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Наявність швидкісного транспорту дозволяє 
людині долати великі відстані за короткий час, а 
також перетинати декілька часових та кліматичних 
поясів. Швидка зміна часових, географічних та клі-
матичних поясів i викликає функціональні зміни в 
організмі людини, на сам перед в показниках імун-
ної системи. Метою нашого дослідження стало 
вивчення зміни гуморальної ланки системного іму-
нітету у осіб, які перетнули 6500 км, тобто декілька 
географічних, часових та кліматичних поясів. В 
дослідженні прийняло участь 50 волонтерів, які 
було розподіллено на дві групи: перша контроль-
на – 25 осіб, друга дослідна – 25 осіб. Всі волонте-
ри були практично здорові люди віком від 25 років 
до 45 років. Дослідження проведено з дотримання 
всіх норм та законів України про Біоетику. Дослі-
джували загальну кількість лейкоцитів, відносну та 
абсолютну кількість лімфоцитів, В-лімфоцитів за 
допомогою методики моноклональних антитіл, кон-
центрацію імуноглобулінів в сироватці периферій-
ної крові класів IgA, IgM, IgG. Отримані результати 
були статистично опрацьовані за загально прийня-
тими методиками. 

Дослідження показників периферійної крові в 
обох групах були проведені перед початком, а в 
дослідній групі відразу після перельоту та через 
добу після перельоту. 

 Показано, що під впливом вказаних факторів 
відбулося зниження абсолютного числа лейкоци-
тів. Вміст лімфоцитів зазнав різнонаправлених 
змін: відразу після перельоту - виявлена тенденція 
до збільшення абсолютних значень, через добу 
після перельоту - до зменшення. Одразу після пе-
рельоту збільшився вміст В-лімфоцитів (CD19). 
Через 24 години після перельоту відмічена тенден-
ція до зниження абсолютних чисел В-лімфоцитів, 
відносні значення залишились на тому ж рівні. Так, 
нашими дослідженнями було встановлено, що гео-
хронокліматичні фактори викликають погіршення 
показників протиінфекційного-антибактеріального 
захисту системного імунітету. 

Гуморальна ланка системного імунітету під 
впливом геохронокліматичні факторів характеризу-
ється активацією імуноглобулінової секреції IgG та 

IgА, що підтверджується зменшенням абсолютної 
кількості В-лімфоцитів в периферійній крові. 

Ключові слова: гуморальна ланка системного 
імунітету, геохронокліматичні фактори. 
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Вступ. Встановлено, що на відміну від провід-
них функціональних систем гомеостазу, система 
адаптації і захисту, не вступаючи в конкурентну 
боротьбу за ефектори, може паралельно взаємо-
діяти з іншими домінуючими системами та істотно 
підвищувати ефективність їх діяльності. Це поло-
ження є важливим доповненням і розвитком кла-
сичної теорії функціональних систем. Воно дозво-
ляє описати складні причино-наслідкові взаємовід-
носини, засновані на принципах рівнобіжної взає-
модії між функціональними системи, які задоволь-
няють соціально значимі потреби (наприклад, по-
долання великих відстаней за достатньо короткий 
час), а також системою адаптації і захисту, що 
формується для усунення порушень гомеостазу  
[1, 2, 3, 4].  

У регулюванні функціонального стану організ-
му активну участь приймає імунна система функці-
ональна активність, якої спроможна виконувати не 
тільки широкий спектр ефекторної функції, але й 
завдяки виразній секреторній та рецепторній функ-
ціям є активними учасниками міжклітинних взаємо-
дій. При цьому значний вплив на стан імунної сис-
теми завдають зміни умов навколишнього середо-
вища [5].  

Дослідження останніх років показали, що імун-
на система забезпечує імунологічний нагляд для 
підтримання внутрішнього гомеостазу. Унаслідок 
порушень функцій будь-якої ланки імунної системи 
можуть виникати різні патологічні стани й захворю-
вання [6]. 

Серед причин, що викликають порушення імун-
ного статусу, може бути вплив різних бактеріальних, 
вірусних та інших інфекцій, а також різноманітні 
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патологічні стани та екстремальні умови, у яких 
перебуває організм [3, 5, 7]. До надзвичайних умов 
належать i геохронокліматичні фактори, які прояв-
ляються в сучасному суспільстві, що обумовлене 
високим темпом життя та наявністю швидкісного 
транспорту (літаки, гелікоптери, швидкісні потяги). 
Наявність швидкісного транспорту дозволяє люди-
ни долати великі відстані за короткий час, а також 
перетинати декілька часових та кліматичних поя-
сів. Швидка зміна часових, географічних та кліма-
тичних поясів i викликає функціональні зміни в ор-
ганізмі людини, на сам перед в показниках імунної 
системи.  

Так даними дослідженнями було встановлено, 
що геохронокліматичні фактори викликають погір-
шення показників протиінфекційного-антибакте-
ріального захисту системного імунітету та клітинної 
ланки системного імунітету [8, 9]. 

Метою даного дослідження стало вивчення 
показників гуморальної ланки системного імунітету 
у людей, що подолали понад 6500 км та перетнули 
6 часових поясів i декілька кліматичних зон. 

Матеріал та методи дослідження. В дослі-
дженні прийняло участь 50 волонтерів, які було 
розподіллено на дві групи: перша контрольна –  
25 осіб, друга дослідна – 25 осіб. 
Всі волонтери були практично 
здорові люди віком від 25 років до 
45 років. Дослідження проведено 
з дотримання всіх норм та законів 
України про Біоетику [10].  

Учасники дослідної групи по-
долали 6500 км за 8 годин та 40 
хвилиy, вилетівши літаком з між-
народного аеропорту «Бориспіль» 
Україна i прилетіли до міжнарод-
ного аеропорту «Шоуду» м. Пекін 
Китайська Народна Республіка. 
Тривалість подорожi становила  
14-15 годин. Пекін розташований 
в мусонно-субтропічному поясі та 
в 8-му часовому поясі, а Київ роз-
ташований в помірно-континен-
тальному кліматичному поясі та в 
2-му часовому поясі. Різниця в 
часі між Києвом та Пекіном стано-
вить +6 годин [11]. 

Досліджували загальну кіль-
кість лейкоцитів, відносну та абсо-
лютну кількість лімфоцитів, В-лім-
фоцитів за допомогою методики 
моноклональних антитіл, концент-
рацію імуноглобулінів в сироватці 
периферійної крові класів IgA, 
IgM, IgG [5]. 

Отримані результати були статистично опрацьо-
вані за загально прийнятими методиками [12, 13]. 

Дослідження показників периферійної крові в 
обох групах були проведені перед початком, а в 
дослідній групі відразу після перельоту та через 
добу після перельоту. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Отримані результати представлені в таблиці 1. 

Абсолютне число лейкоцитів у волонтерів дру-
гої групи практично не відрізнялись від контролю, 
крім показників, які було отримано через добу піс-
ля перельоту; де було встановлено достовірне 
зменшення загальної кількості лейкоцитів в порів-
нянні з контрольними на 10 %.  

У волонтерів другої групи спостерігались різно-
направлені зміни числових характеристик лімфо-
цитів, так відразу після перельоту відмічалась тен-
денція до абсолютного збільшення лімфоцитів на 
10 % в порівнянні з контролем та на 12 % в порів-
нянні з вихідними даними. 

Через добу після перельоту у волонтерів дру-
гої групи виявлено достовірне зменшення абсо-
лютної кількості лімфоцитів в периферійній крові 
на 15 % в порівнянні з контрольною групою та на 
14 % в порівнянні з вихідними даними. 

Таблиця 1 – Стан показників гуморальної ланки системного імунітету 

Показник 

Контроль  
(практично 

здорові 
люди) 
(n=25)  
M±m 

Дослідна група (n=25) M±m 

до  
перельоту 

відразу  
після  

перельоту 

через добу 
 після  

перельоту 

Лейкоцити, Г/л 8,12±0,12 7,9±0,1 7,8±0,19 7,29±0,11* 

Лімфоцити, Г/л 2,3±0,15 2,27±0,13 2,54±0,14 1,96±0,11* 

Лімфоцити, % 28,4±0,16 28,7±0,16 32,6±0,21 26,9±0,21 

В-лімфоцити 
(CD19), Г/л 0,32±0,02 0,31±0,03 0,39±0,03* 0,30±0,04 

В-лімфоцити, % 14,2±0,54 13,66±0,43 15,35±0,55 15,31±0,51 

Ig M + Ig G + Ig A, 
г/л 18,2±0,12 18,2±0,24 18,3±0,31 18,33±0,35 

Ig M, г/л 1,26±0,18 1,24±0,19 1,23±0,17 1,23±0,18 

Ig G, г/л 15,03±0,85 15,1±0,9 15,2±0,91 15,2±0,92 

Ig A, г/л 1,86±0,22 1,85±0,23 1,87±0,25 1,9±0,24 

Ig-продукуюча 
активність  
В-лімфоцитів, у.о. 

56,87±0,18 58,7±0,15 46,92±0,14* 61,1±0,12* 

Ig M/В-лімфоцити, 
у.о. 3,94±0,03 4,0±0,06 3,15±0,11 4,1±0,11 

Ig G/В-лімфоцити, 
у.о. 46,97±0,10 48,7±0,12 38,97±0,14* 50,66±0,17* 

Ig A/В-лімфоцити, 
у.о. 5,8±0,04 5,97±0,05 4,79±0,07 6,33±0,12 

Примітка: *- р<0,05, яке розраховано відносно показників контрольної 
групи. 
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Стосовно популяції В-лімфоцитів (мембранний 
маркер CD19) абсолютна їх кількість у волонтерів 
другої групи відразу після перельоту мала достові-
рне збільшення на 25 % в порівнянні з вихідними 
показниками та 22 % в порівнянні з контролем, але 
при цьому відносні характеристики не зазнали 
змін. 

Через добу після перельоту абсолютна та від-
носна кількість лімфоцитів з мембранним марке-
ром CD19 практично не відрізнялась від вихідних 
та контрольних показників. Таким чином через до-
бу після перельоту абсолютна кількість В-лімфо-
цитів зменшилась до вихідних показників. Такі змі-
ни вказують на перетворення В-лімфоцитів в анти-
тілосинтизуючі клітини. 

Сумарна концентрація імуноглобулінів основ-
них класів (Ig A, G, M) відразу після перельоту та 
через добу після перельоту не мала достовірних 
змін в порівнянні з контролем та вихідними даними 
у волонтерів другої групи. 

Така ж сама закономірність спостерігалась і в 
індивідуальних характеристиках концентрації кож-
ної групи Ig A, G, M як відразу після перельоту так і 
через добу. Але слід відзначити тенденції до збіль-
шення концентрації Ig A, G в порівнянні з контроль-
ними показниками, як відразу після перельоту так і 
через добу. Протилежна тенденція спостерігалась 
в показниках Ig М (тенденція до зменшення концен-
трації відразу після перельоту та через добу в порі-
вняні з контрольними та вихідними показниками). 

Імунопродукуюча активність В-лімфоцитів від-
разу після перельоту характеризувалась достовір-
ним зменшенням в порівняні з контролем на 17 % 
та 20 % вихідними показниками, що було зумовлене 
зменшення продукуючої активності В-лімфоцитів 
основних класів імуноглобулінів, але при цьому дос-
товірне зменшення спостерігалось в показниках 
IgG/В-лімфоцити секреції на 17 % в порівнянні з 
контролем та 20 % в порівнянні з вихідними даними.  

Через добу після перельоту нами виявлено, 
що імунопродукуюча активність достовірно зросла 

в порівнянні з контролем та вихідними показниками 
на 7 % та 4 % відповідно. Достовірне зростання 
спостерігалось в показниках IgG/В-лімфоцити на 
9 % в порівнянні з контролем та 4 % в порівнянні з 
вихідними даними. Була виявлена також тенденція 
до зростання в показниках IgА/В-лімфоцити в порі-
внянні з контролем та вихідними даними на 9 % та 
6 % відповідно. 

Результати наших досліджень вписуються в 
загальну теорію імунної системи організму, де роз-
крито етапи імунних реакцій: перший ешелон, дру-
гий ешелон та третій ешелон (реакції неспецифіч-
ної, клітинної та гуморальної ланок імунітету відпо-
відно) [4, 14, 15]. Слід відмітити, що показники гу-
моральної ланки системного імунітету після впливу 
геохронокліматичних факторів також вписуються в 
загальну теорію стрес-реакцій, автором якої є ка-
надський вчений Сельє, хоча в самій теорії не роз-
глядаються вказані вище фактори, а розкрито ли-
ше фактори емоційного походження [4, 14, 15].  

Отже отримані нами результати вписуються в 
загально прийняті теорії про імунну систему та тео-
рію формування стрес-реакцій, при цьому наші 
дослідження розширюють уявлення про стан імун-
ної системи під впливом екзогенних факторів, ан-
тропогенного походження. 

Висновки. Отримані результати вказують на 
сповільнену реакцію гуморальної ланки системного 
імунітету під впливом геохронокліматичних факто-
рів, а також на активацію синтезу імуноглобулінів 
класу IgG та IgА. 

Таким чином, гуморальна ланка системного 
імунітету під впливом геохронокліматичні факторів 
характеризується активацією імуноглобулінової 
секреції IgG та IgА, що підтверджується зменшен-
ням абсолютної кількості В-лімфоцитів в перифе-
рійній крові. 

Перспективи подальших досліджень. Слід 
дослідити вплив геохронкліматичних факторів на 
показники системного імунітету, та шляхи їх корек-
ції. 
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УДК 612.017.11 
ВЛИЯНИЕ ГЕОХРОНОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА 
Соболь Е. В. 
Резюме. Наличие скоростного транспорта позволяет человеку преодолевать большие расстояния за 

короткое время, а также пересекать несколько часовых и климатических поясов. Быстрая смена часовых, 
географических и климатических поясов вызывает функциональные изменения в организме человека, 
прежде всего в показателях иммунной системы. Целью нашего исследования стало изучение изменения 
гуморального звена системного иммунитета у лиц, которые преодолели 6500 км, то есть несколько гео-
графических, часовых и климатических поясов. В исследовании приняло участие 50 волонтёров, которые 
были разделены на две группы: первая контрольная – 25 человек, другая исследуемая – 25 человек. Все 
волонтёры были практически здоровыми людьми в возрасте от 25 лет до 45 лет. Исследование проведе-
но с соблюдением всех норм и законов Украины о Биоэтике. Исследовали общее количество лейкоцитов, 
относительное и абсолютное количество лимфоцитов, В-лимфоцитов с помощью методики монокло-
нальных антител, концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке периферической крови классов IgA, IgM, 
IgG. Полученные результаты были статистически обработаны за общепринятыми методиками. 

Исследования показателей периферической крови в обоих группах были проведены перед началом, 
а в исследуемой группе сразу после перелёта и через сутки после перелёта. 

Показано, что под влиянием указанных факторов що під впливом вказаних факторів произошло сни-
жение абсолютного числа лейкоцитов. Содержание лимфоцитов подверглось разнонаправленным изме-
нениям: сразу после перелёта – выявлена тенденция к увеличению абсолютных значений, через сутки 
после перелёта – к уменьшению. Сразу после перелёта увеличилось содержание В-лимфоцитов (CD19). 
Через 24 часа после перелёта отмечена тенденция к снижению абсолютных чисел В-лимфоцитов, отно-
сительные значения остались на том же уровне. Так, нашими исследованиями было установлено, что 
геохроноклиматические факторы вызывают ухудшения показателей противонфекционной-антибак-
териальной защиты системного иммунитета. 

Гуморальное звено системного иммунитета под влиянием геохроноклиматических факторов характе-
ризуется активацией иммуноглобулиновой секреции IgG та IgА, что подтверждает уменьшение абсолют-
ного количества В-лимфоцитов периферической крови. 

Ключевые слова: гуморальное звено системного иммунитета, геохроноклиматические факторы. 
 
UDC 612.017.11 
The Influence of Geochronoclimatic Factors on the Indexes  
of the Humoral Link of Systemic Immunity 
Sobol E. V. 
Abstract. The availability of high-speed transport allows people to travel long distances in a short time, as 

well as to cross few time and climatic zones. Rapid change of time, geographical and climatic zones cause func-
tional changes in the human organism, and first of all in the immune system. 
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The purpose of our research was to find out changes in humoral link of systemic immunity of people who 
overcame over 6500 km and crossed few geographical, time, and climatic zones.  

Material and methods. 50 volunteers were divided into two groups and took part in research. The first con-
trol group included 25 people, the second experiment group had 25 persons in it. All volunteers were practically 
healthy people aged from 25 to 45 years. The study was conducted observing norms and laws of Ukraine about 
Bioethics. We studied general amount of leucocytes, relative and absolute amount of lymphocytes, B-lym-
phocytes by means of the methodology of monoclonal antibodies, concentration of immunoglobulins in serum of 
peripheral blood of classes IgA, IgM, IgG. All obtained results were statistically processed according to generally 
accepted methodologies. 

Results and discussion. We conducted the research of indexes of peripheral blood in both groups before the 
beginning, and in the 2nd group they were measured right after flight and twenty-four hours after flight. 

The obtained results showed that under the influence of these factors the absolute amount of leucocytes 
decreased. The content of lymphocytes underwent various directional changes: there was a tendency to in-
crease absolute values right after the flight, but there was a decrease in twenty-four hours after the flight. Right 
after the flight the content of B-lymphocytes (CD19) increased. In twenty-four hours after the flight there was a 
tendency to decrease in absolute amount of B-lymphocytes; relative values remained at the same level. Thus, 
our research proved that geochronoclimatic factors caused worsening of anti-infective-antibacterial protection of 
systemic immunity. 

Conclusion. The humoral link of systemic immunity under the influence of geochronoclimatic factors is char-
acterized by activation of immunoglobulin secretion of IgG and IgA, which is confirmed by a decrease in the ab-
solute amount of B-lymphocytes in the peripheral blood. 

Keywords: humoral link of systemic immunity, geochronoclimatic factors. 
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