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ЕШХ кожної певної МЗ, а не кожної особи. Це дає
право застосувати статистичні методи обробки до
таких однорідних сукупностей даних, обчислити
їх вибіркові характеристики і таким чином визначити припустимі середні значення, статистично
обґрунтований розкид параметрів кожної МЗ.
Обраховані у такий спосіб статистичні параметри для кожної окремої МЗ дозволять визначити наявність або відсутність змін стану кожної контрольованої функціональної системи організму
окремо, а також визначити функціональний стан,
що найбільше піддається навантаженню у кожної
певної досліджуваної особи.

ДИСКРИПТОРЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ
3-АРИЛ(АРАЛКИЛ)КСАНТИНА
В КОМПЬЮТЕРНОМ РАСЧЕТЕ
АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ:
ОТ ПРОГНОЗА
ДО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Рыженко В. П., Левич С. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Гиперпродукция активных форм кислорода, в
частности супероксид радикала, в условиях недостаточности антиоксидантной защиты организма
является одним из основных патогенетических механизмов развития ряда заболеваний. Негативный
эффект супероксид радикала проявляется как в
прямом окислительном влиянии на ферментативные системы, так и опосредованном — за счет образования цитотоксичных продуктов. Среди данных продуктов высокой токсичностью обладает
пероксинитрит, который образуется в реакции NO
с супероксид-анионом и является основной причиной развития нитрозирующего стресса.
Целью данного исследования являлось изучение с помощью полуэмпирических квантово-химических методов основных дескрипторов граничных молекулярных орбиталей производных 3арил(аралкил)ксантина и обоснование их влияния
на возможность данных соединений связывать пероксинитрит.
В качестве объектов исследования мы использовали ряд производных 3-арил(аралкил)ксантинил-7-(8)-алкановых кислот. Квантово-механические расчеты проводили с помощью программного комплекса WinMopac (ver 7.2, дескрипторы
— HOMOEnergy, LUMOEnergy, полуэмпирический метод АМ1, с настройками: Calculation =
SinglePoint, WaveFunction = ClosedShell (RHF).
Далее нами была исследована антирадикальная
активность производных ксантина in vitro по ингибированию пероксинитрита. В результате проведенного эксперимента нами был определен ряд
наиболее активных соединений — илиденгидразиды 3-арил(аралкил)-ксантинил-7-уксусных кислот.

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОБОТИ
ANDROID-ВІДЖЕТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛКУ АМБРОЗІЇ
У ПОВІТРІ ЗАПОРІЖЖЯ
Скорик С. О., Жадан К. С.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Вступ. Останніми роками в багатьох країнах
світу приділяють значну увагу моніторингу та
прогнозуванню аероалергенної ситуації. Їх основною метою є зменшення ризику виникнення у населення алергічних реакцій, що викликаються
пилком анемофільних рослин та спорами грибів.
У дослідженнях було розроблено емпіричну формулу для підрахунку прогнозованої концентрації
пилку амброзії у повітрі Запоріжжя на основі метеорологічних факторів та багатолітніх спостережень.
Мета роботи — розробка алгоритму роботи
Android-віджету для розрахунку відносного фактора забруднення повітря пилком амброзії для
своєчасного попередження людей, які страждають
на астму у Запоріжжі.
Згідно з результатами, концентрація пилку амброзії суттєво залежить від таких метеорологічних
факторів: вологості, тиску, швидкості повітря та
температури: N_todаy = N_norm × K_1 × K_2 ×
× K_3 × K_4.
Отже, для прогнозування значень концентрації
пилку необхідні регулярні оновлені дані щодо вищезазначених метеорологічних факторів. Для цього було використано API ресурсу http://api.openweathermap.org, який дозволяє отримувати дані
прогнозованих погодних умов у певному місті певної країни світу через кожні 2 год на 3–5 днів вперед.
Дані про усереднений розподіл (N_norm) зберігаються у БД MySQL Lite та оновлюються
кожний рік, зважаючи на постійно змінювані
кліматичні умови у регіоні. Отже, алгоритм розрахунку прогнозованої концентрації пилку такий: 1) отримати дані про погодні умови з вищезазначеного сайту та завантажити їх у форматі JSON/XML у Android-додаток; 2) отримати дані про усереднену концентрацію пилку у
певний день періоду цвітіння амброзії з БД;
3) перемножити коефіцієнти за наведеною формулою; 4) візуалізувати дані на екрані Androidсмартфону у вигляді кольорової схеми відносного рівня небезпеки на базі відносної шкали рівнів.
Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє оперативно розраховувати актуальний прогноз концентрації пилку у повітрі Запоріжжя та
попереджати людей з групи ризику про очікуваний рівень небезпеки.
Висновки. Розроблено алгоритм розрахунку
очікуваної концентрації пилку амброзії у період
цвітіння (серпень-вересень) у Запоріжжі. Запропонований алгоритм можна використовувати при розробці Android-віджету, доступного для
кожного власника Android-смартфону.
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