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Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного 

навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості 
адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані про структуру та класифікацію 

біоритмів. Розглянуто дані про сезонні біоритми як відображення адаптації до змін навколишнього середовища. 

Обговорюється питання формування, функцій, динаміки біоритмів у природних умовах і при техногенному 

навантаженні. Окреслені актуальні питання вивчення трансформації біоритмів людини в умовах техногенного 

середовища. 
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ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ / Запорожский национальный университет, Украина.  

Исследование проблемы адаптации человека и формирования биологических ритмов в условиях 

техногенной нагрузки – крайне важный вопрос настоящего времени. В представленном обзоре отображены 

данные об особенностях адаптации организма человека к действию техногенных факторов. Приведены данные 

о структуре и классификации биоритмов. Рассмотрены данные о сезонных биоритмах как отражении адаптации 

к условиям окружающей среды. Обсуждается вопрос формирования, функций, динамики биоритмов в 

естественных условиях и при техногенной нагрузке. Обоснованы актуальные вопросы изучения трансформации 

биоритмов в условиях техногенной среды. 
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Research of a problem of adaptation of the people and formation of biological rhythms in the conditions of 

anthropogenic impact on the environment – emergency important question of the modern times. In the presented review 

the data about features of adaptation of a human organism to action of technogenic factors is parameter. Data about 

structure and classification of biorhythms is make an example. Data about seasonal biorhythms as reflexion of 

adaptation to environment conditions is considered. The question of formation, functions, dynamics of biorhythms 

under natural conditions and at anthropogenic impact on the environment is discussed. In summary we allocate pressing 

questions of studying of transformation of biorhythms in the conditions of the anthropogenic impact on the 

environment. 

Key words: adaptation, biorhythms, technogenic factors, biological time. 

ВСТУП 

Взаємодія людини з навколишнім середовищем – центральна ланка проблеми адаптації. 
Від того, наскільки успішно організм людини пристосовується до безперервних змін умов 

середовища, залежить його здоров’я, саме життя. Процес адаптації до змін екологічних і 
соціальних умов супроводжується певними порушеннями функціонування гомеостатичних 

систем [5, 6]. Особливого значення проблема адаптації набуває в тих випадках, коли людина 
підпадає дії несприятливих чинників упродовж тривалого часу.  

В останні роки виявляється жвавий інтерес до трансформації біологічних ритмів 

людини в умовах штучних екосистем і постіндустріального інформаційного суспільства. У 

цих умовах має місце значне поширення інтелектуальних і біорезонансних технологій, 

здатних більш інтенсивно впливати на біоритми людини, ніж природні датчики часу [1-3]. 

Ведеться пошук відповідей на наступні питання.  

Чи однаковий алгоритм самоорганізації біоритмів людини в природному й 

антропогенному середовищі існування? 
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Чи можуть наново придбані (фенотипічні) якості біоритмів транслюватися в покоління 

людей, формуючи новий підвид Homo sapіens, а саме, Homo technogenіcus? 

Мета огляду – відобразити новітні дані відносно відмінностей організації біологічних 

ритмів людини в біологічних і техногенних умовах існування. 

Актуальність питання визначається дедалі більшою урбанізацією та технократизацією 

умов існування людини. Тому вивчення даного питання важливе для коректного визначення 

стану людини й призначення засобів профілактики та терапії захворювань, що розвиваються 

за вищевказаних умов. 

1 ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ДО 

ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ СУЧАСНИХ МІСТ 

У сучасному суспільстві розвиток технологій і зміна побуту відбувається швидше, ніж 

людина, як біологічний об’єкт, може пристосуватися до змін середовища свого перебування. 

Тому формується стан екологічної напруги і як наслідок екологічні захворювання, які 
складають на сьогоднішній день біля 70% від загальної захворюваності [4-6]. 

Передбачається, що через сукупний вплив техногенних факторів за три – чотири покоління 

на Землі виживуть тільки нащадки 30% з людей, що нині живуть. 

Основними негативними факторами в сучасних містах є забруднення середовища 
техногенними електромагнітними полями, хімічне отруєння промисловими й 

автомобільними викидами навколишнього повітря, наявність шумових вібрацій як у 

чутному, так і в інфразвуковому діапазоні в області біологічно активних частот [4-6]. 

При нагромадженні негативних зовнішніх екологічних факторів кожний з них окремо 

не страшний, якщо не перевищує певного критичного рівня. Цей рівень є індивідуальним для 

кожного організму й має деякий амплітудно – частотний інтервал, що дозволяє ендогенним 

біоритмам плавно здійснювати процеси підстроювання організму до зовнішніх умов, що 

змінюються [4, 7]. 

Організм людини – динамічна саморегулююча система. Його стійкість (підтримка 
гомеостазу) забезпечується безперервним функціонуванням фізіологічних систем. Варіація 

фізіологічних параметрів організму приводить до зміни фізичних параметрів біологічних 

тканин: температури, діелектричної проникності, магнітної сприйнятливості, електричного 

імпедансу, потенціалів і струмів. Ця саморегулююча система функціонально неоднорідна й 

нестаціонарна, причому її багаторівнева регуляція й функціонування виражаються в 

наявності набору характерних складнопідрядних і взаємозалежних внутрішніх процесів з 
характерними часами циклів [5, 7-9]. Основною особливістю проживання людини в 

сучасному мегаполісі є постійна схильність організму до комплексних мультистресових 

психологічних, соціальних і технологічних впливів, що підсилює їхню негативну дію. 

Ступінь навантаження на мешканця великого міста за кожним із цих факторів набагато 

більша, а ступінь захисту – набагато менша, ніж у мешканця периферії [4-7]. 

При зміні умов навколишнього середовища організм змушений змінювати деякі 
взаємозалежні часи розвитку процесів через зміни функціонування органів і систем. 

Адаптація реалізується шляхом квазістаціонарної пристосувальної зміни метаболізму й 

підтримки такого його рівня, що відповідає зовнішнім умовам через регуляторні системи: 

кровообіг і подих, нервові, імунну й ендокринну системи [7]. 

Тривалий одночасний вплив декількох зовнішніх факторів приводить до виникнення в 

спектрі власних частот організму частот, кратних частотам зовнішніх впливів [8-10], 

причому кожна складова частотного спектра біологічного об’єкта характеризується деякою 

кінцевою шириною смуги. Це дозволяє здійснювати модуляцію частоти й фази внутрішнього 

процесу зовнішніми факторами. При цьому спостерігається перерозподіл потужності за 

окремими компонентами спектра з придушенням упродовж певного часу одних частот і 
посиленням інших. Така картина характерна для процесів синхронізації відкритих систем 
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через резонансні взаємодії. Розмитість частотного спектра дозволяє внести до системи 

«шумовий», стохастичний компонент. Сукупність періодичних і хаотичних процесів 

дозволяє здійснювати перебудову й керування живих систем відповідно до зміни зовнішніх 

умов. Під впливом зовнішніх факторів, що змінюються, організм намагається зайняти стан, 

при якому його стійка життєдіяльність відбувається з мінімальними енергетичними 

витратами (принцип оптимуму). Перехідний процес і є процесом адаптації. При цьому 

функціональні можливості організму буде визначати той із факторів, що діє на орган з 
найменшими адаптивними можливостями (принцип мінімуму). Відповідно до принципу 

комплексного впливу факторів дія динамічного комплексу зовнішніх стрес – факторів більш 

ефективна, ніж монохроматичний вплив через їхню богатоадресність й специфіку 

сприйняття біологічними об’єктами. Саме такий, комплексний, безперервний стресовий 

вплив несприятливих екологічних факторів і реалізується в сучасних містах [11-14]. 

Перемикання реактивності відбувається при певній напрузі керуючих систем і 
підвищеній витраті енергії, що прийнято називати «ціною адаптації» [6, 7, 15]. 

Автостради, проїзні вулиці й просто вулиці. Поблизу автострад і основних міських 

магістралей рівень вмісту токсичних речовин у повітрі перевищує гранично припустиму 

концентрацію (ГПК) в 20 – 40 разів! Крім основних інгредієнтів (сірчистого ангідриду, окису 

вуглецю, двоокису азоту, пилу) у містах відзначається підвищений вміст сірководню, 

сірковуглецю, ксилолу, толуолу, ацетону, бензину, аміаку, п’яти окисного ванадію, 

марганцю, свинцю й інших речовин [16]. Супутніми негативними наслідками є безпосереднє 
отруєння вихлопними газами, тривале нагромадження в організмі важких металів, постійне 
звукове подразнення нервової системи, безперервна вібрація будинків у смузі біологічно 

активних частот. Ця вібрація будинків здійснюється на частотах, кратних частотам серця, 

мозку й інших внутрішніх органів [17-19]. 

Електромагнітна безпека. Лінії електропередач, підземні кабелі, побутова техніка, 

теле- і радіостанції, пейджингові ретранслятори, мобільні телефони, побутова статична 

електрика, викликають «поломки» організму спочатку на функціональному, а потім і на 

клітинному рівнях. Особливо підпадає дії негативних зовнішніх факторів, характерних 

для даного житла, діти, що були зачаті і виросли саме в цій квартирі або в подібних 

умовах [8-14, 18-20]. 

Техногенні електромагнітні поля проявляються наведеннями мережі на частотах, 

кратних 50 Гц, і на більш високих частотах, що виникають при роботі побутових і 
промислових приладів. Це так звані «змінні поля». На щастя для людини, її основні органи 

мають більш низькі власні частоти й на порядки меншу інтенсивність керуючих імпульсів. 

Таким чином, при короткочасному перебуванні в несприятливій зоні не відбувається 

зламування організму, однак при тривалому перебуванні накопичуються зміни на 

клітинному рівні [8-10, 12]. 

Експериментальні дані свідчать про високу біологічну активність електро-магнітних 

полів у всіх частотних діапазонах. Варіанти впливу ЕМП на біоекосистеми, враховуючи 

людину, різноманітні: безперервне й переривчасте, загальне й місцеве, комбіноване від 

декількох джерел і поєднане з іншими несприятливими факторами середовища й т.п. [9]. 

Електростатична безпека. Крім змінних електромагнітних полів у житлових 

будинках накопичуються електростатичні заряди. Наведена статична електрика змінює 
природний розподіл потенціалів на поверхні тіла людини. При малих габаритах стандартних 

квартир і наявності в них меблів з ненатуральних матеріалів, мережею електропроводки на 
стінах, кожне житло перетворюється в клубок електромагнітних полів. Розподіл потенціалів 

на біологічних об’єктах досить складно підпадає вимірам і систематизації, тому що 

внутрішні органи людини самі є джерелами полів і струмів. Але вже сьогодні можна сказати, 

що надлишковий електростатичний заряд викликає збої серцевої ритміки й порушення 

вегетативної нервової системи [20]. 
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Радіаційна безпека. Люди, в організмі яких накопичуються солі важких металів через 
вид їхньої діяльності або проживання в загазованих районах, сильніше підпадає руйнуючій 

дії радіації. Із природних джерел радіації слід зазначити граніт, тому проживання на перших 

поверхах будинків, облицьованих гранітом є не бажаним [15, 20]. 

Головна проблема мешкання в місті полягає в тому, що тут несприятливі фактори 

діють на людину постійно й тривалий час. І якщо навіть кожний з них окремо занадто малий, 

щоб викликати помітні негативні зміни в плині короткого проміжку часу (від місяця до 

декількох років), то в тривалій перспективі (5 – 10 – 20 років) негативні зміни накопичуються 

й взаємо посилюються [13, 14, 17]. 

2 СТРУКТУРА БІОРИТМІВ ГОМЕОСТАТИЧНИХ СИСТЕМ 

ПОПУЛЯЦІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Послідовність коливальних станів з поверненням до вихідного утворює цикл. 

Інтенсивність біологічного процесу впродовж циклу змінюється за складними і 
неоднаковими законами, а криві, що відображають її коливання (форма хвилі), мають 

складну конфігурацію. Найпростіша форма – синусоїда. Періодичні (циклічні) зміни тих чи 

інших показників – біологічні ритмі – фундаментальна особливість самого феномену життя. 

Загальновизнаним є те, що організація в часі процесів у біологічних системах настільки ж 

важлива, як і їхня просторова організація [21-23]. 

Біологічні ритми охоплюють широкий діапазон періодів – від мілісекунд до декількох 

років. Основна увага дослідників зосереджена на вивченні добових і сезонних ритмів, 

оскільки ці ритми визначають стан всіх коливальних процесів в організмі [24-27]. 

Поняття циклу має на увазі періодичність процесу. Час між однаковими станами 

сусідніх циклів позначають як довжину періоду або період. Його виражають в одиницях часу 

(Т). Число циклів, що завершилися за одиницю часу, – це частота процесу (f).  

Відповідно до тривалості періоду Т розрізняють високо-, середньо- і низькочастотні 
ритми. Середньочастотні ритми мають період від 28 годин до 3 діб, низькочастотні – від 4 – 

х діб до 24 годин. Останні ритми називають добовими. Вони пов’язані з обертанням Землі 
навколо вісі. Ритм тривалістю 1 рік ± 2 місяці називають цирканнуальним, або сезонним [27]. 

Наявність сезонних ритмів недоведена, тому відмінності в активності процесів навесні, 
літом, та взимку коректно називати сезонними проявами навколорічного або 

цирканнуального ритму. Але в літературі більш поширено термін сезонні ритми. 

Завдання аналізу біоритму [26-29] зводяться до виявлення коливань досліджуваного 

показника, форми коливань, тлумачення моделі з урахуванням природи явища, чи належать 

виявлені складові до одного джерела коливань або кількох, як вони пов’язані між собою. 

Структуру біоритмів описують наступними показниками. 

Мезор (М) – величина, відповідна середньому тимчасовому значенню досліджуваного 

показника; амплітуда (А) – найбільше відхилення значень показника від мезору; фаза (Ф) – 

момент циклу, коли реєструється конкретна величина сигналу. Момент найбільшого підйому 

називають акрофазою, а найбільшого спаду – мініфазою. Ці терміни використовують в тому 

випадку, якщо ритм має форму синусоїди. Інакше слід використовувати поняття рівень, пік і 
западина. Але суворо синусоїдальні ритми коливань показників гомеостатичних систем 

людини, що знаходиться під впливом дії факторів навколишнього середовища, не 

зустрічаються [29-33]. 

Відрізняють ендогенні і екзогенні біологічні ритми. Перші – це автоколивання 

(біологічний годинник). Більшість дослідників вважають, що ритміка малих періодів (менше 

0,5 доби) взагалі не синхронізована з варіаціями зовнішнього середовища. Під екзогенними 
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ритмами розуміють циклічні зміни біологічних показників, які виникають пасивно, під впливом 

відповідних періодичних змін екологічних параметрів (за схемою стимул – реакція) [26]. 

Для великих періодів точно встановити, чи є даний ритм ендогенним або екзогенним, 

досить складно. Також встановлено, що на добову криву ритму накладається ритм з більш 

коротким періодом (малими циклічними варіаціями). При вимірюванні параметрів добової 
варіації показано, що амплітуда і фаза підпадають деяким циклічним варіаціям з періодом 

5 –7 –9 днів і більше. Така модуляція параметрів добової ритміки означає, що на циркадний 

ритм накладаються коливання з великими періодами [27]. 

Існуюча різноманітність ритмічних явищ у природі зумовлює необхідність їхньої 
класифікації [24, 33]. До діапазону мікроритмів (період менше 1 години) потрапляють 

коливання біопотенціалів у нервовій системі хребетних, на рівні біохімічних реакцій, 

клітинних органел, коливальні явища в окремих органах людини тощо. Таким чином, до 

зазначеного діапазону належать коливальні явища найбільш низького структурного рівня, і 
визначальний генератор цих коливань існує на рівні певного органа й ви ступає до певної 
міри автономним відносно до цілісного організму. 

Діапазон мезоритмів охоплює 1,5 – годинний цикл активності – спокою (приблизно 90–

хвилинна ритміка чергування стадії сну), деякі інші ритми з періодами порядку години, 

напівдобову й добову періодику, навколотижневу (двотижневу) ритміку, а також 

навколомісячний цикл. Сюди належать, зокрема, варіації, пов’язані з місячною припливною 

ритмікою. Такі показники, як артеріальний тиск, концентрація еритроцитів, вміст 
гемоглобіну, м’язова сила, частота серцевих скорочень, приріст маси дітей, захворюваність 

на інфаркт міокарду, мають навколотижневу ритміку. Динаміка цих показників пов’язана з 
магнітною активністю, причому для різних показників – з різними фазовими зрушеннями. 

Аналіз вмісту гемоглобіну мешканців різних міст показав, що навколотижнева циклічність є 
синхронною на значних географічних територіях і, ймовірно, має глобальний характер. Ця 

ритмічність для організму людини є ендогенною. 

Діапазон макроритмів – це біологічні ритми з періодами понад 1 місяць. Крім сезонних 

і навколорічних варіацій сюди належать багаторічні ритми такі як циклічний ритм 

фізіологічних і психологічних показників організму людини з періодами 3 роки, 5 –7 років 

тощо. Ця ритміка пов’язана з циклічними варіаціями сонячної активності й для організму 

людини є екзогенною. Але на рівні екосистеми й популяцій макроритми в більшості випадків 

є ендогенними. Такими є цикли стихійних епідемій і епізоотій з періодами 3 – 5, 10 років; до 

цього діапазону входить 22–річний цикл сонячної активності – екзогенний ритм зміни 

процесів росту й розвитку людини [27]. 

Важливою характеристикою часової організації біологічних систем є узгодженість 

ритміки в організмі [26-28, 30, 31]. У деякому діапазоні періодів існують певні 
співвідношення між величинами періодів і фазами, причому ці співвідношення в нормі 
підтримуються у відповідних межах. Дана узгодженість має ієрархічну структуру – у 

відносно вузькому діапазоні періодів існує пейсмекер, водій ритму, частота якого є 
синхронізатором для всього цього діапазону. Ця стандартна частота визначального 

генератора залежить від керуючих сигналів водія ритму більш високого порядку, який 

здійснює порівняння частоти першого водія ритму з тим чи іншим покажчиком часу 

зовнішнього середовища. Вважається, що у ссавців важливим центром, який визначає ритм 

мезодіапазону, є гіпоталамус [26, 34]. 

Переважна більшість параметрів ритмовпорядкованості детерміновані генетично. У 

людини, ймовірно, успадковуються фазові співвідношення між найважливішими ритмами і 
покажчиками часу зовнішнього середовища, а також фазові співвідношення між різними 

гармоніками даного діапазону періодів. 

Безперечно, що структура біоритмів гомеостатичних систем відображує стан як 

окремої людини (індивідуальні біоритми), так і популяції в цілому [26, 27, 34]. 
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Сезонні біоритми як відображення адаптації до змін навколишнього середовища. 
Біологічні коливання з періодом, рівним року, називають сезонними ритмами. Їхньою 

цільовою функцією є пристосування організму до змін умов зовнішнього середовища в різні 
сезони року. Найбільш яскраво вони проявляються в тварин із сезонним типом розмноження, 

зимосплячих видів, тварин, що роблять щорічні міграції на великі відстані. Незважаючи на 

значний прогрес у розробці засобів захисту людини від різких перепадів параметрів 

навколишнього середовища, у сучасної людини також виявляються річні коливання 

фізіологічних, біохімічних, імунних процесів. Сезонні біоритми, охоплюючи, власне кажучи, 

всі функції, позначуються на стані організму в цілому, на здоров’ї й працездатності людини. 

Зокрема, це проявляється в підвищенні рівня захворюваності й смертності в певні сезони 

року [35]. 

Організм – це відкрита система, що постійно взаємодіє з зовнішнім середовищем, 

протягом року вона підпадає ряду істотних змін, що характеризуються певним сезонним 

ритмом [25]. 

Результати багаторічних досліджень біоритмів людини центром хронобіології 
Хальберга [36] та іншими дослідниками [24, 37, 38] свідчать про те, що: 

1) сезонні ритми організму є найважливішим інструментом його адаптації до 

навколишнього середовища; 

2) у сезонній перебудові беруть участь всі органи й системи, що регулюються як ЦНС, 

так і ендокринною системою; 

3) під час сезонної перебудови організм стає найбільш вразливим і певний сезон року 

може спровокувати певні захворювання; 

4) важливу роль у сезонній перебудові відіграє фотоперіодизм та функція епіфізу; 

5) сезонні ритми відрізняються значною стійкістю й, як правило, простежуються в 

умовах патології; вони впливають на виникнення, перебіг і результат патологічних процесів; 

6) сезонна зміна висоти процесів життєдіяльності визначає відповідний річний ритм 

рівня активності цілісного організму. 

Ритмовизначальні властивості зовнішнього середовища. Питання про те, 

безпосередньо які фізичні аспекти є покажчиками часу для біологічних автоколивальних 

систем, є одним із найменш досліджених. Але, виходячи з загальнотеоретичних уявлень, 

припускають, що роль зовнішніх синхронізаторів для даної біологічної системи можуть 

відігравати всі ті фізичні фактори, до яких ця система чутлива. Синхронізація може 

здійснюватися будь – яким фізичним агентом за умови, що варіації цього агента в часі 
містять належну періодичну компоненту. Тому як синхронізатори можна розглядати такі 
фізичні фактори як природні фонові електромагнітні й акустичні поля та іонізуючі 
випромінювання, варіації радіоактивності атмосфери і космічні промені. Немає необхідності 
вважати, що всі організми в усіх випадках використовують покажчики часу різної фізичної 
природи постійно. Тут, швидше за все має місце їх природне ранжування, яке залежить від 

видової належності, типової для цих організмів екологічної ситуації [24, 27, 34]. 

3 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНО-, НООСФЕРИ 

Й КРЕАТИВНОЇ СПІЛЬНОТИ 

При проведенні системного біоритмологічного аналізу когорти мешканців 

промислового регіону з різним соціальним, професійним та екологічним анамнезом 

виявлено, що в осіб, які пережили соціально-екологічний стрес, швидкість і структурна 

організація біоритмів істотно відрізняються від параметрів регіональної норми.  

Ефект відхилення біоритмів від коридору адаптивної норми стійкий і зберігається в 

декількох поколіннях. 

В системі природних датчиків часу біоритми людини виконують функцію адаптації до 

зовнішніх умов. 
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У системі антропогенних факторів біоритми людини здобувають три додаткові функції. 
Вони стають: 

1) засобом комунікації; 
2) матеріальним носієм популяційної пам’яті; 
3) інструментом для дистанційної передачі потомству інформації про процеси 

модифікаційної мінливості в спільноті стресованих осіб [1, 2]. 

Налаштовування біоритмів людини до зміни природних датчиків часу здійснюється за 
законом резонансу [8, 9, 11], до штучних антропогенних впливів – за законами інтерференції 
й квантування [13, 14]. В першому випадку провідне місце належить елементам синфазності 
й когерентності коливань, а в другому – заміні гармонійних коливань на квантові переходи й 

біфуркаційні явища. Ці розходження в механізмах модифікації біологічного часу призводять 

до діаметрально протилежних наслідків у мікроеволюційних процесах субпопуляцій Homo 

sapіens.  

У природних умовах існування людини додатковий екстремальний вплив на спільноту 

осіб приводить до посилення біоритмологічної однорідності й гомогенності популяції, тоді 
як у техногенних – до посилення гетерогенності останньої й до її розшарування на 
техногенно стійку й техногенно чутливу когорти. У системі природних датчиків часу, 

наприклад, при адаптації до сезонної зміни погоди, динаміка біоритмів носить 

випереджальний характер і за принципом попередження у своїх змінах випереджає наступну 

зміну погодних умов. У системі техногенних датчиків часу динаміка біоритмів людини 

завжди є наслідковою реакцією, відгуком змін, що вже відбулися в зовнішньому середовищі. 
Біологічні ритми в умовах техногенезу територій втрачають властиву їм раніше функцію 

попередження. Вони зберігають лише функцію інформації про подію, що відбулася. 

Примітно, що в антропогенних умовах зниження значимості біоритмів на рівні адаптогенезу 

окремо взятого індивіду супроводжується посиленням їхньої інформаційної ролі на рівні 
популяції. Внаслідок штучних імпульсних електромагнітних впливів усе більш чітко 

проявляється роль біоритмів як хвильових носіїв популяційної пам’яті Homo sapіens. 

Еволюція адаптивної функції біоритмів до інформаційної, на нашу думку, має матеріальну 

основу. Вона базується на тій обставині, що в структурі біологічного часу осіб, що 

перебувають у природних й антропогенних умовах, роль когерентних, монохроматичних 

хвиль і хвильових пакетів є різною. У природних умовах існування адаптація до додаткових 

стресових навантажень в організмі людини здійснюється через фазовий зсув акрофаз його 

біоритмів. В умовах біорезонансного техногенного впливу й при впливі малих доз радіації 
механізм адаптації біоритмів до стресових впливів трохи інший. По-перше, здійснюється 

інверсія внутрішніх біоритмів один стосовно іншого, і на цій основі формуються стійкі 
утворення у вигляді стоячих хвиль за типом біогенних лазерів. По-друге, відбувається зміна 
структури некогерентних хвильових пакетів, при цьому в кожному діапазоні хвиль 

зменшується питома вага короткохвильової складової й збільшується частка довгохвильових 

компонентів. Не виключено, що така трансформація некогерентних хвиль створює основу 

для реалізації принципу доміно в біоритмологічній структурі організму, при якому зміни 

біоритмів, що відбулися на одному рівні тимчасової організації фізіологічних функцій, 

дублюються вищестоящим рівнем. Так, зміни сезонних біоритмів, що відбуваються під 

впливом апаратної фізіотерапії, можуть викликати зміни 7 – річної ритміки людини. 

Можливо, що зменшення ширини хвильового пакета, зменшення числа хвиль, що становлять 

даний пакет, а також інверсія частини цих хвиль одна стосовно іншої можуть створювати 

передумови для трансформації хвильового пакета на монохроматичні коливання. Це може 

бути другим механізмом трансформації біоритмів людини з режиму резонатора в режим 

генератора хвильових коливань. Формування з декількох інвертованих один стосовно одного 

сезонних біоритмів хвильової структури за типом стоячих хвиль може стати основою 

трансляції патологічного неоритмостазу на близькі й далекі часи потерпілого.  
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Сукупність усіх перерахованих розходжень, що відокремлюють біологічний час 

людини в природних умовах від біологічного часу людини в антропогенних умовах, швидше 

за все, полягає в тому, що у першому випадку ритмічна система людини функціонує як 

резонатор хвильових процесів, а в другому – як їхній генератор. При цьому частотний спектр 

коливань у першому випадку й у другому можуть помітно відрізнятися один від одного [8-14]. 

Припускають, що описані вище механізми трансформації біоритмів людини мають 

певне еволюційне значення. Запропонована хронобіологічна концепція фенотипічної 
мінливості людини, відповідно до якої біоритми є не тільки механізмом адаптації до 

середовища перебування, але також і носіями інформації про умови середовища перебування 

й пережитий екологічний стрес. Трансформація біологічного часу в системі «батьки – 

нащадки» здійснюється в алгоритмах спадкоємних систем з післядією [1, 15]. Новий формат 
індивідуального й популяційного часу консолідується в спільноті людей і створює 
матеріальну основу для блискавичної за історичними мірками трансформації Homo sapіens в 

Homo technogenіcus. Як відомо, спадкоємні системи значно поширені в природі. Вони 

характеризуються тісним взаємозв’язком між собою трьох послідовних функціональних 

станів складних біологічних систем: минулого, сьогодення й майбутнього і відрізняються від 

випадкових процесів наявністю ефекту післядії. Традиційно в біології моделі спадкоємних 

систем застосовуються для опису процесів генетичної спадковості й генетичної мінливості. 
У цьому випадку моделі спадкоємних систем запропоновано застосувати до опису 

фенотипічної мінливості людини. Трансформацію біоритмів запропоновано розглядати як не 

генний (оперативний) шлях передачі інформації потомству про екологічні стреси, пережиті 
їхніми пращурами (батьками й прабатьками). При цьому наступні один за одним дискретні 
стани біоритмів аналізуються як етапи розвитку надскладної системи (біологічного часу), 

повний цикл трансформації якої (передісторія, стан що тече і ефекти післядії) має період, що 

перевищує строк життя одного покоління людей [1, 39]. 

ВИСНОВКИ 

1. В техногенному середовищі людина зазнає постійного впливу несприятливих факторів. 

Якість її життя і здоров’я залежить від того, наскільки швидко і якісно організм може 

пристосуватися до змін умов навколишнього середовища. 

2.  Адаптація до змін навколишнього середовища супроводжується зміною функціонування 

гомеостатичних систем організму. 

3. Відображенням адаптації людини в умовах техногенного навантаження є зміна 
структури біологічних ритмів, виконання ними додаткових функцій. На даному етапі 
розвитку техніки цей процес набуває характеру й масштабу глобального в ракурсі 
еволюції людини. 

4. Вивчення механізмів трансформування біоритмів людини в умовах перманентного 

техногенного навантаження, їхнього збереження й закріплення впродовж поколінь – 

актуальне питання біології та медицини. 
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