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симальные напряжения возни-
кают в месте приложения на-
грузки и не превышают преде-
лов прочности. Кроме того, на-
пряженной является область на
стыке имплантата, компактного
и губчатого веществ, где возни-
кает концентрация напряжений
на поверхности соединения,
вызванная резкой сменой жест-
кости сопрягаемых материалов.

3. При изменении угла при-
ложения нагрузки в модели на-
блюдается возникновение ло-
кальной зоны концентрации
напряжений. Удаляясь от зоны
концентрации, следует резкое
уменьшение напряжений. В зо-
не этих концентраторов возни-

кают местные напряжения, ко-
торые сопровождаются локаль-
ными пластическими деформа-
циями (при высоких значениях
напряжений). Исходя из этого,
справедливо отметить следую-
щее. Несмотря на то, что в неко-
торых вариантах максимальная
нагрузка равна 17,5 Н, она может
быть увеличена до 50 Н. Однако
при выборе максимальной на-
грузки следует помнить и о ха-
рактеристиках костной ткани.
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В статье освещены результаты эксперимента, которые
являются основным этапом в предложенной оригинальной
методике лечения повторяющегося вывиха плеча. Проч-
ность фиксации анкерного винта в головке плечевой кос-
ти — основная характеристика надежности разработанного
метода лечения привычного вывиха плеча. Данный метод
лечения позволяет минимизировать объем оперативного
вмешательства, уменьшить операционный риск и полнос-
тью избежать рецидивов вывиха в дальнейшем.

Ключевые слова: привычный вывих плеча, малоинва-
зивное оперативное лечение, прочность фиксации анкер-
ного винта.

UDC 616.717.41-089.28
Yu. V. Sukhin, V. A. Logay, P. V. Danilov, D. V. Lazareva
ANALYSIS OF TENSE-DEFORMED CONDITION OF

HUMERUS BY THE LOAD ON THE ANCHOR LATCH
USED FOR THE HANGING THE SHOULDER TO THE
ACROMION FOR TREATING RECURRENT SHOUL-
DER DISLOCATION

The article highlights the results of the experiment, which
is a major step in the proposed original method of recurrent
shoulder dislocation treatment. The strength of the anchor
screw fixation in the humerus head is the main characteristic
of the reliability of curing recurrent shoulder dislocation. This
method of treatment allows to minimize volume of operation,
to reduce operational risk and to avoid of recurrence of dislo-
cation in the future.
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Вступ

В умовах науково-технічно-
го прогресу великого економіч-
ного і соціального значення на-
бувають охорона навколишньо-
го середовища і раціональне
використання природних ре-

сурсів. Інтенсивна діяльність
людини на сучасному етапі роз-
витку науки, технології та
техніки призвела до появи в
біосфері нових хімічних речо-
вин. Група поверхнево-актив-
них речовин (ПАР) — детерген-
тів у складі фенольної основи

Манніха (ФОМ 9) та її оксі-
етильованих похідних неонолів
ФОМ 9–4; ФОМ 9–12; ФОМ 9–
20 належить до поширених за-
бруднювачів водоймищ, у тому
числі джерел водопостачання
населення. Це пов’язано з ши-
роким використанням цих ре-
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човин у багатьох галузях на-
родного господарства як осно-
ви промислового випуску мию-
чих засобів, емульгаторів, ан-
тикорозійних і бактерицидних
препаратів тощо.
Актуальність вивчення меха-

нізмів біологічної дії даних ре-
човин також зумовлена необ-
хідністю розв’язання важливих
наукових проблем, пов’язаних з
недостатньою глибиною оцін-
ки біологічної активності та
відсутністю наукової інформа-
ції щодо тонких механізмів ре-
алізації біологічної дії тих груп
детергентів, які широко вико-
ристовуються різними галузями
народного господарства. Крім
того, актуальність вивчення
механізмів біологічної дії азото-
вмісних детергентів пов’язана з
науковим обґрунтуванням за-
ходів з охорони об’єктів навко-
лишнього середовища, зокрема
поверхневих джерел, що за-
бруднюються стічними водами
промислових підприємств, які
використовують в технологіч-
них процесах нонілбензоли [1].
Саме урахування механізмів
біологічної дії цих речовин є
підставою для надійної регла-
ментації та обґрунтування захо-
дів з охорони довкілля, а також
здоров’я населення.

Матеріали та методи
дослідження

У дослідах використовували
128 білих щурів (m=180–220 г),
128 білих мишей (m=18–25 г)
та 32 морські свинки (m=350–
400 г).
Кумулятивні властивості

азотовмісних ПАР були вивче-
ні на білих щурах. Протягом 30
днів тваринам масою 180–220 г
перорально вводили речовини
з розрахунку 1/10, 1/100, 1/1000
ЛД50, що становило для ФОМ 9
52,0; 5,2; 0,52 мг/кг; неонолу
ФОМ 9–4 — 104,0; 10,4; 1,04
мг/кг; неонолу ФОМ 9–12 —
116,0; 11,6; 1,16 мг/кг і неонолу
ФОМ 9–20 — 202,0; 20,2; 2,02
мг/кг маси тварини відповідно.
Кумулятивні властивості спо-

лук вивчали також за тестом
«субхронічної токсичності» за

R. K. Lim et al. [6]. У процесі
проведення досліду перші чоти-
ри дні тварини отримували по
0,1 ЛД50, наступні чотири — по
0,15; з 9-го по 12-й день — 0,22;
з 13-го по 16-й день — 0,34; з 17-
го по 20-й день — 0,5; з 21-го по
24-й день — по 0,75 ЛД50.
Шкірно-резорбтивну дію ви-

вчали за допомогою методу
біохемілюмінесценції (БХЛ).

Результати дослідження
та їх обговорення

Розрахунок коефіцієнта ку-
муляції (Кк) проводили за Ю. С.
Каганом і В. В. Станкевичем:

    ЛД50 (сумарна при
         повторному введенні)
Кк = ——–————————.

    ЛД50 (при одно-

         кратному введенні)

Оцінку кумулятивних влас-
тивостей здійснювали за шка-
лою, запропонованою Л. І. Мед-
ведем і співавт. Коефіцієнти кому-
ляції за R. K. Lim et al. були ви-
значені у таких межах: ФОМ 9 —
3,15; неонол ФОМ 9–4 — 3,65;
неонол ФОМ 9–12 — 5,43; нео-
нол ФОМ 9–20 — 7,16.
З використанням результатів

гострого та підгострого експери-
ментів за формулою Г. Н. Кра-
совського було розраховано та-
кож

Кк = Дк · 50ЛД50 · а · n,

де Дк — сумарна доза, отрима-
на усіма тваринами протягом
досліду (що загинули й вижи-
ли), г/кг;
а — відсоток тварин, що за-

гинули;
n — кількість тварин у групі.
Результати дослідів дозволи-

ли розрахувати Кк для дослі-
джуваних сполук на таких рів-
нях (рис. 1).
Відповідно до шкали Л. І.

Медведя, Кк>5 свідчить про
слабо виражені кумулятивні
властивості. Як видно з наведе-
ного рис. 1, азотовмісні ПАР
ФОМ 9 та неонол ФОМ 9–4 слід
зарахувати до сполук із вираже-
ними кумулятивними власти-
востями, тичмасом як неонол
ФОМ 9–12 та неонол ФОМ 9–
20 — до слабо кумулятивних.

У зв’язку з різноманітним ха-
рактером місцевої дії речовин
при використанні води в різних
галузях народного господар-
ства нами було вивчено вплив
азотовмісних ПАР на шкіру та
слизові оболонки експеримен-
тальних тварин. Досліди про-
водили на морських свинках
світлої масті. Досліджувані ре-
човини кількістю 1–2 краплі
вносили у чистому вигляді в
кон’юнктивальний мішок пра-
вого ока тварини (ліве око було
контрольним). Стан ока контро-
лювали через 1, 24, 48 та 72 год
після внесення речовини. Об-
стеження проводилося візуаль-
но з боковим освітленням лам-
пи. Реакцію оцінювали в балах:
0 — видима реакція відсутня;
1 — легке почервоніння кон’ю-
нктиви; 2 — почервоніння кон’-
юнктиви й склери частково в
напрямку до рогівки; 3 — різке
почервоніння кон’юнктиви й
усієї склери, гнійний офтальміт.
Окремо враховували реакції
рогівки, радужної оболонки та
кон’юнктиви, звертаючи при
цьому увагу на ступінь гіпер-
емії, набряку кон’юнктиви (за
чотири- і п’ятибальною систе-
мою), стан судин склери та ро-
гівки, прозорість рогівки, її
ушкодження (за п’ятибальною
системою), наявність кровови-
ливів і деструкції (за трибаль-
ною системою). Результати під-
сумовували і робили висновок

1

2

34

2,36

2,2

5,15

8,2

Рис. 1. Коефіцієнти кумуляції
азотовмісних поверхнево-актив-
них речовин: 1 —  ФОМ 9; 2 —
неотол ФОМ  9–4; 3  — неотол
ФОМ 9–12; 4 — неотол ФОМ 9–20
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про ступінь і природу уражен-
ня ока при дії на нього дослі-
джуваної сполуки.
Було виявлено, що азотовміс-

ні ПАР характеризуються ви-
раженою дією на слизові обо-
лонки, причому ефект більшою
мірою був вираженим під впли-
вом ФОМ 9, меншою — неоно-
лу ФОМ 9–20. Почервоніння
кон’юнктиви, склери, набряк
слизових оболонок, розширен-
ня судин, гнійні виділення ми-
нали через 8–16 діб. Відповідно
до класифікації «Оцінка вира-
женості подразливих властиво-
стей речовин при одноразовій
аплікації», розробленій І. В. Са-
ноцьким і А. А. Каспаровим, це
відповідає трьом балам. Розве-
дення 1 : 500 подразнення не ви-
кликає. ФОМ 9 призводить до
деформації очної щілини, що від-
повідає чотирьом балам. Ви-
вчення шкірно-подразнювальної
дії (табл. 1) показало, що ці вла-
стивості більшою мірою прита-
манні ФОМ 9, неонолу ФОМ 9–
4 і меншою мірою — неонолам
ФОМ 9–12 та ФОМ 9–20.
Шкірно-резорбтивну дію ви-

вчали за допомогою методу
БХЛ. Нашкірні аплікації ви-
пробовуваних речовин при
чотиригодинний їх експозиції
приводили до збільшення над-
слабкого світіння крові, що
вказувало на можливість ПАР
проникати через неушкоджену
шкіру. Клінічно про наявність
резорбтивної дії можна було
судити при нашкірних аплікаці-
ях ФОМ і більшою мірою —
під впливом ФОМ 9 за проявом
симптомів інтоксикації. Твари-
ни ставали млявими, загальмо-
ваними, шкірні покриви були
ціанотичними, шерсть наїжачу-
валася, дихання набувало пере-
ривчастого характеру. Загибелі
тварин, однак, не спостерігало-
ся. Слід зазначити, що інтенсив-
ність світіння крові при нашкір-
них аплікаціях спостерігалася
вже збільшеною через 1 год від
моменту постановки досліду.
Це вказує на стимуляцію пере-
кисного окиснення ліпідів, на-
громадження вільних радикалів
і, насамкінець, про вплив безпо-

середньо на клітинні мембрани
та їх ушкодження.

Висновки

1. У підгострому досліді при
пероральному впливі досліджу-
вані речовини здатні пригнічу-
вати гуморальний і клітинний
імунітет, змінювати імунобіо-
логічну реактивність організму.

2. Основні патогенетичні
ланки механізму біологічної дії
полягають у стимулюванні азо-
товмісними детергентами про-
цесів вільнорадикального пере-
кисного окиснення ліпідів, ви-
снаженні антиоксидантної сис-
теми, порушенні структурно-
функціональних одиниць ней-
рогуморальної регуляції внут-
рішньоклітинного метаболізму,
біоенергетики, біосинтетичних
процесів і окисного фосфорилу-
вання в організмі.
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Таблиця 1
Оцінка вираженості подразливих властивостей речовин

при одноразовій аплікації

Середній сумарний бал
  Вираженість подразливої дії вираженості еритеми Клас

й величини набряку

Відсутність 0 0

Слабка 0,1–2,0 1

Помірна 2,1–4,0 2

Виражена 4,1–6,0 3

Різко виражена 6,1–8,0 4

Надзвичайно сильна
(некротична) при нанесенні:
нерозбавленої речовини Розвивається некроз 5
50 % розчину Розвивається некроз 6
25 % розчину Розвивається некроз 7
10 % розчину Розвивається некроз 8
5 % розчину Розвивається некроз 9
розчинів менше 5 % Розвивається некроз 10
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ВИВЧЕННЯ КУМУЛЯТИВНОЇ ТА ШКІРНО-РЕЗОРБ-

ТИВНОЇ ДІЇ АЗОТОВМІСНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ В УМО-
ВАХ ПІДГОСТРОГО ДОСЛІДУ

У статті розглянуті аспекти біологічної дії азотовмісних
детергентів в умовах підгострого досліду. Визначені пара-
метри токсичності, видової специфічності, охарактеризо-
вана клінічна картина отруєння. Установлено, що ці спо-
луки належать до помірно токсичних і здатні чинити шкі-
дливий вплив на санітарно-токсикологічні показники, що
за певних обставин може призвести до порушення водоко-
ристування та погіршення здоров’я населення.

Ключові слова: азотовмісні детергенти, біологічна дія,
джерела водопостачання, здоров’я.
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STUDY OF CUMULATIVE AND SKIN-RESORPTIVE

ACTION OF NITROGEN-CONTAINING DETERGENTS
UNDER CONDITIONS OF SUBACUTE EXPERIMENT

The article describes the biological effect of the nitrogen-
containing surfactants’ impact. The options of toxicity, species-
specific were determined, the clinical picture of poisoning were
described. The results of the researches showed that these sub-
stances were moderately toxic and they may provoke the adverse
effect for the sanitary-toxic indicators which can cause dam-
age to water supply and health status.

Key words: surfactants, biological effect, water supply,
health.

Вступ

Церебральна ішемія викли-
кає складний комплекс біохіміч-
них і молекулярних механізмів,
що погіршує неврологічні функ-
ції через роз’єднання фізіологіч-
них процесів і порушення ціліс-
ності нейронів. Вони опосеред-
ковуються ексайтотоксичною
глутаматергічною сигналіза-
цією, іонним дисбалансом, роз-
витком вільнорадикальних ре-
акцій. Крім того, запальні реак-
ції, ініційовані на судинно-нер-
вовий інтерфейс, і зміни в дина-
мічному зв’язку між ендотелі-
альними клітинами, астроцита-
ми і нейронами вносять істот-
ний вклад в патогенез цереб-
рального інсульту. Формування
окисного стресу, який є неми-
нучим супутником ішемії нер-
вової тканини, нерозривно по-
в’язане із запаленням. При цьо-
му формується замкнуте «хиб-

не» коло — запалення призво-
дить до активації чутливих до
окисно-відновного потенціалу
шляхів трансдукції сигналів, що
підсилює окиснювальний стрес
[1].
Істотна роль у механізмах

загибелі нейронів при розвитку
глутамат-кальцієвого каскаду
належить NO-опосередкованим
механізмам. Відкриття NMDA-
рецепторів, яке відбувається
на тлі токсичних концентрацій
глутамату, викликає потік іонів
кальцію всередину клітин. Це,
в свою чергу, спричиняє акти-
вацію кальцій-залежної ізофор-
ми NO-синтази і посилене утво-
рення оксиду азоту, який бере
участь в ушкодженні нейронів.
Його токсична дія пов’язана з
порушенням мітохондріально-
го окисного фосфорилування та
метаболізму рибонуклеотидре-
дуктази, утворенням високото-
ксичного пероксинітриту, який

блокує низку нейрональних ре-
цепторів, інактивує супероксид-
дисмутазу (СОД) і викликає по-
силення вільнорадикального
окиснення. Механізм токсич-
ності NO включає також кова-
лентну модифікацію білків при
взаємодії з їх тіоловими група-
ми, а також безпосереднє ушко-
дження ДНК [2].
Сьогодні відомі три ізофор-

ми NO-синтази: ендотеліальна
(eNOS), нейрональна (nNOS) і
індуцибельна (iNOS). Перші дві
є конститутивним, активність
яких залежить від концентрації
іонів Ca2+, індукція останньої
відбувається після активації глі-
альних клітин, макрофагів, клі-
тин ендотелію ендотоксинами і
цитокінами. Одноразовий за-
пуск експресії цієї ізоформи NO-
синтази приводить до синтезу
NO протягом тривалого часу, її
активність не залежить від вну-
трішньоклітинного рівня Ca2+
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