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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены исследование экономических аспектов выращивания и производства гречихи 

в Украине (2016 2017, 2018). Исследование базируется на анализе статистических данных по показателям 

производства гречихи, риса и проса за 2016-2018 гг. Установлено, что в текущем и предыдущих зерновых 

сезонах гречка находилась в перечне объектов государственного регулирования, на которые устанавлива-

ются минимальные и максимальные интервенционные цены, что давало основания Аграрному фонду 

Украины при неблагоприятной ценовой ситуации на рынке осуществлять финансовые или товарные ин-

тервенции. Установлено, что, несмотря на сложные погодные условия, зерновая отрасль обеспечивает 

устойчивое производство, что гарантирует продовольственную и экономическую безопасность страны.  

ABSTRACT 

The article presents the study of economic aspects of buckwheat cultivation and production in Ukraine (2016 

2017, 2018). The study is based on the analysis of statistics on the production of buckwheat, rice and millet for 

2016-2018. It is established that in the current and the previous grain seasons, buckwheat was in the list of objects 

of state regulation, which set minimum and maximum intervention prices, which gave grounds to the Agrarian 

Fund of Ukraine, in case of unfavorable price situation on the market, to carry out financial or commodity inter-

ventions. It is established that, despite difficult weather conditions, the grain industry provides sustainable produc-

tion, which guarantees the food and economic security of the country. 

Ключевые слова: рынок, гречиха, гречка, крупяные культуры, выращивание.  

Ключевые слова: market, buckwheat, cereal crops, growing.  

 

Современный этап развития аграрного сектора 

украинской экономики характеризуется сложными 

динамическими преобразованиями, что связано с 

постоянными изменениями спроса и предложения 

на рынке сельхозпродукции, стоимости средств 

производства и глобальными климатическими из-

менениями, которые нашли свое отражение и на 

территории Украины. 

В Украине зерновое производство было, есть и 

будет ведущей отраслью сельского хозяйства. Уве-

личение производства зерна – это стратегически 

важное задание, которое является основой дости-

жения продовольственной безопасности страны. 

Зерновое хозяйство страны формирует продоволь-

ственный фонд, обеспечивает животноводство фу-

ражным зерном, создает резервные государствен-

ные запасы зерна, формирует определенную долю 

экспорта. Наряду с основными зерновыми культу-

рами, такими как пшеница, кукуруза, ячмень, важ-

ная роль отводится крупяным культурам, среди ко-

торых доминирует гречиха. [1, c.213]  

Сельское хозяйство уже давно стало бизнесом. 

К тому же главной задачей аграриев является полу-

чение максимальных прибылей за счет увеличения 

доходов и уменьшения расходов. Поэтому каждая 

сельскохозяйственная культура рассматривается 

через экономическую призму, то есть, сколько 

средств можно получить при ее выращивании в ко-

нечном итоге с 1 га. Одними из перспективных вы-

сокоурожайных зерновых культур являются крупя-

ные. 

Крупяная отрасль Украины – стратегическая 

отрасль народного хозяйства. Крупяное зерно и 

произведенные из него продукты всегда были лик-

видными, поскольку они составляют основу продо-

вольственной базы и безопасности государства. 

Крупы имеют большое значение в пищевом раци-

оне человека. На аграрном рынке крупяные куль-

туры сохраняют ведущие позиции в экспорте, пере-

работке и внутреннем потреблении, что доказывает 

их стратегически важную роль в обеспечении про-

довольственной и экономической безопасности 

страны, поэтому для аграриев важной задачей явля-

ется поддержка и увеличение объемов производ-

ства зерна гречихи.  

Значительное внимание производству гречки 

уделяют хозяйства, имеющие постоянные заказы от 
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производителей круп, ведь она не относится к веду-

щей сельскохозяйственной культуре. Большинство 

хозяйств выращивают гречку с целью поддержки 

собственного пчеловодства, а товарное зерно чаще 

реализуется и перерабатывается в регионе по месту 

его производства. Также она используется и в кор-

мопроизводстве, а именно мелкое зерно, а также от-

руби, которые получают при переработке зерна. 

Эта культура считается ценным медоносом и хоро-

шим предшественником в севообороте для других 

культур [2, с. 196]. 

Ранее гречка считалась стратегически важным 

продуктом питания, который имел влияние на про-

довольственную безопасность в государстве. За по-

следние годы на внутреннем рынке Украины по-

явилось много альтернативных видов круп, кото-

рые могут ее заменить, и поэтому этот вид продук-

ции влияет на общую продовольственную ситуа-

цию в стране. За счет цены регулируется уровень 

потребления. Поэтому сейчас имеем такую цено-

вую ситуацию: гречневая крупа стоит дороже риса 

на 10%. 

Потребительская корзина в Украине рассчи-

тана таким образом, что потребление гречки в год 

составляет 2 кг/чел., риса – 2,5 кг/чел., а проса – 1 

кг/чел. При этом по сравнению со странами Европы 

(Польши) нормы потребления гречки на 75%, а 

риса на 65% ниже, чем в Украине. 

В 2018 наибольшие посевные площади, объ-

емы производства и урожайность обеспечивала 

гречка, а наименьшие – рис (табл. 1) 

Таблица 1 

Показатели производства гречки, проса и риса за 2015-2018 гг. 
Культура Площадь, с которой собрали уро-

жай, тис.га 

Валовой сбор в массе, после доработки, 

тис.тонн 

Урожайность, ц с 1 

га 

2015 

Гречка 127,7 128,1 10,0 

Просо  112,8 213,2 18,9 

Рис 11,7 62,5 53,4 

2016 

Гречка 153,7 176,4 11,50 

Просо 107,7 189,7 17,6 

Рис 12,0 64,7 53,9 

2017  

Гречка 185,3 180,4 9,7 

Просо 56,1 84,4 15, 

Рис 12,7 63,9 50,5 

2018  

Гречка 113,3 137,0 12,6 

Просо 54,8 80,5 14,6 

Рис 12,6 69,2 54,9 

 

Несмотря на такую большую роль гречки в ра-

ционе человека и в целом в экономике страны, 

наблюдается тенденция уменьшения посевных пло-

щадей, урожайности и валовых сборов культуры. 

По данным официальной статистики, площадь, 

с которой собрали урожай гречихи в Украине в 

2018 г. уменьшилась на 72 тыс. га, до 113,3 тыс. га. 

При этом средняя урожайность увеличилась на 2,9 

ц / га и составила 12,6 ц / га, валовой сбор превышал 

137,0 тыс. т. Это больше по сравнению с 2015 г. на 

7,0%. 

Общая площадь посева гречихи в Украине в 

2019 снизилась почти на 10%. 

По оценкам экспертов рынка зерна планиру-

ется уменьшение площадей под гречиху в Украине, 

так как технология выращивания гречихи преду-

сматривает определенные специфические особен-

ности. Для получения высокой урожайности надо 

учитывать нормы высева гречихи, биологию пита-

ния, роста, цветения. Поэтому она и получила ста-

тус капризной в выращивании культуры [3, с.16]. 

В Украине наиболее благоприятными для вы-

ращивания гречихи являются зоны Лесостепи и По-

лесья, где природные и климатические условия поз-

воляют защитить посевы от засушливых ветров, 

благодаря чему растения лучше развиваются на 

протяжении вегетации и имеют более высокий уро-

жай (Табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура производства гречихи по Украине за 2015-2018 рр. 

Регионы 

Площадь, с которой собрали уро-

жай, тис.га. 

Валовой сбор в массе, после доработки, 

тис.тонн 
Урожайность, ц с 1 га 

2015р 2016р 2017р 2018р 2015р 2016р. 2017р. 2018р. 2015р 2016р 2017р 2018р 

Украина 127,7 153,7 185,3 113,3 128,1 176,4 136,8 137,0 10,0 11,5 9,7 12,1 

Винниц-

кая 
1.0 9,9 11,8 7,7 1,4 13,9 13,6 10,1 15,1 14,0 11,5 13,0 

Жито-

мирская 
6,3 10,1 20,1 21,3 4,4 13,4 16,1 28,0 7,0 13,2 10,2 13,1 

Закарпат-

ская  
0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5 0,6 5,3 9,6 15,9 19,2 

Киевская 7,7 9,4 13,0 6,9 9,5 14,9 12,0 10,7 12,5 15,7 10,7 15,6 

Сумская 17,7 21,0 21,5 11,1 23,8 23,4 20,3 11,6 13,4 11,1 11,5 10,4 

Харьков-

ская 
12,5 19,2 19,8 9,0 30,6 20,6 13,7 10,4 24,5 10,8 6,9 11,6 

Херсон-

ская 
1,0 1,5 1,6 0,4 0,9 1,7 1,5 0,5 9,1 10,8 9,2 9,8 

Хмель-

ницкая 
10,7 12,0 16,9 11,9 10,0 16,4 14,1 18,6 9,4 13,6 13,0 15,6 

 

Почва и условия других регионов также при-

годны для выращивания гречихи, однако из-за не-

высоких урожаев посевные площади этой культуры 

незначительны. Самые большие валовые сборы 

гречихи, по итогам 2018, получили в Житомирской 

(28,0 тыс. т), Хмельницкой (18,6 тыс. т), Сумской 

(11,6 тыс. т), Киевской (10,7 тыс. т), Харьковской 

(10,4 тыс. т) и Винницкой (10,1 тыс. т) областях. Са-

мый высокий уровень урожайности получили агра-

рии Закарпатья (19,2 ц / га), а также Киевской и 

Хмельницкой (15,6 ц / га). Для сравнения: урожай-

ность этой культуры в Херсонской области состав-

ляет 9,8 ц/га при валовом сборе 0,5 тыс. т.  

Объемы потребления гречки на внутреннем 

рынке имеют тенденцию к снижению. К основным 

причинам этого относятся высокие закупочные 

цены на зерно гречихи, а также сокращение числен-

ности населения страны. Если в 2015 продоволь-

ственное потребление зерна гречихи составила 120 

тыс. т, то в 2017 г. оно уменьшилось до 108 тыс. т. 

На таком же уровне продовольственное потребле-

ние гречки оставалось и в прошлом году. Таким об-

разом, объемов производства гречихи хватило для 

обеспечения внутренних пищевых потребностей [4, 

с.19]. 

В 2016 г. после резкого уменьшения производ-

ства гречихи наблюдался постепенный рост цен на 

зерно и крупу. За период до июня 2016 зерно гре-

чихи подорожало с 11 до 20 тыс. грн. за 1 т, а греч-

невой крупы – с 19 до 32 тыс. грн. Объем производ-

ства гречихи в 2016 составил 176,4 тыс. т, что на 

13,7% больше уровня предыдущего года. 

В 2019 году площади, занятые под посевами 

гречихи сократились на 59 % посевов по сравнении 

с 2018 годом.  

Даже при самых благоприятных климатиче-

ских условиях урожай с 45 тыс. га (в 2018 году было 

— 103,4 тыс. га), по оценкам специалистов, соста-

вит не более половины от прошлогоднего объема. 

А вот потребление гречневой крупы, по прогнозу, 

останется на прошлогоднем уровне. На нее ощуща-

ется стабильный спрос. Уменьшение валового 

сбора гречихи может привести к увеличению стои-

мости крупы гречки до 20%. Таким образом произ-

водство гречки догонит по рентабельности другие 

злаки.  

Крупы — универсальный продукт, который 

покупают потребители практически каждого сег-

мента рынка. Целевая аудитория круп варьируется 

от мам с маленькими детьми до пенсионеров. Ос-

новная – это гречневая крупа, именно она шире 

всего представлена на полках магазинов [5].  

Украинцы съедают примерно 3,5 кг гречки в 

год. Более половины покупаемой крупы уходит на 

приготовление гарниров. Это сравнительно деше-

вый продукт, входящий в основную потребитель-

скую корзину, и его в основном закупают впрок. 

Гречневая крупа – среди фаворитов, в год 

украинцы съедают до 180 000 тонн, однако ее про-

изводство падает, хотя и незначительными тем-

пами. 

Таблица 3 

Рынок круп в Украине 

Найменування продукції, одиниця вимірювання 
Вироблено за 

грудень 2017 р 

2017 

р. 

Грудень 2017 р. у 

% до грудня 2016 

2017 р. у 

% до 2016 

Крупи гречані, т 5852 54509 105,4 101,3 

Крупи кукурудзяні, т 4431 52647 54,7 82,9 

Зерна зернових культур, плющені, перероб-

лені в пластівці, обрушені, дроблені, крім 

рису, т 

2864 30568 115,3 98,6 

Крупи пшоняні, т 2091 18218 82,9 93,0 

Крупи вівсяні, т 665 5505 120,5 152,6 
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Причиной тому низкая рентабельность и де-

вальвация национальной валюты. Тем не менее, 

Украина по-прежнему экспортирует много гречки 

и остается в тройке лидеров-экспортеров. 

Средние цены на основные крупы в 2017 году 

менялись в зависимости от вида. Пшеничная крупа 

выросла с 8 182 до 11 136 грн. за тонну, гречневая 

подешевела с 22 345 до 15 014 грн. за тонну (здесь 

и далее все статистические данные взяты из отчетов 

Госстата и Государственной Фискальной службы) 

[6]. 

В 2016-2018 маркетинговом году (МГ) ценовая 

ситуация была более стабильной. Минимальные за-

купочные цены на зерно гречихи, а значит, и на 

гречневую крупу, наблюдались в период уборки, то 

есть в начале сезона, а максимальный их роста при-

ходился на начало марта. Таким образом, закупоч-

ные цены на зерно гречихи текущего сезона коле-

бались от 13,5 до 18 тыс. грн. / т, а на гречневую 

крупу – от 23 до 27,5 тыс. грн. 

По итогам на апрель 2019 года показатель про-

изводства гречневой крупы в Украине составил 

24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель 

прошлого года. 

Экспортный объем гречки за анализируемый 

период вырос более чем в половину (на 56%) до 

3,85 тыс. т. При этом импорт с января по апрель 

2019 г. составил 7,34 тыс. т. В сезоне 2017/2018 гг. 

Украина импортировала 48 тыс. т гречихи и про-

дуктов переработки, преимущественно из стран 

СНГ. При этом в прошлый сезон производства в 

Украине было вполне достаточно гречихи для удо-

влетворения внутренних потребностей. Основным 

поставщиком крупы является Казахстан [7, с.113]. 

По итогам на апрель 2019 года показатель про-

изводства гречневой крупы в Украине составил 

24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель 

прошлого года. 

Согласно данным Государственной службы 

статистики, в апреле за гречку на внутреннем 

рынке Украины платили 18,74 грн./кг, тогда как 

цена на рис в рассматриваемый месяц составила 

24,4 грн./кг, пшенной крупы — 38,48 грн./кг. 

С начала года цена на гречку выросла на 8,3% 

(от 17,14 грн./кг до 18,74 грн./кг). 

По мнению специалистов научно-производ-

ственного предприятия «Антария» (Киевская об-

ласть) внутренний и экспортный потенциал укра-

инского рынка гречки несравненно выше сего-

дняшних показателей – порядка 500-700 тыс. т. И 

для его реализации следовало бы увеличить пло-

щади под гречихой, как минимум, до 350-500 тыс. 

га. 

Следует отметить, что современное состояние 

научно-техничного прогресса в крупяном произ-

водстве Украины характеризуется достаточно низ-

кими показателями, что обусловлено действием 

факторов, среди которых большое значение имеют 

недостаточные объемы капитальных вложений в 

развитие науки, техники и технологии производ-

ства. Научно-технический прогресс является важ-

ным фактором роста производительности труда; со-

здает условия для эффективного использования сы-

рьевых и материальных ресурсов, основных 

средств и капитальных вложений, способствует со-

вершенствованию организации производства, его 

концентрации и специализации. 

Производство внутри страны падает незначи-

тельно, что может быть связано с погодными усло-

виями и несовершенным законодательством. 

В целом рынок крупяных культур продолжает 

развиваться. В 2016-2019 гг. в Украине на рынке 

продукции агропромышленного комплекса преоб-

ладающим оставалось собственное производство. 

Такая же тенденция наблюдалась и на рынке гре-

чихи, поскольку в Украине довольно хорошая уро-

жайность. Аграрная продукция является конкурен-

тоспособной как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. На сегодня, несмотря на физическую по-

терю контроля над частью территорий, существует 

большой потенциал производства гречихи наряду с 

активным производством зерновых, большая часть 

которых отправляется на экспорт и дальнейшую пе-

реработку. Основными организационно-экономи-

ческими резервами повышения эффективности вы-

ращивания гречихи производства гречневой крупы, 

является концентрация предприятий с большими 

финансовыми возможностями, углубление инте-

грации при переработке сырья, реструктуризация 

переработочной отрасли для более рационального 

использования производственных мощностей. 
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ABSTRACT 

The researches were envisaged the effect of increased concentration of mowing heavy metals in soil on the 

growth and development of leguminous perennial herbs 6 species of leguminous perennial herbs were grown: 

Medicago sativa I., Trifolium pratense L., Onobrychis arenaria Kit., Melilotus albus L., Littus corniculatus L. and 

Galega orientalis Lam. The field research where leguminous herbs were grown was characterized by moderate soil 

pollution with heavy metals. In particular, the content of mobile lead forms in the soil according to the maximum 

concentration was 1 MPC, cadmium – 0.9 MPC, copper – 2.3 MPC, zinc – 0.4 MPC. In conditions of moderate 

soil contamination with heavy metals (lead, cadmium, copper and zinc), all the studied herbs grow and develop 

without inhibition, which will contribute to the good accumulation of heavy metals in their tissues and removal 

from the soil. In the first year, Melilotus albus L. – 130 cm and Onobrychis arenaria Kit reach the highest heights 

– 95 cm. In the second and subsequent years, the highest herbs in the first generation were Melilotus albus L. – 

174 cm, Galega orientalis Lam. – 105 cm. In the second and following mowings – Onobrychis arenaria Kit. – 82 

cm, Galega orientalis Lam. – 79 cm. 

Keywords: Leguminous perennials, height, dynamics, heavy metals, soil, pollution. 

 

Formulation of the problem. Over recent dec-

ades, degradation of agricultural land has worsened and 

become critical. Primarily it concerns the soil cover, 

which has lost its ability for self-regulation. Prolonged 

use of land without sufficient nutrient supplementation 

has caused various types of deterioration: dehumidifi-

cation, reduction of nutrient, erosion, soil re-compac-

tion, water permeability reduction, soil acidification, 

toxicity etc. It is known, there is a certain degree of de-

humidification on 39 million hectares of the crop lands 

in Ukraine, in particular in Vinnitsia region because of 

the high level of plowing this type of degradation was 

spread over 90 per cent of arable lands [1]. 

The major task today is searching for ways to re-

store and maintain the optimal level of soil fertility. 

Cultivation of leguminous perennial herbs could be one 

of the major resources and perspective directions for 

solution of this problem [2]. 

Food production is one of the determining factors, 

which helps to stabilize the processes taking place in 

the systems “soil–plant-animal-human being”. Signifi-

cant phytomeliorative role of perennials on the 

cropland, optimal matching of the cultivated land, hay-

fields, pasture land will provide an opportunity to elim-

inate the destructive process on the agricultural land, 

lower the erosion and improve the soil fertility and crop 

productivity [3]. There might also be some deviations 

from normal development and growing within cultiva-

tion of leguminous perennial herbs on degraded soils. 

One of these harmful effects is soil pollution with heavy 

metals. Therefore, there is a need to study the intensity 

of leguminous perennial herbs growing on such soils, it 

determines the relevance of this research. 

Analysis of recent research and publications. 

Leguminous perennial herbs are able to form a power-

ful vegetative mass from the second and following 

years of vegetation. But in the year of sowing legumi-

nous perennial grasses develop extremely slowly, they 

often have stunted growth, are highly susceptible to the 

effects of drought, weeds, pests, diseases or soil toxi-

cants. Therefore, the characteristics of growth pro-

cesses in the year of sowing of leguminous perennial 

herbs depend on the capacity of their development in 

the following years of vegetation [4]. 

Leguminous perennial herbs are very whimsical 

plants to soil nutrition and other characteristics. So they 

need fertile soils that are neutral by the reaction of the 

soil solution, with no toxic substances in the soil (heavy 

metals, pesticides, radionuclides, petroleum products) 

[5]. 

At the same time, due to the regeneration abilities 

of perennial herbs to improve soil condition, they are 

often planted on contaminated soil. Such soils can in-

hibit the herb growing and development [6]. 

It is often recommended to cultivate leguminous 

perennial on soils contaminated with heavy metals. 

These toxicants can affect the living organisms as they 

have a powerful toxic effect. To limit the accumulation 

of heavy metals in the soil, a system of maximum per-

missible concentrations was introduced. But consider-

ing the capacity of the heavy metals to input into the 

soil with mineral fertilizers, pesticides, emissions from 

motor vehicles and industrial enterprises, which have a 

negative impact each year, there is a tendency of accu-

mulation of heavy metals in the soil [7]. 

Previous researches have examined the effective-

ness of cultivation of Trifolium pratense L. on soils pol-

luted with heavy metals without inhibiting its growth 

processes. Given the ability of Trifolium pratense L. to 

absorb, cleave and accumulate heavy metals in its tis-

sues, thus improving the agro-ecological state of the 

soil, its crops are planted on such lands [8]. 

Separation of previously unresolved parts of a 

common problem. As there are more than 6 species of 

leguminous perennial herbs that differ in intensity of 

growing and development, their influence on the 

change of agro-ecological indicators of soil can be 

changed, according to the reducing of its pollution by 



8 Sciences of Europe # 49, (2020) 

heavy metals. However, with the exception of Trifo-

lium pratense L., the сultivation possibility of other le-

guminous perennial herbs on soils polluted with heavy 

metals has not been studied. 

Purpose of the article. Field researches was con-

ducted during 2013–2019 at Research farm “Ahro-

nomichne” of Vinnytsia National Agrarian University 

(Ukraine), where intensive technologies of agricultural 

chemistry are used for cultivation of crops. Laboratory 

researches were carried out in the laboratories of the 

department of radioecology in the agro sphere of the 

Institute of Agroecology and Environmental Manage-

ment of the National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine and the Department of Ecology and Environ-

mental Protection of Vinnitsa National Agricultural 

University. 

Field of research of the Ahronomichne Research 

farm, where field researches were conducted, is located 

in the central part of Vinnitsa region in the Central For-

est-Steppe of Ukraine. The territory of the farm is flat 

with a slight elevation and a weak division of its aria. 

The absolute altitudes reach 298 m above sea level. The 

height difference between the highest part of the water-

sheds and the decrease of the beams is 25–30 m. 

Field experimental area has a wide undulating ter-

rain, flat land dominated by slopes. The surface of the 

watershed plateau is leveled, its slope does not exceed 

2–3 °, so the surface runoff of atmospheric and melt 

water is slow and soil washout is almost absent. Soil 

moisture is due to precipitation, the groundwater level 

is at a depth of 10–15 m. 

Soil on the experimental site is grey podzolic me-

dium-loam. The agrochemical composition of the soil 

of the study area is characterized by the following indi-

cators: content of humus – 2.0%, nitrogen of hydro-

lyzed (according to Cornfild) – 133 mg/kg of soil-low, 

mobile forms of phosphorus (according to Chirikov) – 

390 mg/kg of soil-very high, mobile forms of potas-

sium (according to Chirikov) – 64 mg/kg of soil-me-

dium, calcium – 130 mg/kg of soil-sufficient, acidity 

hydrolytic – 2.53 mg-eq/100 g of soil-increased, reac-

tion of soil solution of pHNol. 5.0 – medium acid. 

The researches were envisaged the effect of in-

creased concentration of mowing heavy metals in soil 

on the growth and development of leguminous peren-

nial herbs 6 species of leguminous perennial herbs were 

grown: Medicago sativa I., Trifolium pratense L., On-

obrychis arenaria Kit., Melilotus albus L., Littus cor-

niculatus L. and Galega orientalis Lam. There were 

studied the influence on the features of growth and de-

velopment of such heavy metals: lead (Pb), cadmium 

(Cd), zinc (Zn), copper (Cu). 

The researches were repeated four times. The ac-

counting area of field experience is 50 m2, the total area 

of the site is 70 m2. The variants in the research are sys-

tematically arranged in 6 blocks. 

There were conducted the following observations, 

records and measurements: 

- determination of soil pollution by moving forms 

of heavy metals was carried out in certified and accred-

ited laboratories: the Test Center of Vinnytsia Branch 

of the State Institution of the State Soil Protection De-

partment of the Ministry of Agrarian Policy and Food 

of Ukraine and the Scientific and Measuring Agro-

chemical Laboratory of the Department of Ecology and 

Environmental Protection of Vinnitsa National Agrar-

ian University; 

- soil samples were taken from the 0–20 cm layer 

according to DSTU ISO 10381-1: 2004; 

- determination of the content of the gross metals 

(after extraction of 1.0 n HCl) and moving forms (after 

removal of acetate-ammonium by buffer solution pH 

4.8) of heavy metals in soil: lead, cadmium, copper and 

zinc - by atomic absorption spectrophotometry accord-

ing to DSTU 4362: 2004, DSTU 4770 (2, 3, 9): 2007;  

- determination of plant height dynamics - in three 

replications by phases of plant development. 

Statement of the main material. The experi-

mental field where leguminous perennial herbs were 

grown was characterized by moderate soil pollution 

with heavy metals. In particular, the content of mobile 

lead forms in the soil relative to the maximum permis-

sible concentration was 1 MPC, cadmium – 0.9 MPC, 

copper – 2.3 MPC, zinc – 0.4 MPC (Table.1). 

Plant height plays an important role in the total 

agro-ecological stability of agroecosystem. The faster 

the plant height grows, the more competitive they are 

in such an ecosystem, the more they absorb from the 

soil of heavy metals, they needless anthropogenic en-

ergy and, accordingly, more enrich the soil with above-

ground abscission. 

Table 1. 

Content of moving forms of heavy metals in soil during intensive agriculture 

Heavy metals Actual content, mg/kg MPC, mg/kg Pollution assessment 

Pb 5.9 6.0 1.0 MPC 

Cd 0.6 0.7 0.9 MPC 

Cu 6.8 3.0 2.3 MPC 

Zn 9.1 23.0 0.4 MPC 

 

All leguminous perennial herbs in the year of sow-

ing with no cover cultivation have a very slow growth 

during the first 30 days. By this time they grow from 4 

cm – Galega orientalis Lam. up to 10 cm – Onobrychis 

arenaria Kit. Such slow growth of leguminous occurs 

before the formation of the 3rd compound leaf of the 

herbs (Table 2). 
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Table 2 

Dynamics of the height of legumes perennial grasses in the year of sowing, depending on the duration of growth 

Legumes perennial herbs Height, cm, per day after sowing 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Medicago sativa I. 4 8 28 46 78 83/* 12 33 43 55 73/ 8 11 

Trifolium pratense L. 3 6 16 24 56 63 68/ 11 20 30 34/ 5 7 

Onobrychis arenaria Kit. 7 10 30 43 95/ 12 23 31 44 62/ 9 9 12 

Melilotus albus L. 3 5 26 42 95 118 130/ 20 20 27 62 69 69/ 

Lotus corniculatus L. 2 6 16 26 49/ 6 21 32/ 6 7 22 26/ 5 

Galega orientalis Lam. 3 4 16 19 23 51 61 64 64 64 64 62/ 20 

* Note: / - mowing grass. 

 

Starting from the 30th to the 60th day of the grow-

ing season the growth of Onobrychis arenaria Kit, 

Medicago sativa I., Melilotus albus L. significantly in-

creases. On the 60th day of vegetation, the highest are 

Onobrychis arenaria Kit and Melilotus albus L. – 95 

cm, and Medicago sativa I. – 78 cm. The average daily 

growth during the specified period ranged from 3.0 cm 

in Melilotus albus L. to 2.3 cm in Medicago sativa I. 

Trifolium pratense L., Lotus corniculatus L. and 

Galega orientalis Lam. have growing smaller during 

this time-from 1.7 cm/day in Trifolium pratense L. to 

1.0 cm/day in Galega orientalis Lam. During this time, 

the herbs undergo a branching phase, budding, and 

some – the beginning of flowering. In particular, On-

obrychis arenaria Kit. and Lotus corniculatus L. 

reached the beginning of flowering phase with a height 

of 95 cm and 49 cm, respectively. 

Over the next 60 to 80 days of the vegetation day, 

the intensity of linear growing of Medicago sativa I. 

and Trifolium pratense L. decreases to 0.5–0.6 cm/day. 

This coincides with the stages of the beginning of bud-

ding – beginning of flowering Medicago sativa I. and 

branching – beginning of budding – beginning of flow-

ering – Trifolium pratense L. Medicago sativa I. 

reached a height of 83 cm, and Trifolium pratense L. – 

68 cm. 

Melilotus albus L. continued to grow intensively 

in the next time period, from the 60s to the 90th, with 

daily growths of 1.2 cm, due to the absence of budding 

and flowering phases at this time. 

Galega orientalis Lam. plants grew intensively 

from the 30th to the 70th day with an average daily 

growth of 1.2 cm, and from the 70th day the growth rate 

decreased to 0.65 cm/day. 

The largest daily average annual growth of legu-

minous in the first mowing, with the exception of 

Galega orientalis Lam., was observed during the 50-

60th vegetation period, and in Galega orientalis Lam. – 

during the 60-70th day of vegetation. 

During the formation of the second mowing, the 

average daily growth of Lotus corniculatus L. was 1.52 

cm/day, Medicago sativa I. – 1.43 cm/day, Onobrychis 

arenaria Kit. – 1.35 cm/day. The growths of Trifolium 

pratense L. were in 2 times smaller and amounted to 

0.70 cm/day. The vegetative growth of these herbs was 

approximately equal throughout the period of for-

mation of the second mowing. 

In the second mowing of leguminous perennial 

herbs, there is no single trend in the predominance of 

any time interval in growth rate. This is due to the mow-

ing of herbs in different calendar times and different 

weather conditions. Medicago sativa I. and Onobrychis 

arenaria Kit. grew most intensively between 10 and 20 

and 40 to 50 days after mowing the first slop, Melilotus 

albus L. – since 30 till 40 days, and Lotus corniculatus 

L. – from 20th through 30th day. 

Herbs that form a single mowing during the grow-

ing season (Galega orientalis Lam. аnd partly Melilotus 

albus L.) have intense vegetative growth for the first 

90–100 days. Then the growth slows down and almost 

stops. Mowing Melilotus albus L. on the 80th day after 

the sowing, with its height of 130 cm, leads to the res-

toration of vegetative growth after 30 days in the form 

of blooming leaves from the buds on the not cut part of 

the stem but their linear growth is practically absent. 

Only 35–40 days after mowing, the growth of Melilotus 

albus L. significantly increases and reaches 69 cm after 

60 days after mowing. More intense growth of white 

bourbon was observed around the perimeter areas asso-

ciated with uneven lighting of plants in the first mow-

ing. 

The highest in the second mowing are Medicago 

sativa I. plants – 73 cm, Melilotus albus L. – 69 cm and 

Onobrychis arenaria Kit. – 62 cm. However, the aver-

age daily growth of Melilotus albus L. plants was 1.15 

cm. It was 0.2–0.3 cm/day less than Medicago sativa I. 

and Onobrychis arenaria Kit. 

The third mowing among leguminous perennial 

herbs was formed only by Lotus corniculatus L. with an 

average daily growth at 0.46 cm with a final height of 

plants 26 cm. 

Summarizing the results of research on the study 

of features increase in the height of leguminous in the 

year of sowing, it should be noted: 

- during the first 30 days of vegetation, before the 

phase of the 3rd compound leaf, all leguminous peren-

nial herbs have a very slow growth and development 

and most of the time they need protection from weeds; 

- the next 30 days when the herbs are in the stalk-

ing phases – branching, growth rate significantly in-

creases 5–6 times in plants Melilotus albus L., On-

obrychis arenaria Kit. and Medicago sativa I. Gains of 

3–4 times greater than in the first 30 days of vegetation 

are observed in Galega orientalis Lam., Trifolium 

pratense L. and Lotus corniculatus L.; 

- in the budding phase, the intensity of linear 

growth decreases in Medicago sativa I. and Trifolium 

pratense L. Most ripe grasses – Onobrychis arenaria 
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Kit. and Lotus corniculatus L., continue to grow inten-

sively even when the budding phase is reached; 

- from the 70th vegetation period of herbs that 

have not reached budding (Melilotus albus L. and 

Galega orientalis Lam.), the growth rate decreases by 

2.0– 2.5 times; 

- Melilotus albus L. reaches the highest height in 

the year of sowing, as a biennial crop, and the lowest – 

Galega orientalis Lam. and Lotus corniculatus L. as the 

most long-term herbs. 

In the second and following years of vegetation of 

leguminous perennial herbs also showed differences in 

the dynamics of their height in conditions of soil pollu-

tion with heavy metals. As the average daily tempera-

ture was 4.0–6.0 ºC at the time of the regeneration of 

leguminous perennial vegetation and did not rise above 

8.0 ºC over the next 30–40 days, the intensity of grass 

growth at this time was low. In particular, Trifolium 

pratense L. and Onobrychis arenaria Kit. plants, which 

started vegetation earlier among all legumes, and Lotus 

corniculatus L. – grew slowly during the first 40 days 

of vegetation, with an average daily growth of 0.1–0.2 

cm (Table 3). 

Medicago sativa I. and Melilotus albus L. herbs, 

starting vegetation 7 days later, grew slowly during the 

first 30 days of vegetation, with average daily growth 

of 0.20–0.25 cm, as the average daily temperature was 

slightly higher due to later in time growth. 

Galega orientalis Lam. begins growing at the end 

of March at average daily temperature of 9.0 ºС, which 

contributed to its intensive growth from the beginning 

of the reviving of vegetation. 

Table 3 

Height dynamics of the of leguminous perennials herbs depending on the duration of growing, the average for 

the second or fourth years of vegetation  
Legumes perennial 

herbs 

Height, cm, per day after the beginning of spring regrowth 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Medicago sativa I. 6 7 11 20 33 45 63 82 94/* 11 26 60 69/ 6 26 35 

Trifolium pratense 

L. 
4 5 6 7 16 33 46 64 79/ 15 20 36 60/ 7 12 17 

Onobrychis arenaria 

Kit. 
8 9 10 12 42 53 71 94/ 7 12 18 26 36 82/ 7 13 

Melilotus albus L. 4 5 8 14 40 50 76 112 174/ - - - - - - - 

Lotus corniculatus 

L. 
3 4 6 9 14 26 48/ 5 10 22 27 33/ 7 20 35/ - 

Galega orientalis 

Lam. 
4 10 28 64 77 105/ 10 18 25 48 58 79/ 7 12 22 - 

* Note: / - mowing grass. 

 

In the following periods, starting with the till ring 

phase, the intensity growing processes of leguminous 

perennial herbs increases significantly. Medicago sa-

tiva I. and Trifolium pratense L. plants grew more 

evenly from the tillering phase to the beginning of flow-

ering (with average daily increments of 0.9 –1.9 cm). 

This is due to the long growing season in the first mow-

ing – 88–90 days before flowering. Medicago sativa I. 

plants had the largest growth on the 60–80th day from 

the beginning of the growing season – in the end of 

branching – budding, and the crops of Trifolium 

pratense L. – two periods of intensive growth – 50–60 

days vegetation – in the branching phase and 70–80 

days – in the same phase. 

Daily average plant growth of Onobrychis are-

naria Kit. and Galega orientalis Lam was 1.1–3.6 cm 

tall. The highest plants were Onobrychis arenaria Kit. 

on the 40–50th day of vegetation in the till ring phase – 

branching and on the 70–80th day – in the budding 

phase. The largest growth of Onobrychis arenaria Kit. 

plants was on the 30–40th day of the growing season – 

in the branching phase and on the 50–60th day – in the 

budding phase. Similarity to growth processes of On-

obrychis arenaria Kit. and Galega orientalis Lam. is de-

termined by the early maturity of both herbs. The 

growth processes of Lotus corniculatus L. were more 

equal and much smaller than Onobrychis arenaria Kit. 

and Galega orientalis Lam. – 0.5–2.2 cm/day, with a 

maximum of 60–70th day of vegetation in the budding 

phase. 

The average daily growth of Melilotus albus L. 

plants ranged from 0.6 to 6.2 cm. They were highest 

during the 80–90th day of vegetation in the budding 

phase, but they were also significant – 2.6–3.6 cm/day 

during 40–50s and 60–80s in the till ring phase – 

branching. 

According to the calendar, most legumes of peren-

nial herbs had the highest growth during May at an av-

erage daily temperature of 15.0 °C, with only On-

obrychis arenaria Kit. plants – in the third decade of 

April – May at an average daily temperature of 13.5 ºC, 

and Medicago sativa I. – in May – the first decade of 

June at an average daily temperature of 18.0 ºC. 

Among all perennial herbs, the tallest in the first 

mowing were Melilotus albus L. plants – 174 cm, then 

Galega orientalis Lam. – 69 cm smaller – 105 cm, On-

obrychis arenaria Kit. and Medicago sativa I. – 94 cm, 

Trifolium pratense L. – 79 cm and the lowest – Lotus 

corniculatus L. – 48 cm. – 1.87–1.81 cm, then On-

obrychis arenaria Kit. – 1.25 cm, Medicago sativa I. – 

1.04 cm, smallest in Trifolium pratense L. and Lotus 

corniculatus L. were 0.90 and 0.68 cm/day, respec-

tively. 

The intensity of growth of leguminous perennials 

in the second mowing is similar to the first. The height 

of Lotus corniculatus L. plants increased most evenly, 

with daily increment of 0.5–1.2 cm and a maximum of 

20–30 days after mowing the first mowing before the 

budding phase began. 

Plant height levels of Onobrychis arenaria Kit. 

plants were 0.5–1.0 cm/day, and they increased to 4.6 
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cm/day by 50–60 days after harvesting the first mow-

ing, in the budding phase. 

Growths of plant height of Trifolium pratense L. 

increased equally from 0.5 cm/day on the 10th to 20th 

day after mowing the first crop – up to 2.4 cm/day on 

the 30–40th day in the budding phase. 

The growth rate of Medicago sativa I. plants was 

0.9–3.4 cm/day with a maximum of 20–30 days after 

mowing the first crop in the end of branching phase – 

budding. 

Average daily growth of plants Galega orientalis 

Lam. was 0.7–2.3 cm with two maxima – on 30–40 and 

50–60 days after mowing in the branching and budding 

phase, respectively. 

The plants of Onobrychis arenaria Kit. – 82 cm 

and Galega orientalis Lam. – 79 cm were the highest at 

the time of mowing of the second crop with average 

daily growth of 1.37 and 1.32 cm, respectively, slightly 

lower – Medicago sativa I. – 69 cm and Trifolium 

pratense L. – 60 cm with average daily growth of 1.73 

and 1.4 cm, respectively. The lowest in the second 

mowing were the crops of Lotus corniculatus L., with a 

height of 33 cm and an average daily gain of 0.66 cm. 

The height of all legumes of perennial herbs in the 

second mowing was lower than in the first 1,15–1,45 

times. Onobrychis arenaria Kit. plants more closely 

correspond to the height of the first mowing, and the 

least – Lotus corniculatus L. 

During the formation of the third mowing, subse-

quent plant height growths of Trifolium pratense L. 

were similar to the second mowing and were 0.3–2.6 

cm/day, Medicago sativa I. – decreased to 0.9–2.0 

cm/day. Growth intensity of Onobrychis arenaria Kit. 

and Lotus corniculatus L. on the contrary, increased to 

0.5–1.5 and 1.4–1.5 cm/day, respectively. 

Medicago sativa I. herbs had the highest height in 

the third mowing – 62 cm with average daily incre-

ments of 1.24 cm, slightly lower than the ones of On-

obrychis arenaria Kit. and Trifolium pratense L. – 48–

46 cm with increments of 0.96–0.92 cm/day. The 

height of the plants of Lotus corniculatus L. was 35 cm 

with an average daily growth of 1.17 cm. Galega orien-

talis Lam. had a height of 22 cm with increments of 

0.73 cm/day, but the complete mowing of the econom-

ically valuable crop they were not formed. 

Comparing the dynamics of legumes perennial 

grasses hight, it was studied: 

- in the initial phase of vegetation, during the first 

30–40 days, all leguminous of perennial grasses grow 

very slowly, due to the influence of low temperatures; 

- the lower the temperature of the beginning of 

spring vegetation is – the longer the period of slow 

growth in them; 

- from the phase of tillering of leguminous, the in-

tensity of their growth significantly increases and 

reaches maximum in the branching and budding phase; 

- early ripe herbs – Onobrychis arenaria Kit. and 

Galega orientalis Lam. – have two periods of intensive 

growth – on the 30–40–50th day after the beginning of 

regrowth, and on the 50–70th day, it coincided with 

other leguminous perennials in the second term; 

- medium ripe herbs – Medicago sativa I., Meli-

lotus albus L., and Lotus corniculatus L., have mainly 

one period of intensive growth – for 60–80 days from 

the beginning of the restoration of vegetation; 

- during the formation of the second mowing of 

leguminous perennial herbs, their maximum growth 

was in the branching-budding phase; 

- the plant height of most leguminous perennial 

herbs in the second mowing decreased by 24–27 % 

compared to the first one in Onobrychis arenaria Kit. – 

by 12.8 %, Lotus corniculatus L. – by 31.1 %, but the 

average daily growth rate of Medicago sativa I. and Tri-

folium pratense L. plants increased by 40.0–35.7 %, 

Onobrychis arenaria Kit. – by 8.8 %; 

- the height of leguminous perennial herbs in the 

third mowing was 10.1 % lower than in the second 

mowing of Medicago sativa I., by 41.5 % – Onobrychis 

arenaria Kit., by 72.2 % – by Galega orientalis Lam. 

and only the height of Lotus corniculatus L. plants in-

creased by 5.7 % compared to the second mowing. 

Comparing the growing processes of leguminous 

perennial herbs in the year of sowing and in subsequent 

years of vegetation, it was studied: 

- similarity of growth processes in the initial 

phases of vegetation, within 30 –40 days with an in-

crease rate of 0.1–0.5 cm/day, both in the sowing year 

and in subsequent years of vegetation; 

- acceleration of growth processes in the second 

growing season, which fell in the first and subsequent 

years of vegetation of Onobrychis arenaria Kit., Medi-

cago sativa I., Trifolium pratense L., but increased sig-

nificantly in the second and subsequent years of vege-

tation of Galega orientalis Lam.; 

- the height of plants in the first mowing in the year 

of leguminous perennial grasses sowing was lower than 

in subsequent years of vegetation in Medicago sativa I. 

and Trifolium pratense L. – by 11.7–13.9 %, Melilotus 

albus L. – by 25.2 %, Galega orientalis Lam. – at 41.0 

%, at the same time the height of Onobrychis arenaria 

Kit. and Lotus corniculatus L. was the same both in the 

sowing year and in the following years of vegetation; 

- average daily growth of Melilotus albus L., Tri-

folium pratense L. in the first mowing of the sowing 

year and subsequent vegetation years was similar; av-

erage daily growth of Medicago sativa І. decreased in 

the second and subsequent vegetation years by 0.36 

cm/day, Onobrychis arenaria Kit. – by 0.55 cm/day, 

Lotus corniculatus L. – by 0.32 cm/day, but Galega ori-

entalis Lam. grew by 1.31 cm/day; 

- deceleration in average daily growth of legumi-

nous perennial grasses of the second and subsequent 

vegetation years in the first mowing is associated with 

early restoration of vegetation at low temperatures (4–

6 °C), which were unfavorable to intensive growth of 

herbs during the first 30–40 days of vegetation, at that 

time the average daily temperature was much higher 

during the sowing of leguminous; 

- average daily growth of Onobrychis arenaria Kit. 

of the second mowing in the sowing year and in the fol-

lowing years of vegetation was similar, greater than in 

the second and subsequent years of vegetation by 0.3 

cm/day – Medicago sativa I., by 0.7 cm/day – Trifolium 

pratense L., but Lotus corniculatus L. – smaller than the 

second and subsequent years – by 0.86 cm/day; 
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- the height of the plants of the second mowing in 

the year of sowing of leguminous perennial herbs and 

in the second and subsequent years of vegetation was 

similar in the crops of Medicago sativa I. and Lotus cor-

niculatus L. the Trifolium pratense L. herbage was two 

times higher in the second and subsequent years, but 

lower by 24,4% – Onobrychis arenaria Kit. 

Conclusions and offers. In conditions of moder-

ate soil pollution with heavy metals of lead, cadmium, 

copper and zinc, all the studied herbs grow and develop 

without inhibition. It will contribute to the good accu-

mulation of their tissues of heavy metals and their re-

moval from the soil. In the first year of life, Melilotus 

albus L. – 130 cm and Onobrychis arenaria Kit. reach 

the highest height. – 95 cm. Second and subsequent 

years of life – Melilotus albus L. – 174 cm, Galega ori-

entalis Lam. – 105 cm were the highest in mowing. In 

the second and following mowings – Onobrychis are-

naria Kit. – 82 cm and Galega orientalis Lam. – 79 cm. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присв’ячена дослідженню фармакокінетики 3-алкосіпохідного 1,4-бенздіазепіну - пропоксазе-

паму. Для даної субстанції встановлено високу швидкість та ступінь всмоктування з шлунково-кишкового 

тракту, рівномірний розподіл між внутрішніми органами та тканинами, та елімінацію у вигляді низки ме-

таболітів. Процеси метаболізму алкоксіпохідних включають як класичні шляхи (гідроксилювання та ме-

тилювання), так й елімінацію алкоксильного радикалу з утворенням 3-гідроксипохідного. Розподіл пропо-

ксазепаму по внутрішніх органах та тканинах в інтервалі доз 10-45 мг/кг може бути визнаний, як лінійний 

процес масопереносу із швидким перерозподілом сполуки між органами та кров'ю. Ступінь всмоктування 

сягає ~ 85 %, тонка кишка визначена, як неспецифічне «вікно всмоктування». Тривале введення пропок-

сазепаму не змінює параметрів його екскреції. Низький вплив на ферментні системи, які здійснюють його 

біотрансформацію, підтверджується відсутністю статистично значущих змін константи елімінації до та 

після курсового введення.  

ABSTRACT 

The article is dedicated to the study of the pharmacokinetics of 3-alkoxyderivative of 1,4-benzodiazepine - 

propoxazepam. For this substace a high rate and extent of absorption from the gastrointestinal tract, a rapid distri-

bution between the internal organs and tissues, and elimination in the form of a number of metabolites were found. 

The metabolism process of alkoxyderivatives includes both classical pathways (hydroxylation and methylation) 

and the elimination of the alkoxy radical forming a 3-hydroxy derivative. The distribution of propoxazepam in the 

internal organs and tissues in the dose range of 10-45 mg/kg can be determined as a linear process of mass transfer 

with a rapid redistribution of the compound between the organs and the blood. The absorption degree reaches ~ 

85%, the small intestine was defined as a nonspecific "absorption window". Prolonged propoxazepam administra-

tion does not change the parameters of its excretion. The low impact on the enzyme systems that carry out its 

biotransformation is confirmed by the absence of statistically significant changes in the elimination constant before 

and after the course administration. 

Ключові слова: [14C]-пропоксазепам, фармакокінетика, метаболізм, абсорбція, елімінація. 

Keywords: 14C-propoxazepam, pharmacokinetics, metabolism, absorption, elimination. 
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Актуальність та постановка проблеми.  

Мільйони людей у світі страждають від болю 

різного походження і не отримують повноцінної те-

рапії. Більше 90 % захворювань асоційовані з болем 

[1,2]. У країнах, що розвиваються в середньому 20 

% всієї популяції дорослого населення живуть з пе-

рсистуючим болем, причому тільки у 1-2 % біль ви-

кликана злоякісними захворюваннями; у 30-40 % 

він обумовлений скелетно-м'язової патологією і за-

хворюваннями суглобів, 30 % - відзначають біль у 

спині і шиї, інші – головний біль тощо. Щодня по-

над 30 млн людей в світі приймають будь-який 

анальгетик [3,4].  

Біль поділяють на гострий (ГБ) та хронічний 

(ХБ). Згідно з визначенням Міжнародної асоціації 

по вивченню болю (IASP, 1994), гострим називають 

больовий синдром, що триває менше трьох місяців. 

Відповідно, больовий синдром стає хронічним, 

якщо його тривалість виходить за рамки цього 

тимчасового інтервалу. Відсутність належного лі-

кування ГБ призводить до різноманітних усклад-

нень (серцево-судинним, респіраторним, тромбо-

емболічним тощо) і може також стати причиною 

розвитку ХБ. У той час як ГБ представляє собою 

симптом, який має фізіологічне сигнальне значення 

для організму, тривалий час існуючий біль при хро-

нічних захворюваннях слід розглядати як хроніч-

ний больовий синдром (ХБС), що характеризується 

структурними і функціональними змінами нервової 

системи і серйозними психологічними пробле-

мами. Усе це стало підставою для віднесення ХБС 

до категорії самостійного захворювання, на що на-

голошує декларація IASP. Сьогодні право жити без 

болю визнано прерогативою сучасного суспільства 

і офіційно задекларовано хартією Європейського 

парламенту. Набув поширення термін «медицина 

болю». На доповнення терміну «лікувати біль» 

прийшов інший - «керування болем» (Manage Pain). 

Він підкреслює, що для досягнення успіху необ-

хідно впливати не тільки на фізіологічні процеси, 

що, безумовно, дуже важливо, але і на когнітивні, 

емоційні та поведінкові порушення , пов'язані з 

хронічним болем. Більш того, алгологія, як наука 

про біль [5], визнана в США самостійної медичної 

спеціальністю і три американські асоціації прово-

дять сертифікацію лікарів по болю. З'явилися спе-

ціальні журнали, цілком призначені для висвіт-

лення проблеми болю.  

Механізми формування конкретного патофізі-

ологічного виду болю відіграють ключову роль у 

його реалізації [6]. Це поява або активація запаль-

ного каскаду, процесу, що каталізується циклоо-

ксигеназою (ЦОГ), яка має дві ізоформи (ЦОГ-1 і 

ЦОГ-2). У випадку гальмування активностей ЦОГ 

виникає знеболююча дія нестероїдних протизапа-

льних препаратів (НПЗП). Одночасно із цим має мі-

сце розвиток побічних реакцій з боку шлунково-ки-

шкового тракту (ШКТ), таких як ризики загострень 

виразкової хвороби або гастритів, переважно пов'я-

заних із ЦОГ-1, а також збільшення ризиків тром-

бозів, пов'язаних із ЦОГ-2. Необхідно враховувати 

і той факт, що механізм розвитку ноціцептивного 

болю пов'язаний з тим, що внаслідок пошкодження 

клітин і тканин, утворюється велика кількість бо-

льових медіаторів (брадикінін, простагландини, гі-

стамін і ацетилхолін). Крім того, при запаленні в 

патологічний осередок мігрують захисні клітини 

крові лейкоцитарного ряду (лейкоцити, лімфо-

цити), які додатково виділяють в навколишні тка-

нини фактори запалення. Це сприяє ще більшій бо-

льовий реакції і ступеню болю. Зміни при хроніч-

ному болі відбуваються на рівні центральної 

нервової системи: сильне і тривале збудження пе-

риферичних ноціцепторів призводить до сенситиза-

ції центральних ноціогенних структур, які реагу-

ють на сигнал виразним і стійким порушенням. 

Центральна сенситизація опосередкована медіато-

рами запалення: при виразному болі - такими як фа-

ктор некрозу пухлини α, інтерлейкіни 1 і 6, а також 

ПГЕ2. Відбувається зміна властивостей мембран 

нейронів; в цьому процесі велике значення нада-

ється рецепторам глутамату (NMDA - N-метил-D-

аспартат рецептори) і так званим повільним кальці-

євим каналам [7]. 

Асортимент вживаних в клініці анальгетиків є 

різноманітним, але всі вони мають досить серйозні 

побічні ефекти. Тому такий важливим є пошук но-

вих болезаспокійливих засобів, котрі матимуть 

більш широкий фармакологічний профіль і вдало 

поєднають ефективність і безпеку. Пошук агоністів 

бензодіазепінового сайту ГАМКА – рецептрорів та 

антагоністів кінінових рецепторів – перспективне 

завдання, оскільки вони приймають участь у бага-

тьох процесах, в тому числі в регуляції розвитку за-

палення, тиску крові, больових відчуттів та судом 

різної етіології..  

Нами було синтезовано та проведено скрінінг 

низки 3-заміщених 1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазе-

пін-2-онів (3-ариліден, 3-алкокси, 3-ацилокси та 3-

ариламіно). На різних моделях анальгетичної та 

протизапальної активності виявлено певні залежно-

сті «структура-властивість», що дало можливість 

побудувати наукову базу для створення нового ефе-

ктивного та безпечного знеболюючого засобу. 

Один із них, пропоксазепам - 7-бром-5 (о хлорфе-

ніл) -3-пропокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-

2-он розглядається як перспективний лікарський 

засіб і проходить необхідні доклінічні випробу-

вання [8,9]. Подібно габапентину і прегабаліну, ві-

домих препаратів, що використовуються в широкій 

медичній практиці [10], пропоксазепам на моделях 

ноцицептивного та нейропатичного болю проявляє 

значну аналгезивну [11,12] та протизапальну [13] 

активності, а також володіє протисудомною дію, 

що пояснює знеболюючий компонент фармакологі-

чного спектру [14-16].  

Механізм дії пропоксазепаму вивчено з вико-

ристанням методів фармакологічного аналізу ней-

рохімічних та рецепторних антиноціцептивних вла-

стивостей сполуки її радіолігандної взаємодії з від-

повідною біомішенею та докінгом [14,17-20]. 

Отримані дані свідчать, що пропоксазепам за даних 

умов експерименту зменшував гіперальгезію на мо-

делі брадикінінового та зимозанового набряків, при 

відсутності виразного аналгезуючого ефекту на мо-

делі карагенінового набряку. Вищезазначене дає 
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змогу вважати, що в механізмах дії сполуки пропо-

ксазепаму присутні антибрадикініновий, та анти-

лейкотрієновий (антиліпоксигеназний) компоне-

нти, при відсутності антициклооксигеназної (анти-

простагландинової) складової. В механізмах 

знеболюючого ефекту пропоксазепаму приймають 

участь дофамінергічна система, NMDA-рецептори, 

альфа-1 адренорецептори, а також ГАМК-

рецептори. Натомість вплив на опіоідергічну сис-

тему, а також інші види адренорецепторів, згідно 

наших результатів, не має суттєвого значення в ан-

тиноціцептивному ефекті пропоксазепаму на даній 

моделі больової перцепції [17].  

В наших радіорецепторних дослідженнях [16] 

встановлено, що афінітет (Ki–гальмування пропок-

сазепамом специфічного зв’язування [3H]флумазе-

нілу синаптичними мембранами мозку щурів) скла-

дає 3,5±0,3 нМоль, що є значним показником. Важ-

ливим є встановлення внутрішньої активності 

сполуки, яку визначають за величиною ГАМК-

зсуву кривої витіснення радіоліганду досліджува-

ною сполукою за відсутності та наявності ГАМК 

(1×10-4 Моль). Розрахунки показали, що ГАМК-

зсув для пропоксазепаму складає 1,9, що дає змогу 

віднести його до повного агоністу ГАМК-

рецепторного комплексу ( ГАМК-РК). 

З метою уточнення взаємодії пропоксазепаму 

із ГАМК-РК нами вивчена [18] конформація спо-

луки та можливаа тривимірна будова лігандзв'язу-

ючого центру рецептора. Методом молекулярного 

докінгу показано, що на частині ГАМК-РК існує де-

кілька місць зв'язування пропоксазепаму з енергією 

утворення комплексів від -78,64 до -85,29 

ккал/моль. Найбільший внесок у формування ком-

плексу належать залишкам полярних амінокислот 

(серин, аспарагін, метионін та аргінін), що створю-

ють полярний підцентр зв'язування. Для окремих 

конформерів значний внесок мають ароматичні 

амінокислоти, переважно фенілаланін (Phe-31) та 

аланін (Ala-135) - гідрофобний підцентр зв'язу-

вання). Заслуговує уваги й той факт, що пропокса-

зепам, на відміну від інших препаратів (анксиоліти-

ків) цього класу (діазепам, феназепам, гідазепам, 

левана) має інше розташування на ГАМК-РК 

Також показана [19] функціональна активність 

пропоксазепаму у тензометричних дослідах з приг-

нічення викликаних брадикініном скорочень гладе-

ньких м'язів шлунку щура (рКВ=6,41), що дає змогу 

припустити, що зазначена сполука відноситься до 

антагоністів брадикінінових рецепторів. 

Отримані результати засвідчили про взаємо-

дію пропоксазепаму з тими біологічними мішен-

нями, які відповідають за перебіг болю.  

Беручи до уваги, що пропоксазепам є досить 

перспективним знеболюючим лікарським препара-

том з полімодальним механізмом дії, з практичної 

точки зору, є необхідність вивчення особливостей 

його фармакокінетики, у тому числі і метаболізму, 

оскільки експериментальні дані щодо біодоступно-

сті сполуки, її кліренсу, об’єму розподілу, періоду 

напіввиведення є підставою для прогнозуваня ана-

логічних показників у людини, а також для розро-

бки режиму дозування для першої фази клінічних 

досліджень. 

Мета роботи – дослідити та кількісно оцінити 

фармакокінетичнй профіль [14C]-пропоксазепаму в 

організмі мишей. Визначити показники процесу 

всмоктування сполуки у тварин при інтрагастраль-

ному введенні та запропонувати кінетичні схеми 

транзиту у ШКТ. Оцінити ступень метаболізму 

[14C]-пропоксазепаму та кількісно охарактеризу-

вати інтенсивність процесів елімінації вихідної 

сполуки та метаболітів з організму експеримента-

льних тварин після внутрішньоочеревинного та ін-

трагастрального шляхів введення, 

Матеріали та методи дослідження.  

Експерименти виконано на 300 нелінійних бі-

лих мишах масою 18-25 г обох статей, відповідно до 

чинних санітарно-гігієнічних норм, що узгоджу-

ються з положеннями “Європейської конвенції по 

захисту хребетних тварин, яких використовують 

для експериментальних та наукових цілей” (Страс-

бург, 1986 р. із змінами, внесеними в 1998 р.). До-

тримання етичних норм підтверджено комісією з бі-

оетики ФХІ НАН України.  

Тварин ділили на групи та вводили [14C]- про-

поксазепам у відповідних дозах (враховуючи масу 

тварин) за необхідний проміжок часу до відбору 

проб біоматеріалу. Вибір дози сполук грунтувався 

на підставі попередніх досліджень їх фармакодина-

міки та є оптимальним для кількісного визначення 

загального радіоактивного матеріалу. 

Для визначення питомої радіоактивності отри-

маного зразку [14C]-пропоксазепаму наважку 10 мг 

поміщали у мірну колбу на 25 см3, розчиняли у 15-

20 см3 етанолу та доводили тим же розчинником до 

мітки. У флакони для рідинної сцинтиляційної фо-

тометрії вносили 0,5-1,0-2,0 см3 (по 5 випробувань) 

отриманого розчину, додавали 8 см3 ксилольно-

спиртового сцинтилятору та визначали вміст радіо-

активного матеріалу. Визначення радіохроматогра-

фічної чистоти сполук проводили методом препа-

ративної радіохроматографії. 

Для визначення загального радіоактивного ма-

теріалу в екскретах тварин [14C]-пропоксазепам 

вводили дозою 35,2 мг/кг мишам інтрагастрально у 

фізіологічному розчині натрію хлориду (суспензія 

у Tween-80). Тварин поміщали у метаболічні клітки 

та проводили відбір сечі та калу кожні 24 год про-

тягом 4 діб. Вміст радіоактивного матеріалу у екск-

ретах (сеча та кал) визначали після попереднього гі-

дролізу мурашиною кислотою на рідинному сцин-

тиляційному фотометрі TRI-CARB Canberra 

PACKARD 2700, USA.  

Для визначення параметрів кінетики екскреції 

[14C]-пропоксазепаму на тлі його курсового вве-

дення проводили визначення вмісту радіоактив-

ного матеріалу у екскретах, для чого тваринам по-

передньо щодобово вводили нерадіоактивну спо-

луку дозою 35,2 мг/кг 7 діб. Величини константи 

елімінації (kel) та максимальну кількість речовини, 

що виводиться з організму при нескінченному часі 

експозиції (Qmax, у % від дози, що було введено) 

було розраховано за методом А. А. Фірсова [20]. 
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Дані представлені у вигляді «середнє – стандартне 

відхилення від середнього» (Mm) та оброблені за 

допомогою статистичного пакету програм MS Ex-

cel. 

Наявність метаболітів визначалась у сечі та 

калі мишей, яким протягом чотирьох діб вводили 

пропоксазепам (10 мг/кг) інтрагастрально із подо-

бовим збором зразків екскретів. З сукупних зразків 

калу хлороформом екстрагували суму ліпофільних 

сполук (4 послідовні екстракції по 3 см3). Вміст 

сполук у сечі (цільна проба) та у хлороформному 

екстракті калу (після розчинення у диметилфор-

маміді) визначали хромато-масс-спектрометрією 

на комбінованій системі ВЕРХ-МС – рідинному 

хроматографі 1260 Infinity з детектором 6530 

Accurate Mass Q-TOF (Agilent Technologies, США). 

При вивченні дозозалежності процесів всмок-

тування 14С-сполуку вводили інтрагастрально у тві-

новій емульсії за допомогою зонду у дозах 10, 25, 

35, 45 мг/кг за 2 години до відбору біоматеріалу. 

Тварин на тлі хлороформного наркозу декапітували 

та відбирали зразки крові, вилучали головний мо-

зок, печінку, нирки, жирову та м’язову тканини, 

відділи ШКТ – шлунок, тонку та товсту кишки. 

Вміст радіоактивного матеріалу у пробах крові (пі-

сля знебарвлення Н2О2, 30 %), гідролізатах ділянок 

ШКТ й органів (мурашина кислота 1-2 см3) після 

додавання 10 см3 ксилольно-спиртового сцинтиля-

тору визначали на рідинному сцинтиляційному фо-

тометрі TRI-CARB Canberra PACKARD 2700, USA. 

Кількість радіоактивного матеріалу у внутрішніх 

органах та тканинах розраховували, як питомий 

вміст (нмоль/г або нмоль/см3), а у відділах ШКТ – 

як відсоток від введеної дози. На підставі отрима-

них експериментальних даних розраховували вели-

чини констант елімінації та абсорбції, об’єм розпо-

ділу, час напіввиведення, площу під нульовим та 

першим моментами фармакокінетичної кривої, се-

редній час утримування в організмі. 

Статистичну обробку отриманих результатів 

здійснювали відповідно до алгоритмів, описаних у 

посібниках з використанням програми Excel 6.0 ве-

личин середні арифметичні (М), відхилення від се-

реднього арифметичного (m), або у вигляді «сере-

днє – інтерквартільний розкид», критерію Ст’юде-

нту та коефіцієнту достовірності Р з рівнем 

вірогідності р=1-Р. Регресивний аналіз отриманих 

даних проводили методом найменших квадратів 

зважених середніх групових величин [21].  

Результати та їх обговорення.  

Використання радіоактивно мічених препара-

тів є одним з найзручніших методів вивчення фар-

макокінетики та метаболізму нових біологічно ак-

тивних речовин, оскільки дозволяє визначати як 

концентрацію речовини в органах та тканинах, так 

й основні шляхи її біотрансформації, що порівняно 

легко здійснюється ідентифікацією радіоактивних 

метаболітів. Кращім аналітичним методом дослі-

дження структури сполуки та її метаболітів є спо-

лучення методів радіохроматографії та мас-спект-

рометрії. 

Для проведення фармакокінетичних дослі-

джень було визначено радіохроматографічну чис-

тоту та питому активність [14C]-пропоксазепаму. 

Встановлено, що фізико-хімічні властивості отри-

маного зразка відповідають аналогічним показни-

кам нерадіоактивної сполуки. [22]. Радіохроматог-

рафічна чистота [14C]-пропоксазепаму склала 66 %, 

а питома активність 2,68 мкКю/моль (0,16 

кБк/моль), що є задовільним для проведення пер-

винних досліджень з фармакокінетики. У модель-

них експериментах з використанням гомогенатів 

мозку та печінки, до яких додавали відому кількість 

радіоактивного матеріалу, були розраховані пара-

метри методом двохфазної рідинної екстракції, на-

ведених у дослідженнях з необхідним рівнем віро-

гідності (коефіцієнт варіації, s=3,33%, відносна 

похибка =9,53 %). 

В організмі експериментальних тварин та лю-

дини всмоктування (абсорбція) лікарських засобів 

здійснюється в багатьох органах. Процеси всмокту-

вання, що відповідають показнику біодоступність 

(F) вивчаються окремо в кишечнику та в інших ор-

ганах. Практичний інтерес представляє вивчення 

цього процесу в кишечнику, тому що при цьому 

стає можливим прогнозувати процес доставки ліка-

рської речовини при пероральному введені (який є 

більш безпечний ніж інші шляхи введення). Тому в 

останньому випадку під всмоктуванням розуміють 

сукупність процесів, що забезпечують перехід ре-

човин з порожнини тонкої кишки в рідини внутрі-

шнього середовища (кров і лімфу). У процесі та-

кого переміщення (масопереносу) речовини необхі-

дно враховувати один з головних показників – 

зменшення його концентрації, наприклад, у кишеч-

нику (пероральний прийом ліків) або збільшення в 

крові. Кількісно оцінюють всмоктування препарату 

за двома критеріями: 1) швидкість всмоктування; 2) 

ступінь (кількість введеної дози) всмоктування. 

Існуючі методи оцінки швидкості всмокту-

вання лікарських засобів можна розділити на дві 

групи [22]. До першої з них відносяться методи, за-

сновані на припущені лінійності кінетики всіх про-

цесів надходження, переносу і елімінації ліків в ор-

ганізмі. У більшості випадків застосування цих ме-

тодів припускає аналіз кінетики всмоктування в 

рамках математичної моделі певної структури, хоча 

в деяких випадках структура моделі не підтверджу-

ється. До другої групи можна віднести методи, за-

сновані на допущенні лінійності лише тих процесів, 

які відбуваються з лікарським засобом після його 

надходження в системний кровообіг, тоді як на кі-

нетику процесу всмоктування аналогічні обме-

ження не накладаються. Це досягається шляхом по-

переднього відтворення кінетичного профілю про-

цесу всмоктування лікарського засобу за даними 

його фармакокінетики в крові. Перед методами 

першої групи ці методи мають важливу перевагу. 

Їхнє застосування дозволяє проаналізувати законо-

мірності процесу всмоктування в тих випадках, 

коли його кінетика описується рівнянням, порядок 

якого відмінний від одиниці. 

Відносна кількість лікарської речовини, що до-

сягла системного кровообігу і швидкість, з якої цей 
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процес відбувається називається біодоступністю. 

Таке визначення має відносний характер поняття 

біологічної доступності ліків, а також інтегральний 

(ступінь всмоктування) і кінетичний (швидкість 

всмоктування) у її кількісної оцінки [22]. 

Для багатьох препаратів, що вводять внесуди-

ним шляхом, поняття ступеня всмоктування в сис-

темний кровообіг рівнозначно поняттю всмокту-

вання в місці введення. 

До однієї з фундаментальних характеристик, 

що використовуються у фармакокінетичних дослі-

дженнях є об'єм розподілу (Vd). Це уявний об'єм, в 

якому воно розподіляється за умови, що концентра-

ція його в організмі дорівнювала б концентрацію в 

плазмі, тобто весь організм являє собою як би єдину 

камеру. 

Об'єм розподілу препарату в організмі являє 

собою відношення а) певної дози речовини після 

його однократного струминного внутрішньовен-

ного введення (болюс) до його концентрації; або б) 

кількість препарату, що перебуває в організмі при 

постійному його прийомі, до стабільної концентра-

ції в плазмі, постійної величини. 

Зазначимо, що кліренс (Cl) та об’єм розподілу 

(Vd) є основними фармакокінетичними парамет-

рами, що характеризують концентрацію препарату 

або його метаболіту у плазмі крові, залежно від 

часу введення (можливо різними шляхами). Необ-

хідно підкреслити, що Cl та Vd відносяться до фізі-

ологічних процесів, які не залежать один від од-

ного. В той же час, період напіввиведення (t1/2) по-

єднує обидва цих показника:  

 
 

Більш того, Cl пов’язаний з біодоступністю 

(F), що у свою чергу залежить, як від швидкості та 

ступеню всмоктування, так й від зворотного шляху 

– елімінації. Зазначені параметри дають можли-

вість прогнозувати оптимальну дозу та інтервал 

(час) при інтермітуючому (повторному) введенні. 

Транзит та всмоктуваня сполуки у ШКТ білих 

мишей. 

Лінійність фармакокінетичних процесів перед-

бачає, що швидкість зміни кількості сполуки в пев-

ному органі чи тканині залежить від її вмісту (кон-

центрації). Однак, у тому випадку, якщо процеси 

масопереносу здійснюються за рахунок систем ак-

тивного транспорту, пасивних носіїв, або ліміто-

вані потоком молекул крізь інтрацелюлярний прос-

тір, може спостерігатись їх відхилення від концен-

траційно залежних співвідношень [23]. Зазвичай це 

має місце вже на етапі абсорбції сполуки з ШКТ, в 

умовах локально високого вмісту молекул, регіона-

льно залежного від рН-середовища та порозності 

інтестинальної стінки, яка сприяє всмоктуванню у 

окремих відділах ШКТ. Сукупність цих властивос-

тей отримала назву «вікно всмоктування» [24]. 

Концепція «вікно всмоктування» може бути сфор-

мульована, як анатомо-фізіологічні просторові ра-

мки ШКТ, що дають перевагу відповідним лікарсь-

ким засобом у їх біодоступності і залежать від ни-

зки факторів: фізико-хімічні (ліпофільність, 

розчинність, молекулярна маса, конформація, рКа, 

іонізація, хімічна та ензиматична стабільність); фа-

рмацевтичні (кристалічна форма/солі, розмір час-

тинок, допоміжні речовини, швидкість вивільнення 

з таблетки, швидкість розчинення, форма препа-

рату); фізіологічні (швидкість шлункової евакуації, 

транзит в ШКТ, кишковий рН, жовчна та панкреа-

тична секреції, пристінковий метаболізм, транспо-

ртні білки, дієта, вік, захворювання). З огляду на це 

вибір найбільш адекватної фармакокінетичної мо-

делі повинен ґрунтуватись на урахуванні цих пока-

зників. Виходячи з цього для пропоксазепаму, на 

прикладі якого й оцінюється комплекс фармакокі-

нетичних показників, було розраховано основні фі-

зико-хімічні параметри, які впливають на ступінь 

абсорбції з ШКТ та розподіл сполуки в організмі. 

Одним з головних показників є здатність до іо-

нізації, що пов’язана з балансом неіонізованої та іо-

нізованої форми молекули. Для пропоксазепаму 

протонізація може здійснюватись по атомам азоту 

у положеннях «1» та «4», проте, виходячи з показ-

ників рКа цих центрів слід визнати, що при фізіоло-

гічному діапазоні рН переважна частина його моле-

кул існує у неіонізованому стані. Результатом цього 

є високе значення ліофільності неіонізованої спо-

луки (LogP та Log D 4,31±0.64), яке незмінне у ме-

жах фізіологічного рН. Як наслідок, розчинність 

сполуки у водному середовищі є дуже низькою, не-

зважаючи на значну кількість акцепторів протонів 

(4 реакційні центри – атоми азоту гетерокільця, та 

кисень карбонільної та екерної груп), та є 3.4*10-3 

г/л. Хоча на підставі цих показників можливо було 

очікувати підвищення розчинності у водному сере-

довищі за рахунок утворення водневих зв’язків, 

процеси протонізації (по зазначеним центрам) та 

Cl Vd всмоктування 

t1/2 F 

Режим до-

зування 

Інтервал 

введення 
Доза 
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депротонізації (по азоту у положенні «1» гетерокі-

льця). Однако, у межах фізіологічних значень рН 

такі зміни не мають місця. 

Утворення катіону може мати місце лише у си-

льно кислому середовищі, як у шлунку  

(pKa2 = 1,2±0,5), внаслідок чого обмежується про-

цес простої дифузію крізь ліпідні бішари клітинних 

мембран, а перенос сполуки з кров’ю може здійс-

нюватись завдяки процесу зв’язування з транспор-

тними білками (переважно альбумін сироватки). 

Втім, мала величина поверхні шлунку разом із по-

рівняно швидким його опорожненням дозволяють 

не враховувати роль цього процесу у загальному 

процесі абсорбції пропоксазепаму. Це підтверджу-

ється профілем вмісту радіоактивного матеріалу у 

шлунку протягом часу експерименту. 

Евакуація [14C]-пропоксазепаму зі шлунку є 

двохфазним процесом (рис. 1). Перша фаза триває 

приблизно до 2,5 годин і має експоненційну залеж-

ність (з показником експоненти 0,68 год-1, що вка-

зує на достатньо швидкий транзит до тонкої ки-

шки), тоді як друга фаза, в якій практично закінчу-

ється виведення сполуки зі шлунку, є повільнішою 

(з показником експоненти 0,094 год-1). 

 
Рис. 1. Зміна вмісту радіоактивного матеріалу у шлунку після інтрагастрального введення [14C]- пропо-

ксазепаму (10 мг/кг). 

 

Зниження вмісту радіоактивного матеріалу у 

шлунку приводить до його збільшення у тонкій ки-

шці від 4 годин до закінчення експозиції. Незначне 

підвищення вмісту радіоактивної речовини у тон-

кій кишці відбувається, можливо, за рахунок наси-

чення процесів пасивної дифузії пропоксазепаму 

крізь слизову оболонку. Разом з цим, його транзит 

до тонкої кишки не приводить до накопичення ра-

діоактивного матеріалу, так як спостерігається по-

вне та швидке всмоктування сполуки в цьому від-

ділі ШКТ, що є природнім для ліпофільних сполук. 

Отже, тонку кишку можна віднести до альтернати-

вного «вікна всмоктування». Загальна кількість 

дози, що всмокталась протягом часу складає ~ 80 % 

[25]. На підставі отриманих даних була розрахована 

величина константи абсорбції сполуки з ШКТ за пе-

вний час з моменту введення, яка є на рівні~0,05 

год-1 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість загального радіоактивного матеріалу, що залишилась у ШКТ (% введенної дози, M±m, n=5) та 

розрахована величина константи абсорбції [14C]-пропоксазепаму 

Час, 

год 

Шлунок, 

% 

Тонка ки-

шка, % 

Товста ки-

шка, % 

Доза, що залишилась у 

ШКТ, % 

Доза, що всмокта-

лась, % 

Константа абсорб-

ції, год-1 

0,5 28,1  1,9 10,7  1,5 10,5  0,3 49,3  3,8 50,7  3,8 1,014  0,077 

1 43,1  8,0 4,9  1,9 4,2  1,4 52,2  10,1 47,8  9,2 0,478  0,092 

2 23,0  4,1 11,0  1,3 2,5  0,6 36,5  6,2 63,5  10,7 0,318  0,054 

4 5,7  1,1 2,6  0,4 8,7  2,5 16,9  4,4 83,1  21,7 0,208  0,054 

7 8,1  3,6 11,8  2,7 19,5  6,7 39,4  13,1 60,6  20,2 0,087  0,029 

16 2,4  1,3 10,8  2,8 11,3  1,3 24,6  5,2 75,4  15,9 0,047  0,010 

20 2,6  0,5 6,2  0,9 7,2  1,8 16,1  3,4 83,9  17,7 0,042  0,009 

24 7,1  1,6 4,5  0,3 8,1  0,7 19,7  3,1 80,3  12,3 0,033  0,005 

 

Через 2 години після введення сполуки, вона та 

її метаболіти всмоктуються ~ 60 % введеної дози. 

Кількість загального радіоактивного матеріалу, що 

абсорбується (% всмоктування), та того, що зали-

шається в ШКТ, не залежить від уведеної дози, 

(табл. 2).  
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Таблиця 2 

Вміст загального радіоактивного матеріалу у різних відділах шлунково-кишкового тракту  

(у % від введеної дози) після інтрагастрального введення [14C]-пропоксазепаму в залежності від дози (че-

рез 2 год; Мm, n=6) 

Доза, мг/кг Шлунок Тонка кишка Товста кишка Сума у ШКТ, % % абсорбції kabs, год-1 

10 5,6±1,2 12,9±3,8 12,1±4,0 30,7±3,6 69,3±3,6 0,347±0,018 

25 6,0±1,0 11,7±1,7 13,6±3,1 31,3±4,0 68,7±4,0 0,344±0,020 

35 33,0±14,4 21,0±4,8 5,1±0,9 59,1±9,1 40,9±9,1 0,204±0,046 

45 15,9±3,8 16,1±3,6 5,9±2,4 37,8±2,4 62,2±2,4 0,311±0,012 

 

Отже, отримані дані дозволяють дійти висно-

вку, що ліпофільні алкоксіпохідні 1,4-бендіазепіну, 

до яких належить пропоксазепам, практично, пов-

ністю всмоктуються до системного кровообігу при 

пероральному застосуванні. Статистично невірогі-

дні коливання розрахованої величини константи 

абсорбції також підтверджують лінійність процесів 

масопереносу та їх дозозалежний характер.  

Розподіл [14C]-пропоксазепаму та його метабо-

літів в організмі тварин. 

Подальший розподіл сполуки в біологічних рі-

динах, органах і тканинах значною мірою залежить 

від властивостей мембран тканин, клітин та конце-

нтрації речовини в крові [23]. З розглянутих органів 

та тканин лише у мозку спостерігається наявність 

гістерезису процесів масопереносу, тоді як у інших 

тест-об’єктах досягнення рівноваги між концентра-

ціями є паралельним процесом. Кут нахилу лінійної 

регресії залежності концентрації пропоксазепаму в 

органі від його концентрації у крові є параметром, 

що характеризує ефективність розподілу сполуки 

та обумовлений його фізико-хімічними властивос-

тями (зокрема, ліпофільністю та здатністю до іоні-

зації при відповідному рН). Оскільки у молекулі 

пропоксазепаму немає функціональних груп, які 

були б здатні піддаватись іонізації, розподіл цієї 

сполуки між органами та кров’ю визначається пе-

реважно ліпофільністю сполуки (logP = 4,310,64), 

а також присутністю ліпідів та швидкістю кровоо-

бігу у тканині.  

З досліджуваних тест-об’єктів найбільша вели-

чина коефіцієнту розподілу відповідає ниркам, що, 

приймаючи до уваги їх високу васкуляризацію, є 

наслідком високого ступеню кровообігу та тран-

зиту пропоксазепаму та його метаболітів у процесі 

ренальної екскреції. Навпаки, у жировій тканині, 

незважаючи на її ліпофільний характер, величина 

константи розподілу є нижчою за нирки (к = 1,45) 

та є співставною з аналогічним показником для пе-

чінки (рис. 2).  
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Рис. 2. Залежність концентрації радіоактивного матеріалу в органах та тканинах  

(А – мозок та м’язи, Б – печінка, В – жирова тканина, Г – нирки) залежно від концентрації в крові при 

введенні різних доз [14C]-пропоксазепаму (по осях абсцис та ординат - концентрація радіоактивного ма-

теріалу, імп/хв/г) 
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Мозок та м’язи за величиною константи розпо-

ділу пропоксазепаму (0,49 та 0,77 відповідно) мо-

жуть бути поєднані до єдиного відсіку масообміну 

внаслідок ймовірно фізіологічних властивостей 

(високе значення кровообігу). Загалом розподіл 

пропоксазепаму по зазначених органах та тканинах 

у досліджуваному інтервалі доз може бути визначе-

ний як процес масопереносу, що є лінійним із шви-

дким перерозподілом сполуки між органами та 

кров’ю [26]. 

З досліджуваних тест-об’єктів найбільша вели-

чина коефіцієнту розподілу відповідає ниркам, що, 

беручи до уваги їх високу васкуляризацію, є наслід-

ком високого ступеню кровообігу та транзиту про-

поксазепаму та його метаболітів у процесі реналь-

ної екскреції. Навпаки, у жировій тканині, незважа-

ючи на її ліпофільний характер, величина 

константи розподілу є нижчою за нирки та співста-

вною з аналогічним показником для печінки. 

Розподіл пропоксазепаму по внутрішніх орга-

нах та тканинах може бути визначений, як лінійний 

процес масопереносу із швидким перерозподілом 

сполуки між органами та кров'ю. На підставі фор-

малізації концентраційного профілю сполуки в 

крові, мозку та печінці було розраховано відповідні 

кінетичні параметри. 

Перш за все привертає увагу підвищена вели-

чина константи абсорбції, що є на порядок вищою 

за значення, отримані при розрахунку кількості ра-

діоактивної сполуки у ШКТ в окремі періоди часу. 

Невідповідність між цими величинами обумовлена 

нерівноважністю процесів масопереносу в перші 

години після введення, тоді як визначена за даними 

концентрації в органах kabs є інтегральною характе-

ристикою процесу надходження цієї сполуки до пе-

вного органу чи тканини та у більшому ступені на-

ближається до реальних значень. 

Найбільша величина константи всмоктування 

визначена для мозку (0,7870,290 год-1), що 

пов’язано із здатністю речовини накопичуватися у 

ліпофільній тканині. Разом з тим, близькі значення 

максимальної концентрації у крові та мозку 

(35,58,7 і 23,010,0 нмоль/г), а також часу досяг-

нення цієї максимальної концентрації (експеримен-

тальне значення), дозволяє припустити інтенсив-

ність процесів обміну пропоксазепаму між ними. 

Низькі величини загального кліренсу 

(6,901,29 г/кг·год) та константи елімінації (0,009  

0,002 год-1) з крові обумовлені транзитною функ-

цією цієї тканини та тим, що вміст радіоактивного 

матеріалу в ній підтримується за рахунок вида-

лення з інших органів та тканин – печінка, жирова 

тканина (табл. 3). 

Таблиця 3. 

Фармакокінетичні параметри [14C]-пропоксазепаму після його інтрагастрального введення  

(10 мг/кг, M±m, n=5) 

Параметри 

Об’єкт 

Кров 
Головний 

мозок 
Печінка 

Площа під фармакокінетичною кривою (“концентрація-

час”), AUC0-, нмоль·год/г 
3549  661 596  177 653  138 

Площа під кривою “концентрація·час-час”,  

AUMC0-, нмоль·год2/г 

366090  

69742 
14118  5461 

9556  

2666 

Константа елімінації, kel, год-1 
0,009  

0,002 
0,04  0,01 0,11  0,02 

Константа абсорбції, kabs, год-1 
0,371  

0,098 
0,787  0,290 

0,209  

0,039 

Максимальна концентрація, Сmax, нмоль/г 35,5  8,7 23,0  10,0 24,0  4,0 

Час досягнення максимальної концентрації, Tmax, год 2 2 7 

Середній час утримання, MRT, год 103,2  27,5 23,7  11,5 14,63  5,1 

Загальний кліренс, Clзаг., г/кг·год 6,9  1,29 41,2  12,2 37,6  7,94 

Об'єм розподілу, Vdss, г/кг 743  195 1090  421 339  95 

 

Слід зазначити, що визначене точкове співвід-

ношення концентрацій радіоактивного матеріалу у 

крові та органі технічно є величиною коефіцієнту 

розподілу, який використовується при побудові 

перфузійних моделей, але відображує реальне зна-

чення розподілу у певний час, а не є «узагальне-

ною» характеристикою поведінки сполуки в органі-

змі. 

Загалом, розподіл пропоксазепаму у зазначе-

них органах є рівноважним процесом, що підтвер-

джується таким показниками, як час досягнення ма-

ксимальної концентрації та константа абсорбції 

(надходження до певного органу). Різниця у вели-

чинах констант елімінації (й, відповідно, серед-

нього часу утримання) та площі під фармакокінети-

чною кривою (тривалість перебування сполуки в 

тканині) може бути обумовлена фізіологічними 

особливостями цих тест-об’єктів.  

За величиною коефіцієнту розподілу між 

кров’ю органи та тканини (мозок, м’язи, жирова 

тканина, печінка та нирки) можуть бути поєднані 

до єдиного відсіку масообміну. 

Метаболізм пропоксазепаму в організмі білих 

мишей. 

Метаболізм ліків здійснюється хімічним або/та 

біохімічним шляхами і він відноситься до загаль-

ного процесу елімінації ксенобіотиків. На відміну 
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від інших складових ADME процес метаболізму є 

найбільш складним для прогнозування, так як зале-

жить від [23]: 1) проникнення препарату крізь мем-

брану до місця розташування відповідного ферме-

нту (дифузія); 2) взаємодії сполуки з ферментом 

(створення субстрат-ферментного комплексу); 3) 

відокремлення продукту реакції (метаболіту) та 

його транспорт в кровоносну систему. Більш того, 

лікарські засоби не тільки можуть бути субстра-

тами ферментів, але і їх індукторами та інгібіто-

рами, що необхідно враховувати при одночасному 

прийомі декількох ліків (лікарська взаємодія). Тому 

при моделюванні процесу метаболізму ліків у біль-

шості випадків окремо розглядають відповідні ста-

дії. Це можуть бути такі показники, як Km, Vmax, Ki, 

а також печінковий кліренс. 

Від процесу метаболізму залежать дуже важ-

ливі фармако-токсикологічні властивості ліків. По-

перше, зміна (збільшення/зменшення) фармакоди-

намічного показника. По-друге, токсикація/деток-

сикація вихідної сполуки. По-третє, підтримання 

балансу екскреція/кумуляція. 

З метою визначення окремих метаболітів про-

поксазепаму (І), таких як II – 3-гідроксипохідне; III 

– 7-бром-5-(о-хлорфеніл)-1,4-бенздіазепін-2он; ІV 

– гідроксипропіл-пропоксазепам; V – 2-аміно-5-

бром-(о-хлор)бензофенон), що утворюються в ор-

ганізмі проведено оцінку їх наявності в екскретах 

мишей. Деякі з можливих метаболітів (ІІ-V), в по-

дальшому слугували референтними для ідентифіка-

ції сполук, що утворилися в організмі експеримен-

тальних тварин. Застосовані сполуки мають різний 

характеристичний час утримання, що є одним з по-

казників індивідуальності піків на хроматограмі  

На хроматограмах було зареєстровано пік іон-

ного струму при M/z=409, що відповідає пропокса-

зепаму, й M/z=366 – ймовірне 3-гідроксипохідне. 

Відповідно до отриманих даних запропоно-

вана схема метаболізму 3-алкоксіпохідних 1,4-бен-

здіазепіну, згідно якої в процесі метаболізму утво-

рюються, принаймні, наступні метаболіти: 3-гідро-

ксипохідне (II), окислене по ароматичному кільцю 

(VI та VIII) і його метоксильоване похідне та окис-

лений по алкоксильному радикалу метаболіт (VI). 

Ймовірним є як окиснення алкоксильного радикалу 

по термінальному атому вуглецю з утворенням від-

повідного гідроксипохідного, так й більш прита-

манний похідним 1,4-бенздіазепініу шлях гідрокси-

лювання ароматичних систем та їх подальше мети-

лювання.  

Також не слід виключати й елімінації алкокси-

льного радикалу із одночасним окисненням вуг-

лецю у положенні «3» гетерокільця та утворенням 

3-гідроксипохідного, яке у подальшому може утво-

рювати або хіназолінон, або відповідний бензофе-

нон (рис. 3). 
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Рис. 3. Вірогідна схема метаболізму 3-алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну 

 

Ренальна та біліарна екскреція [14C]-пропок-

сазепаму.  

Для первинної оцінки балансу мас, що є важ-

ливим показником для визначення безпечності май-

бутнього ЛЗ, необхідним є дослідження процесів 

екскреції сполуки при одноразовому введення та на 

тлі курсового введення пропоксазепаму.  

Процеси екскреції загальної кількості радіоак-

тивного матеріалу після одноразового та курсового 

ведення [14C]-пропоксазепаму мають експоненцій-

ний характер. При цьому співвідношення кількості 

метаболітів, що екскретуються окремими шляхами 

(сечею та/або калом) залишається майже незмінним 

протягом часу відбору проб. Після курсового (7 діб) 

введення нерадіоактивного пропоксазепаму рівень 

радіоактивних сполук, що виводяться з сечею про-

тягом перших 48 годин, залишається на досить ви-

сокому рівні. Починаючи з 48-ї години після вве-

дення дози радіоактивної сполуки (в термінальній 

частині кривої) процес екскреції з сечею також на-

буває експоненційного характеру. 

Кількість загальних радіоактивних метаболі-

тів, що виводяться при нескінченій експозиції після 

одноразового введення [14C]-пропоксазепаму, ста-

новить 110,1±60,2 % від введеної дози, при цьому 

константа елімінації kel складає 0,02±0,005 год-1. 

Відмічається певний перерозподіл у ефективності 

елімінації радіоактивних продуктів окремими екск-

реторними шляхам (рис. 4). 

На тлі попереднього введення нерадіоактивної 

сполуки спостерігається статистично невірогідне 
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зменшення кількості радіоактивного матеріалу до 

78,5±9,7 % від введеної дози, що може бути обумо-

влено частковою кумуляцією сполуки та її метабо-

літів внаслідок “насичення” процесів біотрансфор-

мації або екскреції [27]. 

Таким чином, курсове введення (протягом 7 

діб) пропоксазепаму має певний вплив на ефектив-

ність процесів його екскреції. При зберіганні пере-

важного шляху екскреції метаболітів із сечею, ніж 

з калом (1,3:1) відмічається часткове уповільнення 

екскреції його метаболітів (kel = 0,016±0,007 год-1), 

обумовлене, перш за все, високими дозами спо-

луки, що вводилась (табл. 4). Вказані розбіжності 

не мають статистичної значущості (при p≤0,05). 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Динаміка зміни загальної кількості радіоактивного матеріалу, що виводиться з сечею та калом 

при одноразовому (А) та на тлі попереднього введення нерадіоактивного аналога [14C]- 

пропоксазепаму (Б) дозою 35,2 мг/кг залежно від часу 

Таблиця 4. 

Параметри екскреції (максимальна кількість, Qmax, та константа елімінації, kel, год-1) загальної кількості 

метаболітів, що виводяться з організму мишей після одноразового інтрагастрального введення пропокса-

зепаму (35,2 мг/кг) на тлі попереднього (7 днів) введення нерадіоактивної сполуки (M±m, n=4) 

Параметри 
Біологічна рідина 

Сеча Кал Сеча+кал 

Одноразове введення 

Qmax,, у % від введеної дози) 67,5±18,5 42,5±20,1 110,1±60,2 

Константа елімінації (kel, год-1) 0,03±0,008 0,051±0,014 0,02±0,005 

Введення на тлі попереднього введення нерадіоактивної сполуки 

(Qmax,, у % від введеної дози) 44,9±3,37 33,6±3,34 78,5±9,77 

Константа елімінації (kel, год-1) 0,052±0,004 0,024±0,011 0,016±0,007 

Отримані результати є експериментальним об-

ґрунтуванням доцільності створення й подальшого 

доклінічного та клінічного дослідження нових 3-ал-

коксіпохідних 1,4-бенздіазепіну як потенційних лі-

карських засобів, що поєднують знеболюючі та 

протисудомні ефекти.  
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ВИСНОВКИ 

1. Для нового 3-алкоксіпохідного (пропоксазе-

паму), що містить ізотопну мітку 14С у положенні 

«2» гетерокільця встановлено радіологічні показ-

ники (радіохроматографічна чистота – 66 % та пи-

тома активність 2,68 мкКю/моль (0,16 кБк/моль), 

які є задовільними для проведення первинних дос-

ліджень з фармакокінетики та метаболізму. Для ви-

значення вмісту метаболітів сполуки в біологіч-

ному матеріалі з заданим рівнем вірогідності (кое-

фіцієнт варіації – 3,33 %, відносна похибка – 9,53 

%) запропоновано рідинно-рідинну екстракцію 

хлороформом з оптимальним співвідношенням 

проба:екстрагент (1:4). 

2. Ступінь всмоктування [14C]-пропоксазепаму 

з ШКТ через 2 години становить ~ 60 % від введеної 

дози (в інтервалі доз 10-45 мг/кг); тонка кишка була 

визначена, як неспецифічне «вікно всмоктування». 

Константа абсорбції [14C]-пропоксазепаму стано-

вить ~0,3 год-1 незалежно від введеної дози, що вка-

зує на лінійність процесів його масопереносу з 

ШКТ до системного кровообігу. За величиною 

коефіцієнту розподілу з кров’ю органи та тканини 

(мозок, м’язи, жирова тканина, печінка та нирки) 

мишей можуть бути об’єднані у єдиний відсік ма-

сообміну. 

3. В процесі метаболізму пропоксазепаму в ор-

ганізмі мишей поряд з вихідною сполукою – пропо-

ксазепамом ідентифіковані наступні метаболіти: 3-

гідроксипохідне, окислене по ароматичному кі-

льцю, його метоксильоване похідне та окислене по 

алкоксильному радикалу похідне. 

4. Процес екскреції пропоксазепаму після його 

одноразового інтрагастрального введення є досить 

тривалим (загальна константа екскреції 0,019±0,05 

год-1), радіоактивні метаболіти виводяться перева-

жно із сечею (67,5±18,5 % від введеної дози), тоді 

як виведення з калом (до 1/3 від введеної дози) є на-

слідками процесів неповного всмоктування та киш-

ково-печінкової циркуляції. Тривале введення (7 

діб) пропоксазепаму не змінює параметрів його 

екскреції. Низький вплив на ферментні системи, які 

здійснюють його біотрансформацію, підтверджу-

ється відсутністю статистично значущих змін кон-

станти елімінації до та після курсового введення 

(0,019±0,05 год-1 та 0,016±0,007 год-1 відповідно). 
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INCREASE OF ADHERENCE TO TREATMENT IN THE PATIENTS WITH COPD: HOW MUCH 

THE BURDEN OF EXACERBATIONS CAN BE REDUCED? 
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Slepchenko N. 

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 

Vinnytsya, Ukraine 

 

ABSTRACT 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbation is one of the key problems which appear during 

the management of the patients with COPD. Insufficient adherence to basis therapy taking can increase the quantity 

of exacerbations. 

The aim of the study was to detect how much the quantity and total duration of the COPD exacerbation can 

be reduced. It is also how parameters that characterize exacerbations burden can be decreased. 

Materials and methods. The 156 patients with severe and very severe COPD (C and D groups according to 

GOLD) were enrolled into program for treatment adherence optimization. The study consisted of 5 visits during 

the year. During each visit short structured discussion regarding necessity to adhere to basis therapy regimen was 

conducted with the patients as well as training / re-training on inhaler use. The data regarding exacerbations before 

the beginning of the patient participation in this study were taken from their routine medical records. During the 

patients participation in the study the exacerbations were registered during unplanned visits to site or to other 

doctors. 

Results and their discussion. During 1 year when the patients participate in the study the adherence level 

increased from 44.41 ± 1.07% to 75.21 ± 0.78%. Total quantity of exacerbations decreased from 2.07 ± 0.08 to 

0.87 ± 0.07 during the year. The quantity of severe exacerbations decreased from 1.10 ± 0.09 to 0.48 ± 0.07. Total 

duration of exacerbations diminished from 20.06 ± 0.80 to 8.60 ± 0.61 days, i.e. on 57.1%. The total quantity of 

hospitalizations decreased on 61.9% and the hospitalizations duration diminished on 72.5%. 

Conclusions. In total almost all the parameters that characterize exacerbations burden decreased on more 

than 50%. It means that COPD exacerbations burden diminished significantly. 

Keywords: COPD, exacerbations, exacerbations burden, adherence to treatment. 

 

Among the issues associated with management of 

the patients suffered from chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD) special attention is paid to COPD 

exacerbations. The COPD exacerbations is a main rea-

son of the disease progression, seek for medical help 

and hospitalisations, quality of life decrease and mor-

tality increase due to COPD. 

The occurrence of the even one exacerbation 

which required hospitalization increases mortality risk 

twice. Experience of 3 and more COPD exacerbations 

increases mortality risk 4 times in comparison with pa-

tients without exacerbations [2]. 

As it was demonstrated in The Study Towards a 

Revolution in COPD Health (TORCH) in the patients 

with COPD that have proper adherence to treatment the 
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number of exacerbations is 44% less [5,13]. In 

PHARMACOP study the consultation regarding neces-

sity to maintain appropriate regimen of basis therapy 

led to decrease of the number of severe COPD exacer-

bations by 55% and of hospitalizations frequency by 

72% [12]. 

Taking this data into consideration the idea of ad-

herence to COPD treatment optimization looks very 

promising. However, the influence of the growing ad-

herence to basis therapy on the parameters that charac-

terize exacerbations burden quantitatively was de-

scribed in scientific literature insufficiently. 

The aim of the study is to establish the influence 

of optimized adherence to basis therapy due to COPD 

on the parameters that characterize exacerbations bur-

den in case of this disease. 

Materials and methods. The 156 patients with se-

vere and very severe COPD (C and D groups according 

to GOLD 2017) were enrolled into the program for ad-

herence optimization. The total quantity of the patients 

included 83 (53.2%) men and 73 (46.8%) women. The 

average age of the patients was 64.0 ± 0.7 years. The 

average COPD duration was 11.7 ± 0.4 years. 

This study was conducted in the out-patient medi-

cal institution Medical Centre “Pulse” (Vinnytsya, 

Ukraine) from January 2017 to January 2019. The pa-

tients that were included into study asked for medical 

consultation due to COPD in the institution at least once 

before the start of their participation. 

The fluticasone/salmeterol combination was used 

as basis therapy medication during the study. It was 

taken by the patients before their participation in the 

study irregularly. The inhaler was discus. In order to 

reach correctness during the comparison of the clinical 

and functional parameters before the study and after the 

start of participation in it the basis therapy remains the 

same. In other case the difference between the men-

tioned parameters could be explained with basis ther-

apy medication change and not only with adherence to 

treatment improve. 

The initial level of adherence to treatment due to 

COPD was assessed. The adherence to treatment was 

calculated as portion of the days when the patient took 

prescribed medication in percent from total quantity of 

the days when the prescribed medication should be 

taken. The doses number that were taken in fact were 

detected by dose counter of the inhaler. 

During the study patients visited Centre for five 

times. These visits were V1 (initial visit) and V2, V3, 

V4 and V5 that were conducted 1 month, 3 months, 6 

months and 12 months after the patients started their 

participation in the study. 

During the first visit each patient was instructed to 

take basis therapy regularly and the initial training to 

use inhaler correctly was conducted. 

In the period between the scheduled visits to site 

phone calls were made each month with reminders to 

perform doctor's prescriptions. The regimen of the 

treatment was discussed during each next visit. The pa-

tients also demonstrated their ability to use inhaler cor-

rectly. If mistakes in inhaler use technique were re-

vealed the re-training was conducted to the patient. 

During the initial visit the parameters that charac-

terize COPD exacerbations burden during the year be-

fore study were assessed in accordance to routine med-

ical records. The mentioned records included in-patient 

and out-patient documents. The data regarding exacer-

bations that occurred during the study were registered 

according to unscheduled visits for medical assistance 

to our institution or according to medical documents 

about treatment of the COPD exacerbations in other 

medical institutions. 

The follow parameters that characterize exacerba-

tions burden were registered during each of 2 years: 

1) total quantity of COPD exacerbations during a 

year; 

2) total quantity of severe COPD exacerbations 

during a year; 

3) total duration of COPD exacerbations during a 

year; 

4) total duration of severe COPD exacerbations 

during a year; 

5) total quantity of hospitalizations due to COPD 

exacerbations during a year; 

6) total duration of hospitalizations due to COPD 

exacerbations during a year; 

7) total quantity of disability days due to COPD 

exacerbations; 

8) total quantity of the days when the patient could 

not perform their usual physical and social activity 

which was not connected with job during a year; 

9) total quantity of visits to family doctor; 

10) total quantity of visits to pulmonologist; 

11) quantity of asking for emergency assistance 

(call for ambulance) during the year due to COPD ex-

acerbations; 

12) total quantity of the patients that have COPD 

exacerbations during a year; 

13) total quantity of the patients that have severe 

COPD exacerbations during a year. 

The usual physical activity was considered activ-

ity that is habitual to the patient by the load severity and 

duration. 

According to Ministry of Public Health of Ukraine 

Order # 555 dated 27-JUN-2013 and to international 

guideline GOLD (Global Initiative for Chronic Ob-

structive Lung Disease) 2017 COPD exacerbation is 

persistent increase of symptoms intensity in compari-

son with usual stable condition when variance of symp-

toms is more severe than day-to-day variance and it is 

especially acute at the very beginning. The event re-

quires additional treatment by short-acting bronchodi-

lators only or short-acting bronchodilators in combina-

tion with antibiotics and/or systemic glucocorticoids 

[1,6]. 

Severe COPD exacerbation is exacerbation when 

the patient needs hospitalization or admission for emer-

gency care [6]. 

There were no significant changes of the point of 

view on COPD exacerbation in the new version of the 

international guideline [7]. 

Each of visits included: 

1) initial level of adherence to treatment determi-

nation; 
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2) compressed structured discussion with patient 

about necessity to adhere to regimen of COPD basis 

therapy; 

3) initial training/ re-training with step-by-step 

demonstration of the inhaler correct use which contains 

basis therapy medication; 

4) self-demonstration of inhaler use by the patient 

for few times; 

5) pro-active discussion of events that could be 

qualified as exacerbations or as severe exacerbations 

and seek for medical help in other doctors. 

The average values (M), average errors of average 

values (m) and quantity of investigations (n) were cal-

culated for the received data. 

The reliability assessment of intergroup difference 

(P) was made with use of T-test for dependent samples. 

The statistical software SPSS 21.0 was used. 

Results and their discussion. The results of step-

by-step growing of adherence to treatment value are 

summarized on Fig. 1 

The initial level of adherence which was 44.41 ± 

1.07% raised to 75.21 ± 0.78%, i.e. by 30.8%. Although 

final level of adherence to treatment did not exceed 

80%, the parameters that characterize exacerbations 

burden diminished significantly. 

The data regarding COPD exacerbations and pa-

rameters that were calculated for their quantitative 

characteristic are summarized in table 1. 
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Fig. 1. Dynamics of adherence to COPD treatment during the study. 

 

Footnotes. 

1. V1 – initial visit, V2 – 1 month after, V3 – 3 

months after, V4 – 6 months after and V5 – 12 months 

after beginning of the patients' participation in the 

study. 

2. The reliability assessment of intergroup adher-

ence to treatment differences (P) was made using T-test 

for dependent samples. 

 

During the patients' participation in the study the 

total quantity of exacerbations decreased from 2.07 ± 

0.08 to 0.87 ± 0.07, i.e. by 58.0%. During the same pe-

riod of the time quantity of severe COPD exacerbations 

decreased from 20.06 ± 0.80 to 8.60 ± 0.61 days. i.e. by 

57.1%. Decrease of total duration of severe exacerba-

tions was even more pronounced, it reached 69.6%. 

On the background of the growing adherence the 

quantity of hospitalizations due to exacerbations de-

creased as well as their duration. Total quantity of hos-

pitalizations decreased from 1.26 ± 0.10 to 0.48 ± 0.07, 

i.e. by 61.9%. Total durations of hospital stay of the pa-

tients diminished by 72.5%. 

The significant decrease of disability days due to 

COPD exacerbations was observed. Before the begin-

ning of the patients’ participation in the study the quan-

tity of disability days was 23.60 ± 0.80 per year. During 

the patients’ participation in the study this parameter 

diminished by 55.4% and it was 10.52 ± 0.73 days. 
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Table 1 

Dynamics of parameters that characterize COPD exacerbations burden in the patients during their participation 

in the study. 

Parameters 
Stages of the study 

Р 
V1 V5 

Total quantity of COPD exacerbations during a year 2.07±0.08 0.87±0.07 <0.001 

Quantity of COPD exacerbations during a year 1.10±0.09 0.48±0.07 <0.001 

Total duration of COPD exacerbations during a year, days 20.06±0.80 8.60±0.61 <0.001 

Total duration of severe COPD exacerbations during a year, days 12.15±0.85 3.69±0.52 <0.001 

Total quantity of hospitalizations due to COPD exacerbations during a 

year 
1.26±0.10 0.48±0.07 <0.001 

Total duration of hospitalizations due to COPD exacerbations during a 

year, days 
12.02±0.84 3.31±0.48 <0.001 

Total quantity of days of unability due to COPD exacerbations during a 

year 
23.60±0.88 10.52±0.73 <0.001 

Total quantity of the days when the patient could not perform their usual 

physical and social activity which was not connected with job during a 

year 

16.51±0.93 5.38±0.58 <0.001 

Total quantity of visits to family doctor 5.25±0.19 1.69±0.13 <0.001 

Total quantity of visits to pulmonologist 2.47±0.09 0.91±0.07 <0.001 

Quantity of asking for emergency assistance (call for ambulance) during 

the year due to COPD exacerbations 
2.76±0.23 1.19±0.17 <0.001 

Total quantity of the patients that have COPD exacerbations during a 

year 

140 

(89.7%) 
93 (59.6%) <0.001 

Total quantity of the patients that have severe COPD exacerbations dur-

ing a year. 
97 (62.2%) 42 (26.9%) <0.001 

Footnotes. 

1. V1 – initial visit and V5 – 12 months after be-

ginning of the patients' participation in the study. 

2. The reliability assessment of intergroup values 

differences (P) was made using T-test for dependent 

samples. 

During the year before study the total quantity of 

days when the patient could not have usual physical and 

social activity that was not associated with job was 

16.51 ± 0.93. During the study this parameter decreased 

by 67.4% and it was 5.38 ± 0.58 days.  

The significant decrease of the quantity of the vis-

its to family doctors and to pulmonologist was found 

out. The quantity of visits to family doctors diminished 

from 5.25 ± 0.19 to 1.69 ± 0.13, i.e. by 67.8%. The 

quantity of visits to pulmonologist decreased from 2.47 

± 0.09 to 0.91 ± 0.07, i.e. by 63.2%. 

The quantity of asking for emergency assistance 

(call for ambulance) diminished from 2.76 ± 0.23 to 

1.19 ± 0.17, i.e. by 56.9%.  

The quantity of the patients that had at least 1 

COPD exacerbation during the year before study was 

140. This value was 89.7% from the total quantity of 

156 patients that were enrolled into study. During the 

study COPD exacerbations occurred in 93 patients 

(59.6%). Thus, the quantity of the patients with at least 

1 COPD exacerbation decreased by 33.6% during the 

participation in the study.  

During the patients' participation in the study the 

most of parameters that characterize COPD exacerba-

tions burden decreased by more than 50%. It testifies 

that COPD exacerbations burden can be significantly 

reduced on the background of the actions that can in-

crease adherence to basis therapy due to COPD. 

Conclusions.  

1. During the year adherence to basis therapy in-

creased by 30.8%. 

2. The total quantity of COPD exacerbations de-

creased by 58.0% during the year. 

3. The quantity of severe COPD exacerbations di-

minished by 56.4% during the year. 

4. The quantity of hospitalizations due to COPD 

exacerbations decreased by 61.9%. 

5. Total duration of hospitalizations due to COPD 

diminished by 72.5%. 

6. The most of parameters that characterize COPD 

exacerbations burden decreased by more than 50% that 

testifies its significant reduce. 
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Установление функциональных зависимостей 

между параметрами изучаемых физических систем 

относится к числу основных задач естествознания. 

Это неразрывно связано с необходимостью поиска 

уравнений взаимосвязей между параметрами. И 

теплофизические характеристики веществ здесь не 

являются исключением. 

Как известно, в заданных условиях теплового 

нагружения конструкций изменчивость темпера-

турных полей в объёме металла во времени τ, а 

также уровень достигаемых температур можно оце-

нить по дифференциальному уравнению теплопро-

водности 
𝜕𝑇

𝜕𝜏
 = 

𝜆

𝑐𝑝𝜌

𝜕2𝑇

𝜕х2  = ɑ 
𝜕2𝑇

𝜕х2  . Приняты обозначения: 

ɑ - температуропроводность, λ - теплопровод-

ность, 𝑐𝑝 - удельная теплоемкость при постоянном 

давлении, ρ - плотность, 𝑐𝑝ρ −

объёмная теплоёмкость . Существенно то, что 

«законы, описывающие явления природы, сами по 

себе недостаточны для количественных результа-

тов: необходимо знать численные значения входя-

щих в них параметров» [1]. Между расчетными и 

опытными данными температурных полей, как пра-

вило, наблюдаются значительные расхождения, 

причины которых до сих пор не имеют исчерпыва-

ющего объяснения. Однозначно установлено, что 

чем выше температуропроводность ɑ = λ/𝑐𝑝𝜌 мате-

риала, тем он быстрее нагревается (и охлаждается).  

Следует отметить, что наряду с физическими 

величинами ɑ, λ, 𝑐𝑝, ρ, к числу теплофизических ха-

рактеристик относится и удельная энтропия 𝑠𝑝 ве-

щества. Так, авторы работы [2] для простых ве-

ществ выделяют выраженную графически глубин-

ную связь между молярными величинами 𝑐𝑝𝜇 и 𝑠𝑝𝜇, 

установленную экспериментально. Здесь энтропия 

𝑠𝑝𝜇 не определяется по Больцману через логарифм 

числа известных возможных состояний, на что не 

представляется реальным выйти в каком – либо 

опыте. Как теплофизическая характеристика веще-

ства, его удельная энтропия 𝑠𝑝 определяется по ин-

тегралу Клаузиуса при наличии данных по темпе-

ратурному ходу кривой удельной теплоемкости 

𝑐𝑝  =  𝑐𝑝(𝑇) [3]: 

S = ∫ 𝑑𝑠
𝑇

0
= ∫

𝑐𝑝𝑑𝑇

𝑇

𝑇

0
 .  (1) 

Структура статьи следующая. Вначале рас-

смотрен физический смысл 𝑐𝑝,  𝑐𝑝ρ, S и λ, а также 

отдельные особенности экспериментального и рас-

четного определения теплопроводности λ. Далее 

вопрос расчетного определения λ эскизно рассмот-

рен во взаимосвязи с фотонным излучением в объ-

еме металла, а также возможностью выхода на ком-

бинацию теплофизических величин 𝐾 =  𝜆1/3𝑐𝑝𝜌.  

1. Опорную температуру опыта 𝑇𝑜, давление p 

и химический состав вещества полагаем неизмен-

ными. Интерес представляют функции состояния 

вещества: энтальпия H и энтропия S. В согласие с 

первым законом термодинамики энтальпия H, Дж 

связана с внутренней энергией U , Дж и потенци-

альной энергией давления pW, Дж соотношением H 

= U + pW , где p – абсолютное давление, Па, а W - 

объём, м3. Полный дифференциал энтальпии  

dH = TdS + Wdp.  (2) 

Изобарная удельная теплоемкость 𝑐𝑝, Дж/кг ∙

K – это физическая величина, численно равная ко-

личеству энтальпии dH , которое необходимо пере-

дать в опыте единичной массе вещества для того, 

чтобы его температура возросла на один градус 

(при постоянном давлении: p = const): 
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𝑐𝑝 = 
𝑑𝐻

𝑚𝑑𝑡
 = 

𝑑𝐻

𝜌𝑊𝑑𝑇
 ,  (3) 

где m – масса вещества. В согласие с (2) и (3) 

для температурной зависимости удельной энтро-

пии вещества 𝑐𝑝, Дж/кг∙K и реализован выход на 

аналитическое выражение (1). 

Заметим, что объёмная теплоёмкость 𝑐𝑝𝜌, 

Дж/м3 ∙ К определяется по формуле 

 𝑐𝑝ρ = 
𝑑𝐻

𝑊𝑑𝑇
 ,  (4) 

где 𝑑𝐻 – теплота, аккумулированная единицей 

объёма расширяющегося образца при его нагреве 

на dT.  

Тепловой поток всегда направлен вдоль иссле-

дуемых образцов из области с более высокой тем-

пературой T + dT в область с более низкой темпера-

туры T. В согласие с законом Фурье теплопровод-

ность λ материала показывает, какое количество 

теплоты δQ проходит в единицу времени dτ через 

единицу площади dF поверхности при разности 

температур dT в один градус на единицу длины dх 

нормали к изотермической поверхности: 

λ = - 
𝛿𝑄

𝑑𝑇

𝑑х
𝑑𝐹𝐷𝜏

 = - 
𝑞𝜆
𝑑𝑇

𝑑х

 ,  (5) 

где 𝑞𝜆 – плотность теплового потока теплопро-

водностью, а 
𝑑𝑇

𝑑х
 – градиент температуры. 

2. Практическая реализация теплофизических 

измерений, контуры которых лишь обозначены 

внешне простыми формулами (2), (4) и (5), пред-

ставляет собой весьма сложную научно – исследо-

вательскую задачу. Теоретическую основу боль-

шинства современных методов эксперименталь-

ного определения λ составляют аналитические 

закономерности тепловых и температурных полей 

в телах, рассматриваемых в виде сплошной среды 

[4]. 

Опытные данные для физических величин 

 𝑐𝑝, 𝑐𝑝𝜌, λ, ɑ и S в справочниках и оригинальных ста-

тьях обычно приводятся в виде таблиц, графиков и 

эмпирических формул. По результатам многочис-

ленных экспериментов, выполненных разными ав-

торами в разных лабораториях, у металлов физиче-

ские величины  𝑐𝑝, 𝑐𝑝ρ и S в интервале практически 

освоенных температур, как правило, однозначно 

возрастают с её повышением (при условии отсут-

ствия фазовых переходов). 

3. Основополагающую идею переноса теплоты 

в металлах, заложенную в фундамент всего круга 

известных моделей, трудно не признать привлека-

тельной. Коллективизированные электроны прово-

димости не локализуются вблизи своих атомов, а 

между столкновениями с атомами свободно пере-

мещаются и осуществляют передачу теплоты в 

направлении отрицательного градиента темпера-

туры, поддерживаемого извне. Благодаря относи-

тельно высоким средней скорости движения V и 

средней длине свободного пробега L электронов их 

вклад в теплопроводность λ заметно выше, чем фо-

нонов. Начиная с истоков, то есть с момента начала 

применения кинетической формулы Дебая 

λ = 
1

3
 LV 𝑐е𝜐  (6) 

теория теплопереноса в твердых телах подчи-

нена газовой идеологии. Для металлов в уравнении 

(6) λ и 𝑐е𝜐 – соответственно электронные составля-

ющие теплопроводности и объемной теплоемкости 

электронов проводимости. В электронной теории 

теплопроводности металла не обсуждается вопрос 

об описании условий, при которых наличие фотон-

ного излучения в теплопереносе стало бы необхо-

димым. На сегодня теория длины свободного про-

бега электронов проводимости отсутствует [5]. 

По результату простейшего эксперимента Р. 

Бермана [6] можно прийти к суждению о наличии 

фотонного излучения в объеме металла. Это позво-

ляет дополнить (6) уравнением [7]: 

λ = 𝑏𝑇3 = 4𝛹1 (
с

𝑉
)

2

𝐿σ𝑇3,  (7) 

(σ - постоянная Стефана – Больцмана; c - ско-

рость света в вакууме; 𝛹1 - некоторая функция), а 

также выйти на выражения для  

- средней скорости движения электронов про-

водимости 

V = 3(
4𝑐2𝜎

9
)

1/3

(
𝛹1

𝛹2
)

1/3 𝑇

(𝑐р𝜌)
1/3 ,  (8) 

- средней длины свободного пробега электро-

нов 

L = (
9

4𝑐2𝜎
)

1/3 1

(𝛹1𝛹2
2)

1/3

𝜆

𝑇(𝑐р𝜌)
2/3  (9) 

(𝛹2 = 𝑐е𝜐/𝑐𝑝𝜌 – функция). В свою очередь, 

уравнения (8) и (9) обеспечивают выход на взаимо-

связь 

LV = 
3ɑ

𝛹2
 ,  (10) 

а также допускают реальную возможность по-

вышения скорости V и снижения длины свободного 

пробега L электронов проводимости металлов по 

мере роста температуры T.  

Попытаемся провести грубую оценку измен-

чивости средней длины свободного пробега L элек-

тронов с ростом температуры ниобия. Опытные 

значения физических величин  𝜆, ɑ, 𝑐𝑝,, 𝜌 при T = 

300 K взяты по данным К. Дж. Смитлза, а для ин-

тервала температуры 1000 … 2500 K – по рекомен-

дации Л. П. Филиппова. В первом приближении 

принимаем линейные зависимости для скорости 

V =  𝑉𝐹 (1 + 
𝛼𝑇

𝑇пл
) и функции 𝛹2 = 6∙ 10−6T, где 𝑉𝐹 – 

скорость Ферми (как функция объемной концен-

трации электронов проводимости [8]), 𝑇пл – темпе-

ратура плавления, α – коэффициент; α = 0,025. Для 

ряда температур вычисляем 𝛹2 и V. По известным 

ɑ и 𝛹2 из формулы (10) находим величины произ-

ведения LV и вычисляем числовые значения длины 

свободного пробега L. Имеющиеся данные позво-

ляют из формулы (7) найти ряд численных значе-

ний функции 𝛹1, а далее выйти на сомножители 

(
𝛹1

𝛹2
)

1/3

 и 
1

(𝛹1𝛹2
2)

1/3 в формулах (8) и (9). Вычисляем 

(𝑐𝑝𝜌)
2/3

 и (𝑐𝑝𝜌)
1/3

, а далее по формулам (8) и (9) 

вновь находим числовые значения величин L и V. 

Результаты вычисления приведены в таблице. 
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Таблица 

Результаты вычисления  

T, K 300 1000 1600 2000 2500 

ɑ, 10−4, м2/c 0,234 0,272 0,259 0,250 0,239 

𝛹2, 10−2 0,18 0,60 0,96 1,20 1,50 

V, 106, м/с 1,374 1,382 1,390 1,395 1,401 

LV, 10−2, м2/𝑐 3,90 1,38 0,81 0,63 0,48 

L, 10−8, м 2,84 1,00 0,58 0,45 0,34 

λ, Вт/м∙K 54,1 67,2 71,3 74,0 77,1 

𝛹1 6530 634 282 196 139 

(𝛹1/𝛹2)1/3 153,6 47,2 30,8 25,4 21,0 

(𝛹1𝛹2
2)−1/3 3,62 3,52 3,38 3,28 3,17 

(𝑐𝑝𝜌)
2/3

, 104 1,744 1,828 1,964 2,062 2,187 

(𝑐𝑝𝜌)
1/3

 132,9 135,2 140,2 143,6 147,8 

L, 10−8, м 13,2 4,58 2,70 2,08 1,58 

V, 105, м/с 2,94 2,97 2,99 3,00 3,01 

ɑ, 10−4, м2/c 0,233 0,272 0,258 0,249 0,238 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что 

температурная зависимость длины свободного про-

бега электронов проводимости в металле является 

нелинейной; по мере роста температуры длина сво-

бодного пробега электронов проводимости L пони-

жается. В условиях отсутствия достоверных дан-

ных по V(T) и 𝛹2(T) имеем два синхронных ряда 

численных значений физических величин V и L, ко-

торые заметно разнятся между собой, но при задан-

ном ходе температурной кривой 𝛹2(T) отвечают из-

менению температуропроводности ɑ(T), которое 

установленно опытным путем. Температурные за-

висимости ɑ(T), 

λ(𝑇), 𝑐𝑝(𝑇), ρ(𝑇),  𝛹1 (𝑇), 𝛹2 (𝑇), 𝐿(𝑇), 𝑉(T) не сле-

дует назначать произвольно. Полагаем, что пра-

вильные решения в выделенной группе темпера-

турных кривых именованных физических величин 

𝛷i(T) объективно существуют независимо от того 

известны они на сегодня или нет. 

4. Уравнение (7) записано для ситуации, когда 

плотность теплового потока теплопроводностью 

𝑞𝜆 =  𝜆
𝛥𝑇

𝐿
 пропорциональна однозначно связанной 

с ней долей плотности теплового потока излуче-

нием Δ𝑞  = 
𝑑𝑞𝜀

𝑑𝑇
 ΔT (приходящейся на тот же весьма 

малый температурный интервал ΔT). Из (7) и (4) со-

ответственно следуют связи между физическими 

величинами  

 𝜆1/3 ∝  𝑇 и ΔT = 
𝛥𝐻

𝑊𝑐𝑝𝜌 
 .  (11) 

И если здесь в согласие с формулой (4) объём-

ную теплоёмкость 𝑐𝑝𝜌 находим в условиях термо-

динамического равновесия металлического об-

разца, то корректное опытное определение тепло-

проводности λ предполагает достаточно малое 

отклонение системы от начального состояния рав-

новесия. Взаимосвязь 𝜆1/3 ∝  𝑇 не отвечает массиву 

установленных опытным путем данным, но с энер-

гетических позиций представляется естественным 

выход на комбинацию физических величин K = 

𝜆1/3𝑐р𝜌 [9,10]. Если следовать (11), то 𝜆1/3𝑐𝑝 𝜌 ∝

 
𝑁𝛥𝐻

𝑊 
 = 

𝐻

𝑊 
 (N – число весьма малых температурных 

интервалов ΔT в абсолютной температуре Т). В фи-

зических величинах 𝜆1/3𝑐𝑝 𝜌 находит отражение 

тот факт, что при реальном тепловом воздействии 

на тело извне часть энергии аккумулируется телом, 

а часть энергии (в связи с возникшим температур-

ным перепадом) передается теплопроводностью в 

менее нагретые области. 

При температуре порядка комнатной рассмот-

рены теплофизические свойства 18 металлов фраг-

мента периодической таблицы Д.И. Менделеева. 

По опытным данным их теплопроводность λ изме-

няется в пределах от 13,5 Вт/м∙ 𝐾 до 178 Вт/м∙ 𝐾, 

изобарная удельная теплоемкость 𝑐𝑝 от 138 Дж/кг∙

𝐾 до 754 Дж/кг∙ 𝐾, а плотность ρ от 862 кг/м3 до 

19300 кг/м3. Числовые ряды из значений молярных 

физических величин 𝐾𝜇 и 𝑠𝑝𝜇 сведены в единую са-

мосогласованную систему, достаточно жесткая 

схема которой приведена на рисунке. 
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Рисунок. Взаимосвязь между молярными величинами 𝐾𝜇 и 𝑠𝑝𝜇 

 

По свидетельству А.Р. Регеля и В.М. Глазова 

[2], в случае аналогичных приведенной на рисунке 

диаграмм наблюдаемые симметричность и наличие 

точек пересечения прямых, соединяющих эле-

менты соответствующих рядов или подгрупп, сви-

детельствует о наличии фундаментальной взаимо-

связи между свойствами, запрограммированной в 

строении электронных оболочек атомов, и последо-

вательном их изменении по соответствующим 

направлениям таблицы Менделеева.  

Связь теплопроводности λ металла с его мик-

роскопическим устройством и другими физиче-

скими свойствами является сложной задачей. Пола-

гаем, что ее решению может способствовать изуче-

ние особенностей механизма движения электронов 

проводимости, когда ограничение на среднюю 

длину свободного пробега электронов L наклады-

вают не только их столкновения с атомами кристал-

лической решетки и между собой, но и энергетиче-

ские затраты на фотонное излучение. 
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АНОТАЦІЯ 
В даній роботі представлена система для верифікації програм, заснована на композиційно-номінати-

вній логіці. Наведено теоретичні аспекти, зокрема надані деякі поняття композиційно-номінативних логік 

і нотацій Флойда-Хоара. Разом з тим, описана взаємодія окремих компонентів програмного продукту, які 

містять набір функцій, що необхідний для безперебійного запуску, тестування та відлагодження. Першо-

черговою ціллю асистента (програмної системи) є верифікація простого програмного коду з подальшим 

виведенням результатів. Основними елементами є передумови та післяумови надані в нотації Флойда-Хо-

ара для коду написаного спеціальною формальною мовою. Для інтерпретації даної мови розроблений па-

рсер, лексичний аналізатор та функціонал для роботи з синтаксичним деревом виводу. Також зроблений 

короткий огляд використаних бібліотек та їх роль в імплементації тих чи інших правил і надання формул 

логіки у «зрозумілому» для асистента поданні. Нарешті, приведені результати та аналіз роботи асистента 

на прикладі алгоритму знаходження найбільшого спільного дільника, також визначений подальший курс 

розвитку програмної системи. 

ABSTRACT 

In this paper, a software system for program verification based on composition-nominative logics is pre-

sented. Theoretical aspects, in particular, some concepts of composition-nominative logics and Floyd-Hoare nota-

tion are given. At the same time, interaction of individual components of the software product is described that 

contains the set of functions required for a smooth startup, testing and debugging. The primary goal of the assistant 

(software system) is to verify a program code and then output the results. The essential elements are preconditions 

and postconditions provided in Floyd-Hoare’s notation for a code that is written with the use of a special formal 

language. A parser, lexical analyzer, and functions for manipulations with an abstract syntax tree have been de-

veloped for interpretation of the formal language. A brief overview of the used libraries, their role in the imple-

mentation of certain rules and providing logic formulas in an “understandable” representation for the assistant is 

given. Finally, the results and analysis of the assistant’s work are given based on the example of determining of 

the greatest common divisor, and further software system development is described. 

Ключові слова: композиційно-номінативні логіки, нотація Флойда-Хоара, формальная мова, верифі-

кація, програмний код. 

Keywords: composition-nominative logics, Floyd-Hoare notation, formal language, verification, program 

code. 

 

Вступ 

Питання верифікації програмного коду не 

втрачає свою актуальність та є частиною дослі-

джень таких IT-гігантів як Microsoft, що працює 

над верифікатором Dafny [1], таких компаній як In-

tel, яка є одним з тих, хто підтримує проект SMT-

LIB [2], і, наприклад, університету Цюриха, факу-

льтету комп’ютерних наук, де працюють над вери-

фікатором Viper [3]. 

Постає питання: чому саме верифікація доте-

пер є однією з актуальних проблем у світі? Можна 

навести декілька прикладів, які яскраво описують 

наслідки відсутності або ж недостатньої верифіка-

ції тих чи інших програмних систем. 

Наприклад, у квітні 2018 року в Сполучених 

Штатах Америки протягом шести годин у семи 

штатах служби надзвичайних ситуацій були недо-

ступні. Інцидент торкнувся вісімдесят одного теле-

фонного центру. Через це близько шести тисяч лю-

дей здійснили дзвінки у 911, але так і не змогли до-

дзвонитися у Вашингтоні та в частинах шести 

інших штатів. Після дослідження Федеральною ко-

місією з питань комунікацій було встановлено, що 

причиною збою в системі була помилка програм-

ного забезпечення. 

Іншим прикладом є недавня історія з трьома 

аеропортами Британії: аеропорти Хітроу, Гатвік і 

аеропорт міста Лондон. Це сталося у серпні 2019 

року, коли збої в системі призвели до скасування 

понад ста рейсів і затримці понад двохсот інших. 

Проблема була в одній із систем онлайн-реєстрації 

та в системі вильоту рейсів. Це змусило авіакомпа-

нії з автоматичної реєстрації повернутися до ручної 

реєстрації пасажирів, що в свою чергу призвело до 

довгих черг в аеропортах. 

Здебільшого, послуги, моніторинг, документо-

обіг переходить в онлайн режим в багатьох країнах, 

зокрема, останнім часом й в Україні. Для кожного 

окремого випадку розробляється своя система, від 

якої очікують безперебійну, надійну та безпомил-

кову роботу. Оскільки, будь-яка помилка, що пору-

шить роботу тієї чи іншої системи, може спричи-

нити дискомфорт людям, втрату грошей, або ж, у 

найгіршому випадку, втрату людських життів, то 

верифікація та валідація програмного забезпечення 
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відіграє одну з першочергових ролей в тестуванні 

та відлагодженні програмного коду. 

Багато сучасних систем верифікації працюють 

на базі логік першого порядку [4] або ж на модифі-

кованих логіках, які в свою чергу засновані на логі-

ках першого порядку. У зв’язку з цим виникає про-

блема математично цілісного, адекватного подання 

програмного коду на вхід до верифікатора. 

Наведемо базовий приклад: часто можна зу-

стріти терміни параметри та аргументи, коли мова 

йде про мови програмування. Якщо задати деяку 

функцію додавання чисел мовою Python [5], то син-

таксично вона буде виглядати наступним чином: 

1. def add(n_one, n_two):  

2.  return (n_one + n_two)  

В даному випадку n_one та n_two називають 

параметрами функції. Якщо далі десь у коді ми ви-

кликаємо дану функцію add(3,4), то числа 3 та 4, які 

ми передаємо, називаються аргументами даної фу-

нкції. 

У багатьох мовах програмування є можливість 

задавати незафіксовану кількість параметрів функ-

ції, що в свою чергу веде до незафіксованої кілько-

сті аргументів. Переписуючи задану нами функцію 

для незафіксованої кількості аргументів, отриму-

ємо наступне: 

1. def add(*args):  

2.  result = 0  

3.  for number in args:  

4.  result = result + number  

5.  return result  

Таким чином, кількість аргументів, що переда-

ються у функцію, може бути будь-яка. Можна на-

писати add(3,4) і отримаємо в результаті 7. Можна 

написати add(2,3,1), результатом чого буде 6, і так 

далі. 

Якщо говорити про системи для верифікації 

програмного коду, то на прикладі тієї ж системи 

Dafny можна спробувати задати різну кількість ар-

гументів для функції або предиката, але тут є деякі 

нюанси. Синтаксисом Dafny не передбачено за-

дання функції для незафіксованої кількості аргуме-

нтів. З цієї причини при описі функції завжди пи-

шеться фіксована кількість параметрів. Можна піти 

іншим шляхом: задати в якості параметру функції 

масив. Тобто, знаючи синтаксис Dafny, якщо пере-

писати попередньо задану функцію додавання чи-

сел з використанням масиву, то отримаємо: 

1. method AddNum(num: array<int>) returns 

(result: int)  

2. {  

3.  result := 0;  

4.  var index := 0;  

5.  while index < num.length  

6.  {  

7.  result := result + num[index];  

8.  index := index + 1;  

9.  }  

10.  return result;  

11. }  

Отриманий результат свідчить про те, що той 

факт, що в якості параметра був заданий масив, не 

робить з цієї функції функцію з незафіксованою кі-

лькістю параметрів. В даному випадку параметр 

один і кількість аргументів, що можна передати, 

теж одна, але має дещо інше представлення. Це 

призводить до питання адекватності подання даної 

функції. 

Отже, перевірити роботу функцій, які передба-

чають задання незафіксованої кількості аргументів, 

не є адекватно можливим за допомогою систем, в 

основі яких лежать логіки першого порядку. 

Тому, запропонована в даній роботі система на 

відміну від класичних функцій, дозволяє задавати 

функції з нефіксованою кількістю аргументів (ква-

зіарні функції) [6] та запускати для них процес ве-

рифікації. 

Програмно-орієнтований підхід 
Метою даного підходу є більш природній опис 

програм, що дозволить доводити коректність того 

чи іншого програмного коду без переходу до інших 

відображень, що можуть спричинити додаткові 

труднощі для адекватного подання властивостей. 

Ядром асистента для верифікації програмного 

коду є композиційно-номінативні логіки [7], ін-

шими словами, програмно-орієнтовані логіки [8]. В 

ядрі фігурують базові типи даних: множини цілих 

чисел 𝐼𝑛𝑡 = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … }, булевих значень 

𝐵𝑜𝑜𝑙 = {𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒} і змінних 𝑉𝑎𝑟 = {𝑋, 𝑌, … }. 

А також задані похідні типи, тобто множина 

станів змінних: 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑟 → 𝐼𝑛𝑡 

Слід зазначити, що для операцій зі станами 

змінних використовуються дві функції: функція 

іменування ⇒ 𝑥: 𝐼𝑛𝑡 → 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 та функція розімену-

вання 𝑥 ⇒: 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 → 𝐼𝑛𝑡, де 𝑥 ∈ 𝑉𝑎𝑟, 𝑛 ∈ 𝐼𝑛𝑡, 𝑠𝑡 ∈
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒. 

Логіка подається через програмну алгебру (ал-

гебру функцій), яка складається з: 

1. n-арних операцій над базовими типами: 

a. n-арних арифметичних функцій, що мають 

вигляд: 

𝐹𝑁𝐴 = 𝐼𝑛𝑡𝑛 → 𝐼𝑛𝑡; 

b. n-арних булевих функцій наступного ви-

гляду: 

𝐹𝑁𝐵 = 𝐵𝑜𝑜𝑙𝑛 → 𝐵𝑜𝑜𝑙; 
c. n-арних функцій порівняння, які задаються 

наступним чином: 

𝐹𝑁𝐴𝐵 = 𝐼𝑛𝑡𝑛 → 𝐵𝑜𝑜𝑙; 
2. Композицій: 

a. операції суперпозиції з n-арною функцією 

𝑓 і номінативними функціями 

𝑔1, … , 𝑔𝑛: (𝑆𝑛(𝑓, 𝑔1, … , 𝑔𝑛))(𝑠𝑡) 

= 𝑓(𝑔1(𝑠𝑡), … , 𝑔𝑛(𝑠𝑡)); 

b. операції присвоєння з параметром 𝑥: 

𝐴𝑆𝑥: 𝐹𝐴 → 𝐹𝑆 

c. операції послідовного виконання: 

●: 𝐹𝑆2 → 𝐹𝑆 

d. умовного оператора: 

𝐼𝐹: 𝐹𝐵 × 𝐹𝑆2 → 𝐹𝑆 

e. умовної ітерації: 

𝑊𝐻: 𝐹𝐵 × 𝐹𝑆 → 𝐹𝑆 

3. Функцій над станами змінних: 



Sciences of Europe # 49, (2020)  35 

a. номінативних арифметичних функцій ви-

гляду: 

𝐹𝐴 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 → 𝐼𝑛𝑡 

b. номінативних предикатів виду: 

𝐹𝐵 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 → 𝐵𝑜𝑜𝑙 
c. біномінативних функцій (перетворювачів 

станів): 

𝐹𝑆 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 → 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 

Також задаються різноманітні суперпозиції в 

n-арні функції, першою з яких є суперпозиція номі-

нативних арифметичних функцій у відповідну n-

арну функцію: 

𝑆𝑛: 𝐹𝑁𝐴 × 𝐹𝐴𝑛 → 𝐹𝐴 

Другою з суперпозицій є суперпозиція номіна-

тивних арифметичних функцій у n-арну функцію 

порівняння: 

𝑆𝑛: 𝐹𝑁𝐴𝐵 × 𝐹𝐴𝑛 → 𝐹𝐵 

Останньою йде суперпозиція номінативних 

предикатів у n-арну булеву функцію з типом: 

𝑆𝑛: 𝐹𝑁𝐵 × 𝐹𝐵𝑛 → 𝐹𝐵 

Таким чином, ми отримуємо програмну ал-

гебру, яка складається з вище описаних функцій [9]. 

В коді розробленої системи верифікації дана 

алгебра представляє собою окремий модуль, який 

підключається до асистента. Це зроблено для того, 

щоб в подальшому при появі інших алгебр можна 

було б з мінімальним втручанням у програмний код 

«запустити» асистента на базі деякої алгебри. 

Класи функцій, що задані в програмній алге-

брі, подані у вигляді відповідних класів мовою про-

грамування Python. Операції в даних класах подані 

відповідними функціями (методами) мови. 

Також квазіарність задається спеціальними 

змінними *args і **kwargs, які дозволяють задавати 

функцію з будь-яким числом аргументів. 

Дане ядро асистента є фундаментом для обро-

бки елементів нотації Флойда-Хоара [10]: 

{𝑃} 𝑆 {𝑄} 

де 𝑃 та 𝑄 є відповідно передумовою та після-

умовою, а 𝑆 являє собою фрагмент деякого коду. 

Для подання фрагментів програмного коду 

була розроблена проста формальна мова QuaLa 

(скорочено від Quasiary Language), яка містить в 

собі базові типи даних, операції додавання, мно-

ження, ділення та віднімання для цілих чисел, а та-

кож булеві операції. Разом з тим, мовою QuaLa мо-

жна описувати передумови та післяумови нотації 

Флойда-Хоара для доведення часткової коректності 

за тими чи іншими правилами. Доведення прохо-

дить на базі шести правил. 

Перше правило: правило присвоєння 

(assignment), що виглядає наступним чином: 

{𝑄(𝑒)} 𝑥 ≔ 𝑒 {𝑄(𝑥)} 

Друге правило: правило посилення передумови 

(precondition strengthening), коли деяка передумова 

посилюється для переходу на наступний крок дове-

дення або ж для завершення доведення: 
𝑃𝑠 → 𝑃𝑤 {𝑃𝑤} 𝑆 {𝑄}

{𝑃𝑠} 𝑆 {𝑄}
 

де 𝑃𝑠 – посилена передумова, а 𝑃𝑤 – та переду-

мова, яку посилювали. 

Третє правило називається правилом послаб-

лення післяумови (postcondition weakening), що в 

свою чергу має вигляд: 
{𝑃} 𝑆 {𝑄𝑠}  𝑄𝑠 → 𝑄𝑤

{𝑃} 𝑆 {𝑄𝑤}
 

де 𝑄𝑤 – послаблена післяумова, а 𝑄𝑠 є тією пі-

сляумовою, яку послабляли. 

Четверте правило: правило послідовності 

(sequencing): 
{𝑃} 𝑆1 {𝑄} {𝑄} 𝑆2 {𝑅}

{𝑃} 𝑆1; 𝑆2 {𝑅}
 

де 𝑆1 та 𝑆2 являють собою два послідовних 

фрагменти програмного коду. 

П’яте правило: умовне правило (conditional) за-

дане наступною формулою: 
{𝑃 ∧ 𝑏} 𝑆1 {𝑄} {𝑃 ∧ ¬𝑏} 𝑆2 {𝑄}

{𝑃} 𝑖𝑓 𝑏 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑆1 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑆2 {𝑄}
 

Останнім правилом є правило while: 
{𝑃 ∧ 𝑏} 𝑆 {𝑃}

{𝑃} 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑏 𝑑𝑜 𝑆 {𝑃 ∧ ¬𝑏}
 

Дані правила імплементовані в окремому мо-

дулі, в якому кожне з них представляє собою ок-

рему функцію. 

Як приклад, можна привести наступний прос-

тий фрагмент коду з описаними передумовою та пі-

сляумовою: 

1. { pre: x > 2 }  

2.   

3. x := x + 1  

4. x := x + 2  

5.   

6. { post: x > 5 }  

Щоб асистент міг «розрізнити» сутності, пере-

думова та післяумова задаються явно через індика-

тори pre і post відповідно. Безперечно, дані індика-

тори також сприяють біль швидкій читабельності 

синтаксису мови QuaLa. Дана мова підтримує всі 

базові арифметичні операції, операції порівняння 

та булеві операції ∧,∨. До базових операцій входить 

операція імплікації. 

У вищенаведеному прикладі асистент «зрозу-

міє», що треба в першу чергу використати правило 

послідовності, після чого буде використано пра-

вило присвоєння і доведення завершиться. 

Якщо виникла ситуація, коли система не спро-

мозі довести той чи інший фрагмент програмного 

коду, то асистент може дати нам одну з двох відпо-

відей: або невідома помилка, або ж помилка відома 

та інформація щодо неї висвітлюється в консолі із 

зазначенням рядка, на якій вона була виявлена. 

Задання інваріантів для доведення фрагментів 

програмного коду, де фігурує цикл while, викону-

ється вручну за допомогою індикатора inv. 

У такий спосіб, на базі композиційно-номіна-

тивних логік з використанням правил Флойда-Хо-

ара та формальної мови QuaLa, виконується вери-

фікація фрагментів програмного коду. 

Архітектура асистента 

Наведено декілька UML діаграм [11], які візу-

ально відображають структуру та взаємодію окре-

мих модулів та елементів системи асистента. 
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Структура розробленої системи наведена за 

допомогою діаграми пакетів уніфікованої мови мо-

делювання. В нашому випадку, пакетом буде слу-

гувати модуль системи. 

Модуль запуску системи являє собою вхідну 

точку в систему, з якої починається робота асисте-

нта. Даний модуль є батьківським для інших. 

Модуль програмної алгебри представляє со-

бою сукупність дев’яти класів з методами та функ-

ціями. Зокрема, це: 

 класи функцій, що були наведені раніше в 

тексті; 

 клас станів змінних, яка, окрім базової фу-

нкції ініціалізації, містить в собі функцію номінації, 

деномінації та виводу у консоль; 

Всі функції (методи) даних класів, що мають 

арність, розроблені з урахуванням можливості за-

давати будь-яку арність при їх використанні. 

 
Діаграма 1. Структура системи 

 

Модуль правил Флойда-Хоара є сукупністю 

правил, в розробці яких були використані сторонні 

бібліотеки sympy [12] та anytree [13]. Перша бібліо-

тека слугує для символічного представлення мате-

матичних символів, виразів і формул, а друга – для 

побудови дерев і, при необхідності, використання 

деяких операцій над деревами. Також даний модуль 

використовує функціонал модуля побудови вира-

зів. 

Модуль побудови виразів містить в собі функ-

ціонал побудови виразу з дерева. Для побудови ви-

разу використовується та сама бібліотека sympy, а 

для роботи з деревами – anytree. 

Модулі парсерів являють собою ply-парсер 

[14], в якому задані БНВ правила [15]. Кожне пра-

вило опису формальної мови представлене у ви-

гляді спеціальної функції модуля, що надає можли-

вість без зайвих зусиль, у разі необхідності, редагу-

вати або є модифікувати те чи інше правило. Також 

в модулях парсерів задані пріоритети операцій. Ко-

жен парсер використовує модуль лексичного аналі-

затора. 

Модулі лексичних аналізаторів містять списки 

зарезервованих слів (наприклад, if, while і так далі), 

а також списки токенів і терміналів, за допомогою 

яких ідентифікується структурна складова про-

грами, написаної з використанням формальної 

мови. 

Модуль побудови AST дерев є надбудовою для 

бібліотеки anytree. Даний модуль містить більш 

складні операції, такі як: операція побудови дерева 

з кортежу даних, операція перевірки наявності до-

чірніх кортежів, операція перевірки статусу оброб-

леності всіх дочірніх елементів тієї чи іншої вер-

шини дерева, операція виводу дерева у консоль, 

операції експорту та імпорту дерев у різних форма-

тах. 

Модуль перевірки містить функції перевірки 

двох або більше виразів на рівність, еквівалент-

ність, тощо. Якщо два вирази еквівалентні, то отри-

муємо булеве значення True, інакше – False. 

Модуль роботи з термами використовує мо-

дуль програмної алгебри та представляє собою фу-

нкціонал для виконання операції присвоєння у ви-

падку, коли потрібно використати правило присво-

єння Флойда-Хоара. 

Процес взаємодії даних модулів, коли на вхід 

подається фрагмент програмного коду з передумо-

вою та післяумовою наведений в наступній UML-

діаграмі (діаграма 2). 

У такий спосіб (як зазначено на діаграмі 2) 

проходить верифікація програмного коду з заданою 
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нотацією Флойда-Хоара. Дана діаграма не є деталі-

зованою, тому не включає, наприклад, перевірку 

типів при побудові дерев синтаксичного виводу, 

тощо. Але деталізація цілком достатня для загаль-

ного розуміння того, як працює асистент. 

 

 
Діаграма 2. Процес роботи асистента 

 

Результати 

Наведемо два приклади програмного коду, 

який обробляється системою та проходить або ж не 

проходить верифікацію в залежності від заданих 

умов. 

Приклад 1. Фрагмент коду з умовним операто-

ром і передумовою, і післяумовою може бути зада-

ний наступним чином: 

1. { pre: x > 2 }  

2.   

3. if x > 2 then y := 1 else y := 0  

4.   

5. { post: y > 0 }  

В даному прикладі за заданою передумовою 

після виконання програмного коду очевидно, що 

післяумова теж буде істинною. Тому асистент ви-

водить повідомлення successfully verified. Якщо б 

замість післяумови був вираз {𝑝𝑜𝑠𝑡: 𝑦 = 0}, то сис-

тема вивела б повідомлення could not verify. 

Приклад 2. Алгоритм знаходження найбіль-

шого спільного дільника зі вказівкою передумови 

та післяумови: 

1. { pre: n != 0 }  

2.   

3. m := 10  

4. n := 5  

5.   

6. while m != n do  

7.  if m > n then m := m - n else n := n - m  

8.   

9. { post: m = n }  

Як і в попередньому прикладі, отримуємо по-

відомлення про успішну верифікацію. Якщо за-

мість while написати whether, то даний фрагмент 

коду не буде верифіковано та система видасть пові-

домлення про помилку на шостій стрічці. 

 

 

Висновки 

Розроблена система верифікації фрагментів 

програмного коду, в основі якої лежить компози-

ційно-номінативна логіка, орієнтована насамперед 

на максимально адекватне подання властивостей 

програм. Асистент оперує n-арними та квазіарними 

функціями, що задані в модулі програмної алгебри. 

Розроблена система є модульною, що дозволяє при 

необхідності у короткий час підключити інші мо-

дулі та використати їх функціонал. 

Мета даної роботи була досягнута, були наве-

дені приклади програм заданих формальною мовою 

QuaLa та приклади «відповідей» асистента у деяких 

випадках, які можуть трапитися при перевірці поді-

бних прикладів. 

У найближчий час планується перевести сис-

тему асистента в онлайн версію для того, щоб будь-

яка бажаюча людина могла зайти та протестувати 

систему. Також планується підвищити спромож-

ність системи перевіряти більш складні фрагменти 

програмного коду. 
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АННОТАЦИЯ 

В квантовой механике для описания явления электрического сопротивления используется взаимодей-

ствие электронов и фононов; здесь фонон ‒ это так называемая квазичастица, обусловленная колебаниями 

атомов в кристаллической решётке материала. В данной статье рассмотрены парадоксы, связанные с ис-

пользованием фононов для описания явления электрического сопротивления. 

ABSTRACT 
In quantum mechanics, the interaction of electrons and phonons is used to describe the phenomenon of elec-

trical resistance; here, a phonon is a so-called quasiparticle caused by the vibrations of atoms in the crystal lattice 

of a material. This article discusses the paradoxes associated with the use of phonons to describe the phenomenon 

of electrical resistance. 

Ключевые слова: функция Блоха, соотношение неопределённостей Гейзенберга, уравнение гармо-

нического осциллятора, формула Луи де Бройля, метод Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна, формула Планка. 

Keywords: Bloch function, Heisenberg uncertainty relation, harmonic oscillator equation, Louis de Broglie 

formula, Wentzel-Kramers-Brillouin method, Planck formula. 
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В квантовой механике считается, что элек-

троны проводимости при своём движении воспри-

нимают любые нарушения идеальной периодично-

сти кристаллической решётки [1]. Поэтому колеба-

ния решётки являются существенным дополнением 

общей картины движения электронов в кристалле. 

Взаимодействие электронов с колеблющимися ато-

мами (ионами) решётки рассматривается методом 

квантовой теории как взаимодействие с фононами. 

При этом имеет место известная аналогия такого 

рассмотрения с проблемой взаимодействия элек-

тронов с квантованным электромагнитным полем. 

На языке квантовой теории такое взаимодействие 

электронов с решёткой выражается в квантовых пе-

реходах электронов при поглощении и испускании 

фононов. Если проводимость связывают с фоно-

нами, то надо бы подробно рассмотреть суть их об-

разования из-за наличия периодической кристалли-

ческой решётки [2].  

Так волновая функция одноэлектронной за-

дачи должна удовлетворять стационарному уравне-

нию Шредингера 

)()( rr  E , (1) 

где оператор Гамильтона 

)()2( 2

0

2 rVm/     (2) 

включает в себя эффективную потенциальную 

энергию V(r). В силу изложенного, функция V(r) 

должна обладать трансляционной симметрией, то 

есть эта функция является периодической функ-

цией с периодом решётки 

)()( rnr VV  . (3) 

В дальнейшем предполагается, что кристалл 

безграничный. Это позволяет ввести граничные 

циклические условия. В этом случае рассматрива-

ется оператор трансляции Тn, действие которого на 

волновую функцию заключается в смещении коор-

динаты на период решётки 

).()(T nrr n   (4) 

В силу (3), очевидно, что оператор Тn комму-

тирует с гамильтонианом (2) и поэтому обладает 

общими с ним собственными функциями 

.0)()(T;0)()(H  rr nn tE   (5) 

При этом нормировка волновой функции не 

должна зависеть от смещения начала координат. 

Поэтому собственные значения оператора трансля-

ции tn 

)()(t)(Tn nrrr  n   (6) 

должны равняться по модулю единице. Запи-

шем это в виде 

),exp(t knin    (7) 

где k- волновой вектор, а ħk ‒ квазиимпульс. В 

случае свободного движения электронов (V(r)=0) 

ħk является «истинным» импульсом. Таким обра-

зом, состояния электронов в кристалле можно ха-

рактеризовать значениями квазиимпульса ħk: 

),()exp()()(T ,,,n rknnrr   kkk i   (8) 

где под λ будем понимать другие (кроме k) 

квантовые числа. 

Перейдём к более удобной и физически более 

наглядной форме записи волновой функции (8) и 

представим Ψk,λ(r) в виде 

).()exp()( ,, rkrr   kk Ui   (9) 

Функции (9), называемые функциями Блоха, 

представляют собою плоские модулированные 

волны. Причём амплитуда модуляции зависит от 

вида периодического потенциала V(r) и величины 

квазиимпульса. Существенной особенностью 

функций Uk,λ (r) является их периодичность. Дей-

ствительно, возвращаясь к (8), и подставляя в это 

уравнение функцию Блоха (9), получаем 

),()exp()exp()()exp( ,, rknkrnrknkr   kk UiiUii   (10) 

то есть функция Uk,λ (r), характеризующая ам-

плитуду модуляции плоской волны, обладает пери-

одом решётки 

).()( ,, rnr   kk UU   (11) 

Подставляя функцию Блоха (9) в исходное 

уравнение Шрёдингера (1), получаем уравнение 

для функции Uk,λ 

,0)()}()(])[2/({ ,
2

0
2   rrkk kUVEim   (12) 

которое достаточно решить для области одной 

элементарной ячейки. При этом циклические гра-

ничные условия дадут возможность периодиче-

ского продолжения этих решений на соседние 

ячейки. 

Соответственно возникает вопрос: «А в чём 

парадоксальность этого решения?» А суть пара-

докса здесь в том, что вероятностная волновая 

функция электрона Ψ(r), соответствующая одному 

электрону, и которая была связана с уравнением 

Шрёдингера с потенциальной энергией V(r) по 

уравнению (1), распадается на две независимые ве-

роятностные волновые функции по координатам 

ехр(ikr) и Uk,λ (r). Отсюда мы уже имеем совер-

шенно иное уравнение для новой вероятностной 

волновой функции Uk,λ(r) для одиночного элек-

трона вида которое означает, что электрон в кри-

сталле в периодическом потенциальном поле имеет 

иную связь, чем по уравнению (1).

,0)()}()(]2)[2/({ ,
2

0
2   r2

kUVEim rkkk   (13) 

Иными словами, электрон должен «чувство-

вать» при своём движении в атоме периодичную 

кристаллическую решётку в виде потенциальных 

барьеров, что может быть только в том случае, если 

он как частица в кристалле как бы не существует и 

«размазан» по всей кристаллической решётке. То-

гда, как это выполняется, если он взаимодействует 

с конкретным потенциальным полем в атоме в виде 

функции V(r)? Ведь по (13) это уже совсем иная по-

тенциальная энергия вида )]()2/([ 0
22 rk Vm   . 
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Ещё сложнее дело обстоит с членом )/( 0
2 mi k . 

Здесь, по аналогии с методом Вентцеля-Крамерса-

Бриллюэна [3], где член Smi 2
0)2/(   рассматри-

вается как некая дополнительная квантовая потен-

циальная энергия, член )/( 0
2 mi k  необходимо 

рассматривать как некий дополнительный член, 

связанный с импульсом от периодической решётки. 

Видимо отсюда и происходит название вектора ħk 

как квазиимпульса. При этом считается, что в слу-

чае перехода к свободному движению электрона, 

когда V(r)→0, квазиимпульс переходит в «истин-

ный» импульс. Поэтому, с целю выяснения физиче-

ского смысла квазиимпульса, рассматривается дви-

жение электрона в периодическом поле при воздей-

ствии на него внешней силы F, например, внешнего 

электрического поля. 

Движение локализованной частицы описыва-

ется из волнового пакета функций Блоха в области 

волновых чисел (k0‒∆k; k0+∆k) 

).(;)/exp()(),( 3
, kkrrr EEkdiEtiUt

k k       (14) 

Как известно из квантовой механики [4], центр 

тяжести волнового пакета волн Луи де Бройля пе-

ремещается с групповой скоростью 

),(grad/1 kv Ek   (15) 

совпадающей со скоростью движения ча-

стицы. Действительно, выбирая интервал волновых 

чисел ∆k достаточно малым |∆k|<<|k0|, мы можем 

считать амплитуду Uk,λ (r) в этом интервале практи-

чески постоянной. Тогда можно воспользоваться 

общими выводами о движении волнового пакета, 

согласно [4]. 

С другой стороны, работа внешней силы F из-

меняет энергию частицы. В частности имеем: 

vFkkk  dtdEdtdE k /)(grad/)( .  (16) 

Но, тогда 

dtdEE kk /)(grad)(grad/1 kkFk  . (17) 

Отсюда следует, что 

)(// kkF  dtddtd  .  (18) 

Это уравнение, очевидно, представляет собой 

закон Ньютона, в котором импульс заменён на ква-

зиимпульс. Отсюда в квантовой механике делается 

вывод, что это уравнение остаётся справедливым не 

только для свободного электрона, но и для элек-

трона, движущегося в периодическом поле. Однако 

надо вспомнить, что вывод (14)‒(16) не относится к 

уравнению (13) с периодическим полем. Более 

того, при V(r)→0 мы получаем уравнение, которое 

не переходит в уравнение Шрёдингера для сво-

бодно движущейся частицы. 

0)()}(]2)[2/({ ,
2

0
2   rkkk kUEim 2 ,  (19) 

Иными словами, уже нет периодического поля, 

а влияние через квазиимпульс ‒ есть. При этом надо 

вспомнить, что уравнение Шрёдингера ‒ это аналог 

уравнения Гамильтона-Якоби, которое также выво-

дится из уравнения Ньютона: 

dtdmdtdmm // 22 vsaF  ; 

)2/(2/ 22
   mpmvdmdtdE vvFvsF . 

(20) 

Далее, по классической физике берётся некая 

функция действия ),( tS r с учётом равенств 

vS  и EtS  / . В результате имеем урав-

нение Гамильтона - Якоби 
2)),()(2/(1/),( tSmttS rr  . (21) 

По-другому говоря, в (19) не имеем сходимо-

сти к уравнению движения частицы на основе за-

кона Ньютона именно из-за наличия квазиим-

пульса, который в принципе должен вырождаться в 

ноль при V(r)→0. Отсюда получается, что квазиим-

пульс относится не к вероятностной волновой 

функции электрона, а к наличию потенциального 

периодического поля, так как его наличие связано 

только с ним. Но тогда нельзя вести речь о движе-

нии электрона за счёт этого самого квазиимпульса. 

Понятно, что такие подгонки под результат де-

лаются с целью описать тот или иной непонятный 

физический процесс, и целью данной подгонки яв-

ляется обоснование наличия запрещённых зон. 

Сама суть наличия чередования разрешённых и за-

прещённых зон энергии электрона ныне в физике 

основывается на туннельном эффекте прохождения 

через потенциальный барьер. В случае исчезнове-

ния периодической потенциальной функции 

V(r)→0 электрон не должен иметь разрывов в своём 

энергетическом спектре. Тогда как прохождение 

его в периодическом потенциальном поле по усло-

виям квантовой механики может описываться 

только через туннельный эффект, так как классиче-

ской схемы преодоления потенциального барьера 

здесь в принципе нет. В этом случае рассматрива-

ется пример одномерного периодического поля, ко-

торый рассмотрен Кронигом и Пенни (1931 г.), и он 

допускает точное решение задачи. Несмотря на схе-

матичность модели кристалла, этот пример заслу-

живает внимания, ибо он наглядно показывает при-

роду возникновения зонной структуры энергетиче-

ского спектра в теории квантовой механики на 

основе туннельного эффекта. Рассмотрим движе-

ние электрона в одномерном периодическом поле, 

изображённом на рис. 1. 
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Рис. 1 Потенциал Кронига-Пенни. Здесь Ψ(х) ‒ волновая функция для электрона без учёта так называе-

мого квазиимпульса 

 

Решение уравнения Шредингера выберем в виде 

/2);exp()exp()( 01 EmxiBxiAx   (22) 

‒ в областях, где потенциальная энергия равна нулю, и 

/2);exp()exp()( 002 EVmxiDxiСx   (23) 

‒ в области барьера. 

Условия сшивания функции и её производной 

на границах ‒b, 0, a‒b запишем в виде 

),0(')0(');0()0( 1212   (24) 

а также 

),(')exp()('

);()exp()(

12

12

baaib

baaib




 (25) 

где λ ‒ действительная величина. 

Парадокс сшивания волновых функций при 

наличии туннельного эффекта здесь уже в том, что 

уровень у потенциального барьера для волновой 

функции выбирается произвольно по воле «автора» 

математического моделирования. В одном случае 

уровень волновой функции минимален, как, напри-

мер, в случае потенциальной ямы с бесконечно вы-

сокими стенками [5], а в другом случае, как пока-

зано на рис. 1, уровень волновой функции Ψ(х) ‒ 

максимален. Иными словами, имеем неоднознач-

ность выбора волновой функции. Далее, в кванто-

вой механике воспользовались общими свойствами 

волновых функций электрона в периодическом 

поле, подчиняющихся закону трансляции (8) 

)()exp()( xikaax  . (26) 

Вот тут как раз и кроется «изюминка» под-

гонки под результат. Суть её в том, что электрон 

уже не относится теперь к одному атому кристал-

лической решётки, как показано в соответствии с 

функцией Ψ(х) на рис.1. Его волновая функция яв-

ляется периодической в соответствии с шагом кри-

сталлической решётки. Фактически это означает 

его «расплывание» в соответствии с волновой 

функцией по всей решётке, но реально это не 

наблюдается. Иными словами, электрон должен 

был бы обладать туннельным эффектом по всему 

объёму кристаллической решётки, так как его вол-

новая функция стала периодической на всём кри-

сталле. 

Продолжим дальнейшее вычисление запре-

щённых зон согласно принятым положениям в фи-

зике. Подставляя решения уравнения Шрёдингера 

(22), и (23) в условия сшивания (24) и (25), полу-

чаем уравнения для определения неизвестных по-

стоянных А, В, С, D, λ: 

)]}.(exp[)](exp[){exp(/)exp()exp(

)]};(exp[)](exp[){exp()exp()exp(
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Комбинируя эти равенства, нетрудно получить 

)]}.(cos[)(exp/)(ch/){(

)]}([sin)exp(/)){sh((
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 (28) 

Эти уравнения совместны, если определитель равен нулю, то есть если 

)]}.([cos)(ch)]([sin)(){sh2/()()cos( 22 babbaba   (29) 

V(x) 

x 

V0 V0 

-b 0 a-b a 

Ψ(x) 
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Отсюда, графическим методом можно опреде-

лить энергетический спектр, имея в виду, что пра-

вая часть равенства по модулю не должна превы-

шать значение, равное единице. С целью упроще-

ния задачи и большей наглядности её решения 

перейдём в выражении для потенциальной функ-

ции рис. 1 к цепочке дельта-функций, полагая, что 

b→0, V0→∞. Но при этом предельном переходе ве-

личина 

,)](/ 2
00 abVm   (30) 

пропорциональная площади внутри барьера, 

остаётся конечной. Тогда, учитывая, что в этом 

приближении sh(βb)≈ βb и сh(βb)≈1, то есть  

).(cos)(/)(sin)(cos aaaa   (31) 

Поскольку λ ‒ действительная величина, это 

уравнение выполняется в случае, если правая его 

часть изменяется в пределах от ‒1 до +1 (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. График допустимых значений энергии в модели Кронига-Пенни.  

Допустимые значения энергии (αa) показаны штриховыми прямоугольниками 

 

Понятно, что физика телепортации электронов 

через потенциальный барьер при туннельном эф-

фекте в соответствии с вероятностной волновой 

функцией явно противоречит наличию константы в 

скорость света в теории СТО и ОТО Эйнштейна. 

Кроме того, объяснить законы такой телепортации 

также невозможно. Отсюда фантазиям физиков по 

объяснению физических явлений нет предела. 

Здесь (помимо телепортации) барионные заряды, 

фононы, квазиимпульсы, электромагнитные и элек-

тронно-позитронные вакуумы, ядерные силы, тём-

ная энергия, спаренные электроны, кварки (причем, 

разных цветов и ароматов?), глюоны, гравитоны и 

т.д.  

Но есть ли разумное объяснение наличию за-

прещённых зон в классической теории электроди-

намики и физики? Конечно, есть, и оно основыва-

ется на орбитальном движении электрона вокруг 

протона или ядра. В этом случае, мы имеем изменя-

емый во времени потенциальный барьер от мини-

мума до максимума. Как раз это и позволяет элек-

тронам переходить от одного атома к другому в 

случае попадания на минимум потенциального ба-

рьера. Ясно, что основным камнем преткновения 

нашей теории (собственно, почему и была приду-

мана квантовая механика) является способ возврата 

энергии вращающемуся на орбите электрону от из-

лучения по законам электродинамики. Мы не «вы-

думывали» тут новых законов физики, а обратили 

внимание на то, что в квантовой механике исполь-

зуется только сила кулоновского притяжения, так 

как орбиты вращения заменены орбиталями в соот-

ветствии с волновыми функциями, что собственно 

и исключает наличие изменяемого во времени по-

тенциального барьера и излучения на дискретных 

орбитах. В качестве источника вращения электрона 

вокруг ядра мы рассматриваем как силу Лоренца, 

так и силу Кулона. Покажем это. 

Пусть вначале электрон находится на расстоя-

нии от протона в статическом состоянии. Тогда на 

электрон действует сила Кулона, равная 

.кул EF q  (32) 

В этом случае электрон приобретает скорость 

в направлении протона по формуле: 





00

1
dtq

m
Ev . (33) 

Однако, при движении со скоростью v в 

направлении протона, получаем силу Лоренца, ко-

торая вычисляется по формуле: 

],[][ 0лор HBF vv  qq  (34) 

и которая направлена ортогонально силе Ку-

лона, а так же даёт орбитальное вращение. 

Собственно сама суть такого движения связана 

с взаимодействием противоположностей по проти-

водействию друг другу. Компенсация не может 

происходить по тому же самому пути, так как в 

этом случае наступает возможность обнуления про-

тивоположных величин. Поэтому третий закон 

Ньютона по равенству силы действия и противо-

действия надо рассматривать как удобное прибли-

жение для частных случаев только для чисто кор-

пускулярного взаимодействия, без рассмотрения 

реального процесса между противоположностями 

на основе корпускулярных и волновых свойств. 

Действительно, при столкновении, например, ша-

ров не рассматривается, каким образом произошло 

γsin(αa)/(αa)+cos(αa) 

αа 

+1 

 

 

-1 
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взаимодействие, а вычисляется уже результат от 

столкновения. 

Если не рассматривать излучение и центро-

бежную силу, то равновесие с движением элек-

трона по орбите радиуса орбR  и скоростью v насту-

пит тогда, когда сила Кулона сравняется с силой 

Лоренца, и они будут направлены противоположно 

друг другу, то есть 

лоркул FF  . (35) 

Но в реальности мы имеем ещё и центробеж-

ную силу v 0орб
2

0центроб mRmF , и она скла-

дывается с силой Лоренца 

центроблоркул FFF  . (36) 

Кроме того, мы имеем силу реакции излучения 

[6] в виде 
2232

изл р. /)3/(2  ddcqF , (37) 

где cRt /орб . 

При таком подходе вычисления силы реакции 

излучения возникает парадокс, так как касательная 

скорость к орбите орбRv  величина постоянная 

в силу того, что орбита не меняется. И в этом случае 

силы реакции излучения в направлении движения 

нет. Это означало бы, что нет и излучения, а оно по 

классической электродинамике при вращении элек-

трона вокруг протона ‒ есть, и описывается на ос-

нове диполя Герца. Этот парадокс разрешается, 

если исходить из того, что частота излучения ди-

поля Герца на дискретных орбитах величина посто-

янная, и также постоянна энергия излучения 

E . Действительно, в соответствии с уравне-

нием для гармонического осциллятора, с учётом 

квантования энергии, имеем [7]: 

  nxmxmEn 2/2/ 22
0

2
0 . (38) 

Если энергия излучения имеет постоянную ве-

личину, то и сила реакции излучения также посто-

янная величина. При этом сила реакции излучения 

направлена противоположно направлению энергии 

излучения. Иными словами, сила торможения для 

скорости электрона по касательной исходит от про-

тона на основании удерживающей силы ‒ силы Ку-

лона, так как заставляет менять направление движе-

ния, и соответственно излучение направлено про-

тивоположно направлению силы торможения. 

Такой характер направления излучения мы наблю-

даем и в диполе Герца и при синхротронном излу-

чении [8]. Отсюда сила реакции излучения склады-

вается с силой Кулона, и мы имеем общее уравне-

ние сил: 

центроблоркулизл р. FFFF  . (39) 

Согласно принятому предположению в кван-

товой механике, потеря энергии электроном на из-

лучение должна приводить к изменению парамет-

ров электрона с падением на ядро. И в этом случае 

должно происходить изменение в значениях вели-

чин, входящих в формулу (39).Тогда возникает во-

прос, а какие величины в формуле (39) должны в 

этом случае изменяться? Мы видим из (39), что со-

блюдается равенство сил при определённом значе-

нии v. При этом, значения q , c , 0m
 
являются кон-

стантами в системе электрон ‒ протон. Величина 

заряда по теории Дирака равна q= ±1, так как в фор-

мулу энергии Эйнштейна не входит. А раз величина 

не имеет энергии, то это означает, что это удобная 

интерпретация для описания взаимодействия. Ско-

рость света ‒ константа, в силу того, что иначе Ми-

роздание не являлась бы замкнутой системой с 

условием наличия законов физики, так как в этом 

бы случае не соблюдался бы закон сохранения ко-

личества, то есть вместо законов физики было бы 

чудо возникновения из ничего. Значения E, H опре-

деляются также величиной заряда q  и зависят 

только от значения радиуса орбиты орбR , которая 

также как и значение орбRv   получается из 

условия уравнения сил (39), и для данной орбиты 

постоянна. При этом мы помним, что частота излу-

чения  , а значит и излучаемая энергия не меня-

ется, то есть мы имеем дискретный спектр излуче-

ния. Исходя из сказанного, видно, что источником 

восполнения потерянной энергии электрона может 

быть только среда, в которой движется электрон. И 

эта среда характеризуется константами электриче-

ской и магнитной проницаемостей. Однако эти зна-

чения среды должны описываться в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна, так как независимые вели-

чины обнаружить в Мироздании невозможно. А 

среда по СТО и ОТО Эйнштейна описывается через 

пространственно-временное искривление. Но по 

теории Эйнштейна пространственно-временное ис-

кривление описывалось на основании скорости 

движения, а эта скорость не имела одной общей си-

стемы отсчёта в силу относительности. Данная про-

блема была решена нами, так как мы стали характе-

ризовать пространственно-временное искривление 

в нашей системе наблюдения за счёт кинетической 

электромагнитной энергии, отображаемой через 

скорость движения в противоположности. При 

этом глобальные Противоположности связаны че-

рез скорость света, что позволяет рассматривать 

электромагнитные процессы в одной противопо-

ложности как пространственно-временное искрив-

ление в другой. И в этом случае появляется общая 

система отсчёта для скорости, связанная с противо-

положной системой наблюдения. Отсюда мы в ка-

честве пространственно-временного искривления 

среды рассматриваем константы электрической и 

магнитной проницаемостей в виде cu /0   и 

)/(10 cu , где 
22
nvcu   ‒ величина, связан-

ная со средней интегральной скоростью обмена 

(движения) в противоположности nv  [9]. Таким об-

разом, электромагнитное излучение в нашей си-

стеме наблюдения формирует пространственно-

временное искривление в противоположности, а из-

лучение в противоположности формирует про-

странственно-временное искривление в нашей си-

стеме наблюдения на основе констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей. Так как 
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взаимодействие противоположностей подчиняется 

замкнутой системе обмена, то электрическая и маг-

нитная проницаемость являются константами, так 

же как и излучение. Иными словами, наблюдается 

термодинамическое равновесие между противопо-

ложностями, что и подтверждается формулой 

Планка, а отсюда нет причин падения электрона на 

ядро в силу того, что излучение и пространственно-

временное искривление находятся в динамическом 

равновесии. Вот то, что мы постоянно даем в ста-

тьях этого журнала и то, что упорно отвергается 

большинством физиков-теоретиков. Ну конечно, 

лучше ведь остаться при своем мнении со своими 

фантазиями, боясь признаться, что это полный крах 

его столь стройной (с личной точки зрения) теории 

в виде разнородных вакуумов, теории струн и им 

подобным, и при этом потерять все свои научные 

регалии и звания. Но когда никогда, физика будет 

очищена от всех подгонок и подтасовок.  

Продолжим наши рассуждения. Запрещённые 

энергетические уровни связаны с тем, что элек-

троны имеют дискретные орбиты вращения вокруг 

ядра, что также соответствует условию термодина-

мического равновесия, между противоположно-

стями. Именно согласно этого принципа нами были 

вычислены значения массы протона по отношению 

к массе электрона, а также значение первой боров-

ской орбиты в предыдущих статьях данного жур-

нала. Иными словами, мы связали дискретность ор-

биты с наличием максимума спектра излучения по 

формуле Планка. То есть дискретность орбит свя-

зана не с отсутствием излучения электронов при ор-

битальном вращении, а с условием равновесного 

обмена по этому излучению на соответствующих 

частотах. В кристаллах эти дискретные орбиты 

электронов также связаны со всей внутренней 

структурой ядер с учётом симметрии в противопо-

ложности. А иначе неизбежен распад вследствие 

нарушения между поглощённой и излучённой энер-

гией. Дискретность определяется именно по нали-

чию линейчатости спектра в атомах и молекулах. 

Собственно на этом эффекте построены и совре-

менные лазеры, так как кинетическая энергия спек-

тра фотонов (свет накачки) преобразуется за счёт 

перехода электронов на следующую дискретную 

орбиту, далее происходит возврат на основную ор-

биту с излучением монохроматической волны. 

Понятно, что ошибки, допущенные в кванто-

вой механике на основе выдуманного туннельного 

эффекта и функций Блоха, не могли не повлечь за 

собой череду новых фантазий, одним из которых 

является наличие квазичастицы называемой фоно-

ном, которая сопоставляется звуковым колебаниям 

кристалла. Принцип возникновения фононов, не 

противоречащий закону сохранения, неизвестен. 

То же самое можно утверждать и в отношении вир-

туальных фотонов [10], при объяснении которых 

были использованы операторы рождения и уничто-

жения фононов. Но при такой интерпретации 

нужно было бы ввести и фононный вакуум в кри-

сталлах. Аналогия связана с тем, что атом, по сути, 

является замкнутой системой с точки зрения кван-

товой механики, так как благодаря электронной 

оболочке атом в принципе является нейтральным и 

не может излучать при дискретных значениях энер-

гии. Поэтому спонтанные переходы из возбуждён-

ных энергетических состояний в более низкие оста-

ются фактически необъяснёнными, поскольку от-

сутствует внешнее воздействие, которое могло бы 

привести к этим переходам [11]. При замкнутой си-

стеме электрон может находится в таком состоянии 

сколь угодно долго. Ясно, что и внешнее воздей-

ствие на полностью замкнутую систему тоже не мо-

жет дать результата (полностью замкнутый объект 

невозможно обнаружить, он ни с чем не обменива-

ется, а значит и не взаимодействует). С целью ис-

ключения падения электрона на ядро была приду-

мана и нулевая энергия (?) ħω/2, которая определя-

лась из соотношения неопределённостей 

Гейзенберга и получалась при «сшивании» волной 

функции в математической модели по методу ВКБ 

на границе потенциального барьера. При таком 

подходе возникал вопрос: «А откуда тогда берутся 

фотоны, которые взаимодействуют с атомами?» 

Поэтому и был придуман электромагнитный ва-

куум, из которого (надо понимать чудесным обра-

зом) исчезали и появлялись виртуальные фотоны. 

Понятно, что при таком подходе, при описании 

электрона через волновую функцию волн Луи де 

Бройля, физика взаимодействия электрона с элек-

тромагнитным полем вообще отсутствует, так как 

здесь применим принцип суперпозиции [12], что 

означает независимое сложение частных решений, 

а это исключает взаимное влияние. Далее, в кванто-

вой механике на основе термодинамического рав-

новесия вычислили коэффициенты Эйнштейна, ко-

торые характеризуют спонтанные и вынужденные 

переходы в соответствии с формулой для средней 

энергии фотонов: 

].1)/(/[exp( Б  Тk  (40) 

Но вот, что интересно: для определения коли-

чества фононов также использовалось термодина-

мическое равновесие, и среднее число фононов в 

зависимости от температуры решётки, которое за-

давалось в виде 

]1)/(/[exp(1 Б  Тkn QQ  , (41) 

а вероятность рk,k' квантовых переходов элек-

трона k→k'=k+Q при рассеянии имеет выражение 

)]}.()([]{1)/((/[exp Б, kQkТkCp QQQkk    (42) 

Здесь С ‒ соответствующий коэффициент, свя-

занный с параметрами самого кристалла; 

)]()([ kQk   ‒ дельта-функция. 

Далее считается, что участвуя в актах погло-

щения и испускания фононов, электрон меняет 

свой квазиимпульс в волновой функции, что приво-

дит к хаотическому движению. Это и обуславли-

вает электрическое сопротивление металлов. Но, 

собственно, и фотон должен давать аналогичный 
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результат. А отличие по теории квантовой меха-

ники в том, что состояние электрона в модели 

Блоха задаётся функцией (9). Причём скорость 

электрона в этом состоянии определяется по фор-

муле (15). Иными словами, квазиимпульс фонона 

связан с периодом кристаллической решётки, и 

неотделим от туннельного эффекта, на основе чего 

по модели Кронига-Пенни вычислялись запрещён-

ные и разрешённые энергетические зоны элек-

трона. То есть считается, что в случае отсутствия 

каких-либо возмущений электрон остаётся в одном 

и том же состоянии без всяких изменений сколь 

угодно долго. Но при таком подходе средняя длина 

пробега электронов должна быть бесконечной. Вот 

тут и получается парадокс, по которому на элек-

трон в кристалле воздействуют не фотоны, а фо-

ноны, хотя мы фононов не наблюдаем, а вот фо-

тоны наблюдаются на практике вполне реально. 

Неужели и здесь физики сторонники квантовой 

теории будут отрицать столь очевидное и не проти-

воречивое?  

Соответственно в квантовой механике при вы-

числениях электрического сопротивления металлов 

интересуются так называемой скоростью хаотиза-

ции квазиимпульса 

,/)'(/ ',
'

 kpkkdtkd kk
k

 (43) 

где рk,k' ‒ вероятность квантовых переходов 

электрона из состояния k в состояние k' с поглоще-

нием фононов по формуле (42); τ ‒ параметр, назы-

ваемый временем релаксации. Смысл величины τ 

вытекает из определения, поскольку решением яв-

ляется: 

.)0()( /  tektk  (44) 

При этом проводимость металла σ связана со 

временем релаксации соотношением 

,/2 mqNe   (45) 

где Ne ‒ число свободных электронов в еди-

нице объёма. 

И здесь мы не можем не заметить парадоксы 

данного подхода вычисления сопротивления в 

квантовой механике. Суть здесь в том, что при воз-

растании температуры растёт и количество фоно-

нов, а значит, возрастает энергия электронов, что 

упрощает условия туннельного перехода в кри-

сталле. Иными словами, проводимость тогда 

должна увеличиваться, а не падать. Кроме того, ха-

отизация квазиимпульса не приводит к тому, что 

какое-то направление (надо снова понимать, что ка-

ким-то чудесным образом) начинает преобладать 

над другими, так как кристалл остаётся электриче-

ски нейтральным. Поэтому при равновероятности 

направления квазиимпульса он никак не может по-

влиять на импульс, получаемый электроном от при-

кладываемого внешнего поля в силу принципа су-

перпозиции.  

Данные парадоксы решаются в нашей теории 

при орбитальном движении электронов вокруг 

ядра, так как у нас потенциальный барьер изменя-

ется во времени благодаря вращению электрона на 

орбите. Это и обеспечивает переходы электронов 

от атома к атому в момент низшего потенциального 

барьера. Повышение температуры приводит к уве-

личению энергии электронов, что означает их пере-

ход на более высокие орбиты движения. И это уве-

личивает время взаимодействия между электро-

нами соседних атомов с возрастанием между ними 

времени отталкивания. Собственно по этой при-

чине из-за сил отталкивания между электронами 

мы получаем и расширение металлов. Это как бы 

означает увеличение потенциального барьера. При 

этом растёт сопротивление из-за уменьшения мо-

ментов времени, когда потенциальный барьер бу-

дет таким, чтобы обеспечить переход электронов от 

одного атома к другому. Наличие у нас орбиталь-

ного движения означает равноускоренное движе-

ние электрона с излучением и поглощением по 

выше описанному соблюдению термодинамиче-

ского равновесия. При этом электрон может пе-

рейти в соседний атом не в любой момент, а только 

в определённый промежуток времени, что не поз-

воляет электрону разгоняться до бесконечности. 

Попутно отметим, что при туннельном эффекте 

электрон может ускоряться до бесконечности. 

Выводы: 

1. Использование периодической волновой 

функции в виде функций Блоха приводит к измене-

нию вида уравнения Шрёдингера с отсутствием его 

варианта при свободном движении электрона за 

счёт появления так называемого квазиимпульса, 

полученного на основе периодичности кристалли-

ческой решётки, что является парадоксом из-за 

несходимости уравнений. 

2. Использование квазиимпульса означает пе-

риодичность волновой функции для электрона. При 

этом оказывается, что электрон должен быть "раз-

мазан" по всей кристаллической решётке с полной 

потерей корпускулярных свойств, в случае ныне 

принятой трактовки туннельного эффекта, то есть 

за счет телепортации. А это можно трактовать как 

чудо. 

3. Объяснение сопротивления металлов за счёт 

увеличения хаотичности квазиимпульса при повы-

шении температуры также не выдерживает кри-

тики, так как приводит к увеличению кинетической 

энергии с преодолением потенциального барьера 

кристаллической решётки уже без туннельных эф-

фектов. Здесь волновая функция должна быть как 

при свободном движении электрона. Тогда как при 

ныне принятой трактовке туннельного эффекта 

имеем увеличение скорости движения электрона до 

бесконечности под воздействием внешнего потен-

циала. 
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