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МАЛОВIДОМА ПРИЧИНА НЕГАТИВНОГО БІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ШУМУ НА
СЕРДЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ

Одним з небезпечних і шкідливих факторів техногенного середовища є шум, значні р івні
якого згідно с ГОСТ 12.0.003 -74*  класифікуються як шкідливий (та навіть небезпечний)
виробничий фактор. Стаття 24 Закону України [ 1] прямим чином твердить про необхідність
захисту населення нашої держави від шкідливого впливу акустичних випромінювань , що згідно
з ГОСТ 12.0.003-74* [2] класифікуються як шкідливий і небезпечний виробничий фактор [3].
Біологічна дія інтенсивного шуму складається в так називаній "шумовій хворобі"
(симптомокомплексі патологічних порушень), що полягає в патології слухового аналізатора,
центральної нервової й серцево -судинної систем організму [ 4].

Поразка органа слуху, як правило, двобічна і рівнозначна, розвивається поступово по
типі приглухуватості нейросенсорного характеру й веде до зниження слуху у всьому чутному
діапазоні звукових частот. При цьому максимум зниження спостерігається у високочастотній
області спектра [5, 6, 7], приводячи до порушення сприйняття розмовних й ін. звукових
сигналів. Функціональні розлади центральної нервової системи під впливом інтенсивного шум у
полягають у клінічної вегетативної дисфункції неврастенічного синдрому гиперстеніч ного типу
[8, 9]. Шум викликає в організмі людини нейроендокринні порушення [ 10], змінює функцію
наднирок і пов'язаних з ними залоз внутрішньої секреції, г іперфункцію щитовидної залози [8,
9]. Функціональні порушення сердечно - судинної системи,  обумовлені впливом інтенсивного
шуму, у роботі [11]  визначена як нейроциркуляторна дистонія (порушення тонусу - дистонія
центрального, регулюючого функцію кровообігу апарата) гіпер тонічного й кардіального типів.

Вище йшла мова про різні, переважно медичного плану, дослідження негативного впливу
шуму на організм, що апроксимують чисельні статистичні дані про вплив шуму на стан
здоров`я. Такі дані - неспростовувані, вони базуються на кількості людей, що випробували
порушення стану здоров`я з -за впливу шуму, i т.д. - але ж вони не дають пряму відповідь на
питання: чому, наприклад, серцево-судинна система Людини вразлива від дії акустичних
коливань? Як, яким саме чином може звукова хвил я робити якісь руйнування в організмі? Дані
надмірної кількості дослідників негативного впливу шуму констатують саме цей факт; але ж
нас особисто цікавить не факт, а його причина?! За рахунок чого розлагоджується робота
серцево-судинної системи Людини під впливом шуму? Автори чисельних наукових робіт в цій
галузі (наприклад, та ж [11] та ін.) не дають пряму відповідь, вони лише констатують
негативний вплив шуму на макрорівні: (тобто окрема людина, наприклад, на виробництві,
випробуючи дію N-ої кількості децибел розподілених за частотним спектром таким -то таким
чином, захворіла на ... (медична назва порушень в стані здоров`я), i т.п.) Багато з дослідників,
неспромозі прояснити причину, концентрують увагу на дослідженні порушень центральної
нервової системи: (де така причина очевидна - якийсь психологічний розлад від дії шуму на
органи слуху), а от причини розладу серцево -судинної системи не пояснюються - тому що
дослідники їх не знають: (i мало про них цікавляться). Нас же, на відміну від них, цікавить
негативний вплив шуму на мікрорівні: що ж трапилося усередині серцево -судинної системи під
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впливом шуму, яке саме біофізичні процеси в ній відбулись? Чому саме шум її руйнує?
Щоб відповісти на таке питання, не гріх звернутися до описів визнаних давніх наукових

відкриттів. Наприклад, "Открытие № 109 из Государственного реестра открытий СССР с
приоритетом от 31.05.1961": "Экспериментально установлено неизвестное ранее явление
аномального увеличения (в десятки раз) скорости движения и высоты подъема жидкости в
капиллярах при непосредственн ом воздействии ультразвука... . " На с. 480-482 [12]
розповідається про науковий пошук автора того відкриття таким чином: "Е.Г. Коновалов
пришёл к выводу, что если жидкость в капилляре совершает колебания под воздействием
источника звука, то капиллярный эффект резко возрастает: высота столба жидкости порой
увеличивается в несколько десятков раз, значительно возрастает и скорость подъема.
Исследователь экспериментально доказал, что жидкость толкают вверх не радиационное
давление и капиллярные силы, а стоячие ультразвуковые волны."

Далі - ще одна цитата із [12. - С. - 480-482]: "... Может ли сердце быть единственным
источником движения крови? Ведь сердечно -сосудистая система - это капилляры общей длиной
100 тыс. км. Если бы сердце и сосуды работали по известным законам гидродинамики, то,
чтобы прокачать кровь, оно, как подсчитал Е.Г. Коновалов, должно быть в 40 раз мощнее."

Зіставляючи ці факти, можна зазначити, що акустичні процеси в організмі Людини
суттєво впливають на обмін крові. В спочатку здоровий, цілісний організм попадає звукова
хвиля (із деякими, визначеними амплітудно-частотними характеристиками (АЧХ) ), - и далі, як в
експериментах Є. Г. Коновалова: капілярний ефект різко зростає: висота стовпа рідини (крові)
часом збільшується в кілька десятків разів, значно зростає й швидкість підйому... Тому шум
негативним чином впливає не тільки на центральну нервову, а й серцево -судинну систему.

На відкриття ця ідея "не потягне", відкриття зроблене ще в 1961 році; але, прочитавши ці
строки, можна сміливо писати на базі ідеї ц ієї невеличкої роботи дисертацію - кандидатську або
навіть докторську?! Доки В.Е. Абракітов не надав табличних даних, що пов`язують АЧХ
звукової хвилі з інтенсивністю обміну крові в організмі Людини, тема буде характеризуватися
безумовною науковою новизною та великою актуальністю. Вплив шуму на серцево -судинну
систему організму Людини відомий; безспірні й передбачувані причини цього негативного
явища; (неявний раніше, невідомий поки що) взаємозв`язок між ними надає лише ця робота, а
також глава 1.2 монографії В.Е. Абракітова "На шляху до наукових вiдкри ттiв"...
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