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Сергій Соломка 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ХВОРОБИ НЕВАГОМОСТІ 

 

Питання про фізіологічну адаптацію до невагомості або про розвиток 

деяких патологічних процесів, що свідчать про виникнення хвороби 

невагомості, є дискусійним. 

Першим, хто передбачив ряд складних проблем при дії на людину 

невагомості, був К. Е. Ціолковський. В роботі «Вне Земли» («Поза 

Землею») він пише, що в умовах невагомості жити і працювати далеко не 

просто. Далі в цій же роботі він відзначає, що перебування в невагомості 

може викликати певні зміни в організмі космонавтів, котрі обтяжать їх 

поведінку, «ноги, руки і все тіло буде налите свинцем… Довго не можуть 

піднятися з підлоги, крутиться голова…» [1]. 

Важливо, що К. Е. Ціолковський звернув увагу га вагомі (серйозні) 

наслідки, котрі можуть викликати довгі перебування в космосі. Якраз він 

першим намагався дати принципову відповідь на важливе питання 

космонавтики. Ціолковський вважав можливим достатньо тривале 

перебування людини космосі тільки при створенні штучної сили тяжіння. 

Ще у 1895 році, тобто майже сто двадцять років тому, він запропонував 

для цього використовувати центр обіжну силу (обертання корабля). При 

цьому радіус обертання повинен бути достатньо великим, щоб створити 

прискорення в багато разів менше, ніж сила тяжіння [1]. Разом з цим він 

враховував і небезпеку заколихуватись, якщо радіус обертання значно 

малий. 

Таким чином, ми бачимо, що основоположником космонавтики 

вважав дію невагомості на людину, особливо тривалий час одним із надто 

серйозних факторів зовнішнього середовища, не випадково в багатьох його 

робіт, присвячених невагомості. 

У зв’язку з цим, розглядаючи вплив невагомості на організм не 

просто, і не тільки як фізіологічну адаптацію до цих умов на різні стадії 

тренування і активації, але як стрес-фактор, здатний привести до 
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серйозних порушень. Цей аналіз, як звичайно прийнято в медицині, 

необхідно зробити з позиції класичної патофізіології і ї обліком дії 

факторів космічного польоту з точки зору теорії стресу. 

З точки зору патофізіології невагомість – це етіологічний фактор, що 

викликає чіткі відхилення, а потім і порушення основних елементів 

гомеостазу організму, тобто патологічну форму стресу, або стадію 

виснаження. 

Перш за все слід відзначити встановлені при дії невагомості чіткі і 

вагомі порушення біоенергетики. В експерименті на трьох біосупутниках, 

серії «Космос», протягом 18–22 днів польоту відбувалося статистично 

достовірне зниження тканинного дихання в м’язах більше ніж на 50 % в 

порівнянні з контролем. Поряд з цим відзначалося не тільки зниження, але 

й порушення ступеня окислення і фосфорилювання, тобто знижування і 

порушування ре синтезу АТФ. 

У космонавтів навіть після короткочасних, усього протягом тижня, і 

особливо при тривалих польотах було встановлено чітке зниження вмісту 

кисню в тканинах і зменшення швидкості споживання  в них. Ці 

порушення зберігаються в певний час і після польоту. повністю спів 

падання цих результатів, зниження рівня тиску  в тканинах і зниження 

споживання , виявили також і при моделюванні невагомості тривалої 

гіпокінезії у людини і тварини. Таким чином, є дані, що прямо доводять 

існування порушення біоенергетики при невагомості. 

Відзначимо, що вже накопичено велику кількість даних, що говорять 

про виражені структурні порушення при невагомості. Перш за все це 

стосується зменшення маси тіла і маси органів. Об’єм голені у космонавтів 

зменшується при 80–100 діб польоту на 20–30 %. У 19 із 27 астронавтів, 

що входили до складу екіпажу «Аполлон», при рентгеноанатомії виявлено 

зменшення тіні серця. Поперечний її діаметр зменшується на 0,5–3,0 см в 

порівнянні з передпольотними даними. Відзначалися також виражені зміни 

ритму серця. Цікаво, що ЕКТ, записані після польоту, показали, що в ряду 

астронавтів зменшилася амплітуда зубця і зсув QRS. 

Результати обстеження 12 космонавтів нашої країни, які здійснили 

тривалі польоти (від 125 до 366 діб), показали, що практично у всіх 

змінювалася біоенергетика активності серця. Також суттєвим є те, що під 

час перебування в невагомості отримані дані говорять про різке 

підвищення центрального венозного тиску. 
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