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MEDICAL SCIENCES
THE USE OF NOOTROPICS FOR PSYCHO-EMOTIONAL DISORDERS IN CHILDREN WITH
FUNCTIONAL DYSPEPSIA.
Drokh H.
PhD-student, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Abstract
Functional dyspepsia is a functional gastrointestinal disorder accompanied by pain in the upper abdomen and
also not an integral part of this pathology are psycho-emotional disorders. The search for an effective treatment
for this pathology is quite relevant, which is why this study is devoted.
Keywords: functional dyspepsia, cognitive functions, psycho-emotional disorders, treatment.
Functional dyspepsia (FD) is one of the most common functional gastrointestinal disorders (FGID) in the
practice of pediatric gastroenterologist, pediatrician,
general practitioner, manifested by persistent or recurrent epigastric pain and a feeling of rapid satiety and
satiety [5,8].
According to Roman criterion IV, this pathology
is a disorders of the axis of “gut-brain” interaction that
occurs as a result of stress and psychological factors [15]. Most authors believe that psychological factors significantly affect the physiology of the gastrointestinal
tract, modulate clinical symptoms [1,5,7]. Most studies
in this area note a wide range of psycho-emotional disorders in this category of patients and recommend treatment not only for symptoms of abdominal pain, but also
for psycho-emotional correction [13,14,15].
In view of this, the issue of FD treatment is still
debatable, as there is currently no convincing evidence
in favor of one or another type of psychocorrection
[5,8,9]. It is the search for effective correction of psycho-emotional disorders in patients with PD and this
study is presented.
The aim. To determine efficacy of the use of
nootropics for the correction of psycho-emotional disorders in children with functional dyspepsia.
Materials and methods. The study was conducted at the Kyiv City Clinical Hospital during 20162017. The number of subjects was 93 children aged 612 years (39 boys and 54 girls), who sought help with
complaints that according to Roman criteria III and IV
corresponded to the diagnosis functional dyspepsia.
The study was conducted in accordance with the requirements of the Helsen Convention and was approved by the Committee on Bioethics of the Shupyk
National Medical Academy of Postgraduate Education.
All participants and their parents signed a voluntary informed consent to participate. All children underwent a
set of diagnostic procedures according to the Unified
Clinical Protocol of Medical Care for Children with PD
(Order № 59 of the Ministry of Health of Ukraine from
29.01.2013) [10]: general clinical examination, FGDS,
determination of H. pylori antigen in feces, ultrasound
to rule out concomitant pathology.
To determine psychological disorders in children,
a questionnaire was conducted according to the method
of "Children's Questionnaire of Neuroses" by VV
Sednev, which consists of 6 scales: depression, asthenia, anxiety, autonomic disorders, behavioral disorders,
sleep disorders. The number of points in each area is

from 0 to 20. The number of points from 0 to 10 was
estimated, according to this method is considered normal, 11-15 points - as an average level of manifestations, 16-20 points - a high level of clinical manifestations [6,11]. Max Luscher's color test was also performed to characterize the child's psychological portrait
[12].
The "Memory for Numbers" and "RAM" methods
were used to evaluate memory. Determination of the
level of attention was determined using the proofreading test of B. Bourdon and the method of Münstenberg
[7,14].
To study the effectiveness of nootropic drugs in
the correction of psychological disorders, patients were
divided as follows: Group I consisted of 25 children
who, together with protocol treatment of PD for the correction of emotional disorders received phenibut at a
dose of 100 mg 3 times a day for 1 month, group II patients (25 children) received calcium gopantenate for
the correction of psychological disorders according to
the scheme: 125 mg 3 times a day for 1 week, 250 mg
3 times a day for 45 days and 125 mg 3 times a day for
1 week. Group III patients (23 children) received comprehensive treatment with organic salts of magnesium
and vitamin B6 for 1 month at a dose of 250 mg 3 times
a day, group IV patients were a control group (20 people) and received only symptomatic treatment without
correction of psychoemotional disorders.
The clinical dynamics of manifestations during
treatment was assessed before treatment and after 1
month. During the last visit, the child was psychologically tested and examined.Statistical processing of the
obtained data was performed with the calculation of
parametric and non-parametric criteria using standardized tools Microsoft Excel 2010 and the application
package Statistica 10.0. The data obtained in the article
are presented in the form of relative values and their
errors (M ± m), absolute values from which the relative
values are calculated, in the format n / N, where n is the
number of cases and N is the size of the corresponding
group. The difference in probability was taken as
p≤0.05
Resalts. Children of all groups were comparable
in sex, age and clinical course of functional dyspepsia.
In all study groups, girls were dominated by 58.1%
(54/93), the average age of the examined patients was
9.9±1.7 years. Epigastric pain syndrome was found in
40.9% (38/93) of patients, postprandial distress syndrome is 59.1% (55/93) (Table 1).
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Indicators

Age, year (M/m)
Sex (M/F)
FD (EPS/PDS)
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Table 1
Qualitative characteristics of patients in comparison groups
І group
ІІ group (Ca hopante- ІІІ group (Mg and B6 ІV group Conр
(Phenibut)
nate)
complex)
trol
n = 25
n = 25
n = 23
n = 20
8,9±0,9
9,23±1,02
10,04±0,89
8,75±1,23
0,345
11/14
10/15
8/15
10/10
0,134
10/15
12/13
9/14
7/13
0,234

According to the survey conducted with the help
of the "Children's Neurosis Questionnaire", a high level
of depression was noted by 83.9±3.4% (78/93) of patients, anxiety – 89.3 ± 2.3% (83/93), asthenia –
82.8±1.8% (77/93), dysfunction at school – 78.5±3.2%
(73/93), autonomic disorders – 73.1±2.4% (75/80) of
patients
Low levels of attention and memory were found in
all patients when determining cognitive function. Low
level of selective attention (Munsterberg method) was
noted by 69.9% (65/93) of patients, productivity and
stability of attention (Bourdon Test) by 80.7% (75/93),
working memory (RAM) by 87.1% (81/93), short-term
memory (Memory for numbers) by 74.2% (69/93).
Children with functional dyspepsia were prone to
choose dark complementary colors during the Luscher
color test. Thus, a significant level of depression was
found by 86.1% (80/93) of patients, anxiety by81.7%
(76/93), emotional instability by 72.1% (67/93) and
physical exhaustion by 88.2% (88/93).

1 month after treatment, children of all groups
noted a significant improvement in their psycho-emotional state according to a questionnaire from the children's neurosis questionnaire. Thus, children in the
phenibut and calcium hopantenate groups showed a
significant improvement in all areas compared with the
control group (pk-w=0.036) and (pk-w=0.042), respectively. Also, patients of group І had statistically better
indicators according to this questionnaire in comparison with the group taking the mineral-vitamin complex
(pk-w=0.035). Іn contrast to patients in group ІІ, because
the difference between children in group ІІІ was detected only by indicators of asthenia, depression and
dysfunction at school (pk-w=0.047).(Table 2).
Control testing revealed a significant improvement in cognitive function in children of all groups.
Although groups 1 and 3 showed a statistically significant improvement in attention and memory relative to
baseline (pw=0.025) and (pw=0.042), respectively, and
control group (pk-w=0.037) and (pk-w=0.05), respectively, the level of cognitive function in children from
group 2 was statistically better (pk-w=0.003) (Table 2).
Table 2
Characteristics of psychoemotional indicators and cognitive function after treatment
Indicators
І group
ІІ group (Ca
ІІІ group (Mg and ІV group
р
(Phenibut)
hopantenate)
B6 complex)
Control
n = 25
n = 25
n = 23
n = 20
Asthenia, point(М±m)
6,1±0,7
7,4±1,2
10,1±2,1
12,3±1,1
pk-w=0,043
Depression, point
6,5±1,1
6,5±2,2
8,3±1,1
11,6±1,7
pk-w=0,021
(М±m)
Anxiety, point (М±m)
5,5±2,1
7,8±2,2
7,2±2,3
12,5±2,4
pk-w=0,013
Sleep desorders, point
6,2±2,4
8,5±3,2
7,7±2,3
10,4±2,1
pk-w=0,045
(М±m)
Autonomic disorders,
5,2±3,1
7,4±2,7
8,7±3,4
12,7±3,1
pk-w=0,042
point (M±m)
Dysfunction at school,
6,7±3,2
5,1±2,2
9,3±3,1
11,2±2,3
pk-w=0,031
point (М±m)
«RAM», point (М±m)
18,8±0,5
20,8±1,2
16,1±0,3
11,3±1,4
pk-w=0,037
«Memory for num8,2±0,9
9,2±1,1
7,5±0,8
5,8±0,5
pk-w=0,027
bers», point (М±m)
«Munsterberg method»,
17,9±1,1
18,2±0,2
13,8±0,6
9,8±1,2
pk-w=0,03
point (М±m)
Bourdon Test, point
8,3±0,7
9,5±1,2
7,9±0,9
6,3±0,9
pk-w=0,047
(М±m)

Lusher color test indicators also had significant
changes during treatment and in general the palette of
selected colors changed to brighter, children choose

mostly blue, green and yellow, which indicates the absence of psycho-emotional disorders. thus, children in
groups 1 and 2 showed significant improvement (
Fig.1)
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Figure 1. The Lusher color test.
1 – statistically significant difference between groups 1 and 2, 2 – statistically significant difference between
groups 1 and 3, 3 – statistically significant difference between groups 1 and 4, 4 – statistically significant difference between groups 2 and 3, 5 – statistically significant difference between groups 2 and 4,
6 – statistically significant difference between groups 3 and 4.
Conclusions.
Children with functional dyspepsia have a significant level of psycho-emotional and cognitive disorders,
which is associated with the body's response to stress.
Inclusion in the complex treatment of functional dyspepsia in children with nootropic drugs, significantly
improves the psycho-emotional state of patients, promotes rapid recovery. The study of the effectiveness of
this group of drugs can be further used to develop new
algorithms for the treatment and prevention of this pathology.
The authors declare that they have no conflicts of
interest.
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METHOD OF PRECARDIAL CARTOGRAPHY IN THE VALUATION OF DYNAMICS IN THE SIZE
OF PERIINFARCTION ZONE AND AREA OF NECROSIS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
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Аннотация
Тяжесть клинического течения острого инфаркта миокарда и прогноз заболевания зависит от величины зоны некроза и ишемизированной периинфарктной зоны. Работа посвящена литературным и оригинальным данным авторов, касающихся методов неинвазивных исследований динамики размеров зоны
некроза и периинфарктной зоны у больных острым инфарктом миокарда при воздействии консервативной
терапии различными антиангинальными, антиоксидантными препаратами и гепарином. В статье представлены результаты использования метода прекардиального картирования по P.Maroсo в оригинальной модификации (35 отведений) в 1, 3, 5, 7, 10, 15 дни болезни. В те же сроки определяли клинические и гемодинамические параметры у 80 больных с острым трансмуральным инфарктом миокарда передней локализации. Результаты исследования показали возможность оценки динамики величины зоны некроза и
периинфарктной зоны при использовании метода прекардиального картирования в условиях воздействия
консервативной терапии различными антиангинальными, антиоксидантными препаратами, дезагрегантами и гепарином. Данный подход к оценке адекватности и рациональности использования указанного
метода обусловлен определёнными трудностями в применении современных технических приёмов кардиохирургии при отсутствии необходимого оборудования для стентирования коронарных артерий и метода их шунтирования не только в отдалённых регионах страны, но и в ряде крупных городов.
Abstract
The article is devoted to literary and original data about noninvasive investigation methods of dynamics in
the size of periinfarction zone and area of necrosis in patients with transmural acute myocardial infarction under
the influence of conservative therapy. 80 patients with acute myocardial infarction were investigated in initial stage
of infarction. There was used method precardial cartography by P.Maroco in original modification in 1, 3, 5, 7,
10, 15 days of illness. Clinical and hemodynamic parameters were examined at the same time. The obtained results
were shown possibility of restriction in the size of periinfarction zone and area of necrosis under influence of the
course therapy and reduction of heart aneurism formation risk under the influence of different kind therapy.
Ключевые слова: прекардиальное картирование, периинфарктная зона, зона некроза, величина
острого инфаркта миокарда, нитронг форте, корватон, финоптин.
Keywords: Precardial cartography, periinfarction zone, area necrosis, size of acute myocardial infarction,
nitrong forte, corvaton, finoptin.
Для успешной терапии острого инфаркта миокарда (ОИМ) актуальным является поиск способов
ограничения очага поражения при этой патологии.
Прогноз и окончательные размеры ОИМ определяются не только состоянием окклюзированной коронарной артерии, но и зависят от способности клеток
периинфарктной зоны к восстановлению их функциональных свойств (Чазов Е.И., 1977; Maroсo P.M.

et al, 1973; Thompson P. et al., 1976). В этой связи
разрабатываются методы коррекции нарушенных
метаболических процессов в очаге поражения с целью восстановления функции кардиомиоцитов и
уменьшения зоны поражения при ОИМ. Одной из
задач успешной терапии ишемизированного миокарда является восстановление структуры и функции миофибрил, а также их жизнеспособности.
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Концепция о существовании так называемой пограничной зоны подтверждается различием механических, злектрокардиографических и биохимических
свойств центральных и пограничных участков ишемизированного и некротизированного миокарда
(Ross, 1976; Reimer R. et al., 1977). В зоне ишемического повреждения миокарда гибель кардиомиоцитов наступает не одновременно. Среди групп погибших клеток выявляются клетки с неповреждённой структурой (А.М. Вихерт, В.Г.Шаров, 1975;
В.К.Лазутин, 1981). По данным экспериментальных исследований (Vokonas P. et al., 1978), жизнеспособность кардиомиоцитов в принекротической
зоне сохраняется в течение 24-х часов. Это создаёт
перспективы в восстановлении структуры и функции сердечной мышцы при ОИМ. В то же время ряд
авторов считает, что наиболее важными факторами,
влияющими на величину и функцию периинфарктной зоны, и размеры ОИМ, являются васкулярный,
гемодинамический и фактор содержания катехоламинов, а также ионов кальция в миофибриллах. Терапевтические мероприятия должны быть направлены на улучшение коронарного кровотока, уменьшение силы сердечных сокращений, снижение
преднагрузки, постнагрузки сердца и поступления
ионов кальция в ишемизированный миокард. Описанный подход к лечению ОИМ способствует замедлению гибели клеток, снижению степени их повреждения в периинфарктной зоне и уменьшению
окончательного размера ОИМ (E.Smith et al., 1975;
K.Reimer et al., 1977; L.Opie, 1980).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для регистрации электрического поля сердца
на поверхности тела у больных с ОИМ в течение
многих лет использовали различное число отведений ЭКГ: 30, 35 - 49, 72, 120, 150-400. Корреляцию
между коронарным кровотоком и элевацией сегмента ST впервые описал R.Wegria et al (1949). Исследование коронарного кровотока с помощью радиоактивных микросфер (H.Smith et al., 1975;
B.Holman, 1976) показали, что элевация сегмента
ST происходит не над всеми участками миокарда со
снижением кровотока, что обусловлено гетерогенностью ишемии. Острое повышение сегмента ST
через 15 минут после коронарной окклюзии коррелировало с объёмом поражения миокарда, определяемого гистологически и электронномикроскопически через 24 часа после окклюзии сосуда
(P.Maroсo et al., 1973; F.Fore et al., 1978). Диагностическая значимость сегмента ST в эксперименте
и клинике была использована в методике P.Maroсo,
E.Braunwald, P.LObby (1971, 1972, 1973). Метод заключается в регистрации 35 отведений ЭКГ с прекардиальной поверхности и определении подъёма
сегмента ST в каждой точке. Объём и величину
ишемического поражения авторы определяли по
следующим показателям:
1. Сумма повышения сегмента ST рассматривалась как индекс поражения миокарда (∑ST);
2. Повышение ST выражалось в мм (1 мм=0,1
mv);
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3. Количество отведений (nST), в которых повышение ST превышало 0,1 mv, отражало объём
ишемического поражения миокарда.
Для определения размера ишемической зоны и
величины некроза анализируются изменения комплекса QRS (R.Diederich et al., 1978). В результате
проведенных исследований была подтверждена достаточная простота и информативность метода
P.Maroсo, C.Angel et al.(1975); Y.Madias et al.
(1978). Были получены данные, подтверждающие
положение об аналогии электрических потенциалов сердца, проецируемые на коже и на поверхности эпикарда, т.е. каждой зоне эпикарда проекционно соответствовала определённая область кожного
покрова.
Результаты
секционного
исследования подтвердили взаимосвязь между локализацией изменений в прекардиальной ЭКГ и
анатомическим расположением некроза. Стало возможным применять метод прекардиального картирования в клинике с целью контроля за динамикой
величины очага, уменьшающих размеры инфарцированного миокарда и влияния фармакологических
препаратов, сокращающих размер периинфарктной
зоны (P. Maroсo et al., 1972-1973; А.Д. Яновская с
соавт., 1978, 1979; В.Н. Орлов с соавт., 1979;
Р.М.Заславская с соавт., 1983, 1984). Относительным недостатком метода является ограничение его
применения при ОИМ нижней и задней локализации, при наличии гетерогенного водителя ритма,
блокады ножек пучка Гиса, перикардита, аневризмы, электролитных нарушениях, изменений
кислотно-щелочного равновесия, повышении температуры тела, тахикардии, приёма дигиталиса
(G.Wagner et al., 1973; Y.Miel et al., 1975, 1978). Однако, несмотря на критические оценки ряда авторов
метода прекардиального картирования, ни данные
P.Maroсo, E.Braunwald, ни новейшие исследования
с применением эпикардиального картографирования не утратили своего значения. Этот метод является информативным в оценке величины, локализации некроза, характеристики периинфарктной зоны
с последующим их изменением в динамике заболевания, при воздействии различных фармакологических средств.
ПРЕКАРДИАЛЬНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ПО
МЕТОДУ P.R.MAROСO В ОРИГИНАЛЬНОЙ
МОДИФИКАЦИИ.
Для соответствующих исследований регистрацию необходимого множества ЭКГ отведений проводили на многоканальном электрокардиографе
«ЭЛКАР-С» через переключатель отведений, специально изготовленный для этой цели в лаборатории контрольно-измерительных приборов (КИП)
Актюбинской ТЭЦ. Локализация электродов на
грудной клетке была следующая:
 Первый горизонтальный ряд - 2-е межреберье,
 Второй ряд - 3-е межреберье,
 Третий ряд - 4-е межреберье,
 Четвёртый ряд - по 5-му ребру,
 Пятый ряд - 5-е межреберье.
В каждом ряду электроды устанавливались в 7
точках по следующим ориентировочным линиям:
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по правому краю грудины, по левому краю грудины, окологрудинной линии слева, передне-подмышечной линии слева, по линии между переднеподмышечной линии и средне-подмышечной линией. Использовали специально изготовленные миниэлектроды из нержавеющей стали. Диаметр прилегающей к коже поверхности электрода был равен
15 мм. Электроды крепились с помощью «перфокарты» - пояса из картона 0,1 мм толщиной, на котором пробивались отверстия по указанным выше
точкам. Такие пояса изготовляли для каждого больного отдельно, так как грудные клетки больных
имели различные размеры, и, следовательно, расстояния между ориентировочными линиями были
также разными. Перед наложением электродов
кожу грудной клетки обрабатывали физиологическим раствором и спиртом для лучшего контакта.
Прекардиальное картирование проводили до
начала курсового лечения, в 1-е сутки, а затем на 3,
5, 7, 10 и 15-е сутки от начала заболевания. Такая
схема регистрации 35 отведений позволяла в дальнейшем оценить динамику величины очага поражения под влиянием лечения на протяжении всего
острого и частично подострого периодов ОИМ. В
35 отведениях производили подсчёт следующих параметров:
1. количество отведений, в которых имелся
подъём сегмента ST (nST);
2. Средний суммарный подъём сегмента ST
(∑ST) в мм;
3. средний подъём сегмента ST (SST) в одном
отведении в мм, который вычисляется путём деления величины суммы ST на nST;
4. количество отведений, в которых регистрировался комплекс QRS (nQRS);
5. средняя суммарная величина комплекса
QRS (∑QRS) в мм;
6. средняя величина комплекса QS (SQS) в одном отведении;
7. количество отведений, в которых имелся зубец Q (nQ);
8. средняя суммарная величина зубца ∑Q в мм;
9. средняя величина зубца Q (SQ) в одном отведении в мм;
10. количество отведений, в которых регистрировался зубец R (nR);
11. средняя суммарная величина зубца R (∑R)
в мм;
12. средняя величина зубца SR в одном отведении;
13. площадь Q (AQ).
Полученные при прекардиальном картировании в динамике данные, а также клинические данные: САД, ДАД, АДср., двойное произведение
(ДП), ЧСС, частота дыхательных движений (ЧДД)
были проанализированы разностным методом с
применением критерия Стьюдента с винзоризацией
(А.Афифи, С.Эйзен: 1982).
КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Под наблюдением находились 80 больных
трансмуральным инфарктом миокарда (ИМ) передней локализации. Среди них было 58 мужчин и 22
женщин в возрасте от 32 до 79 лет. Все больные
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были доставлены кардиологической бригадой скорой помощи в реанимационное отделение городской клинической больницы в 1-е сутки от начала
ангинозного приступа. Из них 64 (80%) больных
доставлены в 1-е 6 часов и 16 больных- свыше 6 часов. Боли в области сердца и за грудиной до 3-х часов продолжались у 32 больных, свыше 3-х часов у 48 больных. У наблюдаемых больных были выявлены следующие сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь - у 28 пациентов, мочекаменная болезнь с вторичным пиелонефритом - у 8
больных, ожирение - у 12 больных. У всех наблюдаемых пациентов в 1-е часы пребывания в отделении определялись нарушения сердечного ритма
при мониторном ЭКГ исследовании. Среди них желудочковая экстрасистолия отмечалась у 22 больных; суправентрикулярная экстрасистолия - у 23;
синусовая тахикардия- у 45 пациентов; синусовая
брадикардия - у 6 больных; преходящая мерцательная аритмия - у 8; преходящее трепетание предсердий – у 1-го больного; предсердная форма пароксизмальной тахикардии - у 1-го больного. В 1-е
сутки заболевания левожелудочковая недостаточность в виде сердечной астмы наблюдалась у 25
больных ОИМ. Недостаточность кровообращения
не выше 1-й степени наблюдалась у 37 больных
ОИМ. Рецидивирующее течение ОИМ отмечалось
у 4-х пациентов, пролонгирующее течение - у 11
больных. Болевой синдром имел место в 1-й день у
всех 80 больных; на 2-е сутки – у 57; на 3-ий день –
у 31 больного; на 4-й день – у 15 пациентов; на 5-е
сутки - у 13; на 6-й день - у 5; на 7-й день- у 10; на
8-й день - у 3-х больных. В динамике наблюдения у
больных возникали следующие нарушения ритма и
проводимости: желудочковая форма пароксизмальной тахикардии - у 1 пациента на 20-е сутки заболевания; преходящая блокада передне-верхней ветви
левой ножки пучка Гиса – у 4 - х больных; преходящая блокада правой ножки пучка Гиса - у 2-х пациентов; ритм из атриовентрикулярного соединения с
одновременным возбуждением предсердий и желудочков – у 1-го больного; атриовентрикулярная
блокада 2 степени (Мобиц 1) - у 1 больного на 5-е
сутки кратковременно при ЭКГ мониторировании
и интермитирующее мерцание предсердий – у 1 пациента. Всем больным проводили ЭКГ и АД мониторирование. Определяли ЧСС, число дыхательных
движений (ЧДД) в 1 минуту, АДсреднее, САД,
ДАД, двойное произведение (ДП) в динамике. При
поступлении в клинику выявлено повышенное АД
до 160/90 мм.рт.ст. у 31 больного, пониженное АД
- у 6 больных, (АД=90/60 мм.рт.ст.). Все больные
были разделены на 4 рандомизированные группы
по полу, возрасту, распространенности и локализации ОИМ, его осложнений и сопутствующих заболеваний. Всем больным в 1-е сутки проводили базисную терапию гепарином и нитроглицерином
внутривенно, а в последующие дни вводили гепарин подкожно. Различие 1, 2, 3 групп между собой
и с контрольной 4-й группой заключалось в особенности проводимой терапии, соответственно антиангинальными препаратами нитронгом форте (1-я
группа-20 чел.), корватоном (молсидомином) (2-я
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группа - 20 чел.), антагонистом кальция- финоптином (3-я группа - 20 чел.) и терапией антиоксидантами, дезагрегантами- предукталом, глицином, аспирином (4-я группа-20 чел.). Для оценки динамики
величины периинфарктной зоны и размера зоны
некроза под влиянием различных вариантов фармакологических воздействий больным всех 4-х групп
проводили прекардиальное картирование по методу Maroсо P.R.
ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
АНТИОКСИДАНТАМИ, ДЕЗАГРЕГАНТАМИ НА
ВЕЛИЧИНУ
ЗОНЫ
ПОРАЖЕНИЯ
(КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА)
Больные контрольной группы, получавшие
консервативную терапию предукталом, глицином,
аспирином на фоне продолжавшейся гепаринизации, в 1-е сутки до начала лечения характеризовались, по данным электрокардиотопограммы
(ЭКТГ), изменением количества отведений, в которых регистрировали подъём сегмента ST (nST): в
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среднем 23,2 из 35 отведений. Средняя суммарная
величина сегмента ST (∑ST) у одного больного составила 66,2 мм; средняя величина подъёма сегмента ST (SST) в одном отведении - 2,75 мм. Комплекс QRS (nQRS) в среднем у всех больных отмечался в 22,85 отведений из 35; средняя суммарная
величина комплекса QRS (∑QRS) у одного больного равнялась 219,25 мм; средняя величина комплекса QS (SQS) в одном отведении - 9,85 мм. Зубец Q (nQ) в среднем регистрировался в 7,65 отведений из 35 отведений; средняя суммарная
величина зубца Q (∑Q) в одном отведении - 2,04
мм; величина площади Q (AQ) - 0,843 мм/сек. Зубец
R (nR) в среднем регистрировался в 13,52 отведениях из 35, средняя суммарная величина R (∑R) у
одного больного была равна 79,13 мм; средняя величина R (SR) в одном отведении - 6,09 мм. Таблица 1.

Таблица 1.
Динамика показателей nST, ∑ST, SST, nQS, ∑QS, SQS в контрольной группе по данным ЭКТГ.
Дни
1
3
5
7
10
15
nST M ±m 23,2± 1,81
24,65± 1,00
17,75± 0,90
12,15± 0,86
8,20± 0,57
5,05± 0,48
ДИ* 19,63-26,83
22,66-26,54
15,97-19,53
10,44-13,86
7,05-9,32
4,10-6,0
∑ST M ±m 66,2± 6,88
79,07± 5,42
53,87±4,64
32,00± 2,86
20,05±1,55
11,15± 1,15
ДИ 53,53-78,8
68,34-69,81
44,69-63.06
26,33-37,67
16,98-23,12
8,87-13,42
SST M ±m 2,75± 0,09
3,11± 0,12
2,91± 0,11
2,52± 0,06
2,37± 0,05
1,89± 0,13
ДИ 2,66-2,92
2,87-3,35
2,69-3,12
2,30-2,64
2,27-2,48
1,62-2,16
nQS M ±m 22,85±1,62
21,60± 1,62
21,70± 1,51
21,85± 1,53
22,35± 1,68
20,56± 1,57
ДИ 19,64-26,06
18,39-24,80
18,71-24,69
18,81-24,48
17,82-24,48
17,46-23,61
∑QS M ±m 219,25± 19,40 204,06 ±18,88 212,05± 18,20 217,92 ±19,47 214,75 ±18,90 202,90 ±19,82
ДИ 180,84-257,66 166,67-241,45 176,01-248,08 179,36-256,48 177,15-252,35 151,96-230,44
SQS M ±m 9,85± 0,60
9,54± 0,58
14,34± 3,16
10,07± 0,53
9,75± 0,53
9,20± 0,48
ДИ 8,65-11,04
8,38-10,70
8,08-20,60
9,02-11,11
8,70-10,81
8,35-10,14
*ДИ - доверительный интервал
15-й - 5,05 (25,76%), т.е. nST достоверно (Р<0,05)
уменьшалось на 5-й день по отношению к 1-му дню
и далее каждого последующего к предыдущему
дню. Рис.1.

nST

Как видно из таблицы 1, количество отведений, в которых регистрировался подъём ST (nST),
характеризующий зону ишемии миокарда, стал равен на 3-й день 24,65 (100,25%), на 5-й день- 17,75
(76,5%), на 7-й – 12 (52,75), на 10-й - 8,2 (35,345); на

1 3 5 7 10 15
Рис.1. Динамика nST в КГ

Дни
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й день - до 11.15 мм (16,84%). Таким образом, отмечалось снижение суммарного сегмента ST с 5-го
дня (Р<0,05) по отношению к 1-му дню и каждого
последующего дня к предыдущму. Рис.2.

∑ST

Средняя суммарная величина сегмента ST
(∑ST) на 3-й день увеличилась до 79,07 мм
(119,1%); на 5-й день - достоверно снизилась
(Р<0,05) до 53,875 мм (81,38%); на 7-й день – до 32
мм (48,3%); на 10-й день - до 20 мм (30.2%); на 15-

1 3 5 7 10 15

Дни

Рис.2. Динамика ∑ST в КГ
Средняя величина подъёма сегмента ST (SST)
в одном отведении значительных изменений не
претерпевала за время наблюдения. На 7-й день она
(SST) стала равна 2,5 мм (88,3%); на 15-й день - 1,89
мм (66,25%). Достоверно SST снижалась на 15-й
день по отношению к 1, 3, 5 и 10 дням болезни.
Описанная динамика характеристик сегмента ST
свидетельствует о сокращении зоны ишемии миокарда. Комплекс QS (nQS) регистрировался на 3-й

день в 21,6 отведениях, что составляет 83,56% по
отношению к 1-му дню заболевания, на 5, 7, 10 и
15-й день значительного снижения не отмечается.
Средняя суммарная величина комплекса QS (∑QS)
у одного больного в динамике наблюдения изменилась незначительно. Средняя глубина комплекса
QS (SQS) в одном отведении в динамике незначительно снизилась на 3, 10 и 15 дни. Динамика величин nQS, ∑QS недостоверна. Таблица 2.
Таблица 2.
Динамика показателей nQ, ∑Q, SQ, AQ, nR, ∑R, SR в контрольной группе по данным ЭКТГ.
Дни
1
3
5
7
10
15
nQ M ±m 7,65± 1,11
8,60± 0,98
8,95± 1,23
7,90± 1,13
7,95± 1,24
8,35± 1,25
ДИ* 5,44-9,86
6,65-10,55
6,51- 11,39
5,65- 10,14
5,49-10,41
5,87- 10,83
∑Q M ±m 20,47± 4,01
23,05± 5,75
24,87± 5,74
18,35± 3,74
15,60± 2,26
18,72± 3,37
ДИ
12,52-28,42
11,66- 34,44
13,71-36,03
10,95-27,75
9,15-22,05
12,05-25,40
SQ M ±m 2,04± 0,35
1,87± 0,34
2,01± 0,32
1,73± 0,27
1,25± 0,20
1,58± 0,22
ДИ
1,35-2,74
1,19-2,55
1,39-2,64
1,19-2,27
0,86-1,64
1,15-2,02
AQ M ±m 0,84± 0,16
0,96± 0,23
1,14± 0,29
0,72± 0,15
0,59± 0,13
0,72± 0,13
ДИ
0,52-1,16
0,50-1,42
0,56-1,71
0,42-1,02
0,32-0,85
0,45-0,89
nR M ±m 13,52± 2,38
13,25± 1,61
13,30± 1,51
13,15± 1,53
12,65± 1,49
13,35± 1,42
ДИ
8,91-18,11
10,05-16,44
10,31-16,29
10,11-16,19
9,70-15,60
10,54-16,16
∑R M ±m 79,13± 17,24
62,57± 10,18
56,40± 9,13
48,85±8,48
43,77± 8,38
19,12± 9,93
ДИ
45,80-113,05
42,42-82,73
38,31-74,49
32,06-65,63
27,19-60,35
29,46-68,76
SR M ±m 6,09± 1,54
3,61± 0,42
3,20± 0,37
2,76± 0,31
2,49± 0,31
3,05± 0,38
ДИ
3,70-9,22
2,78-4,44
2,46-3,94
2,14-3,39
1,87-3,11
2,29-3,81
*ДИ - доверительный интервал
Как видно из таблицы 2, среднее количество
отведений, в которых регистрируется зубец Q (nQ),
максимально увеличивается на 5-й день и составляет 8,95 отведений или 117,0%. На 7-й и 10-й день
количество отведений, в которых регистрируется
зубец Q, уменьшается до 7,9 и 7,95 отведений
(103,28%) по отношению к 1-му дню наблюдения.
Средняя суммарная величина Q (∑Q) у одного

больного максимально увеличивается на 5-й день
до 24,874 мм (121,4%), затем снижается и на 15-й
день ∑Q равна 18.725 мм (91,45%) по отношению к
1-му дню заболевания. Средняя амплитуда зубца Q
(SQ) в одном отведении в динамике снижалась незначительно. Своего минимума Q достигала на 10й день - 1,25 мм (61,1%), несколько увеличиваясь
на 15-й день - до 1,585 мм (77.58%) по сравнению с
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1-м днём заболевания. Колебания величины Q, ∑Q
и SQ также оказались недостоверными. Размер площади Q (AQ) увеличился на 3-й и 5-й дни заболевания до 0,959 (113,76%) и 1,139 (135,1%) соответственно и уменьшился на 10-й день (0,592 мм/сек 70,2%) и на 15-й день (0,721 мм/сек-85,5%) по сравнению с 1-м днём. Эта динамика AQ была недостоверной. Таким образом, отсутствие существенной
динамики зубца Q характеризует несущественные
изменения в величине зоны некроза. Количество
отведений, в которых регистрировался зубец R
(nR), остаётся почти на одном уровне. Средняя суммарная величина зубца R (∑R) у одного больного к
3-му дню снизилась до 62,575 мм или 87,85% по отношению к 1-му дню. Затем ∑R уменьшается, но
недостоверно и на 10-й день она равна 43,775 мм
(61,45%) по отношению к 1-му дню заболевания. К
15-му дню ∑R снизилась до 49,125 мм или до
69,96% к исходному уровню (79,13 мм). Средняя
амплитуда R (SR) в одном отведении колеблется
незначительно: на 3-й день R снизилась до 3,608 мм
или до 60.0% по отношению к 1-му дню. Затем SR
достоверно снижается с 5-го дня и на 10-й день составляет 2,489 мм (40,8%), а на 15-й день повышается до 3,049 мм (50,0%) по отношению к 1-му дню
наблюдения. Колебания nR, ∑R недостоверны.
Анализ этих данных указывает на сохранение размера зоны некроза миокарда. Все больные контрольной группы выписывались с улучшением. Однако у 6 больных сформировалась аневризма
сердца.
ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЗФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ
ОИМ
НИТРОНГОМ ФОРТЕ И КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ, ПО
ДАННЫМ ЭКТГ.
По клиническим, электрокардиотопографическим (ЭКТГ) данным больные ОИМ основной и
контрольной групп были сопоставимы. Локализация ОИМ в обеих группах была почти одинаковой.
Но в контрольной группе ОИМ был с распространением на базальные отделы сердца и высокие отделы левого желудочка у 11 больных, а в основной
- у 7 больных. Начало ОИМ протекало на фоне как
повышенного, так и пониженного АД у одинакового количества больных в обеих группах. Проявление левожелудочковой недостаточности было у 6
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больных в контрольной группе (КГ) и у 6 - в основной. Пролонгированное течение ОИМ наблюдалось
в основной группе у 3-х больных и у 1-го - в КГ.
Гемодинамические показатели имели большую
тенденцию к снижению под влиянием нитронга
форте, чем под влиянием терапии предукталом,
глицином, аспирином. Лечение гепарином продолжалось в обеих группах больных. Динамика показателей ЭКТГ, отражающих состояние периинфарктной зоны, происходила быстрее под влиянием нитронга форте, чем под влиянием терапии
больных контрольной группы. В 1-й день наблюдения достоверные различия в показателях суммарной ∑ST и SST у одного больного достоверно
уменьшились не только по отношению к 1-му и 3му днями, но и к 5-му дню в основной группе по
сравнению с КГ. На 7-е и 10-е сутки эти же показатели ЭКТГ под влиянием нитронга форте стали
меньше, чем в КГ с 1-го по 15-й день заболевания.
На 15-й день течения ОИМ подъём сегмента ST не
регистрируется ни в одном из отведений в основной
группе. Эти данные свидетельствовали о преимуществе терапии нитронгом форте в отношении значительного сокращения величины периинфарктной
зоны. Из показателей nQS, ∑QS и SQS в одном отведении только суммарная величина ∑QS в основной группе достоверно уменьшилась на 10-й день
по отношению к 1-му дню. В КГ этот показатель достоверно уменьшился только на 15-й день по сравнению с 1, 5, 7 и 10 -м днями. В процентном выражении показатели nQ, ∑Q и SQ в одном отведении
более значимо снижаются в основной группе, чем в
КГ. Отмечается положительная динамика в тенденции nR под влиянием нитронга форте. В процентном отношении nR, в основной группе, увеличивается на 15-й день до 116,45%, а в КГ - до 109,92%.
∑R в основной группе незначительно уменьшается
на 15-й день и составляет 94,75%, а в КГ ∑R уменьшилась до 68,9%. Таким образом, превосходство
лечения нитронгом форте над терапией выражается
в более быстром уменьшении величины периинфарктной зоны и зоны некроза, по данным прекардиального картирования, а также в положительной
динамике гемодинамических показателей и клинических симптомов. Рис.3.
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Рис 3. Динамика nST у больных, леченных нитронгом по сравнению с КГ.
Кроме этого, следует отметить более благоприятные исходы ОИМ у больных, получавших
нитронг форте по сравнению с контрольной груп-

пой, что в частности, проявилось отсутствием такого осложнения как исход в аневризму сердца.
Таблица 3.
Таблица 3.
Динамика показателей nST, ∑ST, ST, nQS, ∑QS, QS у больных ОИМ под влиянием нитронга форте по
данным ЭКТГ.
Дни
1
3
5
7
10
15
nST M ±m 22,600± 1,310 12,000±1,145 5,550± 0,902 1,350± 0,506 0,300± 0,212 0,000± 0,000
ДИ* 20,005-25,194 9,731-14,269
3,763-7,337
0,348-2,351
0,120-0,720
0,000- 0,000
∑ST M ±m 69,850± 6,387 31,025± 4,105 13,050± 2,245 3,300± 1,273 0,600± 0,424 0,000± 0,000
ДИ 57,204-82,496 22,897-39,152 8,603-17,496 0,779-5,821
0,240-1,440
0,000- 0,000
ST M ±m 2,883± 0,129 2,361± 0,121
1,453± 0,177 0,464± 0,151 0,100± 0,071 0,000± 0,000
ДИ 2,628-3,139
2,120-2,602
1,101-1,804
0,164-0,765
0,040-0,242
0,000- 0,000
nQS M ±m 19,800± 1,611 20,250± 1,500 19,400± 1,318 17,800± 1,399 17,050± 0,071 17,300± 1,506
ДИ 16,609- 22,990 17,278-23,221 16,789-22,010 15,028-20,571 13,912-20,188 14,317-20,282
∑QS M ±m 198,900±
200,725± 16,704 174,800±
170,875±
152,075± 1,524 141,700±
17,957
13,060
15,706
15,006
ДИ 163,345167,649153,940139,776121,101111,986234,454
233,800
205,659
201,973
183,048
171,413
QS M ±m 9,713± 0,691 10,366± 0,625 9,627± 0,444 9,902± 0,444 9,274± 0,531 8,165± 0,396
ДИ 8,344-11,081 9,129-11,602
8,746-10,506 8,964-10,840 8,222-10,325 7,381-8,949
*ДИ - доверительный интервал
ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ
ОИМ
КОРВАТОНОМ
(МОЛСИДОМИНОМ)
И
ТЕРАПИЕЙ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ.
По клиническим, ЭКТГ данным группы больных, леченных корватоном и терапией больных
контрольной группы, были сопоставимы. В обеих
группах продолжалась терапия гепарином. Проявления левожелудочковой недостаточности были у 7
больных, получавших корватон (основная группа -

ОГ) и у 6 - «контрольной» группы (КГ). Пролонгированное течение ОИМ наблюдалось у 6 пациентов
в ОГ и у 1-го - в КГ. Гемодинамические показатели
быстрее нормализовались под влиянием корватона,
чем под влиянием терапии предукталом, глицином,
аспирином. ЧСС под воздействием корватона достоверно уменьшалось на 5-е сутки по отношению
к 1-му дню в ОГ, а в КГ - на 7-й день по отношению
к 1-му дню этой группы. Достоверное снижение
САД в среднем у одного больного происходило в
ОГ на 7-й день по отношению к 1-му дню, а в КГ-
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в ∑ST в ОГ составила 14,4% и в КГ- 48,3% по отношению к 1-му дню этих групп. Показатель SST в
одном отведении снижается достоверно на 5-й день
в ОГ по отношению к 1-му дню, а в КГ-на 7-й день
по отношению к 1-му и к 3-му дню. В процентном
отношении величина SST в одном отведении в ОГ
на 7-й день составила 46,2%, а в КГ -88,3% по отношению к 1-му дню этих групп. Эти данные указывают на более существенное сокращение величины
зоны ишемии миокарда у больных ОГ, чем у больных КГ. Достоверного различия показателей nQS,
∑QS, SQS в одном отведении в ОГ по сравнению с
этими же показателями в КГ не отмечается ни в одном из 15 дней наблюдения. Однако, в процентном
отношении динамика показателей nQS, ∑QS, SQS в
одном отведении была лучше под влиянием корватона, чем под влиянием терапии в КГ. Достоверного различия показателей nQ, ∑Q, SQ в одном отведении и AQ в ОГ и КГ во все дни наблюдении не
отмечается. В процентном отношении показатель
nQ на 5-й день в ОГ становился равным 93%, а в
КГ-116,99%. Показатель ∑Q на 3 -й день в ОГ соответствовал 88,9%, а в КГ-112,55% по сравнению с
1-м днём этих групп. Отмечается тенденция к увеличению показателя nR в обеих группах к 15-му
дню, но в разной степени. Показатель nR увеличивается на 15-й день течения ОИМ в ОГ до 113,3%,
а в КГ - до 109,87% по сравнению с 1-м днём. Рис.4.
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на 10-й и 15-й дни по отношению к 1-му и 3-му
дням. ДАД недостоверно снижалось в ОГ на 10-й
день (78 мм рт.ст.) и на 15-й день (79,2 мм.рт.ст.) по
отношению к 1-му дню этой группы (84.85
мм.рт.ст.). Динамика показателей nST, ∑ST, SST в
одном отведении, которые отражают состояние периинфарктной зоны, происходит активнее под влиянием корватона, чем в контрольной группе В 1-й
день ОИМ средняя величина показателей nST, ∑ST,
SST в одном отведении в ОГи КГ достоверных различий не имела. На 3-й день наблюдения, под влиянием корватона, nST, ∑ST, SST в одном отведении
достоверно уменьшались по сравнению с 1-м и 3-м
днём в контрольной группе; на 5-й день - по сравнению с 1, 3, 5 днями, а SST в одном отведении
уменьшилась по сравнению с 7-м днём в группе
контроля. На 7, 10 и 15-й день были достоверно
ниже показатели nST, ∑ST, SST в одном отведении
под влиянием корватона по сравнению с 1, 3, 5, 7,
10 и 15-м днями течения ОИМ у больных КГ. Показатель nST достоверно снижается в ОГ на 3-й день
течения ОИМ (63,77%), а в КГ - 106,2%. На 5-й день
nST равен 38,6% в ОГ и 78,5% - в КГ. Показатель
∑ST достоверно снижается на 5-й день заболевания
в ОГ по отношению к 1-му дню этой группы. В КГ
∑ST достоверно снижается на 5-й день по отношению к 3-му дню в КГ.
В процентном отношении ∑ST в ОГ на 5-е
сутки составила 37,5%, а в КГ- 81,4%. На 7-й день
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Рис 4. Динамика nST у больных, леченных корватоном по сравнению с КГ.
Таким образом, под влиянием корватона отмечается более существенное сокращение величины
зоны некроза, чем в КГ, лучшая положительная динамика клинических симптомов и гемодинамических показателей, активнее происходит уменьше-

ние величины периинфарктной зоны, чем под влиянием терапии предукталом, глицином, аспирином.
Исходы ОИМ у больных ОГ были более благоприятными по сравнению с исходами в КГ. Аневризма
сердца сформировалась у 1-го больного в ОГ и у 6
больных в КГ.
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ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОИМ ФИНОПТИНОМ И
ТЕРАПИЕЙ
БОЛЬНЫХ
КОНТРОЛЬНОЙ
ГРУППЫ.
Согласно данным ЭКТГ и клиническим показателям, группы больных, получавших финоптин
по 80 мг 4 раза в день (основная группа), и терапию
антиоксидантами, аспирином (контрольная группа)
были сопоставимы. Лечение гепарином продолжалось в обеих группах. Болевой синдром в 1-й день
заболевания был у всех больных ОИМ как в ОГ, так
и в КГ. На 2-й день заболевания ангинозный приступ отмечался у 8-ми больных ОГ. В КГ болевой
синдром имелся у 18-ти пациентов. На 3-й день болезни в ОГ боли за грудиной имели место у 10 больных, а в КГ - у 4-х. На 4-е сутки ангинозный статус
отмечался у 8-ми больных ОГ, а в КГ-у 3-х. На 5-й
день в болевой синдром имел место у 8-ми больных
ОГ, а в КГ-у 2-х. На 6-й день в ОГ болевой синдром
отмечался у 3-х больных, а в КГ-у 1-го пациента. На
7-й день заболевания боли за грудиной определялись у 3-х больных в ОГ и у 6 больных в КГ. На 6,
9 и 12-й дни по одному больному в каждой группе
наблюдался 1 ангинозный приступ. На 10-й день у
3-х больных в ОГ отмечался болевой синдром, а в
КГ не было ни одного приступа болей в области
сердца. На 13-е сутки в ОГ боль была у одного больного. На 14-е сутки течения ОИМ и в последующие
дни у больных ОГ боль в области сердца не возникала. У больных КГ в последующие дни болевой
синдром периодически возникал. Локализация
ОИМ с распространением на базальные и высокие
боковые отделы левого желудочка сердца была у 9ти больных ОГ и у 11 больных КГ. На фоне повышенного АД ОИМ манифестировался у 9 больных
ОГ и у 8 больных КГ. На фоне пониженного АД
ОИМ определялся у 1-го больного ОГ и у 1-го больного КГ. У 10 больных ОГ гипертоническая болезнь предшествовала развитию ОИМ и у 8-ми пациентов КГ. Ожирение имело место у 3-х больных
ОГ и у 4-х - в КГ. Желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолия фиксировалась у 3-х и 7-ми
больных ОГ соответственно и по 8 больных в КГ.
Синусовая тахикардия отмечалась у 11 пациентов
ОГ и у 12-ти в КГ. Проявления левожелудочковой
недостаточности были у 6 больных ОГ и у 6- в КГ.
Пролонгированное течение ОИМ наблюдалось у 1го больного в обеих группах соответственно. В динамике течения ОИМ наблюдалась большая тенденция к снижению гемодинамических показателей под влиянием финоптина, чем в КГ. Динамика
показателей nST, ∑ST, SST, отражающая состояние
периинфарктной зоны, происходит активнее под
влиянием финоптина, чем под влиянием антиоксидантов и дезагрегантов. В 1-й день ОИМ показатели nST, ∑ST, SST в ОГ достоверно не отличались
от этих показателей в КГ. В динамике наблюдения
на 3-й день под влиянием финоптина показатели
nST, ∑ST, SST уменьшались по сравнению с 1, 3 и

The scientific heritage No 51 (2020)
5-м днями у больных КГ. На 5-й день течения ОИМ
эти показатели достоверно снижаются в ОГ по
сравнению с 1, 3, 5 и 7 днями заболевания у больных КГ. Показатель SST в ОГ становился достоверно меньше по отношению ко всем дням наблюдения больных КГ (с 1 по 15). На 10-й и 15-й дни
заболевания nST, ∑ST, SST в ОГ достоверно ниже
этих показателей с 1 по 15 дни у больных КГ. Описанная динамика показателей сегмента ST демонстрирует преимущества терапии финоптином перед
терапией больных контрольной группы в отношении сокращения величины периинфарктной зоны.
Из показателей nQS, ∑QS, SQS только показатель
∑QS в ОГ достоверно уменьшился на 5-е сутки течения ОИМ по сравнению с 1-м днём в КГ. В процентном отношении снижение nQS, ∑QS, SQS под
влиянием финоптина происходит активнее по сравнению со снижением этих же показателей у больных КГ. Достоверного различия показателей nQ,
∑Q, SQ, AQ в ОГ и КГ во все дни наблюдения не
отмечалось. Определяется тенденция к увеличению
∑Q в ОГ на 5, 7, 10 и 15 дни у одного больного.
Средняя суммарная величина ∑Q недостоверно
уменьшается к 15-му дню течения ОИМ. Эти данные не могут служить доказательством об уменьшении величины зоны некроза под влиянием финоптина. Наблюдается достоверное увеличение количества отведений, в которых регистрируется
зубец nR на 15-й день заболевания у больных под
влиянием финоптина по сравнению с 1-м и 10-м
днями болезни у больных КГ. ∑R в ОГ достоверно
увеличивается на 3-й день течения ОИМ по сравнению с 10-м днём наблюдения в КГ. На 5, 7, 10, 15
дни ∑R достоверно увеличивается в ОГ по отношению к 5, 7, 10, 15 днями наблюдения в КГ. Показатель RS в ОГ на 1, 3 и 10-й дни болезни достоверно
больше по сравнению с 7 и 10 днями течения ОИМ
в КГ На 7-й день болезни этот показатель в ОГ
выше, чем в КГ на 10-й день. RS в ОГ на 15-й день
ОИМ достоверно больше, чем в КГ на 7, 10 и 15-й
день ОИМ. Достоверного изменения показателей
nR, ∑R, SR в ОГ не происходит во все дни наблюдения. Отмечается лишь тенденция к увеличению
показателя nR на 5-й день как в ОГ, так и в КГ, но
особенно в ОГ в процентном отношении. Так, показатель nR в ОГ на 15-й день течения болезни увеличился до 127,55%, а в КГ- до 109,87%. ∑R увеличился до 142.1%, а в КГ уменьшился до 68,96%. Показатель RS в ОГ увеличился до 108, 9%, а в КГ
уменьшился до 52,0% по сравнению с 1-м днём
этих групп. Таким образом, под влиянием финоптина отмечается лучшая положительная клиническая и гемодинамическая динамика, активнее происходит уменьшение величины периинфарктной
зоны, небольшая тенденция к сокращению зоны
некроза, чем под влиянием антиоксидантов и дезагрегантов у больных ОИМ. Исход в аневризму
сердца имел место у 5 больных ОГ и у 6 больных
контрольной группы.

The scientific heritage No 51 (2020)

15

к-во
7
больных

6

5
Котрольая
группа

4

Финоптин
Корватон

3
Нитрог

2

1

0
Группа

Рис. 5. Частота развития аневризмы сердца в группах больных ОИМ, получавших нитронг форте, корватон, финоптин и «традиционную» терапию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему времени установлено, что значительные зоны ишемизированного миокарда остаются в течение нескольких часов в состоянии парабиоза, и это время может быть использовано в клинике для ликвидации прогрессирующей ишемии
миокарда и предупреждения развития некроза миокарда или ограничения величины зоны поражения.
Изложенное даёт основание для развития нового
пути разработки лечебных мероприятий у больных
ОИМ, направленных на предупреждение расширения зоны некроза или прогрессирования величины
первоначального размера зоны поражения. Это достигается
применением
фармакологических
средств, уменьшающих пред- и постнагрузку
сердца, т.е. уменьшающих приток венозной крови к
сердцу (нитронг форте, корватон) и поддерживающих стабильность клеточных мембран (особенно
блокирующих вхождение кальция в клетку) -антагонисты кальция (финоптин, дилрен и др.). В ряду
этих задач большое значение приобретает методический приём, позволяющий измерить величину
зоны ишемического и некротического поражения
миокарда, а также динамическое наблюдение за её
изменением под влиянием фармакологических воздействий. Среди многих методов, применяемых с
этой целью, одним из наиболее информативных может являться метод множественных прекардиальных отведений (35). Этот метод является неинвазивным, доступным в клинике, имеет тесную корреляцию с морфологическими размерами и
глубиной поражения миокарда. Он является адекватным для суждения о динамике размеров периинфарктной зоны и зоны некроза, при воздействии

фармакологических средств (Дорофеева З.З. и др.,
1977; Виноградов В.В., и соавт., 1981; Руда М.Я. и
соавт., 1981; P.Maroсo et al, 1972; Braunwald et al.,
1982).
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Аннотация
В статье представлены данные по изучению циркадианной организации процесса гемокоагуляции у
больных с острым коронарным синдромом и в контрольной группе здоровых лиц. Изучен суточный профиль параметров свёртывающей и противосвёртывающей систем крови у 36 больных с острым коронарным синдромом и у 30 здоровых лиц. Исследования показали наличие ритма суточных колебаний показателей гемокоагуляции у здоровых людей с повышением свёртывающего потенциала крови в дневные часы
суток и его снижением вечером и ночью. Напротив, у больных c острым коронарным синдромом отмечалось нарушение циркадной организации процесса гемокоагуляции. Это проявилось возрастанием свёртывающей активности крови вечером и ночью и угнетением фибринолитической активности в это время суток. Полученная информация по изучению циркадной организации параметров гемокоагуляции была проанализирована методами вариационной статистики и косинор-анализом по Ф.Халбергу.
Abstract
The article is devoted to actual problem- circadian organization of hemocoagulation in healthy people and in
acute coronary syndrome. The presented data demonstrated results of investigations of daily profile in blood clotting parameters in healthy people and in patients, suffering from acute coronary syndrome. The obtained data were
shown, that in acute coronary syndrome blood clotting activity increased in the evening and at night and depressed
of fibrinolitic activity at this time. In healthy people blood clotting activity increased at day time and decreased in
the evening and at night. Receiving data were analyzed by means of variation statistics method and cosinor-analysis of F.Halberg
Ключевые слова: гемокоагуляция, циркадианная организация, острый коронарный синдром, здоровые люди.
Keywords: Hemocoagulation, circadian organization, acute coronary syndrome, healthy people.
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Ритмическая структура большинства параметров физиологических процессов признана фундаментальным свойством живых систем. Установлена закономерности ритма суточных и сезонных
колебаний важнейших показателей свёртывающей
активности крови у здоровых и больных с различными патологическими процессами внутренних органов в экспериментальных и клинических условиях (Р.М.Заславская с соавт., 1972-1993; Е.Г. Перепёлкин, 1976; Н.М. Сазонова, 1973; Н.Л.Асланян
с соавт., 1976-1985; Л.Г.Хетагурова с соавт.,19811992). Учитывая большую роль гемостаза в норме
и патологии, а также в формировании патологических синдромов, включая синдром внутрисосудистого диссеминированного свёртывания, определяющего нередко исход заболевания, представляется
весьма актуальным исследование сложных сочетаний нарушений в различных звеньях системы гемостаза в аспекте хрономедицины. Биоритмы наблюдаются во всем диапазоне существующих биосистем- от молекулярного, клеточного, тканевого,
органного уровня до сложного организменного.
Установлено, что ритмичность функций наблюдается от рождения до смерти. F. Halberg (1990-1994)
разработал основы международной программы «от
рождения до смерти (womb-to-tomb)», в рамках которой работают биоритмологи многих стран мира.
В результате эволюционного развития ведущее значение приобрела суточная ритмичность, так как
биологическая значимость смены дня и ночи рассматривается как неотъемлемая часть жизненных
процессов. Открытие американскими учёными
Джеффри Холлом, Майклом Янгом и Майклом
Росбашем в 2017 году молекулярных механизмов,
контролирующих циркадные ритмы - циклические
колебания биологических процессов, связанных со
сменой дня и ночи, способствовали пониманию
того, как биологические процессы приспособлены
к 24-часовому суточному циклу. Всё изложенное
свидетельствует о том, что понятие гомеостаза следует рассматривать как процесс динамический.
Большую роль в формировании биоритмов и, повидимому, ритмов параметров гемокоагуляции, играет суточная динамика активности эпифиза, продукция и экскреция мелатонина.
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ.
Изучали суточную динамику следующих показателей:
1. Аутокоагуляционный тест (АКТ) по
Berkarda et al, 1955, в модификации Л.З. Баркагана,
1972; Е.П.Иванова, 1980.
2. Антитромбин 3 (АТ 3) по таблице перевода
показаний параметров индекса инактивации тромбопластина и тромбина (ИИТ) в % содержания АТ
3 (по Архипову В. Ф.,1983).
3. Фибриноген «В», (+,-), растворимых комплексов фибрин-мономера (РКФМ) по Камайн и
Лайонс (1948).
4. Фибриноген в плазме, г/л по Рутбергу, 1961).
5. Тромбиновое время, сек., (по Сирмаи, 1957).
6. Протромбиновое время, сек., (по Квику,
1943).
7.
Протромбиновый
индекс,
%
(по
Квику,1943).
8. Фибрин-стабилизирующий фактор, %-активность фибринолигазы (АФ), (по Сигу и Дукерту
в модификации В.П.Балуды и соавт., 1965).
9. Фибринолитическая активность эуглобулинов плазмы, мин, (по Ковальскому, 1959).
10. Гемолизат-агрегационный тест (ГАТ) (по
Л.З.Баркагану, Б.Ф.Архипову, В.М.Кучерскому,
1983).
Были обследованы 30 здоровых лиц в возрасте
от 18 до 57 лет (контрольная группа) и 36 больных
с острым коронарным синдромом в возрасте от 29
до 79 лет (основная группа). Забор крови для определения суточного профиля параметров гемокоагуляци осуществляли в 7.00, 12.00, 17.00, 22.00 и в
02.00 часа ночи.
Больные с острым коронарным синдромом
подвергались общепринятым клинико-лабораторным и инструментальным исследованиям, ЭКГмониторированию, ЭХОКГ. Диагноз острого коронарного синдрома устанавливали при наличии болевого синдрома, признаков ишемии или очаговой
дистрофии миокарда по данным ЭКГ- мониторирования и ЭХОКГ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования ритма суточных колебаний показателей гемокоагуляции у практически здоровых лиц представлены в таблице 1.

18

The scientific heritage No 51 (2020)
Таблица 1.
Суточный ритм показателей гемокоагуляции у практически здоровых лиц от 18 до 57 лет.
ПоказаМезор
Амплитуда
Акрофаза
тели
(Доверительный интервал)
(Доверительный интервал)
(Доверительный интервал)
АКТ:
A, %
17,8(17,36-18,32)
2,33(1,67-3,00)
14,41(12,58-15,35)
MA, %
89,92 (88,36 -91,48 )
6,65 (4,78 – 8,51)
14,75 ( 13,88-15,51 )
T, мин
9,86 (9,79 -9,92 )
0,24 (0,11 -0,37 )
2,73 (0,44 -3,60 )
ИИТ
2,06 (2,04 -2,07 )
0,08 (0,06 -0,11 )
3,04 (1,40 -4,30 )
АТШ, % 95,97 (94,33 -97,60 )
8,48 (6,95 -9,99 )
3,21 (2,03 -4,24 )
РКФМ, +,- 0,18 (0,11 -0,25 )
0,31 (0,15 -0,47 )
15,72 (14,50 -16,27 )
ФГ, г/л
2,43 (2,39 -2,47 )
0,19 (0,17 -0,22 )
15,42 (15,03-15,45 )
ТВ, с
24,32 ( 24,12- 25,52)
1,85 ( 1,57-2,13 )
2,88 (1,40 -3,59 )
ПВ, с
24,21 (23,94 -24,48 )
1,68 (1,42 -1,94 )
2,79 (1,27 -4,03 )
ПИ, %
78,74 (77,98 -79,51 )
5,50 ( 4,72-6,29 )
14,75 (13,32 -15,56 )
АФ, %
88.70 ( 87,42-89,97 )
8,63 (6,80-10,47 )
16,75 ( 15,57- 17,29)
ФА, м
135,18 (133,72 -136,64 )
10,20 ( 8,37- 12,04)
15,65 ( 14,54- 16,21)
ГАТ:
103/мл, % 85,00 ( 82,88-87,11 )
8,07 (5,71 -10,43 )
15,03 (13,50 -15,58 )
10/мл, % 96,09 (92,80 -99,37)
11,44 (8,75 -14,12 )
15,22 (14,03 -16,10 )
ИАТ
1,13 (1,12 -1,14 )
0,03 (0,02 -0,04 )
16,06 (14,26 – 17,30)

Из представленных данных видно, что в колебаниях уровня всех показателей гемокоагуляции
выявляется достоверный суточный ритм. Согласно
данным косинор-анализа по Ф.Халбергу, установлены более точные временные границы гипер- и гипокоагуляции у лиц контрольной группы. В течение суток свёртывающая активность крови на 2-й
минуте инкубации (А) колебалась от 17,36 до
18,32% и составила в среднем 17,84%. Амплитуда
была в пределах от 1,07 до 3,0%, в среднем -2,33%
с акрофазой в 14 час. 41 мин. с доверительным интервалом от 12 час 58 мин до 15 час 35 мин. Максимальная свёртывающая активность (МА) составляла 89,92% с колебаниями от 88,36 до 91,48%. Амплитуда колебалась от 4,78 до 8,51%, в среднем -

6,65%. Акрофаза МА устанавливалась от 13 час. 38
мин. до 15 час. 51 мин. со средней акрофазой в 14
час. 75 мин.
Время достижения максимальной свёртывающей активности (Т) составляло 9,86 мин с колебаниями от 9,79 до 9,92 мин. Амплитуда Т колебалась
от 0,11 до 0,37 мин., в среднем - 0,24 мин, акрофаза
- в 2 часа 93 мин. Индекс инактивации тромбопластина (ИИТ) составил 2,06 с колебаниями от 2,04 до
2,07, амплитуда - 0,08 с колебаниями от 0,06 до
0,11. Повышение уровня ИИТ наблюдалось от 1
час. 40 мин. до 4 час. 30 мин., средняя акрофаза - в
3 час. 04 мин. Рис.1
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Рис.1. Аутокоагулограмма (мезоры - среднеарифметические среднесуточные показатели)
у здоровых лиц.
Условные обозначения: А- свёртывающая активность на 2-й мин; МА- максимальная свёртывающая активность; Т-время достижения максимальной свёртывающей активности.
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Восходящая часть кривой аутокоагулограммы
отражает нарастание и максимальную активность
тромбопластина и тромбина при стандартизованной контактной и фосфолипидной (вследствие гемолиза эритроцитов) активации свёртывания. По
нисходящей части кривой судят о скорости и интенсивности инактивации тромбина в результате
его сорбции на фибрине (антитромбин 1), влиянии
медленно действующих (прогрессивных) антитромбинов 3 и 4 и продуктов фибринолиза (антитромбина 6). Рис.2.
Таким образом, по данным АКТ у здоровых
наблюдается двухфазный суточный профиль показателей гемокоагуляции с тенденцией к гиперкоа-
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гуляции в послеполуденное время, о чём свидетельствует повышение А, нарастание МА, а также укорочение Т. Тенденция к повышению активности
прогрессивных антитромбинов в аутокоагулограмме проявляется меньшей плоскостью нисходящей части кривой. Ведущую роль в поддержании
жидкого состояния крови и предупреждения тромбообразования и других видов внутрисосудистого
свёртывания играет АТ 3, на долю которого приходится более 80% всей первичной антисвёртывающей активности крови. В течение суток уровень АТ
3 колебался от 94,33 до 97,60%. Акрофаза АТ 3 обнаруживалась в 3 часа 21 мин. В утренние часы
РКФМ не обнаруживается.

Рис.2 Косиноры показателей АКТ у здоровых лиц.
Условные обозначения: 1-А, 2-МА, 3-Т, 4-ИИТ. Чёрный фрагмент круга - период сна, касательные к эллипсу - доверительные границы акрофазы. Эллипс, не покрывающий центр круга, указывает на достоверный 95% уровень значимости - на циркадианный ритм; если эллипс покрывает центр круга, то ритм
недостоверный.
Достоверное повышение его уровня наблюдается с 14 час 50 мин до 16 час. 25 мин., наибольшее
значение РКФМ отмечается в 15 час 72 мин. Уровень фибриногена (ФГ) в среднем составил 2.43 г/л,
амплитуда - 0,19 г/л. Повышение уровня фибриногена наблюдалось от 15 час 03 мин до 15 час 45 мин.
Средняя акрофаза определялась в 15 час 42 мин. Агрегация тромбоцитов в ответ на субпороговые концентрации гемолизата (103/мл, %) колебалась от
82,88 до 87,11%. Тенденция к повышению агрегации тромбоцитов наблюдалась с 13 час 50 мин до
15 час 58 мин с наибольшим значением в 15 час. 03
мин. Наибольшее значение агрегации в ответ на
максимальные концентрации гемолизата обнаружено в 15 час 22 мин. Индекс активации тромбоцитов (ИАТ) колебался с 1,12 до 1,14. Повышение
ИАТ наблюдалось с 14 час 26 мин до 17 час 30 мин.
Мезор протромбинового индекса (ПИ) составил
78,74% с колебаниями от 77.98 до 78,51%. Повышение уровня ПИ наблюдалось между 13 час 32 мин и

15 час 56 мин с акрофазой в 14 час. 75 мин. Ряд показателей у здоровых лиц претерпевает изменения,
указывающие на снижение свёртываемости крови в
ночные часы суток. Уровень тромбинового времени (ТВ) достоверно повышается от 01 час 40 мин
до 03 часа 59 мин с пиком в 02 часа 88 мин. Среднесуточный уровень составил 24,32 сек. с колебаниями от 24,12 до 24,52 сек. Аналогичным образом
меняется протромбиновое время (ПВ). Таким образом, в наших исследованиях подтверждается положение о двухфазности суточного профиля показателей гемокоагуляции у здоровых лиц. Это проявляется повышением свёртываемости крови в
дневное время и снижением её в ночные часы.
У лиц контрольной группы установлены более
точные временные границы повышения и понижения свёртывающей активности крови с помощью
метода ритмометрического анализа. Так, по данным АКТ, АТ 3, ФГ, РКФМ, ПИ, ИАТ, ФА, агрегации тромбоцитов на субпороговые и максимальные
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концентрации гемолизата эритроцитов, индекса активации тромбоцитов, повышение свёртываемости
крови выявляется от 12 час 58 мин до 17 час 30 мин.
Изменения ТВ, ПВ, тенденция к удлинению Т, ИИТ
в АКТ, АТ 3 указывает на снижение свёртываемости крови в период от 00 час 44 мин до 04 час 30
мин. Ритмометрический подход к изучению показателей гемокоагуляции позволил установить, что
РКФМ образуется в минимальных количествах у
здоровых лиц в послеполуденное время. Изменения
системы гемокоагуляции в течение суток подтверждается и положением антифаз (времени наименьшего значения показателей), которое наступает через 12 часов после времени наивысшего значения
показателей.
Можно предположить, что двухфазность изменений в течение суток показателей процесса гемокоагуляции у здоровых лиц определяется суточным
ритмом общей метаболической активности организма, нейроэндокринной и гуморальной регуляцией различных видов обмена веществ на протяжении суток. В этом убеждают данные о суточной динамике липидного, электролитного обмена,
продукции гормонов коры и мозгового слоёв
надпочечников, щитовидной железы, биогенных
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аминов. За последние годы получены новые данные, свидетельствующие о ведущей роли эпифиза в
формировании биологических ритмов.
В свете современных данных можно предположить, что двухфазность суточного профиля показателей гемокоагуляции обусловлена циклом «деньночь» функции генов с ассоциированными с ними
белков PER, TIM, PERIOD, а также с циклическими
колебаниями продукции мелатонина, связанного с
чередованием света и темноты. Учитывая экспериментальные и клинические данные о преимущественно эндогенной природе биоритмов эволюционно и генетически закреплённой, можно полагать,
что суточный ритм процесса гемокоагуляции также
имеет эндогенный генез. Дальнейшие исследования циркадианной организации показателей системы свёртывания крови и фибринолиза у здоровых лиц в возрасте от 18 до 82 лет свидетельствовали об усилении свёртывающей активности крови
с 12 до 17 часов по данным показателей протромбинового, тромбинового времени, времени фактора
7, рекальцификации плазмы, толерантности
плазмы к гепарину (ТПГ). Повышение содержания
свободного гепарина в крови и фибринолитической
активности (ФА) в 2 часа ночи свидетельствовали о
тенденции к гипокоагуляции в ночные часы суток.
Рис.3. Таблица 2.
Таблица 2.
Ритм суточных колебаний системы свёртывания крови и фибринолиза у здоровых лиц в возрасте
от 18 до 82 лет.
Показатели Показатели тромбоВремя суток, часы
эластограммы
7
12
Pраз17
Pраз22
Pраз2
PразM±m
M±m ности M±m
ности M±m
ности M±m
ности
Время
рекальцификации
4,5± 0,175 2,9± 0,193 <0,05 3,0± 0,178 <0,01 4,0± 0,182 >0,6 5,7± 0,200 <0,01
плазмы,мин
25,2± 0,178 23,5± 0,281 <0,01 24,7± 0,283 <0,01 26,7± 0,266 >0,1 30,8± 0,259 <0,001
Тромбиновое время, сек
26,3± 0,234 24,7± 0,385 <0,01 24,7± 0,4 <0,01 27,8± 0,541 >0,2 30,0± 0,29 <0,01
Протромбиновое время, сек
28,7± 0,479 28,6± 0,480 27,2± 0,753 >0,5 28,8± 0,524 29,4± 0,397 >0,5
Время фактора V, сек
30,6± 0,625 29,2± 0,452 <0,05 28,8± 0,524 0,05 30,6± 0,397 33,9± 0,306 <0,01
Время фактора VII, сек
287,7±2,0
438,8± 2,0 <0,05 506± 6,4 <0,01 359,3± 8,2 >0,3 247,7± 6,6 <0,001
Фибриноген плазмы, мг%
277,5± 7,3 340,8± 9,2 <0,05 290,8± 8,0 >0,5 250,8± 4,6 >0,1 180,7± 2,6 <0,001
Тромбоциты крови, тыс
Фибриноген «В»
3,3± 0,118 4,0± 0,124 <0,05 5,2± 0,130 <0,01 3,3± 0,111 <0,01 2,7± 0,102 <0,01
Тромботест, степень
Толерантность плазмы к гепарину,
16,2± 0,282 13,4± 0,279 <0,01 14,4± 0,295 <0,01 16,6± 0,293 18,0± 0,333 <0,01
мин
23± 0,493
19,1± 0,461 <0,01 19,6± 0,455 <0,01 24,1± 0,472 >0,6 28,6± 0,605 <0,001
Свободный гепарин крови, сек
Фибринолитическая активность,
174,3± 1,0 230± 1,2 <0,05 243,4± 1,7 <0,01 175,3± 1,2 >0,5 159,5± 1,0 <0,01
мин
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Рис.3. Суточная динамика уровня фибриногена, числа тромбоцитов в крови здоровых людей в возрасте
от 18 до 82 лет.
Изучение динамики параметров тромбоэласто- часы и её понижение в ночное время суток при возграммы (ТЭГ) в течение суток у здоровых лиц поз- вращении почти всех показателей ТЭГ к их исходволило выявить фазу повышения свёртывающей ному уровню в вечернее время. Таблица 3.
активности крови в полуденные, послеполуденные
Таблица 3
Cуточная динамика показателей ТЭГ у здоровых лиц в возрасте от 18 до 82 лет (М±m)
Показатели тромбо-эластограммы
Время суток, часы
7
12
Pраз17
Pраз22 Pраз2
PразM±m
M±m
M±m ности M±m ности M±m
ности
ности
11,3± 0,15 9,6± 0,07 <0,01 8,4± 0,05 <0,01 11,0± 1,0 >0,6 21,6± 0,31 <0,001
Время реакции «R», мин
6,0± 0,06 4,7± 0,08 <0,01 4,7± 0,04 <0,01 5,9± 0,07 >0,5 9,8± 0,08 <0,01
Время свертования «K», мин
Максимальная амплитуда «МА»,
5,6± 0,5 61,0± 0,5 <0,01 62,3± 0,4 <0,01 44,7± 0,3 >0,5 32,9± 0,4 <0,01
мм
71,4± 0,5 84,8± 0,28 <0,01 87,5± 0,3 <0,01 70,4± 0,4 >0,3 61,5± 0,4 <0,01
Эластичность сгустка «E»
4,2± 0,04 4,99± 0,05 <0,02 5,16± 0,03 <0,01 4,2± 0,01 >0,5 3,65± 0,03 <0,01
Индекс коагуляции «Ci»
Эти данные подтверждают положение, высказанное на основе биохимических исследований об
усилении процесса свёртывания крови в полдень,
послеполуденное время и гипокоагуляционном
сдвиге ночью, при выравнивании указанных изменений в вечерние часы, когда изучаемые показатели ТЭГ соответствовали их уровню в условиях
основного обмена.
ЦИРКАДИАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ.
Группу больных с острым коронарным синдромом (ОКС) составили 36 обследуемых с острой

ишемией, очаговой дистрофией миокарда различной локализации. Возраст больных колебался от 29
до 79 лет. Суточную динамику показателей процесса гемокоагуляции изучали в течение 1-й недели
после развития эпизода острого коронарного синдрома. Полученные данные свидетельствовали о
нарушении циркадианного ритма уровня различных факторов свёртывающей и противосвёртывающей систем крови у больных ОКС, значительно отличающегося от регулярной суточной ритмики показателей гемокоагуляции у здоровых лиц. Таблица
4.
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Таблица 4
Ритм суточных колебаний показателей процесса гемокоагуляции у больных с острым коронарным синдромом (М±m).
Показатели
тромбоэластоВремя суток, часы
граммы
7
12
Pраз17
Pраз22
Pраз2
PразM±m
M±m ности
M±m
M±m
M±m ности
ности
ности
Время рекальцификации плазмы,
5,2± 0,3
4,4± 0,3
0,2
4,1± 0,4
<0,1 3,6± 0,2
<0,01 2,8± 0,2 <0,001
мин
24,8± 0,4
23,6± 0,4 <0,05 22,9± 0,5
<0,01 21,3± 0,5
<0,01 19,7± 0,6 <0,001
Тромбиновое время, сек
25,9±
0,3
24,9±
0,4
0,5
23,7±
0,5
<0,01
22,3±
0,5
<0,01 20,4± 0,5 <0,001
Протромбиновое время, сек
28,0±
0,3
27,9±
0,2
<0,1
27,5±
0,3
<0,1
26,7±
0,4
<0,01 25,7± 0,4 <0,001
Время фактора V, сек
29,6±
0,8
29,6±
0,3
28,5±
0,4
<0,05
27,1±
0,4
<0,01 25,4± 0,4 <0,001
Время фактора VII, сек
4,12±
0,12
4,5±
0,13
0,05
5,13±
0,17
<0,01
6,04±
0,18
<0,01 6,89± 0,29 <0,001
Фибриноген плазмы, мг %
230,1±8,3
242,3±9,7
0,2
257,3±11,7
<0,1
269±
11,4
<0,01 290± 13,8 <0,001
Тромбоциты крови, тыс
2,7±
0,1
2,9±
0,08
0,5
3,6±
0,1
<0,01
3,8±
0,07
<0,01 3,9± 0,03 <0,001
Фибриноген «В»
4,2±
0,1
4,6±
0,1
<0,02
5,5±
0,2
<0,01
6,3±
0,2
<0,01 6,6± 0,1 <0,01
Тромбтест, степень
Толерантность плазмы к гепа11,3± 0,5
9,6± 0,4
<0,05 8,0± 0,5
<0,01 6,5± 0,4
<0,01 5,0± 0,4 <0,001
рину, мин
19,0± 0,6
16,8± 0,7 <0,05 14± 0,8
<0,01 11,5± 0,6
<0,01 8,8± 0,6 <0,001
Свободный гепарин, сек
Фибринолитическая активность,
182± 4,3
193± 5,9
0,2
217± 10,1
<0,01 233,5±12,0 <0,01 298± 11,8 <0,001
мин

Результаты исследования свидетельствовали,
что время рекальцификации плазмы в 7 час утра в
условиях основного обмена у больных с ОКС соответствует таковой у здоровых лиц. В 17 час у больных отмечается тенденция к уменьшению времени
этого показателя (Рразности<0,1). С 22 до 2 час ночи
наблюдается существенное укорочение времени
рекальцификации плазмы (РКФП) по сравнению с
его величиной в утренние часы (Рразности соответственно <0,01; <0,001). Уменьшение времени
РКФП в послеполуденные, вечерние и ночные часы
может свидетельствовать о повышении свёртываемости крови в данное время суток. При сравнении
суточной ритмики времени рекальцификации
плазмы у больных с ОКС и лиц контрольной
группы такого же возраста выявляется различие,
которое проявляется в значительном сокращении
времени этого фактора в 22 и 2 часа ночи у больных, тогда как у здоровых устанавливается двухфазность изменений данного показателя в виде его
укорочения в 12 и 17 час и удлинения ночью. Тромбиновое, протромбиновое время у больных с острым коронарным синдромом в утренние часы укорочено по сравнению с величиной этих показателей
у лиц контрольной группы (Рразности<0,01). У здоровых лиц имело место уменьшение тромбинового и
протромбинового времени в дневные и увеличение
в ночные часы. У больных наблюдается постепенное сокращение времени этих показателей в послеполуденные, вечерние и ночные часы суток. При
сравнении времени факторов V и VII в 7 час утра в
условиях основного обмена с их уровнем у лиц контрольной группы было выявлено отсутствие значимого различия средних величин этих показателей у
данных категорий обследуемых. В вечернее и ночное время наблюдается существенное укорочение
времени этих показателей системы свёртывания
крови у больных ОКС (Рразности соответственно <
0,01; <0,001). Таким образом, изучение динамики

времени факторов V и VII в течение суток у пациентов с ОКС свидетельствует об его укорочении в
вечернее и ночное время, что в совокупности с изменением других показателей системы свёртывания крови может указывать на гиперкоагуляцию у
больных ОКС в это время суток. У здоровых лиц
время фактора 5 в течение суток относительно стабильно, а время фактора 7 сокращается в 17 час и
удлиняется в 2 часа ночи. Концентрация фибриногена в крови у больных с ОКС в 7 час утра превышала таковую в крови здоровых лиц (Рразности <0,01).
Изучение динамики уровня фибриногена в крови в
течение суток у больных ОКС позволило выявить
его существенное нарастание в 12, 17, 22 и 2 часа
ночи. Обнаружена противоположная направленность сдвигов этого показателя у больных ОКС и
здоровых лиц. У больных наблюдается нарастание
уровня фибриногена в полуденные, послеполуденные, вечерние и ночные часы, а у здоровых лиц его двухфазный профиль: 1-я фаза - рост содержания фибриногена в 12, 17 час и 2-я фаза - его падение ночью. Толерантность плазмы к гепарину
(ТПГ), степень тромботеста (ТГ) в утренние часы
были выше у больных ОКС, чем у здоровых лиц соответствующего возраста (Рразности<0,01). В полуденное, послеполуденное, вечернее и ночное время
постепенно повышалась ТПГ и возрастала степень
ТГ у больных ОКС. Различия средних величин
обеих факторов в 12, 22, 2 часа и 7 час утра статистически достоверны (Рразности соответственно
<0,05; <0,02; <0,01; <0,001). Описанная динамика
этих показателей может свидетельствовать о гиперкоагуляции крови в эти часы суток. У лиц контрольной группы ТПГ и степень ТГ претерпевает
существенную двухфазную динамику с повышением их значения в дневные, послеполуденные
часы и снижением - в ночное время. У больных
ОКС установлен значительный рост содержания
фибриногена «В» в крови в 17, 22 и 2 часа ночи по
сравнению с его исходным уровнем в 7 часов утра
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(Рразности соответственно <0,01; <0,001). Выявляются определённые различия между ритмом суточных колебаний уровня фибриногена «В» у больных
ОКС и здоровых. Они заключаются в постепенном

7

12
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возрастании концентрации фибриногена «В» в послеполуденные, вечерние и ночные часы у больных
ОКС, тогда как у здоровых фибриноген «В» в крови
отсутствует. Рис.4
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время рекальцификации плазмы

ТПГ

степень ТТ

уровень фибриногена «B»

2 часы

Рис.4. Хроноструктура времени рекальцификации плазмы, ТПГ, степени ТТ,
уровня фибриногена «B» у больных с ОКС
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время фактора V

фибринолитическая активность

время фактора VII

УГ

Рис.5. Хроноструктура ТВ, ПВ, времени фактора V, фибринолитической активности,
фактора VII, УГ у больных ОКС
Уровень свободного гепарина (СГ) в крови
больных ОКС в 7 час утра ниже, чем у здоровых.
Фибринолитическая активность крови этих же
больных в утренние часы мало отличается от таковой у здоровых. Начиная с полуденных и вплоть до
ночных часов, наблюдается постепенное снижение
уровня свободного гепарина у больных. Фибринолитическая активность крови у больных с ОКС существенно снижается в 17, 22 и 2 часа ночи. При
сравнении динамики содержания свободного гепа-

рина и фибринолитической активности (ФА) в течение суток у больных и здоровых обнаружены существенные различия. Так, у больных происходит
снижение уровня свободного гепарина, фибринолитической активности в дневные, вечерние и ночные часы, а у здоровых - их снижение в полуденные
и послеполуденные часы суток и повышение - ночью. Число тромбоцитов в крови у больных и здоровых в 7 часов утра было одинаково. В 12 и 17 часов у больных ОКС отмечался небольшой рост
числа тромбоцитов в крови. В 22 и 2 часа ночи

24
наблюдалось дальнейшее существенное нарастание
числа тромбоцитов в крови. Различие средних величин числа тромбоцитов в вечерние и ночные
часы по отношению к их величине в 7 часов утра
статистически достоверно (Рразности соответственно
<0,01; <0,001). У здоровых число тромбоцитов увеличивается в полдень и снижается в ночные часы.

7

12
Число тромбоцитов
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У больных с ОКС определяется динамика параметров гемокоагуляции в течение суток в виде сдвига
показателей свёртывающей и противосвёртывающей систем крови, свидетельствующий о нарушении ритма суточных колебаний этих параметров с
наклонностью к гиперкоагуляции и реальной
угрозе тромбообразования в послеполуденное
время, вечером и ночью. Рис.6.

17

22

2

часы

Уровень фибриногена

Рис.6. Суточная динамика числа тромбоцитов, уровня фибриногена в крови больных ОКС.
По данным ТЭГ (таблица 6), у больных с ОКС свёртывания «К» у больных ОКС по сравнению со
в 7 часов утра время реакции «R» по сравнению с здоровыми сокращено. В дальнейшем в послеполуеё продолжительностью у здоровых уменьшено. В денные, вечерние и ночные часы время «К» суще22 и 2 часа ночи наблюдается ещё большее укоро- ственно уменьшается (Рразности <0,01).
чение времени реакции «R» (Рразности <0,01). Время
Таблица 5.
Суточная динамика показателей ТЭГ у больных ОКС (М±m).
Показатели тромбо-эластограммы
Время суток, часы
7
12
Pраз17
Pраз22
Pраз2
PразM±m
M±m ности M±m ности M±m ности M±m ности
10,0± 0,16 9,5± 0,24 <0,1 10,0± 0,25 8,5± 0,14 <0,01 7,3± 0,18 <0,01
Время реакции «R», мин
4,8± 0,13 4,9± 0,09 <0,5 4,2± 0,03 <0,01 3,7± 0,25 <0,01 9,3± 0,09 <0,01
Время свертования «K», мин
Максимальная амплитуда «МА», мм 40,7± 0,6 46,5± 0,6 <0,01 51,0± 0,5 <0,01 54,8± 0,6 <0,01 56,6± 0,4 <0,01
56,7± 2,8 62,0± 0,65 <0,2 64,0± 0,7 <0,1 71,3± 0,57 <0,01 72,0± 0,55 <0,01
Эластичность сгустка «E»
4,1± 0,06 4,94± 0,01 <0,01 4,2± 0,06 <0,3 5,2± 0,11 <0,01 6,1± 0,07 <0,05
Индекс коагуляции «Ci»
У здоровых отмечается двухфазный профиль
МА : 1-я фаза - рост МА в 12 ч и 2-я фаза- снижение
МА в 12, 17.22 и 2 часа ночи. У больных ОКС
наблюдается рост МА в 12, 17, 22 и 2 ч. ночи. Эластичность сгустка «Е» постепенно нарастает, достоверно увеличиваясь в вечерние и ночные часы у
больных ОКС. У здоровых увеличение эластичности сгустка в 17 и 22 часа сменяется её уменьшением ночью. Индекс коагуляции «Сi» претерпевает
существенную динамику у больных, проявляющуюся в виде его увеличения в полуденные, вечерние
и ночные часы. У здоровых индекс коагуляции, существенно увеличиваясь в 12, 17 час, затем статистически достоверно в 2 часа ночи уменьшается
(Рразности<0,01). Таким образом, изучение показателей тромбоэластограммы (ТЭГ) в течение суток у
больных с ОКС позволило выявить гиперкоагуляционный сдвиг в послеполуденные, вечерние и ноч-

ные часы по данным определения времени свёртывания «К»; в послеполуденное время, вечерние и
ночные часы по результатам исследования «МА»; в
полдень, вечером и ночью по данным динамики
«Сi», а также в вечерние и ночные часы по данным
времени реакции «R» и эластичности сгустка «Е».
Итак, изучение в течение суток показателей процесса гемокоагуляции у больных ОКС и сравнение
этих данных с таковыми у здоровых позволило выявить следующие особенности суточной динамики
факторов свёртывания крови и фибринолиза у
больных ОКС: у больных ОКС имеет место усиление процесса свёртывания крови в послеполуденные, вечерние и ночные часы, по данным времени
рекальцификации плазмы, тромбинового, протромбинового времени, факторов V и VII, содержания
фибриногена, уровня фибриногена «B», числа
тромбоцитов и степени тромботеста. Устанавливается угнетение фибринолитической активности
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крови, а также снижение уровня свободного гепарина и повышение толерантности плазмы к гепарину в послеполуденные часы, вечером и ночью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное выше позволяет высказать суждение о наличии феномена закономерности циркадианной организации процесса гемокоагуляции в
норме. У здоровых лиц суточный профиль показателей свёртывающей активности крови имеет двухфазный характер:
-первая фаза характеризуется тенденцией к гиперкоагуляции в полуденные, послеполуденные
часы;
-вторая фаза формируется в поздние вечерние
и ночные часы и отличается от 1-й тенденцией к гипокоагуляции.
Можно предположить, что описанная закономерность циркадианной организации гемокоагуляции сформировалась в процессе эволюционного
развития человека и генетически закреплена, будучи биологически целесообразной. Современными исследованиями доказана роль целой серии
генов с ассоциированными с ними белков PER,
TIM, PERIOD в формировании циклических колебаний параметров биологических процессов, что
осуществляет циркадианную организацию функционирования живых систем. Данное положение может быть справедливо и в отношении циркадной
организации гемокоагуляции. Кроме того, установлена существенная роль продукции мелатонина, зависящая от цикла освещённости (день-ночь). Эти
данные позволяют понять двухфазность процесса
гемокоагуляции у здоровых людей, проявляющуюся гиперкоагуляцией в дневное время и гипокоагуляцией в ночные часы. Нельзя исключить и роль
суточных колебаний показателей общей метаболической активности. В условиях патологии закономерная циркадианная организация процесса гемокоагуляции претерпевает изменения относительно
нормы до инверсии суточного профиля всех показателей гемостаза. Такого рода инверсию можно
наблюдать при остром коронарном синдроме. Эта
инверсия выражается в исчезновении двухфазности
суточного профиля гемокоагуляции и в прогрессирующем увеличении свёртывающего потенциала
крови, угнетении фибринолиза, начиная с утренних
часов вплоть до ночных. При этом мезор показателей, характеризующих свёртывающую активность
крови, становится выше нормального, свойственного здоровым людям. При остром коронарном
синдроме возникает риск тромбообразования преимущественно в вечерние и ночные часы суток. Это
наблюдение позволило сделать вывод о готовности
к тромбообразованию ещё до развития острого инфаркта миокарда, при наличии стенокардии. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать коррекцию нарушений временной организации гемокоагуляции антикоагулянтами и
дезагрегантами при наличии острого коронарного
синдрома с целью предупреждения развития
острого инфаркта миокарда с учётом фактора времени суток, наиболее опасного в отношении разви-
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тия указанной патологии. Результаты наших исследований позволяют предложить при анализе временной организации функционального состояния
гемостаза новые классификационные термины:
1. Мезор - гиперкоагуляция - повышение (по
сравнению с нормой) среднесуточного значения
показателей гемостаза;
2. Мезор - гипокоагуляция - понижение среднесуточного значения показателей гемостаза;
3. Амплитудная гиперкоагуляция - увеличение
амплитуды суточных ритмов показателей гемокоагуляции;
4. Амплитудная гипокоагуляция – уменьшение
(по сравнению с нормой) размаха (амплитуды) суточных колебаний параметров гемостаза;
5. Фазовая гиперкоагуляция - сдвиг акрофазы
основных показателей в направлении повышения
свёртывающего потенциала крови.
Можно полагать, что применение этой терминологии позволит более точно определить функциональное состояние свёртывающей системы крови
и фибринолиза и оценить циркадианную организацию гемостаза, а также эффективность различных
видов терапии антикоагулянтами и дезагрегантами
в отношении основных характеристик ритма свёртывающей активности крови при различных вариантах ишемической болезни сердца, включая острый коронарный синдром.
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Abstract
The article discusses the problem of optimizing the restoration of the chewing surface of the teeth using the
"silicone key" technique. The study carried out by the authors demonstrates the high efficiency of this technique:
out of 96 teeth sealed by him, 78 (81.3%) did not need further correction, but in 18.7% of cases occlusal-articulatory correction was required.
Keywords: silicone index, chewing surface, tooth restoration, occlusal-articulation correction.
In practical dentistry, a lot of attention is traditionally paid to the issues of aesthetic restoration. A variety
of techniques and techniques are proposed to optimize
this stage, turning the restoration into an accurate reproduction of lost tissues, harmonious not only in terms of
aesthetics, but also physiology.
At the same time, there are often cases when it is
necessary to dissect the initially preserved, or slightly
destroyed) occlusal (chewing) surface of the tooth. A
similar situation occurs in the treatment of hidden carious cavities, fissure caries, as well as in the depulpation
of intact teeth, for example, for periodontal indications.
Of course, we are not talking about an erroneous or excessive preparation. Rather - about the need for excision of the tissues that form the overhanging edges. On
the other hand, these tissues determine the architectonics of the occlusal surface - the most difficult to reproduce during restoration, which must restore not only the
anatomy of the tooth (size, shape, color), but also its
functional usefulness. Thus, "reading", "memorizing"
and further "reproduction" of the relief of this surface
are the most important stages in the restoration of dental hard tissues in the above situations [4, 6].
Even a slight overstatement in the area of at least
one tooth leads to the formation of a traumatic node,
which causes a focal inflammatory phenomenon even
in a healthy periodontium. Incorrectly restored intertubular contact of lateral teeth in the central occlusion,
its overestimation or underestimation, can cause dysfunction of the temporomandibular joint, or lead to a
complication in the form of Kosten's syndrome, the
treatment of which is complex and multi-stage [1, 7].
Therefore, among the tasks of any restoration, restoration of the prosthetic usefulness of the tooth should be
put in the first place.
It is important to remember that the characteristic
areas of occlusion that were inherent in a given tooth

must be reproduced in the restoration, thus, it must accurately reproduce the relief and volume of the occlusal
surface lost during the preparation process [3, 5]. Only
in this case will it be possible to achieve the prosthetically correct relationship of the antagonist teeth.
At one time, for the treatment of latent forms of
caries, the technique of "silicone template" was proposed [2]. It is extremely simple, however, it allows the
doctor not only to save the time required for modeling
the restoration, but also minimizes the occlusal-articulatory correction, since the previously obtained impression accurately reproduces the occlusal surface of the
tooth before preparation.
Undoubtedly, the possibilities of this technique
are very promising, but it is necessary to assess its clinical effectiveness, ergonomics and, as a result, consistency for further implementation in widespread dental practice.
Objective of the study: to evaluate the clinical effectiveness of restoration using a silicone template of
the relief of the occlusal surface of the tooth.
Materials and methods: The study was carried out
at the Department of Therapeutic Dentistry, Volgograd
State Medical University. A group was examined, consisting of 70 people (48 women and 22 men) aged 33 to
58 years (average age was 44 ± 0.76 years). A total of
96 teeth were filled using the silicone template technique: 68 molars and 28 premolars.
For an objective assessment of the prosthetic consistency of the restoration of the chewing teeth, the
technique of obtaining occlusionograms from the base
wax was used. Occlusionograms were obtained before
preparation of the tooth (to register the characteristic
sites of closure and natural occlusal-articulation relationships of antagonistic teeth) and after filling. The
first wax impression was examined for the presence of
perforations, that is, supra-contacts, upon detection of
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which they were marked and selectively ground in order to achieve the correct relationship, after which the
contacts of the antagonists were again studied using an
occlusionogram. This was followed by the stage of
making a silicone template.
Technique for making a silicone template
(key):
In order to make the key, we used Zetaplus silicone impression material, which belongs to C-silicones. The base layer was mixed with a jelly-like catalyst in an adequate volume (according to the instructions), the resulting mass was fitted to the desired tooth
with the capture of the adjacent teeth on the left and
right, the vestibular and oral edges of the impression
were brought to the equator of the teeth, if necessary,
the edges of the impression were re-formed with a spatula. Further, the material was vulcanized. After that, the
template was removed from the dentition, washed and
examined for defects and pores.
The inclusion of several teeth in the impression is
dictated by the need to ensure the most precise contact
of the template with the tooth surface, since the more
asymmetric points of contact, the more accurate the future restoration will be. However, the number of such
contacts should not be too large, since this can make it
difficult to remove the key from the oral cavity and
cause deformation of the unpolymerized filling material. The location of the edges of the template above the
equator (especially in teeth with a pronounced anatomical shape) is also the prevention of silicone retention at
the time of its removal. The conditions described above
provide the template with the only possible route of introduction and removal, which eliminates the error in
its adjustment.
In the obtained silicone wrench, a boron made special outlet channels through which excess material
could come out without dripping onto the surface of the
teeth. It is advisable to place the canals in such a way
that they do not coincide with the projection of the restored part of the occlusal surface and do not affect the
quality of the relief displayed by the template.
This was followed by etching the enamel, applying and polymerizing the adhesive system. Then Filtek
Z550 material was introduced into the cavity.
The last layer of material introduced into the cavity was formed with a silicone key, and after photopolymerization, the filling was evaluated from the point of
view of prosthetic consistency. For this purpose, in addition to copying paper, a new occlusogram was used,
made after the tooth was filled. Further, the occlusionograms were compared. If on the second wax was
pressed (perforated), and on the first - such a situation
was not observed, this indicated the appearance of a supracontact, which did not exist before. In this case, a
part of the restoration in the perforated area was marked
with a chemical pencil and, under the control of carbon
paper, was ground off. If necessary, the procedure was
repeated until the optimal closure of the antagonist
teeth was restored and the patient felt comfortable in
this area.
Results and discussion. After the placement of fillings in 56 (80%) patients (78 teeth (81.3%)), no further
correction for bite was required: a three- and four-point
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contact was obtained in the molars, and two-point contact in the premolars. The patient's feelings were consistent with those before preparation and were characterized as comfortable.
In 14 (20%) patients (18 teeth (18.7%)), occlusalarticulatory correction was required, since there was an
overestimation of the bite in the area of these teeth (as
evidenced by wax perforation on the occlusionogram in
this area). This could be due to incomplete fitting of the
template, or to excessive overlapping of the filling material. After the correction, it was possible to obtain the
correct relationship between the pairs of antagonists
until the patient felt comfortable. This was followed by
the final processing of the fillings: grinding and polishing.
Conclusions: The technique described above
turned out to be very effective: out of 96 teeth filled
with it, 78 (81.3%) did not need further correction;
however, in 14 patients there was an overestimation of
the bite height in the area of the filled teeth, i.e. in
18.7%, occlusal-articulatory correction was necessary.
To obtain the most effective results, it is necessary to
follow all the steps and recommendations of the described technique, pay special attention to both the
manufacture of the silicone template and its fitting.
The introduction into wide clinical practice of the
technique of a silicone template for dental restoration
will not only save doctors time (spent on surface modeling, as well as bite correction), but also prevent possible complications. This method allows you to restore
the correct occlusal-articulation relationship, which is
very important, especially in case of periodontal diseases. The key manufacturing technology is extremely
simple and does not involve any complex manipulations, however, it allows you to increase the ergonomic
performance at the dental appointment.
References
1. Алешина Н.Ф., Попова А.Н., Питерская
Н.В., Крайнов С.В., Чаплиева Е.М. Эффективность
использования виниров при реставрации передней
группы зубов // Фундаментальные исследования. 2014. - № 7-5. - С. 890-893.
2. Крайнов С.В., Михальченко В.Ф., Попова
А.Н., Фирсова И.В., Яковлев А.Т., Македонова
Ю.А. Лактатдегидрогеназа и щелочная фосфатаза
как индикаторы деструктивных процессов в пародонте пожилых людей // Проблемы стоматологии. 2018. - Т. 14. - № 2. - С. 35-41.
3. Крайнов С.В., Попова А.Н., Алешина Н.Ф.,
Старикова И.В. Современные подходы к преподаванию стоматологических дисциплин // Информационные технологии в науке нового времени: сборник статей Международной научно-практическойконференции (20 июня 2016 г., г. Курган). В 2 ч.
Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. - С. 160-163.
4. Крайнов С.В., Попова А.Н., Крайнова И.А.,
Попова К.А. Реализация программы художественно-эстетического воспитания студентов, как
стратегия модернизации высшего медицинского
образования в Российской Федерации // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. С. 1007.

28
5. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологии: Практическое руководство. – 2-е изд. – СПб.: Человек, 2004;
6. Хватова В.А. Клиническая гнатология. –
Москва: медицина, 2005;

The scientific heritage No 51 (2020)
7. Шемонаев В.И. Обоснование лечения
больных с дефектами зубов и зубных рядов несъемными протезами с учетом функциональных осей зубов: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Волгоград,
1997.

POSSIBILITY AND PROSPECTS OF PLASMOLIFTING APPLICATION IN
GERONTOSTOMATOLOGY
Popova A.
PhD, assistant professor of the Department for Therapeutic dentistry
Volgograd State Medical University
Krajnov S.
PhD, assistant professor of the Department for Therapeutic dentistry
Volgograd State Medical University
Abstract
Plasmolifting is an extremely relevant method in gerontostomatology, since in elderly age there are many
factors that reduce tissue regenerative processes, aggravate the course of diseases and worsen the prognosis for
complete rehabilitation. This technique is especially promising in periodontics, where it is important to stimulate
bone tissue. It seems that in the future, plasmolifting should become a good addition to the schemes of complex
treatment of elderly patients, which will sooner or later be facilitated by economic factors.
Keywords: plasmolifting, gerontostomatology, elderly age.
Nowadays in the world there is a situation of aging
The technique acquires special relevance in old
of the population: every year the proportion of people and old age in the treatment of periodontal diseases (the
over 60 years old is growing [1, 14]. In the future, this prevalence of which in this group tends to 100%), as
will inevitably lead to serious socio-economic conse- well as diseases of the oral mucosa (lichen planus,
quences, the foundation of which is being laid today [4, chronic recurrent aphthous stomatitis, etc.) [2, 7].
15]. Medicine, in turn, cannot fail to respond to such
The purpose of this procedure is to achieve not just
challenges, since such demographic prospects will af- the removal of inflammation in the periodontium, but
fect the epidemiology of all diseases, including the den- to start the processes of natural restoration of the color,
tal profile [6, 9, 12]. It is no coincidence that gerontol- shape and structure of the gums, to prevent the loss of
ogy is increasingly positioned as the basis for the health bone tissue, stimulating regeneration, which is significare system of the future. Gerontostomatology is no ex- cantly reduced in the elderly.
ception.
Plasmolifting material is autoplasma containing
Elderly age has numerous features (anatomical platelets, hormones, proteins and vitamins in natural
and physiological, clinical, socio-psychological), the concentration. In many respects, the consistency of the
role of "immunoaging" and indicators of general so- procedure is provided by platelets and their growth facmatic polymorbidity, which reduce the regenerative tors (biologically active molecules of polypeptide
abilities of the organism, is also great; all this together origin), secreted by them in violation of the integrity of
dictates the need to revise the existing foundations of tissues, and perceived receptors of damaged cells,
therapy in order to “redirect” it to patients of older age which are activated, which helps to stimulate reparative
groups [1]. In other words, a fundamentally new strat- processes. In other words, the use of platelet-rich
egy for the development of medicine is needed, which plasma accelerates healing several times [6].
can be consistent only in the context of an innovative
Autoplasm is completely safe and biocompatible,
path [6, 11, 13].
it is not antigenic in nature and does not threaten the
Fortunately, modern advances in immunology and patient with infection, since it is obtained from his own
molecular biology open up a wide range of possibilities blood. Platelets containing growth factors are not mufor clinicians [5, 8]. It is no coincidence that today peo- tagens, therefore they are not capable of causing the deple are increasingly talking about personalized medi- velopment of tumors and cancer cells. The latter fact
cine designed for a specific patient and based on sci- opens up broad prospects for the use of this method in
ence-intensive technologies [4]. In this regard, dentistry the treatment of background processes [2].
is rightfully considered one of the most advanced
The platelet-rich plasma membrane is the result of
branches of medicine, constantly reflecting on new dis- the activation of clotting factors, which in turn activate
coveries and developments, both in the field of materi- platelets. In the first 10 minutes, platelets secrete up to
als and drugs, instruments and equipment, and in the 70% of growth factors, while their complete release ocfield of education [3]. Often, dentistry adopts the most curs within an hour, after which platelets continue to
successful technologies from other areas, adapting synthesize additional factors for 8 days. Then the platethem to their specialty [2]. One of these technologies is lets die [3].
plasmolifting, borrowed from cosmetology.
The prospects for the use of plasmolifting in
Plasmolifting is an injection into human tissues of gerontostomatology are wide: flap operations in periohis own platelet-rich plasma in order to stimulate regen- dontology; treatment of pathologies accompanied by a
erative processes in tissues [1, 6].
violation of tissue integrity; cysts, aggressive forms of
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periodontitis; maxillofacial surgery, reconstructive surgery and even implantology [1,6].
In all cases, plasmolifting can speed up the process
of epithelization, osseointegration, shortening the rehabilitation period for elderly patients and improving
prognosis. Histologically, this is manifested by the influence not only on the epithelial, but also on the connective tissue. The growth of a young capillary network
is stimulated, hemodynamics, trophism, metabolism
and oxygenation improve (the latter is extremely important in conditions of involutive processes, accompanied by the accumulation of free radicals and trophic
disorders).
Indications for plasmolifting are: gingivitis, localized periodontitis, generalized periodontitis, alveolitis,
implantation operations, tooth extraction, peri-implantitis, etc. Contraindications: systemic blood diseases
(hemophillia, thrombophilia and other hemorrhagic
diseases), allergic reactions to heparin, malignant neoplasms, acute infectious diseases, endocrine diseases
(diabetes mellitus in decompensated form).
Methodology: initially, a small amount of blood is
taken (on average, from 9 to 36 ml), and then, by centrifugation in a specially designed biotechnological
tube, blood is obtained, divided into three fractions.
These are erythrocytes, plasma and fraction, which is
enriched in platelets and growth factors.
The autoplasma obtained after centrifugation is injected locally: into the damaged areas of the gums - it
is applied to the mucous membrane under the Diplen
film; injections are made under the elements of the lesion of the oral mucosa; in the field of implantation; in
the area of sinus lifting; in place of the socket of the
extracted tooth - as an osteotropic material; in soft tissues in inflammatory processes of the maxillofacial region [4].
The effect of the procedure: elimination of bleeding, reduction of mobility, relief of pain, elimination of
bad breath, acquisition of physiological coloration of
the gums, acceleration of healing of the area of extraction holes, stopping the progression of periodontal diseases, reducing the risk of implant rejection [5].
Conclusion: the plasmolifting technique is extremely relevant in gerontostomatology, since in old
age there are numerous factors that reduce tissue regenerative processes, aggravate the course of diseases and
worsen the prognosis for complete rehabilitation. This
technology is especially promising in periodontics,
where it is important to stimulate bone tissue. It seems
that in the future, plasmolifting should become a good
addition to the schemes of complex treatment of elderly
patients, which will sooner or later be facilitated by
economic factors.
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ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
СЕРЦЯ ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ
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FUNCTIONAL STATE OF THE HEART OF YOUNG PATIENTS
Kukharchuk Kh.
PhD Student of the Department of Family Medicіne and Outpatient Care,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,
Kyiv, Ukraine
Анотація
У даній статті показано аналіз даних літератури та результати власних досліджень щодо структурнофункціонального стану серця пацієнтів молодого віку з субклінічним гіпотиреозом в практиці сімейного
лікаря. Мета дослідження. Проаналізувати та оцінити вплив субклінічного гіпотиреозу на структурнофункціональний стан серця у пацієнтів молодого віку. Матеріали та методи. Комплексно обстежено 124
пацієнта із АІТ. В залежності від тиреоїдної дисфункції, було виділено 2 групи: І група – пацієнти із субклінічним гіпотиреозом, ІІ група – пацієнти в стадії еутиреозу. Результати. У пацієнтів молодого віку
показники ЕхоКГ знаходилися в межах референтних значень. При детальному аналізі даних, встановлено,
що у 5,32% (5 пацієнтів) із СГ граничне значення ТМШП – 1,2 мм. Також, встановлено, що у 19,15% (18
пацієнтів) із СГ граничний рівень ТЗСЛШ - 1,1 мм. Співвідношення Е/А на 18,25% менше у пацієнтів із
СГ у порівнянні з контрольною групою. Висновок. Отримані нами результати дослідження підтверджують
роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря у профілактиці формування кардіоваскулярної патології
в осіб молодого віку з СГ.
Abstract
This article presents the analysis of literature data and the results of our own research on the structural and
functional state of the heart of young patients with subclinical hypothyroidism in the practice of a family doctor.
The aim of the study. Analyze and evaluate the impact of subclinical hypothyroidism on the structural and functional state of the heart in young patients. Materials and methods. 124 patients with AIT were comprehensively
examined. Depending on thyroid dysfunction, 2 groups were identified: in the 1 group patients with subclinical
hypothyroidism, in the 2 group - patients with euthyroidism. Results. Echocardiography indicators in young patients were within the reference values. In a detailed analysis of the data, it was found that in 5.32% (5 patients)
with SCH the limit thickness value of interventricular septum is 1.2 mm. Also, it was found that in 19.15% (18
patients) with SCH the maximum thickness level of posterior wall of the left ventricle is 1.1 mm. The E / A ratio
is 18.25% lower in patients with SCH compared to the control group. Conclusion. The results of our study confirm
the role of a general practitioner - a family doctor in the prevention of cardiovascular pathology in young people
with SCH.
Ключові слова: субклінічний гіпотиреоз, лікар загальної практики-сімейний лікар, діастолічна функція.
Keywords: subclinical hypothyroidism, general practitioner-family doctor, diastolic function.
Актуальність.
На сьогодні існують переконливі докази негативного впливу як маніфестного так і субклінічного
гіпотиреозу (СГ) на структурно-функціональний
стан серця в осіб без кардіальної патології. Доведено, що гіпотиреоз асоціюється з порушеннями
систолічної і діастолічної функції серця [1]. Тому,
значні зміни в структурі серця і її функції можуть

фіксуватися і у пацієнтів з СГ. Ступінь таких змін
корелює із тяжкістю і тривалістю змін функції ЩЗ.
Окрім того, гіпотиреоз характеризується зниженням серцевого викиду за рахунок зменшення частоти серцевих скорочень (далі – ЧСС) та ударного
об’єму (далі – УО). Систолічна та діастолічна функція знижені як під час фізичного навантаження так
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і у стані спокою, що в свою чергу, погіршує якість
життя пацієнтів [2, 3].
Результати досліджень вітчизняних авторів
свідчать, що при первинному гіпотиреозі порушення систолічної функції міокарду виникає пізніше, на відміну від діастолічної. Також, встановлено, що по мірі посилення дисфункції ЩЗ відмічається прогресування дисфункції міокарда [2].
Існують і інші погляди, які описують зворотню дилятаційну кардіоміопатію при гіпотиреозі. При дослідженні еутиреозу спостерігалося збільшення
експресії гену αMHC і βMHC на користь першого,
що в свою чергу призводить до покращення серцевої функції та зворотності кардіоміопатії [2].
У той же час, у дослідженні Ніконорової І.В,
Козирьова О.А. (2018) було продемонстровано статистично значущий зв'язок між тиреоїдною функцією і ліпідним спектром і ліпідним спектром і діастолічною функцією [4].
Сьогодні існують переконливі докази, що діастолічна дисфункція є свідченням уже розвиненого
ушкодження міокарду, а її виявлення в молодих
осіб без кардіологічного анамнезу, не виключає початкове ушкодження серця на фоні мінімальної тиреоїдної недостатності [1, 5, 6].
Мета. Проаналізувати та оцінити вплив субклінічного гіпотиреозу на структурно-функціональний стан серця у пацієнтів молодого віку.
Матеріали та методи:
Дослідження проводилося на базі консультативно-діагностичного віддіення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України». В дослідження було включено пацієнтів віком 25-44 роки із підтвердженим
документально АІТ. У дослідження не включали
пацієнтів із документально підтвердженою супутньою патологією. Усі особи, які були включені у
дослідження, репрезентативні за віком та статтю та
були обстежені за визначеною, програмою.
Обстежено 124 пацієнта із АІТ. В залежності
від тиреоїдної дисфункції, було виділено 2 групи: І
група – 94 пацієнта: 17 (18,09%) чоловіків та 77
(81,91%) жінок із субклінічним гіпотиреозом, ІІ
група – 30 пацієнтів: 7 (23,33%) чоловіків та 23
(76,67%) жінки у стадії еутиреозу. Контрольну
групу складали 30 практично здорових осіб: 8
(26,67%) чоловіків та 22 (73,33%) жінки. Середній
вік пацієнтів із СГ становив 31,86±4,2 роки, у пацієнтів у стадії еутиреозу - 32,47±4,51 років та
33,2±3,47 роки у групі контролю.
Середній рівень ТТГ у пацієнтів із СГ становив
7,62±0,91 µІU/MI, у пацієнтів у стадії еутиреозу -
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2,32±1,22 µІU/MI та 1,83±1,11 µІU/MI у групі контролю.
Комплексна оцінка функціонального стану ЩЗ
включала кількісне визначення в сироватці крові
методом твердофазного імуноферментного аналізу
концентрації ТТГ з використанням набору реагентів «ТТГ-ІФА», Т4віл за допомогою реагентів
«вілТ4-ІФА» та кількісного визначення концентрації аутоантитіл до ТПО (АТ-ТПО) за допомогою реагентів «АТ-ТПО-ІФА».
Ехокардіографічне (ЕхоКГ) дослідження серця
виконували на апараті «Toshiba XG» датчиком з частотою 2,5 МГц у М-модальному і двомірному режимах у стандартних позиціях відповідно до рекомендацій Американського кардіологічного товариства. Визначали розмір висхідної аорти на рівні її
клапанів, передньо-задній розмір лівого передсердя
(ЛП), товщину міжшлуночкової перетинки
(ТМШП) та задньої стінки (ТЗС) лівого шлуночка
(ЛШ) у кінці діастоли, кінцево-систолічний (КСР)
та кінцево-діастолічний (КДР) розміри лівого шлуночка (ЛШ) і фракцію викиду (ФВ) ЛШ.
Діастолічну функцію ЛШ оцінювали по максимальній швидкості раннього (Е) та пізнього (А) наповнення ЛШ та їх співвідношення (Е/А).
Проведення ЕхоКГ та визначення показників
здійснювались згідно з уніфікованими методиками,
які викладені в довіднику «Клінічна ехокардіографія» під редакцією Н. Шиллера, М. Осипова, 2005 р та у книзі «Настанови з клінічної ехокардіографії», під редакцією В. М. Коваленко, М.
М. Долженко та С. В. Поташов, 2018р. [7].
Статистична обробка результатів проводилася
за допомогою пакету програм Statistic 6.0 for
Windows. Дані представлені у вигляді середнього
значення та стандартного відхилення (М±m). Перевірка гіпотез про розходження в групах кількісних показників із ненормальним розподіленням
значень проводилась за допомогою критерію Краскела-Уоліса. Cилу зв’язку між двома змінними
визначали за допомогою лінійної кореляцій Пірсона.
Результати:
Відомо, що дисфункція ЩЗ має вплив на кардіоваскулярну систему. Таким чином, в залежності
від тиреоїдного статусу усім пацієнтам було проведено ЕхоКГ з метою оцінки структурно-функціональних змін серця.
У таблиці 1 наведено отримані дані щодо систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка.
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Таблиця 1
Характеристика структурно-функціонального стану серця у досліджуваних групах
Показники
Контрольна група
m
СГ
m
ЕУ
m
(n = 30)
(n = 94)
(n = 30)
ТМШП, см
0,75 [0,9; 06]
0,09
1,01* [1,2; 0,8]
0,10
0,75 [1,0; 0,6]
0,12
ТЗСЛШ, см
0,72 [0,9; 0,6]
0,08
0,96* [1,1; 0,7]
0,11
0,73 [1,0; 0,6]
0,12
КДР, см
4,23 [5,2; 3,2]
0,65
5,22 [5,6; 4,0]
0,29
4,48 [5,4; 3,6]
0,6
КСР, см
3,06 [3,9; 2,5]
0,37
3,4 [3,9; 2,5]
0,31
3,18 [3,8; 2,3]
0,39
КДО, мл
105,87 [139,0; 74,0] 20,75 117,39 [149,0; 62,0] 16,76
98,7 [139,0; 68,0]
21,21
КСО, мл
45,83 [63,0; 26]
9,92
45,59 [67,04; 21,0]
12,56
46,03 [63,0; 25,0]
11,31
ММЛШ, г
157,28 [198,0; 132,0] 14,33 186,53 [268,0; 127,0] 26,24 179,2 [224,0; 159,0] 18,33
ФВ, %
64,9 [71,0; 59,0]
3,57
62,5 [75,0; 53,0]
4,9
63,2 [70,0; 57,0]
3,9
Пік Е
97,3 [128,0; 76,0]
11,03
96,1 [112,0; 76,0]
8,65
92,17 [112,0; 69]
9,85
Пік А
70,83 [94,0; 52,0]
8,61
85,24 [109,0; 69,0]
9,04
75,7 [97,0; 56,0]
8,69
Е/А
1,37 [1,58; 1,2]
0,09
1,12* [1,3; 1,02]
0,06
1,21 [1,3; 1,15]
0,04
Примітка: р – достовірність відмінностей проводилась за допомогою критерію Краскела-Уоліса: * - різниця достовірна при р˂0,05.
СГ – субклінічний гіпотиреоз; ЕУ – еутиреоз
При аналізі результатів ЕхоКГ у пацієнтів із
СГ було встановлено, що у 5,32% (5 пацієнтів: 2 чоловіків та 3 жінок) має граничне значення ТМШП –

1,2 мм. на рис. 1 продемонстровано показники
ТМШП у пацієнтів із СГ.
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Рис. 1. Показники ТМШП у пацієнтів із СГ
Таким чином, нами не було встановлено перевищення норми ТМШП у жодній із досліджуваних
груп. Але, проводячи аналіз, встановлено, що у
пацієнтів із СГ ТМШП більша на 34,67%, ніж у
пацієнтів в стадії еутиреозу та у контрольній групі.

Аналізуючи дані ЕхоКГ, встановлено, що у
19,15% (18 пацієнтів: 6 чоловіків та 12 жінок)
пацієнтів із СГ граничний рівень ТЗСЛШ – 1,1 мм.
На рис. 2 представлено показники ТЗСЛШ у
пацієнтів із СГ.
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Рис. 2. Показники ТЗСЛШ у пацієнтів із СГ.
Встановлено, що ТЗСЛШ на 31,5% більша у
пацієнтів із СГ, на відміну пацієнтів в стадії еутиреозу та на 33,3% - між пацієнтами із СГ та контрольною групою.
Також слід відмітити, що у 4,26% (4
пацієнтів:1 чоловіка та 3 жінок) виявлено граничний рівень нормативного значення як ТМШП так і
ТЗСЛШ.

ММЛШ на 4,1% більша у пацієнтів із СГ, ніж
у пацієнтів в стадії еутиреозу та на 18,6% більша у
порівнянні з контрольною групою.
Нами проведено, гендерне порівняння показників структурно-функціонального стану серця у
пацієнтів із СГ.
В табл. 2 представлено загальну характеристику структурно-функціонального стану серця у
чоловіків та жінок І групи.

Таблиця 2
Гендерна характеристика показників ЕхоКГ у пацієнтів із СГ
Показники
Чоловіки (n = 17)
m
Жінки (n = 77)
m
ТМШП, см
1,01 [1,2; 0,8]
0,10
0,75 [1,0; 0,6]*
0,12
ТЗСЛШ, см
0,96 [1,1; 0,7]
0,11
0,73 [1,0; 0,6]*
0,12
КДР, см
5,22 [5,6; 4,0]
0,29
4,48 [5,4; 3,6]
0,6
КСР, см
3,4 [3,9; 2,5]
0,31
3,18 [3,8; 2,3]
0,39
КДО, мл
117,39 [149,0; 62,0]
16,76
98,7 [139,0; 68,0]
21,21
КСО, мл
45,59 [67,04; 21,0]
12,56
46,03 [63,0; 25,0]
11,31
ММЛШ, г
186,53 [268,0; 127,0]
26,24
179,2 [224,0; 159,0]
18,33
ФВ, %
62,5 [75,0; 53,0]
4,9
63,2 [70,0; 57,0]
3,9
Пік Е
96,1 [112,0; 76,0]
8,65
92,17 [112,0; 69]
9,85
Пік А
85,24 [109,0; 69,0]
9,04
75,7 [97,0; 56,0]
8,69
Е/А
1,12 [1,3; 1,02]
0,06
1,21 [1,3; 1,15]*
0,04
Примітка: р – достовірність відмінностей проводилась за допомогою критерію Краскела-Уоліса: * - різниця достовірна при р<0,05.
При проведенні гендерного порівняння отриманих результатів пацієнтів із СГ, було встановлено, що ТМШП у чоловіків на 25,7% більша

порівняно із відповідними показниками жінок даної групи. Також, встановлено, що ТЗСЛШ на
23,95% більша у чоловіків даної групи, на відміну
від жінок (рис. 3).
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Рис.3. Гендерна характеристика показників ЕхоКГ у пацієнтів з СГ
Важливо відмітити, що зазначені вище результати можна пояснити характерною особливістю
впливу підвищеного рівня ТТГ на зміни енергетичної ефективністі серцевого м’яза та із подальшим
порушенням кровопостачання міокарда.

При проведенні гендерного порівняння показників структурно-функціонального стану серця у
пацієнтів у стадії еутиреозу різниці показників не
встановлено (р>0,05) (табл. 3).

Таблиця 3
Гендерна характеристика показників ЕхоКГ у пацієнтів у стадії еутиреозу
Показники
Чоловіки (n = 7)
m
Жінки (n = 23)
m
ТМШП, см
0,74 [1,0; 0,7]
0,13
0,76 [1,0; 0,6]
0,13
ТЗСЛШ, см
0,7 [0,9; 0,6]
0,1
0,74 [1,0; 0,6]
0,12
КДР, см
4,53 [5,4; 3,9]
0,58
4,47 [5,3; 3,6]
0,62
КСР, см
3,3 [3,7; 2,9]
0,38
3,14 [3,8; 2,3]
0,4
КДО, мл
115,71 [125,0; 83,0]
18,85
98,52 [132,0; 68,0]
19,38
КСО, мл
52,57 [59,0; 43,0]
6,08
44,04 [63,0; 25,0]
11,86
ММЛШ, г
181,57 [218,0; 166,0]
18,26
178,48 [224,0; 159,0]
18,7
ФВ, %
61,57 [69,0; 57,0]
4,31
63,7 [70,0; 57,0]
3,83
Пік Е
88,14 [96,0; 79,0]
6,44
93,39 [112,0; 69,0]
10,48
Пік А
72,57 [79,0; 67,0]
5,03
76,65 [97,0; 56,0]
9,4
Е/А
1,21 [1,24; 1,2]
0,02
1,22 [1,3; 1,15]
0,05
Примітка: р – достовірність відмінностей проводилась за допомогою критерію Краскела-Уоліса: * - різниця достовірна при р˂0,05.
При аналізі діастолічної дисфункції, встанов- віку, залишається актуальною та потребує подальлено, що співвідношення Е/А на 18,25% менше у шого і всебічного вивичення.
пацієнтів із СГ у порівнянні з контрольною групою.
Висновки:
Окрім того, у пацієнтів із СГ встановлено зво1. У пацієнтів із СГ граничне значення
ротньо-позитивний кореляційний зв'язок (r= - 0,6) ТМШП – 1,2 мм було встановлено у 5,32% пацієнміж рівнем ТТГ та Е\А.
тів і у 19,15% ТЗСЛШ становила 1,1 мм.
Окрім того, пік А на 11,2% вищий у чоловіків,
2. При аналізі діастолічної дисфункції, встаніж у жінок, а співвідношення Е/А на 7,44% вище у новлено зворотньо-позитивний кореляційний зв'яжінок, ніж у чоловіків. Це свідчить, що рівень ТТГ зок (r= - 0,6) між рівнем ТТГ та Е\А.
може впливати на структурно-функціональний
3. Проведення ЕхоКГ дозволить виявити
стан серця і в більшій мірі проявляється у чоловіків. ознаки ранніх змін систолічної і діастолічної дисОтримані нами результати дослідження засвід- функції лівого шлуночка у пацієнтів молодогов
чили відсутність переходу за граничний рівень нор- віку, що в свою чергу, дозволить лікарю ЗПСМ промативного значення у пацієнтів даної вікової групи. вести своєчасну профілактику кардіоваскулярних
Але, чітко прослідковується роль СГ у розвитку, з змін у даної вікової категорії пацієнтів із СГ.
можливим подальшим прогресуванням, струкФінансування. Дослідження частково показує
турно-функціональних змін серця.
результати виконання запланованої дисертаційної
Отже, дане спостереження підтверджує роль роботи на здобуття наукового ступеня кандидата
СГ у формуванні структурно-функціональних змін медичних наук «Клініко-епідеміологічні особливосерця.
сті кардіоваскулярної патології осіб молодого віку
Таким чином, роль СГ у розвитку кардіоваску- з субклінічним гіпотиреозом» аспіранта кафедри сілярної патології, особливо у пацієнтів молодого
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Аннотация
Цель: улучшение результатов хирургического лечения острой спаечной кишечной непроходимости в
сравнительном аспекте.
Материалы и методы. В статье проанализированы непосредственных результатов оперативного лечения 160 пациентов с острой спаечной кишечной непроходимости. В обследованию были подвергнуты
мужчин 71(44,4%) и женщин 89(55,6%), возрасте от 20 до 86 лет. Различия тактики оперативного лечения
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острой спаечной кишечной непроходимости заключались: 92 (57,5%) пациентам выполнено лапароскопических оперативных вмешательств, 49 (30,6%) пациентам лапароскопически ассистированных и
59(36,9%)пациентам открытых методов хирургического лечения. Результаты. Сравнительный анализ
непосредственных результатов оперативного лечения лапароскопических и лапараскопически ассистиванных методов лечения пациентов острой спаечной кишечной непроходимости показывают сопоставимые
результаты по большинству показателей послеоперационного периода, по частоте и тяжести осложнений.
Обе методики обладает очевидными преимуществами над открытым методом оперативного лечения
острой спаечной кишечной непроходимости. Показатели осложнений в первой группе 5(5,4%) во второй
5(10,2%) и третьей группе 14(23,7%). При сравнении статистически значимые различие ( Р=0,001) было
выявлено между 1-й, 2-й группами и 2-й, 3-й группами. Между 1-й и 2-й группами различий не выявлено
(Р=0,147). Заключение. Видиоэндоскопические методы лечения острой спаечной кишечной непроходимости может являться хорошей альтернативой открытому методу хирургическому вмешательству.
Выводы. Хирургическое вмешательство при острой кишечной непроходимости из открытого доступа
связано риском развития адгезивного процесса в ближайшем и отдаленном периоде. Определения распространенности адгезивного процесса до операции необходим использование комплексной диагностической
программы для прогнозирования метода лечения острой спаечной кишечной непроходимости. Оперативное лечения острой спаечной кишечной непроходимости I и II степени спаечного процесса необходимо
широко использовать видеоэндоскопические технологии для адгезиолизиса.
Abstract
Objecting: improving the results of surgical treatment for acute adhesive intestinal obstruction with comparative evaluation.
Materials and methods. The article provides data from the analysis performed in terms of direct results of
surgical treatment in 160 patients presenting with acute adhesive intestinal obstruction. The study group included
males (71, 44.4 %) and females (89, 55.6 %) aged from 20 to 86 years old. The differences in the tactics of surgical
treatment for acute adhesive intestinal obstruction were the following: 92 (57.5 %) patients underwent laparoscopic
surgical interventions, 49 (30.6 %) patients underwent laparoscopy assisted interventions and 59 (36.9 %) patients
were operated using open access methods of surgical treatment. Results. The comparative analysis of direct results
of surgical treatment for laparoscopic and laparoscopy assisted treatment methods in patients with acute adhesive
intestinal obstruction show comparable results by the majority of the parameters evaluated during the postoperative
time period, as well by the rates and severity of complications. Both methods show evident benefits comparing to
the open access method of surgical treatment for cases of acute adhesive intestinal obstruction. Complication rates
were the following: in the first group – 5 (5.4 %), in the second one – 5 (10.2 %) and in the third one – 14 (23.7 %).
Upon comparison performed, statistically significant differences (Р = 0.001) were demonstrated between groups
1 and 2 comparing to groups 2 and 3. No differences were found between groups 1 and 2 (Р = 0.147). Conclusion.
Video-endoscopic methods of treatment for cases of acute adhesive intestinal obstruction can be used as a good
alternative option to open-access method of surgical intervention.
Conclusions. Surgical intervention in case of acute intestinal obstruction with using open-access methods is
associated by the risk of developing adhesions in early and remote time periods. When determining the adhesion
extent before surgery, it is necessary to use complex diagnostical programs for defining the treatment method for
acute adhesive intestinal obstruction. Surgical therapy of acute adhesive intestinal obstruction severity degrees I
and II must extensively include video-endoscopic technologies for performing adhesiolysis.
Ключевые слова: лапароскопический, лапароскопически ассистированный адгезиолизис, острая
спаечная кишечная непроходимость, лапаротомия, спаечный процесс, адгезия.
Keywords: laparoscopic, laparoscopy assisted adhesiolysis, acute adhesive intestinal obstruction, laparotomy, adhesion process, adhesion.
Введение. Послеоперационная адгезия развиваются 50-70% абдоминальных операции [1,2]. В
основном адгезия развиваются вследствие неполного лизиса остатков фибрина и клеточных экссудатов, возникающих их при повреждении брюшины [2,3]. Развитие послеоперационные спаечного процесса это результат повреждения
брюшины гибели клеток и остатков крови, что приводит к отложению фибрина [3]. Оперативное вмешательство не снижает послеоперационные адгезионные образования носят существенные коррективы в сложившейся ситуации, но не полностью
предотвращают возникновение спаек. Применяемые фармакологические препараты все еще находятся на экспериментальной стадии [4]. Предпочтительно все средства для профилактики спаечной кишечной непроходимости должно быть простым в

использовании и проявлять свое действие только
локально без вреда для пациента. В последние годы
отмечается рост числа публикации по метотам видиолапароскопической технологии [5,3]. Лапароскопический адгезиолизис менее травматичен, чем
открытая операция, позволяет активизировать пациентов 1-2 сутки после операции отмечают зарубежные и отечественные исследователи [5,6].
Миниинвазивная хирургическая тактика имеет
решающее значение для минимизации образования
спаечного процесса в брюшной полости. Для профилактики адгезии необходимо, поддержание гемостаза, минимальную обработку органов брюшной полости, предотвращение высыхания и прижигание, а также предотвращение введения
инородного материала [5].
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В большинстве абдоминальных процедур лапароскопический подход связан со значительно более низкой частотой послеоперационных перитониальных спаек [6]. В отличие от этого, некоторые исследования не показали разницы между обоими
хирургическими подходами [8.4].
Сторонники лапароскопической хирургии
приводят много потенциальных преимуществ лапароскопии, которые могут свести к минимуму образования спаек после операции [10,11].
При
лапароскопическом
вмешательстве
меньше травм тканей, меньше кровотечения, возможность просмотра всей брюшной полости, позволяет визуализировать воспалительную патологию, утверждают сторонники мини-инвазивной хирургии [12,5,6].
Снижение адгезии может добиться по мере
необходимости, использование электрокоагуляции,
ретракторов, обеспечение тщательного гемостаза,
избежание высыхания и предотвращение использования перегретых ирригационных жидкостей
[10,5]. В настоящее время не существует общепризнанные показания и противопоказания к лапароскопическому вмешательству при острой спаечной
кишечной непроходимости [1,9]. Однако возможность снизить риск развития спаечной кишечной
непроходимости с изучением в сравнительном аспекте вызывает интерес.
Цель исследования. Улучшение результатов
хирургического лечения острой спаечной кишечной непроходимости в сравнительном аспекте.
Материалы и методы исследования.
Клинические исследования провели сравнительное изучение результатов спаечной кишечной
непроходимости у 160 пациентов оперированных
лапароскопическим, лапароскопически ассистированным и традиционным хирургическим путем. В
клинике кафедры хирургии ФПК и ППС с ??? Всего
у 71 (44.4%) мужчин в возрасте от 20 до 86 лет и 89
(55.6%) женщин в возрасте от 21 до 86 лет. Впервые
по поводу ОСКН в клинику поступили– 26,8% пациентов, повторно – 24,8% и у 48.4% пациентов в
анамнезе имелось от 1 до 6 госпитализаций. Первичной причиной острой спаечной кишечной непроходимости в 78,8% случаев были оперативное
вмешательство хирургических пациентов, и в
21,2% первично оперированных гинекологических
пациенток. Хирургическое вмешательство было
выполнено 160 пациентам с острой спаечной кишечной непроходимостью. Из них 52 (32,5%) – выполнен лапароскопический адгезиолизис, 49
(30,6%) – лапароскопически ассистированный адгезиолизис, 59 (36.9%) – традиционное оперативное
лечение. Для подтверждения диагноза всем пациентам выполняли рентгенологические, УЗИ, КТ и
МРТ исследования. Лабораторные исследования
проводили по существующим стандартам. Проблемой лапароскопии при операции является определение точки ввода 1-го троакара. Нами применено
зонирование передней брюшной стенки по отношению к локализации послеоперационного рубца с
разделением на три зоны: зона удаленности 1-го порядка – зона, прилегающая к зонам удаленности
парарубцовой зоны; зона удаленности 2-го порядка-зона, прилегающая к зонам 1-го порядка.
Предлагаемая методика позволяет изучить частоту
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спаечного процесса в брюшной полости. Частота
случаев висцеропариетальных спаечного процесса
в парарубцовой области составила 81.3%=19.8%
(51/63), p=0.02; в зоне удаленности 1-го порядка –
32.4+23.6% (20/62), p=0.02, в зоне удаленности 2-го
порядка – 5.1+4.8% (4/63), p=0,05. Зондовая декомпрессия ЖКТ проводилась по показаниям.
Критерием исключения для оперативного вмешательства были пациенты с наличием распространенного перитонита, гангрены кишки, гигантская
послеоперационная вентральная грыжа с ОСКН,
сердечно-легочная недостаточность. Все оперативные вмешательства были выполнены по 1-3-й стадии, а 4-я стадия в исследование не была включена.
Всем оперированным пациентам, в послеоперационном периоде проведен стандартный комплекс лечения. Отдаленные результаты лечения
изучены через 2 года после операции по опроснику
SF36 методом анкетирования.
У всех пациентов было получено письменное
информированное согласие. Было разрешение на
проведение исследования Этического комитета Дагестанского государственного медицинского университета.
Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием программного
обеспечения SPSS (версия 21.0 для Windows). Анализ статистической значимости различий между
тремя группами, определяли при помощи критерия
Крускала-Уоллиса. Данные были проанализированы на статистическую значимость с использованием t-критерия Стьюдента и критерия х-квадрат:
р-значения. Результаты считали достоверно различными при уровне значимости (р < 0,05).
Результаты исследования. При поступлении
в клинику у всех 160 пациентов обзорных рентгенографии брюшной полости, а диагноз был подтвержден у 139 (86,9%) обследованных пациентов.
УЗИ исследование было наиболее информативным
у 149 (93,1%). КТ с контрастированием для верификации острой спаечной кишечной непроходимости
проведен у 31(19,3%), что обладало наибольшей
чувствительностью (98%). Какая методика позволяет не только определить форму кишечной непроходимости, но и дифференцировать. Результаты
44х исследования нами изучены сравнении трех
группах у пациентов. Адгезиолизис лапароскопически ассестированной по сравнению с традицонным оперативным вмешательством характеризуются с минимальными интраоперационными
осложнениями при малой продолжительности оперативного вмешательства. Продолжительность
оперативного вмешательства лапароскопическим
способом составил 88,9±20,2 мин, ЛАА составила
91,1±5,9 мин, и традиционное оперативное вмешательство 98,9±18,7 мин. Средняя продолжительность пареза кишечника после лапароскопических
операций составила 2,5 суток, а лапароскопически
ассистированных операций 2,8 суток, а после традиционных оперативных вмешательств – 3,7 суток
(р <0,05). При спаечном процессе брюшной полости I и II степени средняя продолжительность операции и время пареза кишечника после лапароскопически ассистированных операций было меньше,
чем при лапароскопических операций (р <0,05). Лабораторные показатели после лапароскопической
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операции были следующие: ЛИИ 1.01+0.04
расч.ед.,содержания сывороточного миоглобулина
110,12+12,2 нг/мл, концентрация СМП в плазме
крови 0.99-0,2 г/л , эти же показатели ЛАА
1.12+0.013 расч.ед., миоглобулина 145,8+4.017
нг/мл, СМП 1,85-2.12 г/л,а для традиционного оперативного вмешательства ЛИИ 2.04+0.23 расч.ед.,
миоглобулина 189.8+12.7 нг/мг, СМП 2.28+0.28 г/л.
Анализ результатов оперированных пациентов
убедительно доказал, что лапароскопический и лапораскопически ассистированные оперативные
вмешательства в сравнении с традиционным методом имеют малотравматичность и положительно
отражаются в послеоперационном периоде. Средняя продолжительность послеоперационного обезболивания при ЛАА в условиях спаечного процесса, II степени составила 3 суток, а при лапароскопическом оперативном вмешательстве 3,4 суток
и традиционном вмешательстве более 5 суток (р <
0,001).
Выявлена прямая взаимосвязь продолжительности лапароскопических и лапароскопически ассистированных операций от распространенности
спаечного процесса брюшной полости (р = 0, 005),
в отличие от традиционных оперативных вмешательств, при которых такая взаимосвязь не прослеживалась (р = 0,078).
Послеоперационном периоде и ЛАА операций
пациенты самостоятельно начали ходить на 1-2-е
сутки. Появление стула первой и второй группе отмечено в сроки 2,6±0,8 суток после операции, а традиционном оперативном вмешательстве – 4,6±0,7
суток.
Послеоперационный период в первой группе
сроки пребывания пациентов в отделениях реанимаций сократилось на 1,9±0,7 суток, во второй
группе после ЛАА на 1,7±0,8 суток, а третьей
группе срок пребывание пациентов в отделении реанимации составил 2,5±0,9 суток. Послеоперационное пребывание первой группе в клинике составил
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7,8±1,6 суток, при ЛАА – 7,9±1,7 суток и третьей
группе оперированных пациентов до – 14,4±0,8 суток. Через год после операции из 88 доступных респондентов во всех группах результаты были расценены как отличные и хорошие – у 4 (54,5%), удовлетворительные
–
у
29
(33%)
и
неудовлетворительные – у 11 (12,5%). После операции в первой группе отличные и хорошие результаты были отмечены у 30 (32,6%), а после ЛАА – 15
(30,6%) пациентов (р < 0,05). После традиционных
оперативных вмешательств отличных и хороших
результатов только у 10 (16,9%) пациентов.
Лапароскопических оперативных вмешательств в отдаленном периоде результаты лечения
были расценены как неудовлетворительные – у 6
(6,5%), у оперированных лапароскопически ассистированных пациентов – у 7 (14,3%). После традиционных операций неудовлетворительные результаты отмечены – у 14 (23,7%) пациентов (р <0,05).
Использование современных возможностей
лапароскопических, лапароскопически ассистированных оперативных вмешательств позволило значительно снизить возможность возникновения послеоперационных осложнений. Как видно из таблицы, общее количество послеоперационных
осложнений 15%.
Послеоперационные осложнения 1-й группы –
5,4%, 2-й группы – 10,2% и 3-й группы – 23,1%
представлены в таблице.
Анализ 1-й, 2-й и 3-й группы показывает, что
лапароскопический и лапароскопически ассистированный оперативной технологии имеет существенные преимущества перед традиционной лапаротомией.
При оперативном вмешательстве лапароскопическим способом у 3-х (3.3%)пациентов пришлось проводить конверсию. Послеоперационная
летальность только у пациентов 3-й группы, что и
составило у 2 (3,4%).

Таблица
Оперативное вмешательство ОСКН и их результаты при острой спаечной кишечной непроходимости.
Способы оперативного вмешательства.
Лапароскопические Лапароскопические ассистиро- Традиционные
Осложнения послеоперационоперации
ванные операции
операции
ного периода.
I группы n = 92
II группы n = 45
III группы n = 59
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Интраоперационная вскрытия
2
2,2
2
4.1
3
5,1
просвета кишки
Инфильтрат брюшной полости
2
2,2
1
2,0
2
3,4
Ранняя спаечная кишечная не1
1,1
–
–
1
1,7
проходимость
Эвентрация
–
–
–
–
2
5,1
Кишечный свищ
–
–
1
2,0
1
1,7
Нагноение послеоперационной
–
–
1
2.0
1
1,7
раны
Послеоперационная вентраль–
–
–
–
2
3,4
ная грыжа
Послеоперационная
леталь–
–
–
–
2
3,4
ность
Итого
5
5,4
5
10,2
14
23,7
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При сравнении статистически значимые различия (p=0.001) было выявлено между 1-й и 3-й группами и 2-й – 3-й группами. Между 1-й и 2-й группами различий не выявлено (p=0,147).
Обсуждение. Отечественные и зарубежные
литературные данные показывают, что пациенты,
после оперативного вмешательства на органах
брюшной полости, имеют высокий риск, обусловленные возможными проявлениями на фоне операций, спаечного процесса брюшной полости [1.2].
Оперативное вмешательство повторным поступлением сопряжены с риском повреждения кишечника
с развитием перитонита и не гарантировано повторному процессу спайкообразования. [6.7] Современные способы профилактики и лечения послеоперационной спаечной кишечной непроходимости разнообразны.
Использование физического барьера могут отделить поврежденную ткань, что может уменьшить
образование адгезии [6, 8].
Уменьшение отложения фибринозных волокон и растворение адгезивных волокон ткани, особенно в течение 3-5 суток после операции уменьшает адгезивный процесс.
Наиболее важными методами предотвращения
адгезии является уменьшение хирургической агрессии, хороший гемостаз и удаление сгустков крови
по ходу операции.
Внедрение лапароскопических и лапароскопически ассистированных операций в практику стал
накапливаться опыт адгезиолизиса при спаечной
кишечной непроходимости [11]. Проведенные
наши исследования показывают, что лапароскопия
позволяет установить локализацию, основную причину и степень спаечного процесса в брюшной полости с оценкой жизнеспособности. [8] Наиболее
часто наблюдаются при лапароскопическом адгезиолизисе повреждение раздутых петел кишки и
внутрибрюшное кровотечение.
При распространенности спаечного процесса
III степени с применением лапароскопического ассистированного адгезиолизиса не было выявлено
преимущество перед традиционными оперативными вмешательствами по продолжительности и
послеоперационных осложнений. [11]
Наши исследования показали по отдаленным
результатам оперативного лечения острой спаечной кишечной непроходимости с использованием
лапароскопически ассистированного метода лучшим, по сравнению с открытым методом.
Применение современной технологии в лечении острой спаечной кишечной непроходимости,
осведомленность приведет к новым исследовательским путям, направленным на малоинвазивной хирургии с применением фармакологических препаратов для профилактики послеоперационных перитоне альных спаек. Отдаленных результатов
изучалось согласно данным опросов у 88 пациентов. Общая оценка 1-й группы показывает достаточно высокий уровень – 81.7%, 2-й группы – 79.8%
и 3-й группы-63.16%. Сравнивая отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с про-
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гнозируемой спаечной кишечной непроходимостью можно констатировать, что применение лапароскопического вмешательства позволило улучшить физическое состояние с 51.4% до 78%; уровень социальной адаптации с 65.1 до 89.9%, а
степень функциональной адаптации с 52.4 до
87.1%. Для ЛАА и традиционного метода лечения
были следующие параметры соответственно: физическое состояние с 48.8 до 72.3%, с 45.9 до 68.7%,
уровень социальной адаптации с 63.8 до 84.9%, с
59.8 до 79.9%, и степень функциональной адаптации с 49.8 до 85.1% и для традиционного метода с
46.9 до 76.8%.
Выводы:
1. Оперативное вмешательство с применением лапароскопической и лапароскопически ассистированной технологии лучше провести I и II степени распространенности спаечного процесса, а
распространенности спаечного процесса III-IV степени лучше провести «открытым» способом.
2. Новые технологии продолжают развиваться и применение видиоэндоскопических методов способствуют минимизации травмы брюшины,
сокращению послеоперационного периода, быстрому восстановлению физической и психологической активности пациентов.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема комплаентности стоматологических больных в школьном возрасте, а
также ее взаимосвязь с состоянием стоматологического здоровья. Проведенное авторами исследование
продемонстрировало высокую эффективность санитарного просвещения как способа нормализации гигиенического состояния полости рта у школьников.
Abstract
The article deals with the problem of compliance of dental patients at school age, as well as its relationship
with the state of dental health. The research carried out by the authors has demonstrated the high efficiency of
health education as a way to normalize the hygienic state of the oral cavity in schoolchildren.
Ключевые слова: комплаентность, стоматологические пациенты детского возраста, санпросвет работа, гигиена полости рта.
Keywords: compliance, dental pediatric patients, health education, oral hygiene.
Одним из наиболее перспективных направлений развития социальной медицины является изучение такого феномена, как комплаентность, что в
переводе с английского означает приверженность
лечению – степень соответствия между поведением
пациента и рекомендациями, полученными от
врача [3, 7, 8].

С развитием медицины вообще и стоматологии в частности особую важность приобретает формирование и поддержание у пациентов привычек,
способствующих профилактике заболеваний, в
центре которой стоит личная (домашняя) гигиена
полости рта и контроль над зубным налетом.
Микробиология внесла большой вклад в изучение зубной бляшки, изменив наши взгляды на
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личную гигиену полости рта, основной целью которой стало предотвращение развития наиболее распространенного стоматологического заболевания у
детей и подростков – кариеса. При лечении ребенка, стоматолог должен не только проводить необходимые манипуляции в полости рта, но также
обучать правильной чистке зубов, рассказывать о
предметах и средствах гигиены, наглядно демонстрируя основные приемы. Важны контролируемая
чистка, позволяющая оценить, насколько пациент
правильно усвоил рекомендации доктора, а также
окрашивание зубного налета (для выявления областей, которые вычищаются недостаточно хорошо).
Иными словами, едва ли не главным этапом в
деятельности детского стоматолога является санитарно-просветительская работа [1, 10]. Причем, в
каждой возрастной группе доктор должен использовать различные психолого-педагогические приемы, взаимодействуя не только с юным пациентом,
но также с его родителями. Многое зависит и от пациента: насколько он обучаем, насколько добросовестен в выполнении рекомендаций своего врача [2,
5, 9, 11].
Младший и средний школьный возраст (от 6 до
12). Чувство ответственности у ребенка возрастает.
К середине этого периода большинство детей в состоянии самостоятельно выполнять основные гигиенические процедуры. Родители могут лишь помогать ребенку очищать труднодоступные места или
вмешиваться в том случае, когда ребенок не хочет
выполнять гигиенические мероприятия. В этот период особенно полезно применение средств для выявления зубного налета. Проблема излишнего проглатывания фторсодержащих средств в указанном
возрасте теряет свою актуальность, т.к. дети уже
умеют сплевывать.
Возраст
от 6 до 9
от 9 до 12
от 12 до 15
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Старшеклассники (подростковый период).
Подростки могут эффективно выполнять гигиенические процедуры, но основная проблема в этом
возрасте – нежелание их проводить. Поэтому особенно важно, чтобы врачи-стоматологи и родители
помогали и направляли подростка в этот трудный
период. Разъяснение общих механизмов образования зубного налета и развития стоматологических
заболеваний, а также их влияния на внешность, повысит мотивацию подростков к выполнению гигиенических мероприятий [1, 4, 6].
Цель исследования: изучить гигиеническое состояние полости рта у школьников в процессе обучения гигиене; оценить эффективность проведенных санитарно-просветительских мероприятий.
Материалы и методы: Оценка гигиенического
состояния полости рта у школьников проводилась
в ходе обследования 93 детей, которые были разделены на 3 возрастные группы (в каждой по 31 человеку): I – от 6 до 9 лет; II – от 9 до 12 лет и III – от
12 до 15 лет.
Для изучения гигиенического состояния полости рта был использован индекс Федорова-Володкиной (1971), имеющий следующую интерпретацию (по уровню гигиены): 1,1-1,5 – хороший; 1,62,0 – удовлетворительный; 2,1-2,5 – неудовлетворительный; 2,6-3,4 – плохой и 3,5-5,0 – очень плохой.
Для оценки гигиенического состояния полости
рта детей различного возраста, а также эффективности обучения чистке зубов, индексы гигиены
(ИГ) наблюдались в динамике, а именно: на момент
первичного посещения –ИГ1 (до обучения гигиене
полости рта, проведения контролируемой чистки,
разъяснений и консультаций по предметам и средствам гигиены) и на момент последнего наблюдения – ИГ2 (табл. 1).
Таблица 1
Динамика средних значений индекса гигиены
ИГ1
ИГ2
2,47±0,21
1,94±0,15
2,25±0,18
1,84±0,13
2,14±0,15
1,85±0,12

Результаты и обсуждение. Состояние гигиены
полости рта у детей первой группы (от 6 до 9 лет)
на момент первичного осмотра: ИГ1 = 2,47 (неудовлетворительный), при последнем посещении –
ИГ2 = 1,94 (удовлетворительный); во второй
группе (от 9 до 12 лет): ИГ1 = 2,25 (неудовлетворительный), ИГ2 = 1,84 (удовлетворительный); и,
наконец, в третьей группе: ИГ1 = 2,14 (неудовлетворительный), ИГ2 = 1,85 (удовлетворительный).
Проведенное выше исследование показывает,
что на момент первичного посещения во всех возрастных группах имело место неудовлетворительное состояние гигиены полости рта, особенно в первой возрастной группе, где ИГ1 составил 2,47, что

может быть связано с ухудшением самоочищения
зубов в период сменного прикуса.
Во II и III возрастных группах значения ИГ1
несколько ниже, поскольку происходит улучшение
мануальных навыков детей. В дальнейшем, в процессе обучения гигиене, консультирования родителей по предметам и средствам гигиены, наблюдалось улучшение показателей ИГ до удовлетворительного уровня.
Также был рассчитан показатель улучшения
состояния гигиены полости рта в процессе обучения, основанный на изменении значений ИГ в процессе наблюдения. Для этого в каждой возрастной
группе находилась разница между ИГ1 и ИГ2 и выражалась в процентах (табл. 2).
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Таблица 2
Улучшение уровня гигиены полости рта (эффективность) в процессе обучения (в %)
Возраст
Эффективность, %
от 6 до 9
21,46%
от 9 до 12
18,22%
от 12 до 15
13,55%

Выводы. В I возрастной группе дети наиболее
обучаемы, растет их самостоятельность, о чем свидетельствует достаточно высокий показатель эффективности санитарно-просветительской работы.
В подростковом же возрасте (III группа), несмотря
на самостоятельность, высокую обучаемость детей
и меньшее значение ИГ1, ожидаемого улучшения
гигиены полости рта (по сравнению со II группой)
не наблюдалось, что связано с психологическими
особенностями этого возрастного периода, нежеланием выполнять рекомендации доктора, т.е. низким
уровнем комплаентности. Последнее говорит о
необходимости дальнейшего обучения гигиене,
проведения «уроков здоровья» в школе. Следует
обратить внимание на привлечение родителей к активному сотрудничеству с врачом-стоматологом, а
также на использование современных технологий
(гаджетов, программного обеспечения), что позволит заинтересовать ребенка, повысив тем самым
показатели комплаентности и эффективности лечения.
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Abstract
High rate, increased requirements for the quality of work, active lifestyle in modern realities negatively impact on the mental and somatic health of a specialist, burnout syndrome (EBS) develops. The study involved 146
office workers. From the total sample, according to the results of the Boyko method, the MBI questionnaire (K.
Maslom and S. Jackson) and neurological examination, 50 people were selected with signs of EBS, who were
divided into 2 groups. The first included 25 people who directly interacted with people, the second - 25 people
who were technical workers, The difference in the severity of the individual phases of EBS in individuals of the
first and second groups was revealed, shows the efficacy and safety of the drug Mexidol® in this syndrome.
Keywords. antioxidants, burnout syndrome, office workers.
In the process of professional activity, critical situations inevitably arise for the subjects of activity,
which cause labor stresses and the manifestation of psychological deformations of the personality [8,9]. This
leads to feelings of energy depletion, increased mental
distance from work, cynical or negative attitudes towards work, and the development of burnout syndrome.
According to the definition of the World Health
Organization, "emotional burnout syndrome" (EBS) is
physical, emotional or motivational exhaustion, characterized by impaired productivity at work, fatigue, insomnia, increased susceptibility to somatic diseases
[5,6].
At present, the problems of occupational stress,
considered in the framework of the EBS, are highlighted in the ICD-10 in "Burnout syndrome" under the
heading Z73.0 (problems associated with difficulties in
managing one's own life) and is not classified as an independent disease.
According to ICD-11, burnout is a syndrome recognized as the result of chronic stress in the workplace
that has not been successfully overcome. It is characterized by a number of signs: a feeling of motivational
or physical exhaustion; increasing mental distance from
professional duties and / or a sense of negativity or even
cynicism in relation to professional duties; decreased
performance and is officially recognized as a disease
[1, 6]. The main manifestations of burnout syndrome
are physical and emotional weakness, depersonalization, self-doubt, painfully critical attitude to the work
performed and its results, and dissatisfaction with the
latter. This can lead to the development of severe depression with pronounced psychosomatic disorders [1,
2].
The mechanism for the formation of the EBS has
several theories: personal character, the impact of the
professional environment, working conditions, constant stressful situations, etc. Psychiatrist G. Freidenberg made a great contribution to the study of EBS,

who in 1974 introduced the concept of “Burnout syndrome”. He used this syndrome to refer to observed
medical personnel who showed signs of exhaustion,
loss of motivation, and decreased responsibility up to
the development of profound cognitive biases [4,7].
Professional activity can lead to the emergence of
psychological barriers, professional fatigue, loss of
skills and abilities, decreased performance. All this applies to many types of professions. But the professional
activity of office workers is associated with regular
communication with other people, emotional empathy
and great responsibility, thereby replete with organizational and socio-psychological stress. A serious factor
is irregular working hours, overtime work (disrupted
work schedule), lack of prospects, limited opportunities, success and achievements. In addition, the conditions of modern life require composure, punctuality,
politeness and constant self-control [2, 3, 7]. Publicity
is also important and excessive openness (social network) forces you to control every step, which leads to
internal instability and emotional irritation. Any negative emotions should receive their expression and discharge, if this does not happen, the emotions and energy
of a person are depleted, that is, EBS is the result of
accumulated tension.
The human psyche works thanks to the integrity of
the neural circuits that ensure the stability of emotional
reactions, when the destructive effect of stress, the
chain breaks, the person loses support. The stages of the
EBS: the first (stress) - manifests itself in the form of
dissatisfaction with oneself, "being caged", anxiety and
depression; the second (resistance) - a state of emptiness in the soul, emotional and moral disorientation, expansion of the sphere of saving emotions, reduction of
professional duties; at the third stage (exhaustion) emotional detachment and detachment from the problems of other people, psychosomatic disorders. In most
cases, patients do not seek help from a doctor, and the
availability of medicines allows them to indiscriminately use antidepressants and tranquilizers on their
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own, which aggravates the EBS process and makes it
difficult to get out of this situation.
The scientific search for ways and methods of protection from the destructive consequences of emotional
stress and EBS in the present time acquires an urgent
practical need.
The aim of the study. To study the effect of antioxidants on the reduction of burnout syndrome in office
workers
Materials and research methods. The study involved office workers (employees of "Agrobank" in Samarkand) aged 25 to 56 years. The work experience
was taken into account (from 5 to 15 years).
At the first stage, the selection of study groups was
carried out, for this, using a routine method applying
questionnaires and tests, a sample was formed for further observation (the total number of interviewed people was 146 persons). EBS was detected using Boyko's
method in “EBS diagnostics” at the first stage, in order
to clarify the factors of stress formation and the EBS
phase (tension, resistance, exhaustion); and also using
the MBI questionnaire (K. Maslom and S. Jackson), according to which the value of the scales is calculated
(reflects the degree of employee satisfaction as a person
and a professional).
At the second stage, in order to identify the level
of emotional burnout, the patients were examined by a
neurologist (clinical and neurological examination
card), some patients underwent neurophysiological examination (EEG). Based on the results of the above
questionnaires and neurological examination, a group
of 50 people (34 men and 16 women) with signs of EBS
and not suffering from other neurological diseases was
formed from the general sample. Group 1 included 25
surveyed who directly interacted with people, group 2
consisted of 25 people who were technical workers.
At the third stage, the patients underwent therapeutic measures (with their consent) using antioxidant
(the medicine Mexidol® (PHARMASOFT, NPK LLC
(Russia)). Mexidol® increases the content of dopamine
in the brain, which is one of the chemical factors of internal reward and serves as an important part of the
brain's "reward system" as it induces feelings of pleasure (or satisfaction). Its anti-stress effect is manifested
in the normalization of post-stress behavior, somatovegetative disorders, restoration of sleep-wakefulness cycles, impaired learning and memory processes,
reduction of dystrophic and morphological changes in
various structures of the brain.
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Also, courses of massage and acupuncture were
carried out, a psychologist was consulted, and the lifestyle was adjusted.
At the last fourth stage, the results of the formative
research were analyzed, the effectiveness of treatment
was assessed, and recommendations were developed.
The selected package of techniques made it possible to carry out diagnostics in a complex and multifaceted manner, to process the data obtained and to establish statistically reliable results.
EEG was performed in the 1 clinic of SamMI (for
individual project participants, depending on employment and on the basis of clinical and neurological data)
using the Neuron-Spectrum 2 apparatus (Russia).
The results of the study. An analysis of the EBS
according to Boyko and MBI method identified that office workers exposed to constant contact with people
(group 1) showed symptoms of dissatisfaction with
themselves, a condition associated with the inability to
influence the situation, dissatisfaction with themselves,
susceptibility to depression and anxiety, manifested in
a lack of interest in work, a proper emotional attitude
towards the client. In group 2, employees without interaction with people had dissatisfaction with the performance of their duties, a symptom of emotional reaction,
emotional detachment, that is, EBS was noted in both
groups.
EEG was performed on selected participants in the
study. From each group, 10 employees were identified
with a high and medium level of severity of EBS.
When studying the bioelectrical activity of the
brain in 30% of cases (with an increased level of anxiety in both groups), the nature of the electroencephalogram was marked by the presence of an irregular deformed alpha rhythm in the occipital leads. In the
frontal and temporal leads, B1 and B2 waves were recorded, with a duration of up to 1.0 s, a frequency of up
to 20 Hz, and an amplitude of 10 to 30 μV.
All patients were offered sequential therapy with
Mexidol® (course of therapy: 14 injections at a dosage
of 4.0 for 14 days with a switch to oral administration
of 125 mg 3 times a day for 2 months). All patients tolerated the remedy well; no allergic reactions or side effects were detected in any of the cases.
Analysis of the results of treatment in both groups
1 and 2 when assessing the total severity of the manifestations of EBS according to the Boyko scale, by
symptoms, by the nature of the phase (especially the
phase of exhaustion) showed a decrease in fatigue, anxiety, and an improvement in mood (Fig. 1, 2).
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Figure 1. Dynamics of the main symptoms prevailing in the group of office workers communicating with people
during treatment with Mexidol®
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Figure 2. Dynamics of the main symptoms prevailing in the group of office employees whose activities are not
related to interactions with people during treatment with Mexidol®
Analysis of the severity and prevalence of EBS according to the MBI method in days from the start of
therapy and after a full course of treatment showed a
positive dynamics of signs of high-level emotional ex-

haustion in both groups, while the middle and low levels were completely stopped. There was also a positive
trend in the parameter of reduction of personal achievements in both groups (Fig. 3).
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Figure 3. Dynamics of the severity and prevalence of EBS according to the MBI method against the background
of treatment with Mexidol®
When analyzing the EEG after the completion of
the entire course of sequential therapy with Mexidol®,

the number of alpha waves in the parieto-occipital leads
increased. When evaluating the EEG after a full course
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of therapy, an improvement in B2 waves was recorded
in both the frontal and temporal leads of both hemispheres.
When interviewing the subjects, many, understanding their state of fatigue and depression, turned to
doctors (or independently) and on an outpatient basis
most often received psychotropic drugs, which gave
complications in the form of inhibition, which made it
difficult to fulfill their professional duties.
Thus, it was expedient to search for new reliable
and safe means. The data obtained, long-term successful experience of use, as well as the accumulated scientific base have substantiated the effectiveness of Mexidol® as a means of antihypoxic, anxiolytic, antiischemic and neuroprotective effects. Our study found a
statistically significant increase in the endurance
threshold for increased activity and mood: a decrease in
fatigue and anxiety was noted by 72% of patients. It
should be noted that the manifestations of daytime
sleepiness and anxiety were best controlled. There was
a decrease in both the total severity of the manifestations of EBS on the Boyko scale, and the severity of
symptoms characterizing its various phases, especially
the phase of exhaustion.
Conclusions. Thus, this study has shown the efficacy and safety of Mexidol® in EBS. It is important
that taking Mexidol® does not limit the professional
and social activities of a person, is easy to use, does not
cause addiction. The remedy will take its rightful place
in the treatment of EBS.
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Анотація
Дослідження проблеми забезпечення підготовки механізованих підрозділів тактичної ланки, зокрема
механізованого взводу, показує певні протиріччя між необхідністю підвищення ефективності освоєння
озброєння, військової і спеціальної техніки і відсутністю необхідної навчально-матеріальної бази для проведення заходів бойового злагодження. Це протиріччя викликане не лише існуючими економічними обмеженнями, але і відсутністю ефективного механізму оптимізації проектних параметрів навчально-тренувальних засобів. Процес створення такої складної технічної системи, як комплексний тактичний тренажер
механізованого взводу, характеризується необхідністю формування чітких загальних вимог до нього.
В статті запропоновано загальні вимоги до комплексного тактичного тренажеру підготовки особового
складу механізованого взводу.
Abstract
The study of the problem of providing training for mechanized units of the tactical unit, in particular the
mechanized platoon, shows some contradictions between the need to increase the efficiency of weapons, military
and special equipment and the lack of necessary training facilities for combat coordination. This contradiction is
caused not only by the existing economic constraints, but also by the lack of an effective mechanism for optimizing
the design parameters of educational tools. The process of creating such a complex technical system as a complex
tactical simulator of a mechanized platoon is characterized by the need to form clear general requirements for it
depending.
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The article offers general requirements for a comprehensive tactical simulator for the training of mechanized
platoon personnel.
Ключові слова: комплексний тактичний тренажер, механізований взвод, загальні вимоги.
Keywords: complex tactical simulator, mechanized platoon, general requirements.
Постановка проблеми
Головною метою військової реформи в Україні
є створення в короткі строки якісно нових Збройних Сил України європейського типу – професійних та мобільних, добре оснащених та підготовлених, спроможних адекватно реагувати на сучасні
загрози національній безпеці у воєнній сфері. Для
досягнення цієї мети передбачено оснащення
Збройних Сил сучасним озброєнням і військовою
технікою, а також надання підготовці військ інтенсивного, комплексного та міжвидового характеру,
впровадження сучасних тренажерів і моделюючих
систем [9, 14].
Протягом останніх років у провідних країнах
світу суттєво змінилися погляди на роль і місце тренажерної підготовки в загальній системі навчання
особового складу. Підготовка із використанням
тренажерів стає основним атрибутом у професійній
підготовці майже всіх категорій військових фахівців.
У системі бойової підготовки армій країн-членів НАТО все більше місце займає тренування особового складу за допомогою тренажерів, які замінюють бойову техніку. Це пояснюється, насамперед, економічними факторами, а також високою
ефективністю навчання, під час якого можна відтворювати і багато разів повторювати процес тренування, насичуючи його найбільш складними, іноді
наближених до аварійних, ситуаціями.
В арміях країн-членів НАТО спостерігається
тенденція використання комплексних тактичних
тренажерів, які на відміну від спеціалізованих (індивідуальних), що призначені для набуття курсантами (слухачами) певних навиків, дозволяють проводити підготовку фахівців у складі екіпажів (розрахунків), взводів, роти та інших підрозділів, а
також виконувати увесь обсяг їх функціональних
обов’язків [8].
Сьогоднішній етап розвитку військового будування тренажерів в Україні свідчить, що вітчизняні
підприємства-розробники вже накопичили великий
досвід створення широкого спектру навчально-тренувальних засобів (далі –НТЗ) і тренажерів різної
конфігурації та призначення. Досвід, технологічні і
конструктивні напрацювання дозволяють вже зараз
створити комплексні тактичні тренажери взводної
ланки, які могли б стати базою для підготовки екіпажу бойових машин (командирів, операторів, механіків-водіїв) і підрозділів родів військ, яка забезпечить ефективне навчання командирів штабів, а
також бойового злагодження частин і підрозділів у
повному складі.
Аналіз використання НТЗ для фахової підготовки членів екіпажу механізованих підрозділів показав, що в Україні немає єдиної політики в галузі
створення НТЗ [3]. Наприклад, вже існуючий «Тренажер взводу, озброєний бронетранспортерами

БТР-3Е1», розробником і виробником якого є вітчизняне «Науково-виробниче підприємство «Енергія-2000», був створений без врахування необхідної
процедури, встановленої у Міністерстві Оборони
України, – формування загальних вимог, які є основою для формування тактико-технічних вимог на
етапі розроблення тактико-технічного завдання на
дослідно-конструкторську роботу зі створення НТЗ
[7]. Аналогічна ситуація існує і з «Комплексним
тренажером механізованого взводу, озброєного
бронетранспортерами БТР-4 або БМП-2», розробником і виробником яких є Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова.
Такий стан в галузі створення НТЗ, а саме – наявність тренажерів без чітко сформульованих загальних вимог до них з боку Міністерства оборони
України, призводить до гальмування процесу забезпечення Збройних Сил України сучасними тренажерними системами (далі – СТС), і як наслідок – до
зниження рівня натренованості військових фахівців
і, зокрема, механізованих військ.
Таким чином, на сьогодні, для Збройних Сил
України досить гостро стоїть питання щодо формування загальних вимог до СТС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Необхідна теоретична база основ розвитку перспективних НТЗ в ЗС України викладена у фахових виданнях [1,4,5,6,10,11,12]. У статтях розглянуто існуючий стан забезпечення механізованих
підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України (СВ ЗС України) новітніми тренажерними системами та визначено їх безпосередній вплив на рівень бойової підготовки в умовах бюджетного обмеження. Запропоновано структуру досліджень
щодо визначення раціональної номенклатури НТЗ
відповідно завданням, які вони вирішують для підготовки фахівців механізованих військ. Автори обґрунтовано довели необхідність та актуальність
проведення невідкладних заходів щодо впровадження новітніх тренажерних систем навчання у
програми бойової підготовки військових фахівців.
Достатньо уваги акцентовано на застосування в
процесі навчання фахівців механізованих і танкових підрозділів тренажерних засобів, які об’єднані
у єдину комплексну систему з метою визначення їх
безпосереднього впливу на рівень навченості особового складу. Базовою основою стратегії модернізації, розроблення та впровадження в систему підготовки особового складу механізованих підрозділів і частин СТС повинні стати комп’ютерні
технології, тренажерно-моделювальні комплекси
та системи.
Разом з тим, питання формування загальних
вимог до СТС науковцями досліджено недостатньо.
Певною мірою зазначене питання розглядається у
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керівних документах [7,13], науково-дослідних роботах [8], оперативних завданнях [2] й презентаційних матеріалах фірм-виробників НТЗ [15,16].
Формулювання мети статті
Метою статті є подання візії щодо загальних
вимог до комплексного тактичного тренажера механізованого СВ ЗС України, які на сьогодні відсутні.
Виклад основного матеріалу
Як вже зазначалось вище, основою для формування загальних вимог стали керівні документи [7,
13], які визначили структуру та зміст загальних вимог до Комплексний тактичний тренажер механізованого взводу Сухопутних військ Збройних Сил
України (далі – КТТМВ).
1. Цільове призначення КТТМВ
КТТМВ призначений для підготовки екіпажів
механізованого взводу та комплексного навчання
(тренування) у складі механізованого взводу у діях
під час підготовки до ведення вогню та ведення вогню в умовах, наближений до бойових, бойового
злагодження взводів, формування у командирів
взводів стійких навичок управління взводом та вогнем в ході бою.
Комплексний
тактичний
тренажер
механізованого взводу є повнофункціональним
тренажерно-моделюючим комплексом у вигляді
взаємопов’язаної системи комплексних динамічних
тренажерів екіпажів бойових броньованих машин
(далі – КДТЕ ББМ ) зі штатними засобами зв’язку,
які об’єднані локальною мережею і функціонуючих
у реальному вимірі часу в єдиний імітованій
тактичній
обстановці.
Програмно-апаратний
комплекс створений на базі сучасних комп’ютерних
навчальних програм та мультимедійних засобів і
забезпечує весь перелік алгоритму бойової роботи
екіпажів ББМ.
КДТЕ ББМ через маршрутизатори об’єднуються між собою в мережу для відпрацювання навиків взаємодії трьох екіпажів механізованого
взводу.
Використовується загальний моделюючий
комп’ютер з декількома інтерфейсами операторів
та окремі моделюючі комп’ютери з погоджувальним пристроєм між ними.
Динамічний відгук КТТМВ повинен бути максимально наближений до відгуку систем і компонентів реального об’єкту.
На базі технологій створення віртуальної реальності КТТМВ повинен здійснювати імітування
бойових дій з високою деталізацією у реальному
часі.
Програмні моделі, які використовуються в імітаційному комп’ютері, реально відображають взаємодію компонентів і систем модельованого процесу.
За
допомогою
цього
комплексу
в
інтерактивному режимі забезпечується повна
адекватність функціонування вузлів і механізмів
виробу, а також процес взаємодії з ними екіпажів
під час виконання бойової роботи у штатних та
позаштатних умовах.
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Програма здійснює вибір умов і режимів
тренування та об’єктивний контроль дій тих, хто
навчається, аналізує ефективність прийнятих
рішень.
Тренажери
поєднані
з
динамічною
платформою для відтворення коливань корпусу,
відповідно до дій екіпажів та характеру місцевості.
Тренажер
повинен
забезпечити
отримання
реального відчуття тим, хто навчається на
тренажері, що посилює відчуття знаходження на
реальному об’єкті, а також імітування аварійних
ситуацій.
2. Склад КТТМВ
Комплексний динамічний тренажер екіпажу
бойової броньованої машини (далі – КДТЕ ББМ) –
3 одиниці.
Апаратура імітації візуальної обстановки та
імітації акустичного фону.
Модулі управління спішеним відділенням – 3
одиниці.
Програмне забезпечення з математичними
моделями КТТМВ.
Робоче місце інструктора (керівника навчань).
Експлуатаційна документація.
Запасний інструмент та приладдя.
2.1 КДТЕ ББМ
До складу КДТЕ ББМ входять:
імітатор бойового відділення:
а) імітатор робочого місця навідника
(навідника-оператора);
б) імітатор робочого місця командира;
в) привід динамічного тренажера (динамічна
платформа);
імітатор відділення управління:
а) імітатор робочого місця водія (механікаводія);
б) привід динамічного тренажера;
в) трап – 2 штуки;
робоче місце інструктора;
джерело живлення на підставці;
комплект ЗІП (одиночний);
монтажний комплект;
комплект електродвигуна ЕД.
2.2 Апаратура імітації візуальної обстановки та імітації акустичного фону
КТТМВ повинен забезпечувати можливість
проведення візуального спостереження через імітатори денних приладів спостереження з врахуванням оптичної видимості, дальності і типу об’єктів,
метеорологічних умов.
Висока якість візуалізації фоноцільової обстановки досягається:
застосуванням рідкокристалічних моніторів і
матриць високої дії (не менше 1280×1024) в імітаторах оптичних приладів спостереження;
деталізацією і відображенням текстур місцевості;
відповідністю кольорової гами текстур місцевості та об’єктів реальним кольорам і контрастності;

50
відповідністю кутових розмірів, форми, місцевих предметів, рослинності, наземних цілей реальним об’єктам у полі зору оптичних приладів спостереження;
відтворенням у ході моделювання руху ББМ
по місцевості фізичних ефектів (пилу, слідів гусеничних стрічок).
2.3 Модуль управління спішеним відділенням
Модуль управління спішеним механізованим
відділенням є виділеним комп’ютерним робочим
місцем командира ББМ (командира відділення),
який забезпечує можливість спостереження місцевості з точки спішування, а також спостереження
спішених солдат і управління віртуальним відділенням у складі згідно з існуючою і перспективною
організаційно-штатною структурою механізованого відділення та доданих сил і засобів.
Для командира відділення спостереження місцевості забезпечується за допомогою шолома віртуальної реальності або за допомогою проекційного екрану.
Управління віртуальними солдатами проводиться з використанням джойстика, за допомогою
якого кожному солдату вказується його місце в бойовому порядку, напрямок і порядок переміщення,
а також цілі для ураження. Кожний віртуальний солдат володіє штучним інтелектом, який дозволяє не
тільки виконувати команди командира відділення,
а і самостійно виконувати низку дій (знаходження
видимих цілей та їх обстріл, обхід перешкод, припинення функціонування у випадку ураження або
підриву на міні).
Командир відділення після спішування підтримує голосовий зв’язок з командиром взводу, командирами інших відділень і з екіпажем своєї ББМ та
управляє її переміщенням і вогнем.
2.4 Програмне забезпечення з математичними моделями КДТЕ
Програмне забезпечення повинно забезпечувати інтегрування в єдиному віртуальному полі
бою в реальному масштабі часу декількох комплексних динамічних тренажерів екіпажів ББМ у
КТТМВ, зокрема:
інтегрування КДТЕ ББМ у єдиний координатний простір з двома іншими;
одночасне функціонування комплексних динамічних тренажерів взводу у єдиній імітованій тактичній обстановці у реальному масштабі часу згідно з місцем кожної ББМ у бойовому порядку і бойовим завданням;
відображення розташування на місцевості сил
і засобів противника та своїх сил з необхідною точністю деталізації;
бойове злагодження відповідних підрозділів у
ході самостійного виконання бойових завдань;
ведення бою у складі взводу, зокрема і двостороннього.
Програмне забезпечення повинно забезпечувати можливості щодо створення умов навчання,
зокрема:
вибір метеорологічних умов стрільби;
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вибір стандартного або формування довільного вогневого або тактичного ураження;
вибір типу місцевості, часу доби і пори року;
вибір виду дій противника;
повтор (за необхідністю багаторазовий)
вправи або ситуації;
імітація несправностей і відмов обладнання
бойової машини піхоти;
суб’єктивне оцінювання дій курсантів (слухачів) за результатами аналізу всіма (або вибірковими) засобами контролю;
облік результатів у електронному виді (за необхідністю виведення на роздрукування);
зберігання результатів за день або за період.
Для обліку впливу на можливості зразків і систем озброєння таких факторів, як рельєф місцевості, гідрографія, інфраструктура і місцеві об’єкти, в
тренажерному комплексі повинні використовуватися дані цифрової карти, яка точно прив’язана по
координатам до відповідної топографічної карти.
Для уточнення даних цифрової карти (а також у разі
її відсутності) повинна бути передбачена можливість завантаження даних про рельєф місцевості та
гідрографії відповідної ділянки земної поверхні з
доступної бази SRTM (Shuttle radar topographic
mission). Реалізована також можливість завдання
відсутніх даних про рельєф відповідної ділянки місцевості шляхом ручного введення з електронного
зображення наявної топографічної карти характеристики точок, об’єктів та їхніх висот.
До складу програмного забезпечення повинен
входити увесь спектр математичних моделей, починаючи від простих логічних моделей і закінчуючи
складними моделями двигуна, трансмісії та руху
об’єкта по трасі. Математичні моделі повинні дозволити з великою достовірністю відтворювати різні процеси, такі як запуск двигуна, рух броньованої техніки по різним типам ґрунту, вимірювання
дальності, роботу стабілізатора озброєння, наведення гармати на ціль в різних режимах, роботу механізму перезаряджання гармати, ураження цілей
боєприпасами з різною балістикою тощо. Частина
математичних моделей суміщена з системою візуалізації і проводить розрахунок зіткнення з перешкодами.
На віртуальному полігоні екіпаж та спішене
механізоване відділення може вести дуельний бій
як з віртуальним противником, який веде відповідний вогонь, так і з іншим тренажером екіпажу бойової машини завантаженим у тому ж віртуальному
полігоні.
2.5 Робоче місце керівника занять (навчань)
До кладу робочого місця інструктора (керівника навчань) входять:
монітори;
екран колективного користування;
прилади контролю органів управління і наведення;
клавіатура;
сервер;
оптичний маніпулятор;
принтер;
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переговорний пристрій (мікрофон, навушники,
радіостанція транкінгового зв’язку);
аудіосистема;
визначена документація.
Робоче місце інструктора (керівника навчань)
призначене для:
створення фоноцільової обстановки, варіантів
виконання завдань, погодних умов, пори року, часу
доби, метеорологічних та балістичних умов стрільби, впливу противника, інших умов і факторів,
що впливають на виконання завдань;
спостереження за процесом виконання завдань
з можливістю динамічної зміни умови їх виконання
та отримання повної інформації про дії екіпажів машин та спішених військовослужбовців;
можливості втручання в дії членів екіпажів у
разі допущення ними помилок;
можливість здійснення контролю вогневого
ураження на робочому місці інструктора (керівника
навчань) з врахуванням індивідуальних поправок;
оцінка відхилень снарядів, куль і протитанкових керованих ракет у разі допущення помилок у
наведенні та врахування поправок.
Апаратура імітації візуальної обстановки призначена для:
візуалізації об’єктно-фонової обстановки (розташування орієнтирів, розташування цілей для ураження);
імітації можливих погодних умов і часу доби;
імітацію відображення з оптичних приладів
спостереження;
імітацію розривів боєприпасів для ураження з
цілей та ведення вогню противником.
До складу апаратури імітації візуальної обстановки повинні входити засоби виводу звукової та
відеоінформації, засоби збереження та обробки аудіо інформації.
Система управління повинна забезпечити управління комплексним тактичним тренажером, засобами візуалізації дорожньої обстановки, контрольно-вимірювальними приладами, виконавчими
механізмами модулів кабін, акустичною системою
залежно від дій екіпажів, на підставі закладених в
програмному забезпеченні моделей об’єкту і дорожньої обстановки. Всі функції програмного забезпечення системи управління об’єднані в головне
системне меню.
2.6 Експлуатаційна документація
Експлуатаційна документація призначена для
вивчення КТТМВ та правил його експлуатації (використання, технічного обслуговування та зберігання). Розробляється на всі складові зразка.
До експлуатаційної документації належать:
технічні описи та інструкції з експлуатації зразка та його складових;
формуляр зразка та формуляри (паспорти)
його складових;
відомості ЗІП зразка та його складових;
навчально-технічні плакати;
відомість експлуатаційних документів зразка
та його складових;
інші документи, які погоджені з Замовником.
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Остаточний склад зразка визначається (уточнюється) під час проектування.
3. Основні завдання КТТМВ
КТТМВ повинен забезпечити виконання наступних завдань:
підготовку екіпажів ББМ до бойових стрільб,
проведення тактико-стройових і тактичних занять
та навчань;
ефективне тренування та злагодження дій екіпажів ББМ (командира, навідника (навідника-оператора) і водія (механіка-водія) у повному обсязі їх
функціональних обов’язків;
забезпечення командирам машин та взводів
можливості управління екіпажем і підрозділом у
динаміці бою у складних умовах обстановки;
управління ходом кожного тренування та тренувального процесу у цілому;
застосування елементів невідомості у ході тактичної підготовки екіпажів і підрозділів;
проведення порівняльної оцінки ефективності
варіантів рішень командирів бойових машин піхоти
і дій взводу у ході бою;
відпрацювання способів і прийомів тактичних
дій за рахунок повторення тактичних ситуацій;
імітацію робочого простору членів екіпажу з
можливістю відтворення практичних дій;
відтворення місцевості та поля зору приладів
прицілювання і спостереження, фонової обстановки (навколишній бій, звуки пострілів, розривів
тощо) в єдиному інформаційному середовищі, їх
динамічні зміни під час виконання завдань;
формування стійких навичок ведення розвідки
і стрільби по різним цілям днем і в ночі, з ходу та з
коротких зупинок, в будь-яких метеоумовах у повному обсязі КС;
технічна, розвідувальна, вогнева та тактична
підготовка екіпажів у повному обсязі програми бойової підготовки в умовах, наближених до бойових;
відтворення дій екіпажів, у тому числі заряджання, наведення, здійснення пострілу, вивірка
прицільних пристроїв;
моделювання (візуалізацію) стрільби окремої
бойової машини піхоти та взводу на ураження, результатів вогневого впливу на ціль;
злагодження екіпажів, формування в них високих морально-бойових якостей;
водіння в колоні;
отримання об’єктивної оцінки рівня навченості екіпажів;
підтримання необхідного рівня навченості екіпажів протягом навчання;
інтеграцію до тренажерно-моделюючих систем вищого рівня з можливістю передачі відомостей про стан, положення та виконання завдань, поєднання в єдиному інформаційному середовищі кількох однотипних та/або різнотипних тренажерних
систем (комплексних тактичних тренажерів);
ведення двостороннього тренажного або тренажно-імітаційного бою.
Повинна бути передбачена можливість:
створення інструктором (керівником занять
(навчань) фоноцільової обстановки, варіантів виконання завдань, погодних умов, пори року і часу
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доби, метеорологічних та балістичних умов стрільби, впливу противника, інших умов та факторів,
що впливають на виконання завдань, алгоритмів
зміни обстановки в ході виконання завдання, поведінки сусідніх підрозділів і противника; спостереження за процесом виконання завдання з місця керівника з можливістю динамічної зміни умов виконання завдання в ході його виконання, припинення
або повної зупинки виконання завдання у будьякий момент;
імітації пострілів, яка супроводжується звуковим ефектом;
введення похибок під час імітації пострілів та
виконання вправ водіння;
документування ходу та результатів виконання завдань.
КДТЕ ББМ повинен забезпечити відпрацювання наступних видів завдань:
вивчення загального обладнання, розміщення
приладів і органів керування у бойовому відділенні
і відділенні управління бойової машини піхоти;
набуття навичок роботи з органами керування
бойової машини піхоти;
відпрацювання операцій з підготовки до запуску та запуск двигуна у літніх і зимових умовах;
відпрацювання прийомів зрушування з місця,
перемикання передач, поворотів, усіх видів гальмування;
відпрацювання техніки долання природних та
штучних перешкод;
відпрацювання навичок роботи з системою управління вогнем;
навчання навідника (навідника-оператора), командира діям при озброєнні, підготовці озброєння
до стрільби в основному та аварійному режимах,
перевірці функціонування системи наведення, тренуванні навичок наведення на ціль;
відпрацювання навичок ведення вогню;
навчання і тренування водія (механіка-водія) у
керуванні ББМ на будь-якій місцевості тривимірної
моделі полігону з урахуванням її динамічних характеристик у різних дорожніх умовах з вибором відповідних режимів роботи двигуна.
4. Об’єкти (цілі) дій КТТМВ
Об’єктом дій КТТМВ є процес навчання, тренування та оцінки рівня індивідуальної і колективної підготовки екіпажів машин у цілому при виконанні вправ (нормативів) згідно «Збірника нормативів з бойової підготовки для механізованих
підрозділів» та «Курсу водіння бойових машин».
КТТМВ забезпечує:
одиночну підготовку членів екіпажів: діям при
озброєнні, формування стійких навичок розвідки
цілей, ведення вогню з озброєння в основному і
аварійному режимах, вдень та вночі, в різних
метеорологічних умовах, на будь-якій місцевості;
навчання водіїв (механіків-водіїв) водінню
бойової машини піхоти в повному об’ємі Курсу
водіння бойових машин;
вогневу підготовку членів екіпажів в повному
об’ємі Курсу стрільб, злагодження екіпажів;
тактичну підготовку і бойове злагодження
екіпажів та спішених механізованих відділень в
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умовах, наближених до бойових, зокрема в умовах
двостороннього тренажного або тренажноімітаційного бою;
підготовку механізованих підрозділів до
тактичних навчань та занять в полі з використанням
цифрових
тривимірних
моделей
ділянок
місцевості.
КДТЕ ББМ повинен забезпечити відпрацювання навчальних завдань з вогневої підготовки:
1. Підготовка системи управління вогнем до
стрільби.
2. Стрільба з крупнокаліберного кулемета або
гармати по наземним цілям.
3. Стрільба зі спареного кулемета.
4. Робота екіпажу в режимі вказування цілей.
5. Робота з системою управління вогнем в аварійних режимах.
6. Стрільба протитанковою керованою ракетою (ПТКР).
7. Стрільба з крупнокаліберного кулемета або
гармати по повітряним цілям.
8. Ручне перезаряджання гармати.
9. Піротехнічне перезаряджання гармати.
Під час тренування екіпажу ББМ тренажер
повинен забезпечити відпрацювання спільної
бойової
роботи
екіпажу
при
веденні
загальновійськового бою у наступі та обороні
згідно «Бойового статуту Сухопутних військ».
КДТЕ ББМ повинні бути об’єднані в мережу
для проведення сумісних дій на єдиному віртуальному полігоні, будь то відпрацювання тактичних
прийомів, відпрацювання водіння в колоні, відпрацювання дій на віртуальній місцевості, яка відповідає місцевості передбачених бойових дій або навчань на реальній техніці.
5. Умови застосування КТТМВ
КТТМВ експлуатується у приміщеннях, які розташовані не вище першого поверху з бетонною підлогою товщиною не менш 200 мм та з штучно регульованими кліматичними умовами, без впливу
диму, зовнішнього повітря, сонячних променів та
природних опадів.
Засоби зв’язку повинні нормально функціонувати в умовах впливу радіоелектронних полів, які
створені грозовими розрядами, розрядами статичної електрики, що накопичується у зразку, а також
полях, створених радіотехнічними засобами різного призначення, у тому числі складовими комплексу, іншими комплексами тощо.
Апаратура і прилади повинні відповідати вимогам керівних документів, державних і галузевих
стандартів за показниками надійності, ергономіки і
технічної естетики, кліматичного виконання, вимог
з експлуатації, зручності технічного обслуговування, ремонту і зберігання, транспортабельності,
безпеки.
Вимоги до технічних засобів зразка повинні
уточнюватися під час розробки.
Надійність зразка повинна забезпечуватися
протягом усього періоду його життєвого циклу (до
завершення ресурсу) не менше ніж 10 років за
умови проведення всіх необхідних видів технічного
обслуговування і ремонту.
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6. Можливості КТТМВ
Комплексний тактичний тренажер механізованого взводу повинен забезпечувати:
формування та коригування імітованої обстановки за завданнями тренування по елементах інтерфейсу тренажерів, в умовах виконання завдань під
час навчання та тренування екіпажів бойових машин піхоти;
адаптування умов навчання та тренування виконання завдань членами екіпажів у всьому діапазоні фізико-географічних і погодних умов, тактикотехнічних та експлуатаційних характеристик;
документування у встановлених формах звітності даних про хід та результати тренувань.
Під час навчання та тренувань КТТМВ повинен забезпечувати виконання екіпажами машин нормативів згідно «Збірника нормативів з бойової підготовки для механізованих підрозділів», а також забезпечувати виконання вогневих завдань на
максимальні дальності стрільби, що обмежуються
нарізкою шкали прицілів.
Повинен бути забезпечений повний перелік відображення функцій приладів спостереження та
прицілювання, органів управління, а також відповідність діапазонів переміщення, зусиль і реакції важелів, педалей, маховиків в тренажері характеристикам реальної машини (відповідність ергономічних характеристик та сенсорно-моторного поля
робочих місць тренажерів робочим місцям екіпажу
бойової машини піхоти).
У моделі руху передбачити облік всіх основних характеристик ББМ (потужності двигуна на різних передачах, характеристик трансмісії, маси машини), особливостей місцевості (рельєфу, типу ґрунту, стану дорожнього покриття), а також
відповідність звукових ефектів роботи ходового
двигуна і стрільби реальним, відображення кутів
нахилу корпуса бойової машини піхоти під час
руху та акселераційних ефектів під час набору швидкості, гальмуванні і поворотах, коливання корпуса
при подоланні перешкод та зіткнення з об’єктами.
Передбачити здійснення розрахунку траєкторій польоту куль и снарядів на основі балістичних
характеристик кулеметів і гармати та застосованих
боєприпасів, розрахунок траєкторії польоту ПТКР
на основі характеристик контуру напівавтоматичного наведення, а також облік ураження наземних
цілей при імітації стрільби по ним з озброєння бойової машини піхоти та розрахунок видимості цілей з урахуванням оптичних характеристик приладів прицілювання і спостереження.
7. Вимоги щодо взаємодії КТТМВ з системами управління або іншими об’єктами, з
якими поєднується, та автономності бойового
застосування
КТТМВ повинен забезпечувати інтеграцію до
тренажерно-моделюючих систем вищого рівня з
можливістю передачі відомостей про стан, положення та виконання завдань, поєднання в єдиному
інформаційному середовищі кількох однотипних
та/або різнотипних тренажерних систем (комплексних тактичних тренажерів).
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КТТМВ повинен відповідати вимогам щодо
забезпечення сумісності радіомереж в тактичній ланці. [7,13].
Таким чином, запропонована у статті візія
щодо загальних вимоги до КТТМВ, що міститься у
сімох пунктах, може стати основою для Замовника
щодо формування тактико-технічних вимог на
етапі розроблення тактико-технічного завдання на
дослідно-конструкторську роботу зі створення
КТТМВ.
В подальшому доцільно дослідити питання
щодо формування загальних вимог до тренажера
механізованої роти СВ ЗС України.
Висновки
Можливості вітчизняних виробників НТЗ дозволяють створити сучасні тренажери для підготовки військових фахівців підрозділів СВ ЗС України,
але необхідно враховувати усю процедуру, що передбачена у Міністерстві Оборони України з їх
створення та прийняття до застосування.
За для пришвидшення впровадження СТС в
підготовку військових фахівців необхідно створити
у складі Міністерства Оборони України окремий
структурний підрозділ, який би взяв на себе функції
організації та контролю за дотриманням процедури
розробки, створення, випробовування та закупівлі
НТЗ для потреб Збройних Сил України.
Запропонована у статті візія щодо загальних
вимоги до КТТМВ може стати основою для Замовника щодо створення КТТМВ на етапі формування
тактико-технічних вимог і розроблення тактико-технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу.
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Анотація
У статті розглядаються питання метрологічного забезпечення експлуатації озброєння та військової
техніки Збройних Сил України. Проаналізовано основні чинники змін стану метрологічного забезпечення
військ та наведено пріоритетні напрямки розвитку метрологічного забезпечення експлуатації озброєння та
військової техніки Збройних Сил України.
Abstract
The article considers the issues of metrological support for the weapons and military equipment operation of
the Armed Forces of Ukraine. The main factors of changes in the state of metrological support of troops are analyzed and the priority directions of development of metrological support of weapons and military equipment operation of the Armed Forces of Ukraine are given.
Ключові слова: метрологічне забезпечення, озброєння та військова техніка, єдність вимірювань.
Keywords: metrological support, weapons and military equipment, measurement uniformity.
Об’єкти і явища навколишнього світу є предметами пізнання. Пізнавальна діяльність дозволяє
отримати кількісну інформацію про об’єкти та
явища, що вивчаються. Ця інформація отримується
за допомогою вимірювань.

Вимірювання є інструментом пізнання та основою наукових знань. Великий вчений Д.І. Менделеєв, якого вважають основоположником сучасної
метрології, визначив метрологію, як науку. Він писав, що наука починається з тих пір, як починають
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вимірювати. Точна наука неможлива без міри.
Тому, наука про вимірювання, є елементом теорії
пізнання навколишнього світу.
Метрологія, як наука, охоплює усі проблеми,
пов’язані з вимірюваннями. За дослівним перекладом з давньогрецької мови: метрон (μετου) – міра,
а логос (λογος) – мова, слово, вчення чи наука,
тобто, метрологія, це наука про міри та
вимірювання.
Метрологія прийшла до нас з досвіду предків і
пройшла великий шлях від науки порівнювального
опису мір до науки, яка визначає характер сучасного науково-технічного прогресу. Людина, з’являючись на світ, не має ім’я, але її зріст і вага вже
відомі. Кожного ранку ми оцінюємо температуру
повітря на вулиці й відповідно одягаємось. Отже, з
першої хвилини життя людина контактує з вагами,
термометром, лінійкою та іншими вимірювальними
інструментами.
З розвитком навколишнього світу спостерігається тенденція розглядати нові властивості
різних видів продукції та явищ, як об’єкти
вимірювань. Відбувається формування метрологічного підходу до вивчення і опису властивостей
біологічних, психологічних, соціальних, економічних, серед них і військових. Немає жодної галузі практичної діяльності людини, де можна було
б обійтись без кількісних оцінок, які отримують
внаслідок вимірювання. Причому не будь-яких
кількісних оцінок, а зрозумілих, вірних і достатньо
точних. Для багатьох галузей промисловості та
науки вимірювання треба виконувати з визначеною
точністю, бо це відображається на ефективності
діяльності суспільства й наукових досліджень.
Розвиток метрології є одним з важливих факторів в удосконаленні сучасних технологій і виробництв, підвищенні продуктивності праці й якості
продукції. Впровадження метрології як науки у
військовій сфері прискорює темпи реалізації досягнень метрологічних досліджень, а це пов’язано з
темпами оновлення техніки, яка виробляється, що,
в свою чергу, зумовлює створення нових технологій, підвищення продуктивності праці, якості
продукції, ефективності виробництва і розвитку
економіки країни.
Роль метрології постійно зростає і у військовій
сфері. Обсяги засобів вимірювань і контролю
швидко збільшуються. Насиченість сучасних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) засобами
вимірювань досягла дуже високого рівня. В свою
чергу, висока ефективність застосування та підтримання тактико-технічних характеристик зразків
ОВТ досягаються здійсненням своєчасного та повного метрологічного забезпечення (МлЗ), під яким
розуміється комплекс заходів, спрямованих на досягнення єдності вимірювань та достовірності контролю параметрів об’єктів вимірювання військового призначення, якими є зразки ОВТ, інші матеріальні об’єкти, що використовуються у
Збройних Силах України (ЗС України) та інших
військових формуваннях, утворених відповідно до
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законів України, навколишнє середовище, параметри
чи
властивості
яких
підлягають
вимірюванню [3].
Під зразком ОВТ розуміється виріб ОВТ, який
представляє собою сукупність складових частин і
комплектувальних виробів, з’єднаних загальним
конструктивним (схемним) рішенням, та призначений для виконання завдань самостійно або у складі
системи (комплексу) ОВТ [1].
ОВТ є технічною основою ЗС України, їх бойовим потенціалом. Стан ОВТ кардинальним чином
впливає на бойові можливості військ і воєнну могутність держави в цілому, тому забезпечення
збройних сил якісним ОВТ є важливим завданням,
надійною гарантією національної безпеки і обороноздатності країни.
Наявні сучасні загрози та виклики національній безпеці України потребують удосконалення
підходів до формування військово-технічної
політики держави з урахуванням нагальної потреби
в оновленні, модернізації існуючого і створенні
перспективного ОВТ ЗС України.
Поточний стан існуючого ОВТ ЗС України
значно не відповідає сучасним і перспективним вимогам до озброєння. Тому сьогодні існує необхідність в військово-технічному переоснащенні ЗС
України, що визначається реформуванням Збройних Сил, курсом України на перехід до стандартів
НАТО та поточним станом існуючого ОВТ ЗС
України.
В умовах вкрай обмежених асигнувань і ринкової економіки України, головні зусилля в розвитку ОВТ повинні бути спрямовані на підтримку
технічної справності наявного у військах ОВТ, на їх
модернізацію.
Причинами такої необхідності є і те, що переважна більшість наявного ОВТ має тривалі строки
перебування в експлуатації, моральне, технічне та
фізичне
старіння,
технічні
несправності,
невідповідність сучасним потребам та вимогам.
В умовах невпорядкованості структурних змін
в організаційно-штатних структурах на етапах реформування та трансформації ЗС України, практичного застосування ОВТ в районі проведення операції Об’єднаних сил на Сході України призводить
до повного вичерпання ресурсу ОВТ, що потребує,
в свою чергу, систематизації заходів щодо підтримання їх боєздатності, боєготовності та виконання
завдань за призначенням.
Вдосконалення існуючих і створення перспективних видів ОВТ, форм і способів ведення бойових дій, зростання технічної оснащеності військ
ставить підтримку боєготовності і боєздатності
військ (сил) в залежність від рівня МлЗ ОВТ.
Основними причинами зростання ролі МлЗ
ОВТ в сучасних умовах є:
- сучасні тенденції збройної боротьби, що передбачають суттєве збільшення просторово-часових показників, зміни у формах і способах застосування військ (сил);
- істотне підвищення відповідальності за
своєчасне і правильне прийняття рішень, що обумовлено зростанням бойової могутності озброєння;
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- зростання складності та високий ступінь автоматизації сучасних зразків ОВТ;
- підвищення вимог до характеристик зразків
ОВТ, що в свою чергу потребує:
- удосконалення заходів з підтримки їх бойової
готовності;
- підвищення вимог до МлЗ експлуатації ОВТ;
- необхідність пошуку шляхів підвищення
ефективності МлЗ експлуатації ОВТ.
Підвищення ролі та значення метрологічного
забезпечення у вирішенні завдань обумовлене також появою нових тенденцій в розвитку ОВТ, а
саме:
- зростанням показників точності у нового покоління ОВТ, особливо у систем високоточного
озброєння;
- збільшенням об’єму і складності вимірювань
в ході підготовки і застосування озброєння, обумовлених зростанням числа контрольованих параметрів на зразках ОВТ.
- збільшенням витрат часу на виконання завдань з метрологічного забезпечення;
- розширенням сфер застосування, появою нових вимірювальних завдань при створенні та експлуатації ОВТ на основі невідомих фізичних ефектів, явищ і принципів;
- підвищенням вимог до оперативності та своєчасності вимірювань, швидкодії засобів вимірювань і контролю.
В даний час розвиток військ йде по шляху технічного переозброєння. На зміну застарілим зразкам ОВТ приходять системи високоточної зброї, засновані на використанні нової елементної бази,
мікропроцесорної техніки. Якісне вирішення різних бойових завдань із застосуванням сучасних
зразків ОВТ стає неможливим без організації і проведення чисельних достовірних вимірювань,
експлуатації складної вимірювальної техніки.
Вимірювання забезпечують боєготовність, ефективність, безпеку і безаварійність експлуатації
ОВТ, здоров’я і боєздатність особового складу. У
цих умовах роль і значення МлЗ експлуатації ОВТ
істотно зросли.
МлЗ представляє собою самостійний вид технічного забезпечення військ і має на меті забезпечення високої ефективності експлуатації ОВТ і
підтримки його у стані постійної бойової готовності. У складі технічного забезпечення МлЗ гарантує повноту, точність і достовірність вимірювань,
проведених при випробуваннях ОВТ, в процесі їх
технічного обслуговування і відновлення, підготовки до застосування та використання за призначенням. Системний підхід до МлЗ експлуатації
ОВТ призводить до визначення цього поняття у
традиційному та широкому сенсі. У традиційному
сенсі МлЗ експлуатації ОВТ втілюється в діяльності метрологічних служб з забезпечення єдності і
необхідної точності вимірювань. В широкому сенсі
МлЗ експлуатації ОВТ досягається роботою розробників і технологів, метрологів і випробувачів,
експлуатаційників і ремонтників, всіх хто пов’язаний з отриманням, використанням і підтриманням
необхідної якості вимірювальної інформації. Отже,
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МлЗ експлуатації ОВТ зводиться до проведення самих вимірювань і до робіт з досягнення та підтримання їх якості – єдності, точності, повноти,
своєчасності та достовірності. Таким чином, цілями
МлЗ експлуатації ОВТ є досягнення і підтримання
високих бойових і експлуатаційних властивостей
ОВТ, постійної бойової готовності ОВТ, спрощення їх експлуатації і ремонту.
Основними завданнями МлЗ ОВТ є:
- розроблення і розвиток наукових, методичних і організаційних основ МлЗ ОВТ;
- програмне планування МлЗ ОВТ, пов’язане з
розвитком військової техніки та національної економіки;
- створення та науково-технічне обслуговування, зберігання та вдосконалення військових
еталонів для ЗС України, стандартних зразків речовин і матеріалів;
- розроблення та впровадження ефективних
методів і засобів відтворення одиниць фізичних величин і передавання їх розмірів робочим засобам
вимірювальної техніки військового призначення
(ЗВТВП), що застосовуються під час контролю за
параметрами ОВТ;
- розроблення, виробництво та забезпечення
військових частин і підрозділів, підприємств оборонних галузей промисловості робочими ЗВТВП,
які необхідні під час розроблення, виробництва, випробувань, експлуатації і ремонту ОВТ;
- встановлення раціональної номенклатури параметрів, що вимірюються, діапазонів вимірювань
і норм точності вимірювань під час розроблення,
виробництва, випробувань, експлуатації і ремонту
ОВТ;
- встановлення порядку вибору та призначення
ЗВТВП, що застосовуються під час розроблення,
виробництва, випробувань, експлуатації і ремонту
ОВТ;
- розроблення вимог з МлЗ до виробів ОВТ, що
розробляються (модернізуються), контроль за їх
виконанням;
- встановлення вимог до ЗВТВП, що застосовуються під час створення і експлуатації ОВТ, до
нормування їх метрологічних і експлуатаційних характеристик;
- стандартизація, уніфікація і сертифікація
ЗВТВП;
- встановлення оптимальної номенклатури
ЗВТВП і стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;
- проведення державних випробувань ЗВТВП;
- організація експлуатації ЗВТВП згідно зі
встановленними порядком і правилами;
- проведення метрологічної атестації ЗВТВП,
методів і методик виконання вимірювань;
- проведення повірки і калібрування ЗВТВП;
- метрологічне обслуговування ОВТ;
- здійснення метрологічного контролю і
нагляду за станом МлЗ ОВТ;
- проведення метрологічної експертизи та
військово-метрологічного супроводу розроблення
й експлуатації зразків ОВТ;
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- проведення аналізу й оцінки рівня стану МлЗ
ОВТ;
- розроблення і впровадження нормативних
документів щодо забезпечення єдності вимірювань,
у тому числі тих, що встановлюють вимоги до МлЗ
ОВТ [2].
Перераховані вище завдання тісно пов’язані
між собою, і їх вирішення має кінцеву мету – отримати достовірну інформацію про технічний стан
зразків ОВТ, що дозволяє забезпечити високу їх
боєготовність і ефективність застосування при виконанні бойових завдань. Тому в даний час при організації МлЗ експлуатації ОВТ значно зростає роль
метрології та її самостійного напрямку – військової
метрології по ряду причин:
- необхідність тривалої експлуатації у військах
все більш старіючих зразків ОВТ. При цьому великий об’єм точних вимірювань стає єдиною гарантією можливості використання за призначенням, безпечного і безаварійного застосування ОВТ;
- дефіцит грошових і матеріальних засобів
підвищує роль точних вимірювань і МлЗ у військовій справі, що дозволяють уникати помилок при
прийнятті рішень і пов’язаних з ними втратами.
Метрологічна діяльність характеризується високою
техніко-економічною ефективністю, витрати на неї
швидко відшкодовуються;
- переозброєння військ сучасними, наукомісткими, високоточними ОВТ, параметри і характеристики яких багато в чому залежать від організації їх
МлЗ. Подальше технічне переозброєння вимагає
обов’язкового випереджаючого розвитку технічних
засобів військової метрології.
У свою чергу аналіз основних чинників змін
стану МлЗ військ показує, що до теперішнього часу
в області забезпечення єдності вимірювань в сфері
МлЗ виник дисбаланс між зростаючими потребами
в забезпеченні єдності, необхідної точності, повноти, своєчасності, оперативності вимірювань та
достовірності контролю параметрів, тактико-технічних характеристик ОВТ і існуючим станом технічної бази, організаційних і нормативних засад забезпечення єдності вимірювань. Швидке зростання
вимог до точності вимірювань, пов’язаних з створенням і використанням нових видів озброєння, систем його метеорологічного забезпечення, цифрових систем зв’язку і бойового управління, рішенням проблем помітності і скритності сучасних
ОВТ, впровадженням нанотехнологій військового
призначення, не відповідає існуючим темпам розвитку системи забезпечення вимірювань і переоснащення військ засобами МлЗ.
Проблема забезпечення єдності вимірювань в
сфері МлЗ ОВТ військ може бути вирішена на основі наступних пріоритетних напрямків розвитку
МлЗ ОВТ, а саме:
- оптимізація системи забезпечення єдності і
точності вимірювань на основі вимог автономності
(мінімальної залежності від національної метрологічної служби);
- оперативність (високі вимоги до боєздатності
ОВТ викликають необхідність застосування в
військовій вимірювальній техніці таких технічних
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рішень, які скорочують до мінімуму допоміжні операції з підготовки її до застосування і зменшують
тривалість метрологічних робіт);
- мобільність (передача розмірів фізичних величин переважно на виїзді, пересувними лабораторіям вимірювальної техніки);
- живучість (здатність ефективно вирішувати
завдання у воєнний час);
- економічність (мінімальні витрати на повірку
та ремонт засобів вимірювальної техніки) та повнота вирішення завдань;
- вдосконалення управління розвитком парку
засобів вимірювальної техніки військового призначення з використанням програмно-цільових методів, системи випробувань засобів вимірювань з
метою затвердження типу, каталогів і обмежувальних переліків засобів вимірювань;
- створення основ єдиної системи регіонального забезпечення метрологічних військових частин і підрозділів робочими еталонами і засобами
вимірювань через регіональні метрологічні військові частини;
- підтримка і розвиток відповідно до потреб
військ військових і робочих еталонів;
- модернізація і відновлення ресурсу існуючих
військових і робочих еталонів з продовженням
термінів їх експлуатації, перехід до обслуговування
еталонів відповідно до їх реального технічного
стану;
- створення спеціальних еталонів та еталонів
загального застосування нового покоління для МлЗ
нових систем і комплексів озброєнь, засобів їх технічного та оперативного застосування;
- розробка і проведення єдиної науково-технічної політики з розвитку військової вимірювальної
техніки, що забезпечить скорочення її номенклатури і комплексну уніфікацію, модульну побудову
різних засобів вимірювань з використанням базових моделей і уніфікованих рядів вимірювальних і
функціональних модулів, апаратних інтерфейсів і
засобів обчислювальної техніки;
- створення сучасних засобів вимірювань, контролю та діагностики, включаючи метрологічні
комплекси для типових систем і комплексів
озброєнь, що дозволять спростити і зменшити затрати на здійснення МлЗ експлуатації ОВТ, підвищити рівень автоматизації повірочно-відновлювальних робіт;
- формування та оптимізація системи ремонту
військової вимірювальної техніки з організацією її
капітального, середнього та поточного ремонту;
- подальший розвиток науково-методичних і
організаційно-технічних основ військової метрології, управління якістю МлЗ ОВТ на всіх етапах їх
життєвого циклу;
- посилення наукової складової військової метрології в системі технічного забезпечення;
- вдосконалення системи підготовки кадрів
військових метрологів.
Таким чином, МлЗ ОВТ складає невід’ємну частину бойової діяльності військ, є основним способом отримання об’єктивної інформації про стан
ОВТ, умови його експлуатації, стан здоров’я і
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боєздатності особового складу, витрачання матеріально-технічних засобів. Подальший розвиток
МлЗ експлуатації ОВТ визначається розвитком науково-методичних і організаційно-технічних основ
військової метрології, управлінням якістю МлЗ
експлуатації ОВТ на всіх етапах їх життєвого
циклу, а також посиленням наукової складової
військової метрології в системі технічного забезпечення та вдосконаленням системи підготовки військових метрологів.
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Анотація
Згідно вимог діючого законодавства всі методики стандартизації повинні бути валідовані. Валідація
є гарантом достовірності та точності будь-яких методик. Її присутність гарантує аналітичним методикам
гідне місце в системі забезпечення якості, а також відповідність своєму призначенню. Метою нашої роботи є валідація методики кількісного визначення діючих речовин в таблетках "Аргітрил".
Матеріали та методи: при проведенні досліджень використовували сертифіковані субстанції L-аргініну та тіотриазоліну. Дослідження проводили з використанням хроматографу моделі LC-20 Prominence
Shimadzu, колонки Hypersil ODS-C18-5u, 4,6 x 250 мм, діаметр часток 5 мкм; елюєнт: водний розчин 3,4
г/л Bu4NHSO4 та 0,05% трифтороцтової кислоти; швидкість рухомої фази: 1 мл/хв; аналітична довжина
хвилі детектора: 220 нм; об’єм проби: 20 мкл.
Результати та обговорення. Розроблена методика кількісного визначення L-аргініну та тіотриазоліну в
таблетках характеризується достатньою збіжністю, так як знайдене значення відносного довірчого інтервалу величини ΔΖ для L-аргініну та тіотриазоліну не перевищує критичне значення для збіжності результатів. Також методика характеризується достатньою правильністю, так як виконується критерій незначущості систематичної похибки методики. Виконуються вимоги до параметрів лінійної залежності методики визначення L-аргініну та тіотриазоліну у всьому діапазоні концентрації від 80 % до 120 % від номінального значення.
Висновки: В результаті проведених досліджень встановлено, що розроблена методика стандартизації
діючих речовин в таблетках "Аргітрил" є валідною за такими показниками: специфічність, лінійність, збіжність, правильність та може бути введена до проекту МКЯ.
Abstract
According to the requirements of current legislation, all standardization methods must be validated. Validation is a guarantee of reliability and accuracy of any methods. Its presence guarantees analytical methods a worthy
place in the quality assurance system, as well as compliance with its purpose.
The aim of our work is to validate the method of quantitative determination of active substances in tablets
“Argitril".
Materials and methods: certified L-arginine and thiotriazolin substances were used in the research. The
study was performed using a chromatograph model LC-20 Prominence Shimadzu, column Hypersil ODS-C18-5u,
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4.6 x 250 mm, particle diameter 5 μm; eluent: aqueous solution of 3.4 g / l Bu4NHSO4 and 0.05% trifluoroacetic
acid; mobile phase velocity: 1 ml / min; analytical wavelength of the detector: 220 nm; sample volume: 20 μl.
Results and discussion. The developed method of quantitative determination of L-arginine and thiotriazolin
in tablets is characterised by sufficient convergence, as the found value of the relative confidence interval of the
value of ΔΖ for L-arginine and thiotriazolin does not exceed the critical value for the convergence of results. Also,
the method is characterised by sufficient accuracy, as it fulfils the criterion of insignificance of systematic error of
the method. The requirements to the parameters of linear dependence of the method of determination of L-arginine
and thiotriazolin in the whole concentration range from 80% to 120% of the nominal value are met.
Conclusions: As a result of the conducted researches it is established that the developed technique of standardisation of active substances in Argitril tablets is valid on the following indicators: specificity, linearity, convergence, correctness and can be entered into the ICJ project.
Ключові слова: L-аргінін, тіотриазолін, ВЕРХ, кількісне визначення, валідація.
Keywords: L-arginine, thiotriazolin, HPLC, quantification, validation.
Захворювання серцево-судинної системи займають друге місце в структурі інвалідизації та смертності населення багатьох розвинених країн. Незважаючи на досягнуті успіхи в області медикаментозної
кардіопротекції,
смертність
від
захворювань серця залишається високою [1]. Тому,
розробка засобів лікування цих патологій серцевосудинної системи є актуальним завданням сучасної
медицини [2, 3]. Для нового комбінованого лікарського препарату "Аргітрил" була обрана раціональна лікарська форма – таблетки [4]. Попередньо
нами була розроблена методика стандартизації діючих речовин L-аргініну з тіотриазоліном в модельній суміші, таблетковій масі та таблетках таблетках [5-10]. Тому актуальним і своєчасним завданням стала валідація цієї методики. Згідно вимог
діючого законодавства всі методики стандартизації
повинні бути валідовані. Валідація є гарантом достовірності та точності будь-яких методик. Її присутність гарантує аналітичним методикам гідне місце
в системі забезпечення якості, а також відповідність своєму призначенню. Згідно вимог ДФУ валідацію методик проводять за такими показниками:
специфічність, лінійність, діапазон застосування,
точність, правильність та робасність [11].
Метою нашої роботи є валідація розробленої
методики кількісного визначення таблеток Lаргініну з тіотриазоліном.
Матеріали та методи: при проведенні досліджень використовували сертифіковані субстанції
L-аргініну (виробник: «Sigma-Aldrich», США) та тіотриазоліну (виробник: Державне підприємство
«Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН

України). Дослідження проводили з використанням
хроматографу моделі LC-20 Prominence Shimadzu в
наступній комплектації: два насоси LC-20AD, автосамплер SIL-20A, детектор SPD-20AV, термостат
CTO-20A, системний контролер CBM-20 ALITE;
колонки Hypersil ODS-C18-5u, 4,6 x 250 мм, діаметр
часток 5 мкм; елюєнт: водний розчин 3,4 г/л
Bu4NHSO4 та 0,05% трифтороцтової кислоти; швидкість рухомої фази: 1 мл/хв; аналітична довжина
хвилі детектора: 220 нм; об’єм проби: 20 мкл.
Результати: Ґрунтуючись на матеріалах попередніх досліджень [9, 10], було запропоновано проводити одночасне визначення вмісту L-аргініну та
тіотриазоліну шляхом іон-парного хроматографування з використанням кислого буферу – 0,05% розчину трифтороцтової кислоти.
Межі: вміст L-аргініну і тіотриазоліну в одній
таблетці препарату повинно бути від 190 мг до 210
мг та від 47,5 мг до 52,5 мг відповідно. Критерії
придатності валідаційних характеристик методики
розраховували для 5 % допуску вмісту діючих речовин в препараті [11].
Готували досліджуваний розчин та розчин
порівняння L-аргініну та тіотриазоліну проводили
відповідно до методики:
в 10 мірних колб місткістю 25.0 мл поміщають
вказані в табл. 1 кількості L-аргініну та тіотриазоліну, в кожну колбу додають по 15 мл води очищеної, перемішують протягом 20 хв, доводять
обʼєм сумішей тим же розчинником до мітки та перемішують ще 5 хв. 5.0 мл отриманого розчину переносять в мірну колбу на 50.0 мл і доводять водою
до мітки.

Модельні суміші

Таблиця 1

№ модельного
L-аргінін
Тіотриазолін
зразку
Маса наважки Вміст, в % від номінального Маса наважки Вміст, в % від номінального
(мг)
значення
(мг)
значення
1
2
3
4
5
1
160,00
80
40,00
80
2
170,00
85
42,50
85
3
180,00
90
45,00
90
4
190,00
95
47,50
95
5
200,00
100
50,00
100
6
210,00
105
52,50
105
7
220,00
110
55,00
110
8
230,00
115
57,50
115
9
240,00
120
60,00
120
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Крім того, була розроблена методика
валідаційних досліджень таблеток L-аргініну з
тіотриазоліном: 250 мг суміші L-аргініну та тіотриазоліну в співвідношенні 4:1 розчиняють в 10 мл
води в мірній колбі на 25,0 мл і доводять водою до
мітки. 5,0 мл отриманого розчину переносять в
мірну колбу на 50,0 мл і доводять водою до мітки.
1. 8 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки. (80%).
2. 8,5 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки. (85%).
3. 9 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки. (90%).
4. 9,5 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки. (95%).
5. 10 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки.
(100%).
6. 10,5 мл робочого розчину переносять в
мірну колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки.
(105%).
7. 11 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки.
(110%).
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8. 11,5 мл робочого розчину переносять в
мірну колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки.
(115%).
9. 12 мл робочого розчину переносять в мірну
колбу на 100,0 мл і доводять водою до мітки.
(120%).
Специфічність. Після приготування розчинів
за методикою, яка представлена вище, проводимо
їх аналіз за допомогою ВЕРХ. Критеріями прийнятності є: 1) На хроматограмах розчину «плацебо»
препарату (зразок 0) повинні бути відсутніми піки з
часом утримання, співпадаючим з часом утримання
L-аргініну з тіотриазоліном на хроматограмах випробуваного розчину; 2) Час утримання піків L-аргініну та тіотриазоліну на хроматограмах випробуваного розчину повинні співпадати з часом утримання піків L-аргініну та тіотриазоліну на
хроматограмах розчину порівняння L-аргініну та
тіотриазоліну; 3) Піки L-аргініну та тіотриазоліну
на хроматограмах випробуваного розчину повинні
добре розділятися з піками інших можливих
домішок та самих субстанцій L-аргініну та тіотриазоліну.
Специфічність методики визначення ідентифікації та кількісного визначення L-аргініну та
тіотриазоліну продемонстрована на рис. 1.

Рис. 1 Хроматограми розчинів:
1 - розчин «плацебо» препарату, 2 - випробуваний розчин препарату,
3 - розчин порівняння L-аргініну та тіотриазоліну, 4 – модельний розчин препарату з тіотриазоліном,
5 – модельний розчин препарату з L-аргініном
Специфічність методики кількісного та якісного визначення L-аргініну та тіотриазоліну підтверджується тим, що:
- На хроматограмі розчину «плацебо» відсутні піки з часом утримання піків L-аргініну з тіотриазоліном;
- Час утримання піків L-аргініну та тіотриазоліну на хроматограмах досліджуваного розчину
співпадають з часом утримання піків L-аргініну та
тіотриазоліну на хроматограмах розчину порівняння L-аргініну та тіотриазоліну;
- На хроматограмах досліджуваного розчину та розчину порівняння L-аргініну з тіотриазоліном спостерігається повне розділення піків L-аргініну та тіотриазоліну.
Виходячи з усього вище зазначеного можна

сказати, що методика ідентифікації та кількісного
визначення L-аргініну з тіотриазоліном в препараті
методом ВЕРХ є специфічною.
Приготування модельних випробуваних розчинів. Характеристики правильності та прецизійності
досліджували на модельних розчинах препарату з
концентраціями L-аргініну та тіотриазоліну, які відповідають 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 100 %, 105%, 110 %,
115 % та 120 % від їх номінального вмісту (табл. 2).
Характеристику лінійності досліджували в діапазоні концентрацій L-аргініну та тіотриазоліну
від 80 % до 120 % по відношенню до номінального
значення.
Графік лінійної залежності представлений на
рис. 2 та 3, а результати розрахунків параметрів лінійної залежності в табл. 2 та 3.
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Рис. 2. Лінійна залежність знайденої концентрації L-аргініну від його введеної концентрації в нормалізованих координатах

Рис. 3. Лінійна залежність знайденої концентрації тіотриазоліну від його введеної концентрації в нормалізованих координатах
Таблиця 2
Метрологічні характеристики лінійної залежності знайденої концентрації L-аргініну від його введеної
концентрації
Параметри
Значення
Вимоги 1
Вимоги 2
Висновок
b
1,0003
Sb
0,0014
a
0,0009
≤ |0,24|
≤ |2,6|
Витримується за 1 критерієм
Sa
0,1427
SD0
0,0548
SD0/b
0,05478
≤ |0,84|
Виконуються
r
1,0000
> |0,99810|
Виконуються
Таблиця 3
Метрологічні характеристики лінійної залежності знайденої концентрації тіотриазоліну від його введеної
концентрації
Параметри
Значення
Вимоги 1
Вимоги 2
Висновок
b
1,0083
Sb
0,0090
a
-|0,7509|
≤ |0,66|
≤ |2,6|
Витримується за 1 критерієм
Sa
0,9074
SD0
0,3484
SD0/b
0,346
≤ |0,84|
Виконуються
r
0,99997
> |0,99810|
Виконуються
Правильність характеризує ступінь відповідності між відомим вмістом визначуваної речовини
в розчині та його вмістом в розчині, який визначається за даною методикою.
Збіжність характеризує прецизійність методики при її виконанні в одних і тих самих умовах
протягом невеликого проміжку часу. На даному
етапі збіжність досліджується на 9 модельних

сумішах, які охоплюють діапазон застосування методики.
Правильність та збіжність методики була перевірена методом «введено-знайдено». Результати кількісного визначення L-аргініну та тіотриазоліну в
модельних розчинах в області аналітичних концентрацій та результати розрахунків метрологічних характеристик представлені в табл. 4 та 5.
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Таблиця 4
Результати аналізу модельних розчинів, які містять від 80 % до 120 % L-аргініну по відношенню до
номінальної концентрації, і їх статистичної обробки
№
Наважка LВведено в % Середня площа піку
Знайдено в %
Знайдено в % до
розчину аргініну, г (mst = від номінальвід номінальної
введеного
(𝐴𝑖𝑠𝑡 = 297329)
0,2000)
ної
концентрації
Zi = 100 • (Yi/Xi)
концентрації
(Yi, %)
(Xi, факт., %)
1
2
3
4
5
6
1
0,1602
80,1
238101
80,06
99,95
2
0,1697
84,85
252707
84,99
100,16
3
0,1804
90,2
309397
90,22
100,02
4
0,1898
94,9
282514
94,94
100,04
5
0,2004
100,2
297983
100,22
100,02
6
0,2099
104,95
312113
104,97
100,02
7
0,2203
110,15
327493
110,14
99,99
8
0,2307
115,35
397747
115,42
100,06
9
0,2396
119,8
356557
119,86
100,05
Середнє, Zср, % =
100,03
Відносне стандартне відхилення, RSDz, % =
0,06
Відносний довірчий інтервал
0,11
Δz % = t (95 %, 9 – 1) x RSDz = 1.86 x 0.06 =
Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % =
1,6
0,03
Систематична помилка  % = | Zср – 100 | =
Критерій незначущості систематичної похибки:
Виконується
1) статистична незначущість:  < Δz : √9 = 0.11/3 = 0.04 % > 0.03 %
Якщо не виконується 1), то  ≤ max :
Виконується
2) практична незначущість: δ% ≤ 0.32  1.6 = 0.51 % > 0.03 %
Загальний висновок про методику
КОРЕКТНА
Таблиця 5
Результати аналізу модельних розчинів які містять від 80 % до 120 % тіотриазоліну по відношенню до
номінальної концентрації, та їх статистична обробка
№
Наважка тіотриазоліну, Введено в % Середня площа піку Знайдено в % Знайдено в % до
розчину
г (mst = 0,0500)
від номінальвід номінальвведеного
(𝐴𝑖𝑠𝑡 = 3437747)
ної
ної
Zi = 100 • (Yi/Xi)
концентрації
концентрації
(Xi, факт., %)
(Yi, %)
1
0,04
80
2752260
80,06
100,08
2
0,0424
84,8
2923804
85,05
100,29
3
0,0452
90,4
3097410
90,1
99,67
4
0,0476
95,2
3273079
95,21
100,01
5
0,0502
100,4
3439466
100,05
99,65
6
0,0524
104,8
3612728
105,09
100,28
7
0,0553
110,6
3809711
110,82
100,20
8
0,0577
115,4
3959597
115,18
99,81
9
0,0598
119,6
4136985
120,34
100,62
Середнє, Zср, % =
100,07
Відносне стандартне відхилення, RSDz, % =
0,32
Відносний довірчий інтервал
0,60
Δz % = t (95 %, 9 – 2) x RSDz = 1,89 x 0,32=
Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % =
1,6
0,07
Систематична помилка  % = | Zср – 100 | =
Критерій незначущості систематичної помилки:
Виконується
1) статистична незначущість:  < Δz : √9 = 0,60 : 3 = 0,2 % > 0,07%
Якщо не виконується 1), то  ≤ max :
Виконується
2) практична незначущість: δ% ≤ 0,32  1,6 = 0,51 % > 0,07 %
Загальний висновок про методику
КОРЕКТНА
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Обговорення. З даних, наведених в табл. 4 та 5,
встановлено, що методика кількісного визначення
L-аргініну та тіотриазоліну характеризується достатньою правильністю та збіжністю (прецизійністю) на всьому діапазоні концентрацій (від
80 % до 120 %) та є коректною.
Як свідчать дані, наведені в табл. 4 и 5, в діапазоні концентрацій L-аргініну та тіотриазоліну від
80 % до 120 % по відношенню до номінальної концентрації методика його кількісного визначення не
має значущої систематичної похибки.
Підводячи риску під усім вище зазначеним можна
сказати, що методика характеризується достатньою
збіжністю, так як знайдене значення відносного довірчого інтервалу величини ΔΖ для L-аргініну та тіотриазоліну не перевищує критичне значення для збіжності
результатів (1,6%). Також методика характеризується
достатньою правильністю, так як виконується критерій
незначущості систематичної похибки методики. Систематична похибка методики задовольняє вимоги статистичної та практичної незначущості. Високе значення коефіцієнта кореляції r = 1,0000 та 0,99994 задовольняє вимоги критерію прийнятності (r = 0,9998) та
підтверджує лінійність залежності між взятою та знайденою кількістю L-аргініну та тіотриазоліну в області
від 80 % до 120 % відповідно до його номінального вмісту в препараті. Виконуються вимоги до параметрів лінійної залежності (а, SD0/b, r) методики визначення Lаргініну та тіотриазоліну у всьому діапазоні концентрації від 80 % до 120 % від номінального значення.
Висновки: В результаті проведених досліджень встановлено, що розроблена методика стандартизації діючих речовин в таблетках "Аргітрил" є
валідною за такими показниками: специфічність, лінійність, збіжність, правильність та може бути введена
до проекту МКЯ.
Список літератури
1. Mazur I, Chekman I, Belenichev I.
Metabolithotropic Drugs. Ukraine: Zaporozhye; 2007.
2. Тіотриазолін: фармакологічні аспекти та
клінічне застосування / Мазур І. А., Волошин Н. А.,
Чекман І. С. [та ін.] // Новини медицини та фармації. – 2005. – 160 с.

The scientific heritage No 51 (2020)
3. Разработка лекарственных средств на основе фиксированных комбинаций с антиоксидантами - перспективное направление современной
фармакологии / Мазур И. А., И. С. Чекман, И. Ф.
Беленичев [и др.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 199–200.
4. Mazur І, Kucherenko L, Belenichev I,
Khomylova O, Syusyuka V. Owner SPA “Farmatron”.
Combination
Drug
with
Hepatoprotective,
Cardioprotective, Placentoprotective, Tocolytic and
NO-Mimetic Action/– No. а 201506388. Ukraine: IPC;
(2015.01) A61K 31/198 (2006.01), A61K 9/00; appl.
30.06.2015; publ. 12.01.16. Bul. № 1 Invention patent
110597.
5. Пахомов В. П. Хроматографія у хіміко-фармацевтичних дослідженнях / Пахомов В. П. // Хим.
Фармац. журн. – 2003 – Т. 37 , № 8. – С. 55-56.
6. Oiestad E.L., Johansen U, Christophersen
A.S. Drug screening of preserved oral fluid by liquid
chromatography-tandem mass spectrometry. Clin
Chem. 2007. - № 53. – p. 300–309.
7. Садек П. Растворители для ВЭЖХ / П.
Садек. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. –
704 с.
8. Сапрыкин Л. В. Практика и методические
основы высокоэффективной жидкостной хроматографии : учеб. пособие / Л. В. Сапрыкин. – Краснодар, 2006. – 151 с.
9. Optimization of L-arginine and thiotriazoline
compound analysis by high-performance liquid
chromatography/ Kucherenko L, Belenichev I, Mazur
I, Khromylova O.// Запорізький медичний журнал. –
2018. – Т.20, №6 (111). – С. 837-840.
DOI: 10.14739/2310-1210. 2018.6.146760
10. Щодо стандартизації L-аргініну та тіотриазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії / Л. І. Кучеренко, О. В.
Хромильова, Д. Ю. Скорина, Г. І. Ткаченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та
практики. – 2019. – № 1 (29). – С. 47–52.
DOI: 10.14739/2409-2932. 2019.1.158992
11. Державна Фармакопея України: в 3 т. /
Держ. п-во «Укр. науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х.: Держ. пво «Укр. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 1. – 1126 с.

The scientific heritage No 51 (2020)

65

VETERINARY SCIENCES
EFFICIENCY OF HYDROHEMOL USE IN BEEKEEPING AND ITS INFLUENCE ON HONEY
PRODUCTION
Serdyuchenko I.
candidate of veterinary sciences, associate professor,department of microbiology, virology epizootology
faculty of veterinary medicine Federal state budgetary educational institution higher education
"Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin»
Krasnodar, Russian Federation
Abstract
The authors studied the effect of feeding sugar syrup and Candi with the addition of hydrohemol on the
intestinal microflora and honey production of bee colonies. It is established that giving families such top dressing
normalizes the microbial background of the intestine and increases their productivity.
Keywords: hydrohemol, microflora, syrup, candy, honey production.
Introduction. When using any top dressing in an
apiary, two main goals are pursued - strengthening the
physiological state of insects and increasing their honey
productivity [1]. Strengthening the bee colony is possible only if the health of bees is maintained and their
reproductive activity is increased, and the honey
productivity is increased by increasing the efficiency
[2; 3].
Goal and tasks. Taking into account the positive
data of various authors on the study of this drug, we
conducted a series of experiments to determine its effect on microbial contamination of the intestine and increase the honey productivity of bee colonies [4; five].
Research methodology. To carry out the experiments, three groups of bee families were formed, 50 individuals in each. The bees of the first group (control)
were given candi without additives; the second (1st experimental) - with an aminopeptide; the third (2nd experimental) - with hydrohemol. The layout of the dressings in all three groups was the same. 7 days after the
last feeding of the kandy, the necessary research was
carried out.
To determine the physiological state of the organism of insects, the reproductive activity, the state of the
intestine and honey productivity were studied [6; 7].
The state of the intestine was carried out according
to the point indicator.
Reproductive activity was determined using grids
with a square size of 5x5 cm. Squares filled with cells
were counted, each of which contained about 100 cells.
The sum of the three counts gives the approximate
number of young bees that will be in the bee colony 12
days after the last count.
Honey productivity was determined by the difference in the mass of honeycomb frames before and after
pumping honey collected by bees.
Results and discussion. In the control group, the
state of the intestinal tract was assessed at 1 point in
8.3% of individuals (the walls were thin, torn, the contents of the watery consistency); 2 points - in 33.3% of
individuals (the intestinal tract was filled with liquid
masses, it was difficult to extract from the abdomen); 3
points - in 41.7% of individuals (the intestines were
completely removed from the abdomen, its contents
were formed); 4 points - in 16.7% of individuals (the

digestive tract was elastic, well extracted, the contents
were of a dense consistency). The average score for the
group was 2.68.
In families of the second (1st experimental) group,
the state of the intestinal tract was on average estimated
at 3 and 4 points (41.7% of individuals). There were no
families whose intestines were assessed at 1 point, and
16.7% of individuals at 2 points. The average score for
this group was 3.25.
In the bees of families that make up the third
group, the state of the large intestine was estimated on
average at 3 points (25% of individuals) and 4 points
(75% of individuals). The average score for the group
was 3.75.
This stage of research has shown that the use of
hydrohemol in the composition of candy has a beneficial effect on the functional state of the intestines of insects.
In warm climatic conditions in bee colonies in the
period from the end of winter, there is an activation of
reproductive activity, which is characterized by the
amount of printed brood. Therefore, to assess the effect
of feeding on this physiological feature of bees, we carried out a count of the amount of printed brood.
It was found that in all three groups the number of
printed brood increased evenly, approximately every
12 days. At the same time, there was some unevenness
in the egg production of queen bees in three groups. The
process was more active in the group where bees received hydrohemol as an additive. In it, the number of
printed brood was approximately 1.5 times higher than
in the group in which the bees ate only kandy. At the
same time, in the more active group, the number of bees
in each family was about 76,011 individuals or 7.981
kg, which is 1.9 times more than in the control.
In the second group, the brood intensity was also
higher compared to the first and amounted to 46801 and
39891 individuals, respectively.
The final results of the use of hydrohemol in beekeeping were summed up after taking into account the
honey productivity of bee colonies carried out during
the year, including acacia honey.
In the first group, on average, 11.3 + 0.9 kg of
honey from white acacia was received per 1 bee colony,
in the second group - 15.6 + 0.8 kg, i.e. 1.4 times more,
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and in the third group - 32.1 + 0.9 kg, which is 2.8 times
more than in the first group.
Consequently, the use of hydrohemol with kandy
feeding made it possible not only to increase the overall
honey productivity of bees, but also to increase their
activity when collecting honey from acacia [8].
Thus, the production experiments carried out to
find out the effectiveness of the use of hydrohemol in
beekeeping showed that the drug helps to improve the
state of the intestinal tract of bees, activates the reproductive activity of bee queen bees, and, as a consequence, leads to an almost twofold increase in the bee
colonies of the printed brood and the number of bees,
as well as increase in honey productivity of bee colonies by 1.5 times [9].
Also, economic calculations were carried out on
the feasibility of using hydrohemol in beekeeping [10].
For this, the profit received for the sale of the received medical products was calculated, which for the
first group (control) amounted to 6481 rubles, the second (experimental) - 8166 rubles, the third (experimental) - 11585 rubles; incl. from white acacia - 2486;
3432 and 7062 rubles, respectively [11].
The cost of the experiment in the first (control)
group was 300 rubles per colony, the second (1st experimental) and third (2nd experimental) - 388 and 308,
respectively.
Consequently, the economic efficiency per 1 ruble. costs for the first (control) group amounted to 43.2
rubles, the second (1st experimental) and the third (2nd
experimental) - 42.1 and 72.5 rubles, respectively.
Conclusions and offers. Thus, the results obtained demonstrate the high efficiency of the use of hydrohemol in the composition of dressings, and, consequently, its feasibility and prospects for use in beekeeping, which is confirmed by high economic indicators.
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