працюючи в
режимах слабких інформаційних взаємодій (фізіо-
логічно адекватна біостимуляція, слово, почуття,
сприйняття, уявлення), індивід відбудовує свій
організм відповідно до власної унікальної гене-
тичної програми, яка постійно модулюється під
впливом екзо- й ендогенних чинників [1; 7].
Біологія розвитку, як зазначав один із авторів

відкриття подвійної спіралі ДНК Френсіс Крік, є
галуззю найбільшої наукової значущості, де на-
ше незнання перевищує наші знання. Слід пого-
дитися з думкою видатного вченого в тому сен-
сі, що наші знання у цій галузі мають курйозну
особливість: ми знаємо, як організм будує склад-
ні молекули і що відбувається в клітині, але не
усвідомлюємо, яким чином спеціалізовані кліти-
ни об’єднуються в тканини, органи і цілісний
організм. Провідний спеціаліст у галузі біології
розвитку А. Нейфах у 90-х роках минулого сто-
ліття зазначив: «…понять, как создается форма
органов, мы не можем и, честно говоря, не знаем,
как к этой проблеме подойти». На думку Ф. Крі-
ка, складність полягає в тому, що життя побудо-
ване на молекулярному рівні, а для пояснення
того, що ми спостерігаємо на рівні цілісного ор-
ганізму, необхідно зрозуміти те, чого ми не мо-
жемо побачити. Талановитий вітчизняний вче-
ний А. Н. Барбараш на підставі визначення важ-
ливої ролі хвильових процесів у живій природі
найбільш близько підійшов до розкриття загад-
кових явищ біології розвитку та нейрофізіології
мислення людини [2]. Значення наукового внес-
ку в генетику розвитку, що викладено у книзі
цього дослідника «Волновые процессы в живом:
основы стереогенетики и физиология мышле-
ния» (вийшла в Одесі у 1998 р. за науковою ре-
дакцією А. Д. Крисилова і рецензуванням Р. Ф.

Макулькіна) ще очікує свого визнання в сучасній
системі природничих наук. Нині інтенсивно розроб-
ляється такий міждисциплінарний науковий на-
прям, як дослідження ролі морфогенного поля
людини, і вже в недалекому майбутньому людство
очікують важливі відкриття в цьому напрямі [6].
Мета статті полягає у висвітленні ролі структу-

рогенного хімічного хвильового поля (СХХП) в
онтогенезі людини (концепція структурогенезу).

Викладення основного матеріалу
та його обговорення

Розвиток людини як складного за своєю будо-
вою організму відповідає тим універсальним за-
кономірностям, що притаманні всім багатоклі-
тинним живим істотам. Біологія розвитку виок-
ремлює важливі суттєві моменти в поетапному
формуванні морфофункціональних структур ор-
ганізму, а саме:

1) початок розвитку організму людини (злит-
тя жіночої та чоловічої статевих клітин у зиготу);

2) поділ зиготи (процес «дроблення»), деякий
час він відбувається синхронно, узгоджено і вна-
слідок цього ембріональні клітини набувають
однакових антигенних якостей, своєрідних для
даного індивіда;

3) зрушення синхронності процесів проліфера-
ції клітин різних типів, що мають відмінності у
своїх антигенних властивостях;

4) розгортання процесів предетермінації дифе-
ренціації (спеціалізації) клітинних клонів, що су-
проводжується неузгодженням між процесами
проліферації та диференціації певних клонів;

5) процес формування анатомо-функціональної
структури тканин, органів, основних біологічних
систем організму і взагалі соматотипу особи з її ін-
дивідуальними особливостями (найбільш інтенсив-
ний розвиток організму відбувається в антенаталь-
ному періоді та ранньому онтогенезі [5]);

6) репродуктивна фаза розвитку особи, у який
термін потенції до життєдіяльності організму та
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The authors highlight the role of a structural chemical wave field (SCWF) in human ontogenesis. Accord-
ing to the structure genesis concept, put forward by A. Barbarash, to control nature morphogenesis the
principle of wave fields active zones optical projection on genes was used, and the mechanism of chroma-
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можливість реалізації існуючих резервів індивіда
є оптимальними;

7) поступова деградація більшості біохімічних
процесів і прогресуюча дефіцитарність імуноло-
гічних механізмів, які контролюють процеси про-
ліферації та апоптозу, що призводить до старін-
ня і завершується генетично запрограмованою
смертю особи.
Протягом усього онтогенезу активність генів

змінюється під впливом епігенетичних екофакто-
рів (генотип-середовищні взаємодії — природ-
ний механізм функціонування геному), гормонів
росту, різних медіаторів нервової, імунної та ен-
докринної систем організму, а також низки ін-
ших епігеномних чинників. У зв’язку зі змінами
активності генів модулюються їхні фенотипічні
прояви. В організмі людини постійно відбува-
ються адаптаційні перебудови відповідно до мін-
ливих умов навколишнього середовища і пере-
творюється характер генотип-середовищних взає-
модій, а це спричинює відповідну зміну психо-
фізіологічних характеристик індивіда та мінли-
вість психологічних ознак особистості в онтоге-
незі [1]. Взагалі складні фенотипічні ознаки лю-
дини, які характеризують усі види реактивності
організму та індивідуальні особливості психіки,
визначаються функціонуванням кластерів бага-
тьох генів. При цьому кожна з елементарних оз-
нак особи пов’язана з функціонуванням специ-
фічних білків певного класу; зокрема існує понад
30 видів нейроспецифічних білків, яким належать
важливі регуляторні функції в онтогенезі.
Сьогодні вже остаточно з’ясовано, що кліти-

на використовує позиційну інформацію в триви-
мірному просторі, але принципові питання, яким
чином клітина буде поінформована про своє при-
значення в організмі саме у цей термін і під впли-
вом яких сигналів долучається тільки певна час-
тина генетичної інформації для синтезу необхід-
ного специфічного її продукту (певних білків),
інтенсивно досліджуються, включаючи ще один
вимір, — час. Які генетичні механізми відповіда-
ють за те, що у людини формується певна кіль-
кість спеціалізованих клітин скелета, органів чут-
тя, кінцівок, внутрішніх органів і як ці механізми
реалізують чітку топографічну локалізацію тка-
нин, органів і біологічних систем відповідно до
просторового їхнього взаєморозташування в ор-
ганізмі, досі не визначено.
Кодування особливостей формування органів

і систем організму (морфогенез) підпорядковано
менделівським законам, які реалізуються згідно
з універсальними закономірностями перебігу
молекулярно-генетичних процесів у організмі.
Установлено, що розвиток «лівих» і «правих»
органів детермінується різними генами, функціо-

нування яких відбувається незалежно, а втім, від-
будовані тканини за їхнім клітинним складом не
мають відмінностей щодо лівої та правої сторін
тіла людини, тобто така різниця спостерігається
тільки на рівні органів та організму в цілому.
Вплив незалежних генів правих і лівих органів не
позначається на параметрах симетрії (хіраль-
ності) молекул, з яких відбудовуються клітини
цих органів (рис. 1).
Систему керування морфогенезом слід шука-

ти у використанні інформаційних зв’язків, які
налагоджують безпосередній зв’язок між певни-
ми ядерними генами й епігеномною інформацією.
Спочатку це участь морфогенів цитоплазми за-
плідненої яйцеклітини (ранні стадії ембріогене-
зу), а в подальшому — нейрогуморальні впливи
через систему кровообігу і, нарешті, — функціо-
нування досконалих епігеномних механізмів ней-
роімуноендокринної регуляції.
Концепція біополя розроблялась А. Г. Гурви-

чем [4], і вона віддзеркалювала таку реальність
морфогенезу:

— поведінка «однорідних елементів» усіх мор-
фогенетичних процесів керується єдиним факто-
ром — «преформованою морфою», яка задає ще
не існуючу структуру і буде визначати остаточну
конфігурацію зародка;

— кожна клітина в організмі має своє власне
біополе, і його дія виходить за межі клітини; при
поділі клітини поділяється і її поле; поля сусідніх
клітин нашаровуються одне на одне, а на відстані
вплив поля стає слабкішим;

— у ході індивідуального розвитку відбува-
ється еволюція «поля цілого» (всього організму),
і це ціле, яке існує в даний момент часу, визначає
подальшу траєкторію розвитку.
Чимало видатних учених дотримувалися саме

польової (хвильової) концепції в біології розвит-
ку в контексті керування морфогенезом; їхні по-
гляди базувалися на результатах глибоких дослі-
джень. Найбільш вагомий внесок у розробку цієї

COOH COOH

H HC CR R

NH2NH2

Рис. 1
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проблеми здійснили такі науковці: І. А. Аршав-
ський, Л. В. Бєлоусов, Г. Р. де Бер, Т. Бовері,
Б. Брайент, Л. Вольперт, Дж. С. Гекслі, Е. Гієно,
В. В. Ісаєва, Г. П. Короткова, В. М. Маресін,
Е. В. Прєснов, П. Г. Свєтлов, К. Уоддінгтон,
П. Френч, Д. С. Чернавський, Г. Шпеман, Т. Яма-
да та ін.
У 60–70-ті роки минулого століття вже стало

зрозумілим, що розкриття природи внутрішньо-
го поля клітин і тканин людини лежить у площи-
ні розуміння механізмів хвильової інформаційної
взаємодії організму зі своїми генами. Такому ро-
зумінню сприяло відкриття в 1951 р. Б. П. Бєло-
усовим коливальної хімічної реакції [3]. У 1970 р.
вчений помер не в змозі оприлюднити своє від-
криття, проте у 1980 р. йому за нього була при-
суджена Державна премія СРСР. Президент
Бельгійської Королівської академії наук І. Р. При-
гожин назвав відкриття Б. П. Бєлоусова найвидат-
нішим експериментом ХХ ст. Пізніше А. І. Жа-
ботинський і А. І. Заїкін установили, що коливаль-
ні реакції спроможні розповсюджуватися у відпо-
відному середовищі у вигляді хвиль, і ці хвилі ді-
стали назву Бєлоусова — Жаботинського. Слід
зазначити, що такі хвилі отримують енергію із
середовища, по якому розповсюджуються, і на-
віть при великих витратах енергії вони спромож-
ні розповсюджуватися на великі відстані.
Виявляється, що не випадково Б. П. Бєлоусов

відкрив коливальні реакції при моделюванні най-
більш розповсюдженого в живій природі ланцю-
га біохімічних процесів — циклу Кребса. Такі
хвилі хімічних реакцій виникають у протоплазмі
кожної нормальної еукаріотичної клітини, і те-
пер уже стало зрозумілим, що хвильові процеси,
які переносять інформаційні сигнали, беруть участь
у формуванні багатоклітинного організму. Дока-
зом цього є змінна електрична активність спеціа-
лізованих тканин, яку неможливо звести до ак-
тивації окремих нейронів, імунокомпетентних клі-
тин і міоцитів. Хвилі таких хімічних реакцій, до
яких належать уже добре відомі хвилі Бєлоусова
— Жаботинського, включають до особливого
класу відокремлених хвиль — солітонів.
Майбутні фахівці в галузі природничих наук

на своїх лабораторних заняттях у закладах вищої
освіти, зазвичай, досліджують хвильові процеси
на прикладі реєстрації відповідних синусоїдаль-
них коливань (ЕКГ, ЕЕГ, електроміографія), про-
те не завжди розуміють, що саме ці коливання є
єдиним типом хвиль для всіх фізіологічних про-
цесів у організмі людини. Маємо усвідомити, що
коли вимірюються нервові імпульси, скорочення
міокарда, хвилі перистальтики, а також ступінь
нервового збудження в нейроструктурах мозку, ми
маємо справу саме із солітонами. Сьогодні солітон

слід розглядати як універсальний носій інформа-
ційних сигналів у живій природі, тому доцільно
надати йому термінологічного тлумачення.
Синусоїдальні коливання, до яких належать і

солітони, — це найбільш прості коливання однієї
певної частоти, і вони є суворо симетричними від-
носно вихідного рівня. Для проходження синусої-
дальних коливань каналами зв’язку необхідним
є дотримання мінімальної широти полоси час-
тот, що і визначило значний спектр їх викорис-
тання в технічних приладах. Форма солітону мо-
же змінюватися залежно від природи фізіологіч-
ного процесу і параметрів середовища, у якому
відбувається розповсюдження біохімічних хвиль.
Солітони можуть слідувати один за одним через
мимовільні інтервали часу, що відкриває для жи-
вої природи нові можливості для перенесення
інформаційних сигналів. Установлено, що солі-
тони, порівняно з іншими синусоїдальними ко-
ливаннями, є виключно стійкими до збурень, які
можуть спостерігатися у середовищі їхнього роз-
повсюдження внаслідок його неоднорідності че-
рез існуючі зовнішні перешкоди, а це має особ-
ливу значущість, оскільки перенесення інформа-
ційних сигналів солітонами в організмі людини
відбувається в умовах неоднорідності внутріш-
нього середовища і за обов’язкової наявності
зовнішніх впливів. Отже, відокремлені хвилі у ви-
гляді солітонів спроможні переносити інформа-
ційні сигнали на всіх ієрархічних рівнях орга-
нізму — від молекулярно-генетичного до психо-
фізіологічного, а відтак інформаційні поля окре-
мих клітин, тканин, органів можуть взаємодіяти
як на рівні свого конкретного біополя (мікроото-
чення), так і на рівні цілісного організму (міжси-
стемна регуляція). Це має вирішальне значення
для реалізації механізмів, що контролюють мор-
фогенез у процесі індивідуального розвитку і на
етапах предетермінації диференціації (ранній
ембріогенез), і в період формування високоспе-
ціалізованих тканин та органів (постнатальний
онтогенез).
Концепція структурогенезу (КСГ) була сфор-

мульована А. Н. Барбарашем у 1983 р. на підста-
ві відкриття коливальних реакцій та хвиль Бєло-
усова — Жаботинського, і вона спиралася на ідеї
гетерохвильової оптики та К-оптики, що вперше
надало пояснення стосовно того, як на їхніх
принципах відбувається генетичне кодування
структур багатоклітинного організму.
У звичайній оптиці зміна швидкості розпо-

всюдження хвилі пояснюється не зміною приро-
ди хвильового поля, а змінами властивостей се-
редовища; таку оптику умовно назвали гомохви-
льовою. Але якщо зміна швидкості хвилі пов’я-
зана саме зі зміною природи хвильового поля, то
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така оптика дістала назву гетерохвильової. Тут
принципово важливо наголосити, що хвилі однієї
природи при досягненні якоїсь перетворюваль-
ної плівки можуть змінювати свою природу і та-
ким чином можуть передавати свою енергію хви-
лям іншої природи (відбувається перетворення
хвиль). У гетерохвильовій оптиці фіксуючими
елементами є не тільки лінзи клітинних ядер (ка-
ріооптика), а й тонкі плівки середовища; це
зумовлює виключно низьку матеріалоємність,
зменшує аберації та різко скорочує кількість ком-
понентів, задіяних в оптичній системі.
Згідно з КСГ, на ранніх стадіях ембріогенезу в

протоплазмі клітин нового організму виникають
слабкі та розрізнені хімічні хвилі (їх можна порів-
няти з брижами на поверхні води); роль цих хвиль
спочатку обмежується передачею інформації на
незначну відстань. Накочування таких хвиль
можна спостерігати в певних фазах сну, в паузах
ритмічної діяльності серця та легенів; можливим
є виникнення пакетів хімічних хвиль такої при-
роди, які охоплюють весь організм у цілому. Хі-
мічну природу структурогенних хвиль ще не до
кінця з’ясовано, але відомо що просування фрон-
ту структурогенної хвилі забезпечують кванти
УФ- і ІЧ-випромінювання, що мають, як відомо,
біостимулювальний вплив на життєдіяльність
усіх клітин організму (мітогенний ефект, репара-
тивна регенерація тощо). Така біостимулюваль-
на дія вищезазначених квантів дістала назву мі-
тогенетичної, оскільки вона віддзеркалює зв’язок
інтенсивності випромінювання з проліферацією
клітин, а відтак — з проліферативними проце-
сами розвитку багатоклітинного організму вза-
галі.
Біостимулювальна дія УФ- і ІЧ-опромінення

є універсальною для всіх клітин різних типів, має
фізіологічно-адекватний вплив на їхню життєді-
яльність і може за необхідності (наприклад, за
умови стресу) підсилюватися. Відомо, що акти-
вовані на виконання своєї захисної функції фаго-
цити крові індукують ІЧ-випромінення малої ін-
тенсивності, а реєстрація хемілюмінесценції мак-
рофагів (наявність кисневого вибуху) є визнаним
методом оцінки їхньої активації, який широко
використовується в імунологічних дослідженнях.
Доведено, що проекція багатоклітинного організ-
му на хроматин кожного ядра клітини має місце
при коефіцієнті заломлення близько 2,7; швид-
кість акустичних хвиль у середині ядра сягає
швидкості звуку у воді (близько 1,5 км/с), тоді
швидкість розповсюдження хімічних хвиль ста-
новить 1,5 ⋅ 2,7 = 4,05 км/с і більше. Така швид-
кість розповсюдження структурогенних хімічних
хвиль на кілька порядків вища за хвилі Бєлоусо-
ва — Жаботинського, а це свідчить на користь

того, що розповсюдження хвиль у цитоплазмі
відбувається не за рахунок дифузії молекул, а зав-
дяки вищезазначеним квантам випромінювання.
Тут ми вже підходимо впритул до головного —
до хвильового механізму активування генів, а
відтак і до включення і виключення процесів
транскрипції.
Згадаємо, що процес транскрипції в еукаріот

обов’язково потребує розпушування еухромати-
ну. У типовій еукаріотичній клітині, як відомо,
транскрибується тільки 5–7 % послідовностей
ДНК (93–95 % їх блокується), і тому можемо при-
пустити, що еукаріотам поталанило виробити
новий механізм керування генами, а його осно-
вою стало використання хвильових полів. Склад-
на картина хвильового активування генів має
відображення в гетерохвильовій оптиці ядра
кожної клітини — у К-оптиці акустичного поля
ядра. Якщо потужність акустичної енергії пере-
вищить певний поріг, то саме ці коливання віді-
рвуть нитки ДНК від нуклеосом, тобто розпу-
шать хроматин, тим самим вони нададуть мож-
ливість РНК-полімеразам підійти до розташова-
ного в даному місці гена, що й створить умови
для його транскрибування. Сукупність активних
зон хімічного хвильового поля багатоклітинно-
го організму буде визначати для кожної клітини
можливість активування тих чи інших генів.
Отже, КСГ спроможна пояснити формування

багатоклітинного організму людини з позицій
урахування як просторового розташування клі-
тин у тривимірному просторі, так і певного тер-
міну (вікового етапу) активації необхідних генів
у процесі індивідуального розвитку особи. Згід-
но з КСГ, природа для керування морфогенезом
використала принцип оптичної проекції актив-
них зон хвильових полів на гени, а механізм роз-
пушування хроматину відібрано еволюцією як
фізіологічно-адекватний спосіб керування екс-
пресією генів, що реалізується за участі хвильо-
вих полів.
Маємо наголосити, що при всій складності та

різноманітності хімічних механізмів керування
внутрішньоклітинними процесами саме хвильовий
механізм керування транскрипцією виявився вирі-
шальним для експресії генів. Поява хвильового ке-
рування транскрипцією стала принциповою подією
та відмінністю для еукаріот, оскільки це дозволи-
ло еукаріотам накопичувати резерв генів, які не
потрібно було використовувати в даний момент
часу («репресовані гени»), і саме це розділило ево-
люційні шляхи прокаріот і еукаріот. Виникнення
численних видів багатоклітинних організмів по-
в’язано з тим, що новий спосіб керування актив-
ністю генів хвильовими полями реально придбав
для геномів цих організмів значні потенційні адап-
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тивні можливості з високим ступенем варіатив-
ності експресії певних генів.
Виникає правомірне запитання: як відбуваєть-

ся за участі хвильових полів контроль за диферен-
ціацією клітин? Хоча всі клітини організму лю-
дини містять однакові набори генів від первинної
зиготи в результаті реалізації складних процесів
предетермінації диференціації, багатоклітинний
організм відбудовується з клітин різних типів з
їхніми різноманітними властивостями, що має
проекцію у виконанні ними своїх спеціалізованих
функцій в окремих органах і біологічних систе-
мах індивіда. Для досягнення такої відбудови
необхідним стало налагодження керування про-
цесами диференціювання: в різних типах клітин
повинна вмикатися тільки певна частина класте-
рів генів у окремий період онтогенезу. У 90-х роках
минулого століття було встановлено, що процес
диференціювання клітин збігається з дискретни-
ми змінами в просторовій організації хроматину
ядра у низці клітинних поділів. Виявилося, що не
всі паліндроми ДНК беруть безпосередню участь
у процесах диференціації клітин, використову-
ються тільки певні великі паліндроми, що мають
імовірність створення «хреста» (детально це на-
ведено у відповідних літературних джерелах із
загальної генетики). Диференціація клітин при
нормальному розвитку організму зумовлена по-
слідовним переключенням паліндромів ДНК з
вихідного лінійного стану в хрестоподібну фор-
му (ці процеси є найбільш інтенсивними в ембріо-
генезі та ранньому онтогенезі).
Згідно із запропонованою КСГ, керування ме-

ханізмом диференціації визначається так: конт-
роль за диференціацією — це закономірне дискрет-
не переміщення генів відносно активних зон акус-
тичного поля ядра, яке відбувається за участі дії
хвильового поля на паліндром ДНК при імовірно-
му переході певних паліндромів у хрестоподібний
стан. Усі наслідки процесу диференціювання бу-
дуть залежати від просторового положення клі-
тини в цілісному організмі людини (розташуван-
ня окремої одиниці в «цілому»). Дискретність, по-
двійне кодування і різна імовірність змін у гено-
мі з високою точністю корелюють із вказаними
молекулярними механізмами диференціювання.
Вищезазначене узгоджується із сучасними уяв-

леннями щодо наявності двох різних типів генів
у геномі людини:
а) гени «загального господарства», що коду-

ють структуру відповідних білків і відповідають
за проліферацію клітин (С-гени);
б) гени «розкоші», що беруть участь у детер-

мінації диференціації клітин (D-гени).
Важливою особливістю першого типу генів є

те, що їхня інформація підлягає обов’язковому

прочитанню РНК-полімеразами і в результаті
цього відбувається синтез відповідного ланцюж-
ка РНК для подальшої побудови необхідного
білка. Характерною особливістю другого типу
генів є те, що вони мають стати тими паліндро-
мами ДНК, які не потребують прочитання, але
їхня інформація вкрай важлива для реалізації
перебудови ДНК з лінійної конфігурації в хрес-
топодібну. Під час переходу генів другого типу
в хрестоподібну форму відбуваються ще не до
кінця досліджені механізми взаємодії «хреста»
паліндрому ДНК з нуклеосомами і, напевно, ще
інші важливі молекулярно-генетичні події. З по-
зицій КСГ, геном еукаріот містить третій тип ге-
нетичної інформації, який не має точної топогра-
фічної локалізації в якомусь конкретному відді-
лі ДНК, а розподіляється ще не достеменно ви-
значеним чином протягом усього геному. При-
пускається, що цей тип інформації одночасно
включає інформацію як про просторові коорди-
нати генів двох указаних типів у інтерфазних яд-
рах різноманітних клітин і генетичну інформацію
про планування «цілого», що має реалізуватися
в побудові соматотипу організму та в особливос-
тях пропорції його структур, тобто в унікальнос-
ті конституції індивіда і його психофізіологічних
характеристик на всіх етапах онтогенетичного
розвитку.
Біологія розвитку, з молекулярно-генетичних

позицій, уже кілька десятиліть вивчає морфоге-
нез, тобто ті генетичні механізми, які забезпечу-
ють реалізацію генотипу в фенотипічних особли-
востях особи та проявляються на всіх ієрархіч-
них рівнях організації організму. Закони успад-
кування є стабільними та консервативними щодо
успадкування нащадками видоспецифічного фон-
ду, але індивідуальна складова генотипу має знач-
ну варіативність і знаходиться під постійним своє-
рідним модулюючим впливом генотип-середовищ-
них взаємодій. А відтак, експресія аналогічних
генів має міжіндивідуальну варіативність, що
знаходить віддзеркалення як у конституціональ-
них особливостях індивіда, так і в психофізіоло-
гічних характеристиках особистості [6]. Стало
зрозумілим, що морфофункціональні особливос-
ті організму кожної особи формуються за учас-
ті реалізації у фенотипі унікальної генетичної ін-
формації внаслідок активації певних генів ядра
під впливом СХХП. У цьому сенсі інформаційні
сигнали хвильового поля важливі для відповідно-
го прочитання цим полем генетичного коду ядра
різних клітин, і слід вважати, що генотип-середо-
вищні взаємодії опосередковані зовнішнім впли-
вом хвильових процесів на морфогенетичні поля
людини, що маємо розглядати як інформаційні
події для побудови та перетворень організму.
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Нині механізми оптичної проекції організму в
ядро кожної клітини інтенсивно досліджуються,
але за багатьма аспектами залишаються нез’ясо-
ваними. Вважається, що проекція організму в
ядро клітин надає «вивернутий навиворіт» про-
стір, у якому найбільш віддалені точки мають
проекцію, ближчу до центру ядра, а ближні —
далі від центру; до того ж слід додати різкий пе-
репад у масштабі зображення. Взаємодії геномів
клітин із хвильовими полями спричинюють керу-
ючий влив на динаміку активування генів, а від-
так і на процеси проліферації та диференціації
клітин, тобто здійснюється керування не статич-
ними елементами певних морфофункціональних
структур, а реалізується контроль за векторами
їхнього розвитку. Іншими словами, молекулярно-
генетичні механізми задають можливості, здат-
ність і напрями індивідуального розвитку, а
реалізація цих генетично-детермінованих можли-
востей у фенотипі буде залежати від впливу сере-
довищних чинників (екзо- й ендогенної природи)
та від специфіки генотип-середовищних взаємо-
дій на різних етапах онтогенезу. Геном ядра ба-
гатоклітинного організму людини є таким склад-
ним сенситивним субстратом, викривлення в
якому можуть стати першопричиною змінення
морфофункціональних структур в організмі інди-
віда (гіпоплазія або гіперплазія спеціалізованих
тканин); насамперед це стосується найбільш чут-
ливих до цих змін критичних періодів розвитку
нового організму в ембріогенезі та в ранньому
онтогенезі. Викривлення інформації генетичного
коду в спеціалізованих морфофункціональних
структурах організму проявляється на соматич-
ному та психофізіологічному рівнях у вигляді вад
психофізичного розвитку, які зазвичай виника-
ють на пренатальній стадії онтогенезу внаслідок
негативного впливу на геном індивіда різноманіт-
них факторів, що і спричинює порушення проце-
сів диференціації спеціалізованих клітин і тканин.
Для тлумачення розвитку морфофункціональ-

них структур організму з позицій КСГ доцільно
розглянути кілька важливих молекулярно-гене-
тичних аспектів активації C- і D-генів, які відпо-
відно детермінують біосинтез структурних білків
і надають можливість перейти паліндромам ДНК
у хрестоподібну форму (останнє змінює тип ди-
ференціювання дочірніх клітин). Нагадаємо спо-
чатку, що для організму людини характерним є
те, що гени в геномі клітини організовані як ок-
ремі транскрипційні одиниці та спостерігається
повторюваність більшості кластерів генів, окрім
унікальних їхніх послідовностей. Повторюваність
генів зумовлена, насамперед, необхідністю підви-
щення швидкості біосинтезу білків у рибосомах
(ампліфікація — розмноження р-РНК), і цей про-

цес, мабуть, чи не зумовлено проекційним керу-
ванням транскрипцією. Крім того, повторюва-
ність генів важлива для проекційного керування
транскрипцією, що і забезпечує необхідну мож-
ливість активації тих чи інших генів у різних клі-
тинах, які мають різне розташування відповідно
до активних зон розвитку структур організму в
даний момент часу. Тобто гени, які мають бути
експресованими в клітинах різних тканин організ-
му (розвиток кісткової, м’язової, сполучної, нер-
вової тканин), за умови різної картини отрима-
них інформаційних сигналів хвильового поля
мають повторюватися певну відповідну кількість
раз у геномі людини.
Крім того, збільшення кількості С-генів у про-

цесі розвитку організму необхідне внаслідок то-
го, що протягом онтогенезу відбуваються змі-
щення проекцій активних зон у ядрах клітин.
Необхідно зазначити, що в процесі розвитку ор-
ганізму послідовність розташування С-генів у
їхньому кластері завжди суворо відповідає черзі
їх використання на послідовних стадіях онтоге-
незу. При цьому відбувається сувора послідов-
ність переключення з першого С-кластера на
другий, третій тощо, що зумовлює дотримання
правомірних траєкторій генетичної детермінації
розвитку структур організму. Проте функціону-
вання D-генів зумовлює існування варіативних
відмінностей у траєкторіях розвитку особи, тоб-
то можливість існування індивідів у певних варіа-
тивних формах. Індивідуальні особливості фор-
муються під час своєрідних взаємодій D-генів з
регуляторними послідовностями геному (акцеп-
торні гени), які відчувають на собі епігеномні
впливи екзо- й ендогенних чинників. Доведено:
не тільки однакові гени, що зазвичай розкидані
по геному, та й регуляторні гени, які беруть
участь у кодуванні ферментів єдиного ланцюга
біохімічних реакцій, мають різний розподіл по
геному на великій відстані один від одного і на-
віть можуть бути розташовані на різних хромо-
сомах.
Вибіркова дія К-оптики на окремий ген потре-

бує різкого розмежування зони фокусування з
метою впливу на необхідний ген, бо недотриман-
ня цього може викликати активування генів, які
не потрібні у цей термін часу. З цих позицій, іс-
нуючі проміжки між генами і розташування генів
у геномі людини один за одним надають можли-
вість активації конкретного гена за умов чіткого
фокусування на ньому біостимулювальних впли-
вів. Мудрість природи забезпечила можливість
незалежного керування кожним конкретним ге-
ном з боку інформаційних сигналів хімічного
хвильового поля. Між С-генами розташована
частина «неінформаційної» ДНК — це інтрони,
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довжина яких значно більша, ніж екзонів, що
підлягають транскрибуванню. Звідси виходить,
що саме екзони пристосовані для незалежного
один від одного керування з боку оптичної сис-
теми ядра. Доречно нагадати, що саме механізми
альтернативного сплайсингу відіграють провід-
ну роль в онтогенезі. Філогенез спричинив необ-
хідність розділення С-генів на інтрони й екзони,
що збільшило енергетичні витрати організму
(процес сплайсингу). Фантастична вигадливість
Природи вбачається в тому, що завдяки меха-
нізму альтернативного сплайсингу існує можли-
вість біосинтезу нових і нових білків адаптивної
спрямованості, а це є вкрай важливим для забез-
печення оптимальних траєкторій індивідуально-
го розвитку. Маємо припустити, що філогенез
відбувається не завдяки позбавленню від «неін-
формаційних» інтронів, а в напрямі їхнього збе-
реження з метою корисного використання при
організації функціонування геному, зокрема і для
ліквідації негативних наслідків впливу на геном
людини. Для забезпечення правомірного просто-
рового розташування екзонів передбачене суво-
ре дотримання певної довжини інтрону на відмі-
ну від довжини екзонів. Мова йде про генетичну
детермінацію специфічної продукції високо-
диференційованими клітинами організму люди-
ни (нейромедіатори, цитокіни, тканинні гормони
системи АПУД, гормони залоз внутрішньої сек-
реції); активність цих структурних генів прита-
манна обмеженому пулу спеціалізованих тканин,
які реалізують механізми нейроімуноендокрин-
ної регуляції. Натомість ті гени, що мають бути
активовані майже у всіх клітинах організму за-
для забезпечення їхнього оптимального метабо-
лізму, містять незначну кількість екзонів. Дотри-
мання ефективного кодування надає можливість
закріплення в ході природного добору генетич-
ного механізму розділеного управління активу-
ванням екзонів у різних клітинних клонах. Сукуп-
ність екзонів одного гена слід розглядати як гру-
пу кодових елементів, що представляють ген як
визначальний символ певного алфавіту, а збере-
ження і передача вибіркової інформації має реа-
лізовуватися вже в процесі транскрипції.
Оскільки природний відбір забезпечив, по-

перше, поділ генів на інтрони й екзони, а по-друге —
можливість ефективного кодування екзонів з різ-
них кластерів (альтернативний сплайсинг), дореч-
но наголосити, що в організмі людини створено
всі умови для незалежного активування таких ко-
дових елементів геному, як екзони, що мають реа-
лізовувати своє функціональне призначення за-
лежно від впливу зовнішніх і внутрішніх інформа-
ційних сигналів у вигляді хімічних хвильових
полів.

Головною проблемою для системи керування
експресією генів стає не стільки контроль за ак-
тивацією такої малої частини геному клітин, а
необхідність захисту інших генів від небажаного
активування. В окремих клітинах дорослого ор-
ганізму людини зазвичай активованими вияв-
ляються тільки 2–3 % генів від їхньої загальної
кількості, а відтак, необхідно здійснювати захист
від активації 97–98 % генетичної інформації гено-
му. Звідси стає зрозумілою складність керування
активацією генів хімічними хвильовими полями,
і ця актуальна проблематика надалі буде ретель-
но розроблятися фахівцями в галузі біології роз-
витку. Наявність у геномі людини такого велико-
го резерву «сплячих» генів стала великим здобут-
ком філогенезу і має неперевершену значущість
для онтогенезу. На користь хвильового керуван-
ня процесами транскрипції свідчить, зокрема,
організація хромосом, які визначають стать осо-
би. Так, усі клітини жіночого організму мають
дві Х-хромосоми, тимчасом як геном чоловічого
організму має відмінність у 23-й парі, бо містить
одну Х- і одну Y-хромосому. Одна з Х-хромосом
у клітинах жінок обов’язково виключена (інакти-
вована), а тому в кожній клітині жіночого орга-
нізму з однаковою імовірністю одна або друга
хромосома конденсується (перетворюється в
тільце Барра) і стає частиною гетерохроматину.
Кожний жіночий організм має мозаїчну будо-
ву в тому сенсі, що його створюють різні кло-
ни клітин: приблизно в половині клітинних
клонів активована Х-хромосома, яка успадко-
вана від матері, а в інших — реалізується гене-
тична інформація від батька (така закономір-
ність, наприклад, позначається на властивос-
тях шкірного покриву жінок). Феноменологія
генетичного імпринтингу детально розглянута
у відповідному  розділі  підручника  [6], але
вплив СХХП на цей важливий процес у кон-
тексті формування організму ще очікує доско-
налих досліджень.

Висновок

Механізми успадкування анатомо-фізіологіч-
них особливостей організму людини та своєрід-
ність варіативних конституціональних форм ін-
дивіда висвітлює концепція структурогенезу, яка
пояснює молекулярно-генетичні події, що відбу-
ваються в системі керування активністю генів у
геномі клітин під впливом хімічних хвильових по-
лів. Реалізація молекулярно-генетичних механіз-
мів керування активністю генів «загального гос-
подарства» і генів «розкоші», які детермінують
відповідно процеси проліферації та диференціа-
ції в онтогенезі, з позицій КСГ, пов’язана саме з
дією хвильових процесів на геном (каріооптика).
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Наявність великої кількості регуляторних послі-
довностей у геномі людини — принципова пере-
вага його організації, оскільки це забезпечує по-
стійну динамічність генотип-середовищних взає-
модій на різних етапах онтогенезу, що є вкрай
необхідною умовою для оптимального морфоге-
незу та формування цілісного організму індивіда
з його унікальними конституціональними і пси-
хофізіологічними особливостями.
Ключові слова: хімічне хвильове поле, концеп-

ція структурогенезу, онтогенез.
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Можливість швидкої та об’єктивної оцінки глибини і тяжкості ураження інфекцією м’яких тканин
при вогнепальних пораненнях завжди була значною діагностичною проблемою бойової вогнепальної
травми.
Використання спектральної інфрачервоної термографії зони ушкодження при вогнепальних пора-
неннях м’яких тканин є перспективним методом первинної діагностики для встановлення фази, інтен-
сивності та розповсюдженості ранового процесу.
Ключові слова: спектральна інфрачервона термографія, вогнепальні поранення м’яких тканин, ліку-
вання.
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