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Шановні читачі та автори журна

лу "Сучасні проблеми токсикології"! 

Дозвольте привітати Вас з деся

тирічним ювілеєм виходу у світ пер

шого номеру  журналу та побажати

подальших здобутків у плодотворній

творчій праці на теренах сучасної

токсикології. За цей, здавалося б,

короткий проміжок  часу наше ви

дання  пройшло нелегкий шлях від

ще не відомого медичному загалу

журналу до шанованого періодично

го видання, яке  знають тепер як у

нашій країні, так і далеко за її межами.

Журнал визнаний  ВАК України, має

свій власний ВЕБсайт в Інтернеті.

За цей час ми з Вами,шановні

друзі,  не раз переконувалися в

доцільності мати в Україні свій влас

ний журнал з проблем токсикології,

і дійсно, внаслідок  нашої сумісної

праці сформували сталий колектив

авторів та постійних  читачів, який

весь час поповнюється та розши

рюється.  Судячи з листів, що отри

мує редакція, багато молодих нау

ковців і практичних лікарів, що

раніше були тільки поверхово

обізнані з питаннями токсикології,

поступово розширили свої знання і

почали активно займатися розроб

кою проблем хімічної безпеки з по

зицій загальної біології, клінічної та

профілактичної медицини, молеку

лярної  генетики, радіології, медич

ної екології. В Україні зараз досить

численними колективами вчених

проводяться дослідження ме

ханізмів дії хімічних  речовин та

наслідків їх впливу на організм лю

дей, тварин, екосистеми. 

За цей час життя не раз нагадува

ло нам про необхідність розвитку

токсикологічних досліджень не тіль

ки з точки зору сталого розвитку су

часної  науки, але й для вирішення

нагальних суто практичних потреб

нашого сьогодення.  

Достатньо згадати хоча б тільки

деякі основні події, які мали неаби

яке значення для нашої країни, в то

му числі і негативного характеру, що

так чи інакше пов'язані з токсико

логією: це і отруєння дітей талієм в

Чернівецькій області, і  аварія потя

гу у Львівській області, що перево

зив фосфор, і численні випадки ви

бухів боєприпасів на військових

складах, що призвели до  забруднен

ня близько розташованих до місця

цих подій  територій, і отруєння

токсичними газами гірників в До

нецькій та Луганській областях, і

щорічні отруєння грибами дітей та

дорослого населення у різних

регіонах України  і т. ін. 

Це тільки деякі гучні події, що

хвилювали  фахівцівтоксикологів.

А інциденти, що  загрожують гро

мадському здоров'ю,   відбуваються

кожного  дня. Це  і викиди шкідли

вих речовин внаслідок недотриман

ня екологічних вимог щодо  сучас

них промислових та сільськогоспо

дарських технологій, це і забруднен

ня водоймищ   стічними водами, че

рез що відбувається постійний кон

такт населення і свійських тварин з

небезпечними токсикантами, це і

ігнорування   принципів гігієни хар

чування при приготуванні та ре

алізації  харчових продуктів, почи

наючи від перших етапів приготу

вання їжі, наявності у багатьох ви

падках у їх складі небезпечних,

шкідливих для здоров'я людини ток

сичних речовин. 

Більшість токсикологічних

досліджень, що проводяться зараз у

Україні, незважаючи на недос

татність фінансування, здійснюють

ся на належному науковому рівні і

отримали високі оцінки вітчизня

них та закордонних фахівців. Серед

них необхідно виділити експери

ментальні дослідження як загально

токсикологічного плану, так і

пріоритетні  роботи  з вивчення ток

сичної дії таких актуальних для на

шого сьогодення отруєнь, які обу

мовлені стійкими органічними заб

руднювачами, важкими металами,

пестицидами, сполуками побутової

хімії, синтетичними лікарськими

препаратами. В результаті цих

дослідів були встановлені зако

номірності токсичного впливу ксе

нобіотиків на цілісний організм,

субклітинні  структури та ферменті

системи клітин, вивчені засоби ме

дичної профілактики з застосуван

ням патогенетичних препаратів, за

ходів ефективного попередження

хронічних хімічних інтоксикацій. 

В Україні, особливо в останній

час,   отримали сталий розвиток і

дослідження  з клінічної токсико

логії. Такі роботи  здійснюються в

токсикологічних центрах декількох

регіонів  країни, серед яких не

обхідно відзначити у першу чергу

Київ,  Донецьк, Одесу, Харків, Лу

ганськ та деякі інші. У клініках, що

працюють на базі цих центрів,

успішно проводиться лікування

численних випадків тяжких от

руєнь, що розвинулися в результаті

пошкоджуючої дії промислових та

побутових, рослинного та тварин

ного походження отрут,  забрудне

них шкідливими речовинами харчо

вих продуктів.  

Треба з задоволенням відзначити

той факт, що значна частина цих

досліджень  була виконана молоди

ми науковцямитоксикологами, і їх

результати  стали предметом  канди

датських  та докторських дисер

тацій. 

Аналіз публікацій за десять років

існування журналу дозволяє ре

дакції наголосити, що у подальшому

вкрай потрібно ширше висвітлюва

ти на його сторінках найбільш

гострі проблеми хімічної безпеки,

медичної екології, сучасної діагнос

тики ранніх проявів передпатології і

патології хімічного генезу, геноток

сичних  механізмів дії ксе

нобіотиків, канцерогенні, мута

генні, репродуктивні, нейроток

сичні і кардіовазотоксичні впливи

потенційно небезпечних хімічних

речовин. Слід більш активно прово

дити на сторінках журналу творчі

наукові дискусії з найбільш пріори

тетних проблем сьогодення,

пов'язаних з дією на людей і екосис

теми хімічних подразників як фак

торів малої інтенсивності.

Послідовно, з номера в номер треба

ширше висвітлювати  методологічні

питання  щодо токсикологічного

експерименту і клініки хімічної

етіології, обговорювати нові методи,

показники і тести традиційних і аль

тернативних токсикологічних
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досліджень.   З цього приводу ми та

кож плануємо у рубриці "Інтернет

новини" більш широко висвітлюва

ти найважливіші новини токсико

логічної науки та практики, а також,

як і раніше, надавати інформацію

щодо нових публікацій з токсико

логії та суміжних дисциплін, конфе

ренцій, з'їздів і  симпозіумів.  

Сподіваємося, що автори та чи

тачі журналу відгукнуться на пропо

зиції щодо більш активної участі у

сумісній роботі, подальшого удос

коналення діяльності свого видан

ня, залучення  нових читачів і ав

торів до його роботи, проведення

дискусій з проблем, які в  останні

роки нас всіх хвилюють. Немає

сумнівів у тому, що всі відгуки та

пропозиції, що надійдуть до ре

дакції, будуть сприйматися з увагою

та вдячністю. 

Дозвольте скористатися нагодою

побажати всім Вам доброго здо

ров'я, успіхів та творчого натхнення. 

За дорученням редакції:
академік АМН України, член�кор.

НАН України
І. М.Трахтенберг,

доктор біологічних наук
Є.Л.Левицький 
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