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АННОТАЦИЯ 

В ходе проводимых исследований мейоза у межвидовых гибридов пшеницы F2 было установлено, что 

сорт яровой мягкой пшеницы Омская 36 имеет ген стимулятор синапсиса хромосом отличный от базис-

ного гена рода Triticum. Изучение метафазы I у межсортовых гибридов F1, полученных от скрещивания 

моносомных линий сорта пшеницы Мильтурум 553 с сортом Омская 36 показало, что его происхождение 

связано с произошедшей реципрокной транслокацией, в результате которой базисных ген стимулятор пе-

решел с хромосомы 3В на хромосому 2А. По результатам проведенного цитологического анализа харак-

тера прохождения конъюгации хромосом у сортов Мильтурум 553 и Омская 36, их два негомологичных 

гена стимулятора идентичны по своему действию. 

ABSTRACT 

It was in studies of wheat F2 interspecies hybrid meiosis revealing that the soft spring wheat “Omskaya 36” 

cultivar has a stimulator gene on chromosome pairing (synapsis) that differs from Triticum basic gene. Study of 

metaphase I of intercultivar hybrids F1, obtained by monosomal line crossing of Milturum 553 wheat cultivar with 

“Omskaya 36” cultivar showed that its origin is related to the reciprocal translocation, as a result of which the 

basic stimulator gene transferred from chromosome 3B to chromosome 2A. Based on the performed results of 

cytological analysis of nature of chromosomal conjugation in cultivar Milturum 553 and Omskaya 36, their two 

non-homologous stimulator genes are identical in their action. 

Ключевые слова: пшеница, сорт, мейоз, хромосома, транслокация, ген. 

Keywords: wheat, grade, meiosis, chromosome, translocation, gene. 

 

Под транслокацией понимается тип хромосом-

ных мутаций, при которых происходит перенос 

участка хромосомы на негомологичную хромосому 

с проявлением различного рода модификаций [1, 2]. 

В ходе ранее проводимых исследований характера 

прохождения мейозу у межвидовых гибридов пше-

ницы (Triticum aestivum L. x Triticum durum Desf.) 

было установлено, что сорт яровой мягкой пше-

ницы имеет ген, контролирующий синапсис гомо-

логичных хромосом, который не аллелен базис-

ному гену рода Triticum [3]. Примечательно, что по-

пуляция растений межвидовых гибридов F2 по 

наличию асинаптических клеток в метафазе I мей-

оза имела дигенный характер расщепления. На ос-

новании проведенных исследований, было сделано 

предположение, что происхождение нового мейо-

тического гена у сорта Омская 36 связано с произо-

шедшей транслокацией между двумя парами хро-

мосом, принадлежащих геномам А и В. 

Целью данных исследований является уста-

новление самого факта наличия транслоцирован-

ных хромосом у сорта пшеницы Омская 36 и их 

идентификация. 

 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

При гомозиготном состоянии генотипа отсе-

лектированного сорта мягкой пшеницы наличие 

хромосомных транслокаций на фенотипическом 

уровне мейотического деления клеток не проявля-

ется. Для их обнаружения необходимо, путем меж-

сортовых скрещиваний, перевести генотип анали-

зируемого материала в гетерозиготное состояние. В 

этом случае хромосомы, имеющие транслоциро-

ванные фрагменты, будут формировать мультива-

ленты (тетраваленты). Однако в данном случае сле-

дует иметь в виду, что у аллогексаплоидного вида 

пшеницы образование тетравалентов может проис-

ходить и за счет синапсиса гомеологов [4]. Поэтому 

для выделения транслокаций необходима цитоло-

гическая идентификация хромосом формирующих 

мультиваленты. Достигается это путем скрещива-

ния моносомных линий с анализируемым сортом 

пшеницы. Моносомные растения, имеющими в 

своем генотипе 41 хромосому, а в метафазе I 20 би-

валентов и один унивалент (20'' + 1'), согласно ре-

шетке Пеннета, формируют два типа гамет – га-

меты с 21 и 20 хромосомами (табл. 1). Эуплоидный 

же сорт пшеницы Омская 36, по завершению мей-

оза, образует только один тип гамет, имеющими 21 

хромосому. 
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Таблица 1 

Формирование гамет и зигот у межсортовых гибридов пшеницы 

♂ 

♀ 

Омская 36 – 42 (М I – 21'') 

21 21 

Моно-М.553 – 41 

(М I - 20'' + 1') 

21 42 (М I – 21'') 42 (М I – 21'') 

20 41 (М I - 20'' + 1') 41 (М I - 20'' + 1') 

 

Как видно из таблицы 1, при слиянии гамет ис-

ходных родителей образуется два типа зигот, име-

ющих в своем составе 42 или 41 хромосомы. Полу-

ченное от них потомство образует популяцию ги-

бридов F1, состоящую из дисомных (2n = 42) и 

моносомных (2n = 41) растений. Для проведения 

цитологической идентификации транслоцирован-

ных хромосом использовались только моносомные 

растения F1 с конфигурацией метафазы I: 20 бива-

лентов и один унивалент (20'' + 1'). Как видно из 

представленной выше решетки Пеннета (табл. 1), у 

данной категории растений в моносомном состоя-

нии оказывается уже не хромосома сорта Мильту-

рум 553, а хромосома анализируемого сорта Ом-

ская 36. Именно по характеру ее поведения в мей-

озе I и определяется наличие или отсутствие в ней 

чужеродного сегмента. 

Если в метафазе I мейоза у моносомной части 

популяции гибридов F1 наблюдается 18 бивалентов 

один тетравалент и 1 унивалент, то, следовательно, 

хромосома, представленная в виде унивалента, не 

имеет транслоцированных сегментов. Если же в 

данном случае наблюдается 19 бивалентов и 1 три-

валент, то анализируемая моносома имеет чуже-

родный сегмент.  

Взятый в качестве объекта исследования сорт 

яровой мягкой пшеницы Омская 36 создан в Сиб-

НИИСХ совместно с фирмой "Кургансемена". По-

лучен он от скрещивания Лютесценс 250/86-10 с 

Runar (Норвегия). Среднеранний, вегетационный 

период 87 суток. Разновидность лютесценс. Сорт 

отличается более удлиненным колосоносным меж-

доузлием. Колос призматический, средней плотно-

сти, белый, безостый неопушенный. Сорт обладает 

высокой потенциальной урожайностью по фонам и 

срокам посева, которая обеспечивается сочетанием 

засухоустойчивости, устойчивости к бурой ржав-

чине и мучнистой росе, лучшей выживаемости, вы-

сокой густотой стеблестоя и тяжеловесному зерну. 

Хлебопекарные качества достаточно высокие. Бла-

годаря своей высокой продуктивности, площадь 

возделывания сорта Омская 36 занимает в настоя-

щее время около 3 миллионов гектаров.  

При гибридизации, сорт яровой мягкой пше-

ницы Омская 36 использовался в качестве отцов-

ского компонента скрещивания. В качестве мате-

ринского родителя были взяты сорт яровой мягкой 

пшеницы Мильтурум 553 и созданная по нему в 

СибНИИСХ группой авторов (Цильке Р.А., Цильке 

И.А. Жарков Н.А., Присяжная Л.П.) цитологически 

идентифицированная серия моносомных линий. 

При этом задействованы были, как и предполага-

лось ранее, только 14 линий, моносомных по хро-

мосомам геномов А и В. Для скрещивания цитоло-

гическим путем отбирались по каждой линии 

только моносомики (2n = 41). Скрещивание прово-

дили индивидуально, колос в колос (метод Твелл). 

Гибридные зерна F1 высевали в полевых усло-

виях по пару с площадью питания растений 10х20 

см. В межфазный период выход в трубку – колоше-

ние осуществляли фиксацию микроспороцитов. 

Для этого с каждого растения брали по 1-3 колоса. 

Фиксацию микроспороцитов осуществляли смесью 

Ньюкомера [5]. 

Цитологический анализ микроспороцитов 

проводили на временных давленых ацетокармино-

вых препаратах с помощью микроскопа МБИ 3. 

При увеличении 20х10 и 90х10 подсчитывали коли-

чество клеток в метафазе I без отклонения и коли-

чество клеток с мультивалентами (тетравалентами 

и тривалентами). Цитологический анализ метафазы 

I у исходных родителей осуществляли при увеличе-

нии 90х10. Определяли количество кольцевых и па-

лочковидных бивалентов на клетку и количество 

хиазм на бивалент. При этом для проведения дан-

ного вида цитологического анализа отбирались 

только клетки с хорошей визуализацией хромосом. 

Результаты проведенных исследований обрабаты-

вали методами вариационной статистики, разрабо-

танными для качественных и количественных при-

знаков [6] (Доспехов, 1979). 

В качестве дополнительной информации сле-

дует отметить, что долголетнее использование как 

самого исходного сорта, так и его моносомных ли-

ний в межсортовых и межвидовых скрещиваний не 

выявило проявления каких либо признаков наличия 

у Мильтурум 553 транслоцированных хромосом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований, у 

межсортовых гибридов первого поколения, полу-

ченных от скрещивания сорт на сорт (Мильтурум 

553 х Омская 36), с частотой 5,09% наблюдались 

клетки с тетравалентом (рис. а, табл. 2). Данный 

факт может свидетельствовать о наличии у анали-

зируемого сорта хромосом с транслокациями. 

Проведенный цитологический анализ мейоти-

ческих клеток у моносомной части популяции ги-

бридов F1 показал, что в 12 случаях в метафазе I от-

мечались клетки, имеющие 18 бивалентов один тет-

равалент и один унивалент (рис. б). При этом 

частота присутствия тетравалента варьировала по 

линиям от 2,07% (7В) до 4,61% (3А). 
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Рисунок. Метафаза I: a – 19” + 1’’’’, стрелкой указан тетравалент; 

б – 18” + 1'''' + 1’, стрелками указаны тетравалент и унивалент; в – 19’’ + 1’’’,  

стрелкой указан тривалент. 

Таблица 2. 

Образование мультивалентов у межсортовых гибридов F1 мягкой яровой пшеницы  

(моно-М.553 х Омская 36) 

Гибриды F1 моносомные по хромо-

соме 

Количество изученных кле-

ток 

Процент клеток с 

тетравалентами тривалентами 

1A 1020 4,12 - 

2A 725 - 14.62 

3A 1150 4,61 - 

4A 1048 3,34 - 

5A 1012 3,26 - 

6A 769 2,21 - 

7A 1106 3,25 - 

1B 382 3,66 - 

2B 942 3.08 - 

3B 1115 - 4,2 

4B 1263 4.59 - 

5B 905 2,20 - 

6B 1219 2,71 - 

7B 1160 2,07 - 

М.553хОм.36  1159 5,09 - 

В случае поочередного гемизиготного состоя-

ния хромосом 2А и 3В вместо тетравалентов фор-

мировались триваленты (рис. в, табл. 2). Наличие 

тривалента при моносомном состоянии хромосомы 

2А сорта Омская 36 отмечалось с частотой 14,62%, 

а хромосомы 3В данного сорта – с частотой 4,2%. 

Таким образом, полученные экспериментальные 

данные убедительно показали, что транслокация 

произошла между хромосомами 3В и 2А. Судя по 

результатам ранее проведенного цитологического 

анализа характера прохождения мейоза у межвидо-

вых гибридов F2 [3], в данном случае имело место 

реципрокная транслокация. Разные значения ча-

стоты формирования тривалентов между двумя вы-

шеуказанными хромосомами объясняется тем, что 

хромосома 2А играла определяющую роль в синап-

сисе транслоцированных хромосом. 

По данным литературных источников [7-9] 

(Sears,1944, 1954; Kempanna, Riley, 1962) в преде-

лах генотипа мягкой пшеницы наиболее сильным 

стимулирующим эффектом синапсиса гомологич-

ных пар обладает хромосома 3В. Отсутствие ее у 

растений вызывает появление большого количества 

унивалентов. По выражению Э. Сирса [10] 3В несет 

ген нормального синапсиса. Таким образом, появ-

ление гена стимулятора синапсиса хромосом не ал-

лельного базисному гену рода Triticum у сорта яро-

вой мягкой пшеницы Омская 36 связано с тем, что 

в результате произошедшей, при его создании, ре-

ципрокной транслокации данный ген был переме-

щен с хромосомы 3В в хромосому 2А. 

Проведенный цитологический анализ харак-

тера прохождения конъюгации хромосом у сортов 

Омская 36 и Мильтурум 553 не выявила существен-

ных различий между показателями (табл. 3).  
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Таблица 3. 

Конъюгация хромосом у сортов яровой мягкой пшеницы 

Сорт Проанализировано клеток Количества бивалентов на клетку Число хиазм на бивалент 

кольцевых палочковидных 

Омская 36 78 19,60 1,40 2,008 

Мильтурум 553 162 20,22 0,78 1,998 

t  0,44 0,44 2,43x 

Различия достоверны при *Р≤0,05. 

 

Как видно из таблицы 3 анализируемый сорт 

обладал достаточно стабильным прохождением 

мейоза. Таким образом, полученные эксперимен-

тальные данные показывают, что сорт Омская 36 

обладает достаточно эффективным геном, контро-

лирующим синапсис хромосом, который идентичен 

по своему действию аналогичному базисному гену 

рода Triticum. 

Из устных сообщений селекционеров стало из-

вестно, что Омская 36 плохо передает свои положи-

тельные признаки потомству. Однако при замеще-

нии у межсортовых гибридов хромосомы 2А было 

установлено, что достаточно хорошо наследуются 

от данного сорта такие признаки как плотность ко-

лоса, крупность зерна, масса зерна колоса. Для 

определения селекционной ценности вновь выяв-

ленного мейотического гена стимулятора конъюга-

ции хромосом были получены, с использованием 

методов хромосомной инженерии, сложные меж-

сортовые гибриды, у которых хромосома 2А сорта 

Омская 36 представлена в дигаплоидном состоянии 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Сложные межсортовые гибриды яровой мягкой пшеницы F2(F3) c дигаплоидным состоянием 

хромосомы 2А сорта Омская 36: 

1 – колос пшеницы сорта Омская 36; 2-4 – гибриды, полученные на базе генотипа сорта Боевчанка; 

5-7 – гибриды, полученные на базе генотипа сорта Омская 37; 8-11 – гибриды, полученные на базе гено-

типа линии 308/11; 12 – колос сорта пшеницы Боевчанка. 

 

Окончательные выводы о селекционной цен-

ности рассматриваемого гена будут сделаны по за-

вершению намеченной программы. Планируется на 

заключительном этапе передать наиболее ценные 

линии в полевые лаборатории, для дальнейшей се-

лекционной проработки. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты истории изучения феномена обратимой агрегации эритроцитов и современ-

ные методы измерения. Рассмотрены условия формирования агрегатов в сосудах с низким напряжением 

сдвига. Сделано предположение о нецелесообразности снижения агрегационной способности эритроцитов 

для коррекции реологического поведения крови при патологии.  

ABSTRACT 

This review contains the history of the reversible aggregation erythrocytes phenomenon study and modern 

measurement techniques. The conditions of formation of aggregates in vessels with low shear stress are discussed. 

The assumption is made on the feasibility of reducing the aggregation of red blood cells for correcting the rheo-

logical behavior of blood in the pathology. 

Ключевые слова: эритроциты, агрегация, скорость сдвига, агрегометрия. 

Keywords: erythrocytes, aggregation, shear rate, aggregometry. 

 

В покоящейся крови эритроциты образуют не-

прерывную структуру, т.е. имеют тенденцию агре-

гировать и формировать т.н. "монетные столбики" - 

стопки, в которых клетки соприкасаются своими 

плоскими поверхностями, что впервые обнаружено 

в записях William Hewson в 1773: «It is necessary to 

remark, that in a few minutes after particles are spread 

out on glass, they run in clusters and stick to each 

other…» [1]. Позднее на этот эффект в капле крови 

обратили внимание еще предшественники Джозефа 

Листера в 1827 году. В 1859 году им были обоб-

щены эти наблюдения и подробнейшим образом 

описаны результаты основательных исследований 

в различных экспериментальных условиях этой 

уникальной способности эритроцитов и лейкоци-

тов у разных видов млекопитающих и земновод-

ных. Впервые было засвидетельствовано сильное 

отличие способности формировать монетные стол-

бики эритроцитами у разных видов животных, с од-

ной стороны, эритроцитов и лейкоцитов, с другой, 

а также усиление этого процесса при воспалении 

[2]. 

На сегодняшний день считается, что агрегация 

эритроцитов наряду с их деформационными свой-

ствами является важной детерминантой, формиру-

ющей реологические свойства крови и структуру 

кровотока. Для объяснения агрегации эритроцитов 

предложены две параллельные модели. Согласно 

“bridging theory” агрегация наблюдается, когда дез-

агрегирующие силы неспособны противостоять ад-

сорбции макромолекул находящимися рядом клет-

ками. “Depletion model”, основанная на коллинеар-

ных свойствах полимеров и экспериментах в 

суспензионных средах с декстранами различных 

молекулярных весов, не выдвигает новой пара-

дигмы, поскольку агрегация усиливается лишь в 

присутствии декстранов с весом более 60 тыс. даль-

тон, а с меньшими весами не наблюдается вообще. 

При любом рассмотрении причины сближения кон-

тактирующих частиц происходит истощение кон-

тактной области по большим молекулам и приво-

дит к образованию агрегатов, преодолевая дизруп-

тивные силы (электрический заряд мембран, 

механическое смещение, броуновское движение). 

Следует признать, что формирование эритроцитар-

ных агрегатов, по-видимому, является результатом 

действия как осмотических сил, так налаживания 

межмолекулярных мостиков [3-6]. Сторонники тео-

рии истощения делают вполне справедливый вы-

вод, что свойства эритроцитов как внутренней 

склонности к агрегации могут быть оценены только 

в искусственно созданных условиях, исключающих 

влияние плазматических факторов, т.е. в растворах 

стандартизированных суспендирующих средств, 

или декстранов [7, 8]. Этот эффект проявляется при 

низких скоростях сдвига и зависит как от свойств 

собственно эритроцитов, так и физико-химических 

свойств суспензионной среды, т.е. от присутствия в 

плазме макромолекул, таких как фибриноген, им-

муноглобулины и т.д. [9, 10]. 

В последние годы поток литературы, посвя-

щенной исследованиям этого феномена, несколько 

ослаб. Зато определился тренд фармакологических 

компаний при разработке и тестировании средств, 

предназначенных для улучшения реологических 

свойств крови. Совершенствуются установки и спо-

собы обсчета агрегационных характеристик. Для 
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оценки способности эритроцитов к агрегации ис-

пользуют прецизионные установки и методы как 

зарубежных, так и отечественных производителей. 

Регистрация т.н. силлектограмм на эритроагрего-

метре фирмы «Sefam» (Brabois-54500 Vandoeuvre 

les Nancy-France) либо на современном эктацито-

метре фирмы «Lorrca» (LoRRca MaxSis Osmoscan 

ektacytometer) производится только после оста-

новки вращения. На рисунке 1 представлена соот-

ветствующая силлектограмма.  

 
Рисунок 1. Силлектограмма эритроцитов. 

 

Оценивается скорость агрегации путем вычис-

ления площади пикового подъема экстинкции по-

сле внезапной остановки вращения ячейки Куэтта и 

сброса напряжения сдвига в течение первых 5-10 

секунд. В этот промежуток времени восстанавлива-

ется форма эритроцитов, приобретенная в сдвиго-

вом потоке, и начинается этап формирования т.н. 

«монетных столбиков». Вычисляется максималь-

ная скорость сдвига, необходимая для полной деза-

грегации эритроцитов [11-13].  

Пьезодинамический метод в микрокамере, 

предложенный томским биофизиком Р.Т.Тухвату-

линым, позволяет качественно охарактеризовать 

совокупный дезагрегационно-агрегационный про-

цесс. Агрегограмма нативной крови, зарегистриро-

ванная на фотометрическом приборе «Тест» КТИ 

«Оптика» СО РАН и аналогичная получаемой на 

эктацитометре фирмы «Lorrca», представлена на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Пьезодинамическая агрегограмма нативной крови. 
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Рассчитывают следующие показатели: мини-

мальную прочность агрегатов Тмин как время, про-

шедшее с момента запуска вынуждающего воздей-

ствия до начала движения отдельных агрегатов и 

эритроцитов в микрокамере; максимальную проч-

ность Тмакс как время, необходимое для полной дез-

агрегации эритроцитов; скорость спонтанной агре-

гации γ как обратную величину полупериода вре-

мени экспоненциального спада экстинкции после 

сброса напряжения, и, наконец, интегральный ин-

декс агрегации Тмакс/t. 

Усиление агрегационной способности эритро-

цитов при воспалении, стрессе и развитии прочих 

патологических процессов рассматривается исклю-

чительно в негативном контексте. В особенности 

очень популярно отмечать участие агрегационных 

свойств эритроцитов при эндотелиальных рас-

стройствах, бляшкообразовании и травмах сосудов, 

когда основные события развиваются вблизи сте-

нок сосудов, где скорость сдвига наибольшая. Не-

смотря на поддерживаемый интерес к оценке агре-

гационных свойств эритроцитов, попытаемся опре-

делиться в целесообразности таких исследований.  

Величиной, определяющей внутреннее усилие 

для разрушения агрегатов эритроцитов, является 

скорость сдвига. Многочисленными наблюдени-

ями, произведенными с 1966 года Dintenfass L., 

Chien S., Sung L.A., Kim S., Burke A.M., Usami S., 

Schmid-Schönbein G.W. и впоследствие другими ис-

следователями, показано, что агрегаты эритроци-

тов разрушаются уже при пороговой скорости 

сдвига вблизи значений 50 с-1. К примеру, для по-

лой вены человека (vena cava) диаметром около 10 

мм с наименее напряженными условиями крово-

тока скорость сдвига составляет 100 с-1, для вен -

160 с-1, в метаболических сосудах, таких как ве-

нулы, (800-1000) с-1, не говоря уже об артериолах, 

где она уже 8000 с-1 [14-16]. Скорость сдвига рас-

считывается как градиент скорости γ=Vx/y в 

трубках тока жидкости в направлении, перпендику-

лярном вектору движения Y. Учитывая параболи-

ческое распределение скоростей по сечению сосуда 

(принцип Бернулли для медленно текущих в лами-

нарном режиме вязких жидкостей), скорость сдвига 

в просвете сосуда изменяется от нулевого значения 

в центре сосуда до максимального у его стенки. 

Установлено, что в капиллярах, чей диаметр порой 

составляет треть от диаметра эритроцита, и где осу-

ществляются все основные обменные процессы, за-

купорки, или остановки течения, никогда не наблю-

дается даже в опытах с декстранами большого мо-

лекулярного веса [6]. Таким образом, поскольку в 

нормальном кровотоке агрегаты разрушаются дей-

ствием достаточно легких сдвиговых усилий, тен-

денция к их образованию в крови при физиологиче-

ских условиях in vivo существенным образом не 

влияет на реологическое поведение крови. На наш 

взгляд, агрегация эритроцитов — это  минорный 

физический феномен, по степени проявления кон-

курирующий с налаживанием водородных связей 

при формировании пространственной структуры 

биологических макромолекул и Ван-дер-Ваальсо-

выми силами, возникающими между макроскопи-

ческой частицей и молекулой, а также между части-

цами [17-19]. Усиление агрегационных способно-

стей большого числа носителей кислорода следует 

рассматривать как защитную реакцию организма 

на изменение белкового паттерна плазмы при пато-

логии вообще и при воспалении в частности, на са-

мом деле улучшающую кровоснабжение тканей. 

Повышенная агрегация способствует накоплению 

эритроцитов в центральных областях сосудов, об-

разованию плазматической муфты и слою скольже-

ния вблизи эндотелиальной выстилки, и активно 

бороться с ней представляется неразумным. Целе-

сообразно поддерживать эволюционно выработан-

ный механизм борьбы организма за поддержание 

реологических свойств крови при патологических 

процессах с помощью препаратов, усиливающих 

проагрегирующий эффект, скажем иммуноглобу-

линов, сосредотачивая внимание на деформируе-

мости красных клеток крови. Однако коррекцию 

реологических свойств крови при заболеваниях и 

выборе плазмозаменителей необходимо произво-

дить в полном соответствии с реологическим стату-

сом здорового организма, придерживаясь корреля-

ционных взаимоотношений реологических детер-

минант эритроцитов [12]. 

С другой стороны, при травме сосуда разру-

шенные эритроциты способствуют образованию 

тромбоцитарной пробки и фибринового сгустка за 

счет активации эритроцитарных факторов сверты-

вания (химическая роль). Они способны адсорбиро-

вать и аккумулировать на своей поверхности плаз-

менные факторы свертывания, фибринолиза и ан-

тикоагулянты, к их поверхности прикрепляются 

нити фибрина (механическая роль). Таким образом, 

феномен агрегации эритроцитов проявляется лишь 

при полном прекращении кровотока, но все же 

представляет и теоретический, и практический ин-

терес, т.к. служит простой моделью для изучения 

клеточных взаимодействий в биологических систе-

мах. 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания: тема №АААА-А18-118012290142-9. 
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ABSTRACT 

Based on the clinical-neurological and instrumental methods of 31 patient’s examination, the meaning of 

myofascial dysfunction of cervico-thoracic localization in development of cephalgia, myotonic syndrome and dys-

somnias was revealed. On the base of obtained results the programme of therapy of myofascial cervico-thoracic 

dysfuction was created. Using of obtained results leads to improvement of therapy effectiveness. The successful 

management of patients with myofascial dysfunction is dependent on establishing an accurate diagnosis and using 

proper therapy based on an understanding of the pathogenesis of this condition. 
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Introduction. Recently we have seen the increas-

ing interest in reflex muscular-tonic pain syndromes 

that was caused by significant prevalence of the oste-

ochondrosis with related neurological and autonomic 

dysfunctions. The pain syndromes of the trunk are one 

of the priority neurological problems. The exact preva-

lence of myofascial pain syndrome in the general pop-

ulation has rarely been mentioned in existing literature. 

However, 30% to 85% of patients with musculoskeletal 

pain suffer from this condition [1]. Myofascial dysfunc-

tion is usually found in the population aged from 27 to 

50 years [2].  

Patients usually present with localized pain in a re-

stricted area or referred pain of various patterns. More-

over, the physical examinations may reveal trigger 

points on the involved muscles. So, the myofascial pain 

is a form of pain that is thought to arise from myofascial 

trigger points. Myofascia consists of muscle and the 

highly innervated connective tissue that surrounds it. 

Trigger points are commonly thought of as taut bands 

within muscle that are usually painful to palpation, re-

produce the patient's symptoms, and cause referred 

pain. 

Various factors can contribute to myofascial pain 

syndrome and dysfunction. The common risk factors 

are: traumatic events, Ergonomic factors (e.g., overuse 

activities, abnormal posture), Structural factors (e.g., 

spondylosis, scoliosis, osteoarthritis), Systemic factors 

(e.g., hypothyroidism, vitamin D deficiency, iron defi-

ciency). 

Myofascial pain syndrome can be divided into the 

acute and chronic forms. Acute stage frequently re-

solves spontaneously or after simple treatments. How-

ever, the chronic pain is usually worse in prognosis, and 

the symptoms can last for 6 months or longer. 

Nowadays, the exact pathophysiology of myofas-

cial dysfunction is still unknown. Many researchers try 

to find scientific evidence and formulate hypotheses. 

One of the most accepted theory is energy crisis of mus-

cle fibers [3]. Repetitive or prolonged activity can cause 

overloading of the muscle fibers which lead to muscle 

hypoxia and ischemia. In addition, intracellular calcium 

pumps are dysfunctional due to energy depletion. Intra-

cellular calcium increase induces sustained muscle con-

traction which results in the development of taut bands. 

Moreover, inflammatory mediators caused by muscle 

injury contribute to pain and tenderness of the affected 

muscles. Other than this hypothesis, there are many the-

ories such as neurogenic inflammation, sensitization 

and limbic dysfunction that are proposed to relate to 

myofascial pain syndrome.  

In the past, there were many articles reporting his-

topathology of trigger points of muscles in animal and 

human models. Light microscope examination on trig-

ger points showed contraction knot (local contraction 

of muscle fibers) and narrowing endomysium (space 

between muscle fibers) [4, 5]. Moreover, a decreasing 

number of mitochondria and shortening of sarcomere 

were found by an electron microscope [5]. 

It has been proved that in cases of myofascial pain 

it is most advisable to use non-steroidal anti-inflamma-

tory drugs (NSAIDs). The mechanism of action is to 

inhibit of cyclooxygenase, a key enzyme that regulates 

the biotransformation of arachidonic acid into prosta-

glandins, prostacyclin and thromboxane [6]. With my-

ofascial dysfunction, the appointment of muscle relax-

ants is justified taking into account the pathogenesis of 

musculoskeletal pain. Muscle relaxants reduce patho-

logically increased muscle tone, thereby reducing pain 

and breaking the cycle [7]. Post-isometric muscle re-

laxation, massage, physiotherapy exercises are facili-

tated by muscle relaxants. 

The study aimed to evaluate and estimate the effi-

cacy of complex treatment in decreasing muscle spasm 

and pain in patients with cervicao-thoratic myofascial 

dysfunction. 

Material and methods. We have examined 31 pa-

tients with cervical-thoracic myofascial dysfunction. 

The mean age of the patients was 49.5±4.2.  

Exclusion criteria were the following: previous 

surgical intervention in the samebody region; clinical 

evidence of cervical radiculopathy or myelopathy; his-

tory of disc disease, degenerative joint disease, fracture, 

or dislocation of the cervical vertebrae; history of poor 
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diet, hypothyroidism, or other severe systematic disor-

ders; cognitive deficits or psychiatric illness; use of any 

oral NSAID or topical medications applied to the pain-

ful region since the injury; patients with a history of 

gastrointestinal bleeding.  

Patients chose among three statements to indicate 

the reason for their visit: pain, some other disturbances 

and pain with some other disturbances. 18 patients said 

that the reason for their visit included pain neck and up-

per back pain and 13 reporting pain with insomnia, 

headache and other. Patients with pain were asked to 

mark its location on a multiple view body diagram. The 

usual pain intensity was measured by using a standard 

10-cm visual analog scale. In making the clinical diag-

nosis of myofascial dysfunction we correlated the pa-

tient’s pain with published pain referral patterns to 

identify all muscles possibly harboring causative trig-

ger points. Thus, the myofascial dysfunction was diag-

nosed based on neurological examination (visual ana-

log scale, cervical active range of motion, neck disabil-

ity index) and ancillary tests (MRI, EMG). A cluster of 

three diagnostic criteria was used as essential for the 

trigger point diagnosis: a taut band, a hypersensitive 

spot and referred pain [8].  

Cervical active range of motion was measured us-

ing a goniometer to record the angle of maximal neck 

side bending toward the opposite side (maximal stretch 

of upper trapezius). First, the tester demonstrated the 

correct movement sequence to the subject. Next, the 

tester established a neutral position by manually posi-

tioning the subject’s head until the gravity pointer was 

at zero. The tester then asked the subject to tilt his or 

her head as far as possible toward the left or right shoul-

der until he or she felt tightness or pain. The angle be-

tween the neutral position and the end position was 

measured. Each subject was asked to perform the pro-

cedure three times, and the maximal angle was rec-

orded. During the procedure, shoulder raising or head 

turning was avoided. 

The Neck Disability Index is a condition-specific 

instrument for self-report of neck disability developed. 

It consists of 10 items referring to various activities 

(personal care, lifting, driving, work, sleeping, concen-

trating, reading, recreation) and pain (pain intensity, 

headache) with six possible answers for each item, only 

one answer to be chosen by the patient for each item. 

Scores for each item ranged from 0 (no pain and func-

tional limitation) to5 (worst pain and maximal limita-

tion), resulting in a total score of 0 (not disabled) to 50 

(totally disabled). 

All patients were treated specifically for myofas-

cial pain: with trigger point injections, a diclophenac 

patch and tizanidine (muscle relaxant). Muscle trigger 

points (MTrPs) injections may employ dry needling, 

short- or long-acting anesthetics, or steroids. Dry nee-

dling has been traditionally used as one of the fastest 

and most-effective ways to inactivate MTrPs and help 

alleviate the accompanied pain. The needle is placed 

into MTrPs using an in-and-out technique in multiple 

directions, in order to inactivate the MTrPs. Trigger 

point injections are similar to dry needling; however, 

they inject various solutions, typically a local anes-

thetic. Studies suggest similar efficacy to dry needling 

but with less discomfort. 

Results and discussion. We found that predomi-

nant pain complaint in the patients with myofascial dys-

function could be ascribed to a single muscle. For ex-

ample, many patients with shoulder pain had this com-

plaint as the result of an active trigger point in the 

infraspinatus muscle. All patient with myofascial pain 

had the following muscles harboring the active trigger 

points: 8 sternocleidomastoid, 5 infraspinatus, 4 levator 

scapulae, 5 middle trapezius, 2 scalene, 2 upper 

paraspinal, 3 lower paraspinal, 2- oblique.  

The active medication, a diclofenac sodium patch, 

consisted of 60 mg diclofenac sodiumin a hydrophilic 

adhesive applied to nonwoven polyester felt backing. 

Each patch was10х14 cm in size. Diclofenac sodium 

patches were applied on the MTrPs areas of ster-

nocleidomastoid, levator scapulae, upper trapezius 

muscles three times a day for seven days. A diclofenac 

patch was evaluated for myofascial pain. There were 

statistically significant benefits with the diclofenac 

patch for pain (P<0.01), cervical range of motion 

(P<0.01), and neck disability index (P=0.03) by the end 

of treatment. The study demonstrated good patch toler-

ability and low overall skin irritation at the end of the 

study. 

18 of 31 patients reported local cutaneous reac-

tions of minor severity (table 1).  

Table 1 

Adverse Reactions from Diclofenac Patch Reported at Day 8 

Skin irritation 6 

Dry skin 1 

Erythema 2 

Papule 1 

Skin itching 4 

Cooling sensation 1 

Diarrhea 1 

Headache 2 

Dizziness 0 

Weakness of the hands 0 
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Tizanidine is a centrally acting alpha-2-adrenergic 

agonist, which decreases muscle spasticity. Our study 

of tizanidine for myofascial pain syndome supported a 

significant decrease in pain intensity and disability 

from baseline (P<0.01), and with improved sleep study 

periods. Its efficacy in treating acute upper back pain 

has also been documented. It appears to reduce spastic-

ity by increasing the presynaptic, and possibly postsyn-

aptic, inhibition in polysynaptic circuits in the spinal 

cord. Tizanidine has been shown to significantly reduce 

pain and tissue tenderness and to improve the quality of 

sleep in the treatment of patients with myofascial pain. 

Myofascial pain syndrome is difficult to treat be-

cause it may be initiated by peripheral and central 

mechanisms that appear to be interrelated. Central sen-

sitization refers to an increased excitability of spinal 

and supraspinal regions resulting from injury or inflam-

mation-induced activation of peripheral nociceptors. 

Central sensitization leads to nociceptive nerve im-

pulses being perceived as painful (hyperalgesia) and 

non-nociceptive nerve impulses being perceived as 

painful (allodynia). The phenomenon of non-nocicep-

tive pain correlates very strongly with myofascial pain; 

they have many similar characteristics: the description 

of pain seems inappropriate compared with the tissue 

pathology (or lack of discernible tissue pathology), 

noxious stimuli result in a pain experience greater than 

is normally expected, normally noxious stimuli result 

in pain, and the extent of the pain boundary is greater 

than would normally be expected based on the site of 

the original tissue injury. In our study, significant re-

ductions in pain, tissue tenderness, and disability along 

with improved sleep properties were associated with 

the use of tizanidine in subjects with myofascial pain 

syndrome. 

Overall, 22 (70.96%) of the 31 patients experi-

enced at least one adverse event at some time during 

the study. The most commonly reported adverse events 

were somnolence 17 (77.27%) of the 22 patients, head-

ache 13 (59.09%), and dizziness 15 (68.18%). Most ad-

verse events were judged by the investigator to be at 

least possibly related to tizanidine. There were no 

deaths and no serious adverse events. 

Generally, in these 31 patients with myofascial 

pain the mean pain intensities assessed in visual analog 

scale units decreased significantly from 58.6 (before 

treatment) to 23.2 (after treatment). 

Conclusions 

1. The myofascial pain syndrome can be viewed 

as a process related to individual muscles. 

2. Injections into trigger points are effective treat-

ment, presumably due to mechanical disruption by the 

needle and termination of the dysfunctional activity of 

involved motor endplates.  

3. Tizanidine should be considered as a first-line 

agent for the treatment of myofascial pain syndrome. 

4. Suggested therapies were effective immediately 

and that during 3 months of follow-up no other cause 

of pain was noted in the medical record. 
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АНОТАЦІЯ 

Сталість внутрішнього середовища забезпечується багатьма органами і системами, першість серед 

яких по праву належить кістковому мозку. На нього постійно впливають негативні фактори зовнішнього і 

внутрішнього середовища, значне місце серед яких належить лікарським препаратам. Найбільш часто вжи-

вається група препаратів нестероїдні протизапальні засоби, першість серед яких належить діючої речовини 

багатьох лікарських засобів диклофенак натрію. Дослідження були проведені на 44 особинах білих лабо-

раторних мишей, віком 6 місяців і масою 60 грам. Тварини були розділені на три групи, перша отримувала 

діючу речовину в кількості 0,08 мг в чотириглавий м'яз стегна, друга 0,18 мг, третя фізіологічний розчин. 

Введення проводилося два рази на день, протягом 96 годин, після чого за умови суворого дотримання всіх 

морально-етичних норм тварини були забиті під загальною анестезією, проведеної розчином Тіопенталу 

натрію. Вилучено стегнові кістки, які були обережно зруйновані, вилучений кістковий мозок, який був 

вивчений гістологічно і підраховано загальну кількість клітин, проведена методика іммуномагнітної сепа-

рації, після чого виділені чисті групи клітин гранулоцитарного ряду і підрахована їх кількість. За резуль-

тати дослідження стало відомо, що у тварин першої групи знизилась загальна кількість клітин на 63,7%, 

тоді як у другій на 90,09%. Кількість недиференційованих бластів зросла в другій групі на 145,5% за раху-

нок стимуляції Диклофенаком натрію інтерлейкіну-6, у другій показник знизився на 63,6% за рахунок бло-

кування цього фактора. Після проведення іммуномагнітнї сепарації встановили збільшення в другій групі 

показника мієлобластів на 70% і зниження цього показника на 60% у другій групі за рахунок стимуляції в 

першому випадку гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючого фактора і блокування його в 

другому випадку. Показник міелокариоцитів в першій групі знизився на 30%, тоді як у другій на 64,5%, за 

рахунок блокування інтерлейкіну-3 і колонієстимулюючогофактора Диклофенаком натрію. Показник мі-

тозу мієлоїдних клітин в першій групі знизився на 42,9%, у другій на 47,7%. Індекс дозрівання нейтрофілів 

в першій групі знизився на 27,7%, в основному за рахунок зрілих форм, тоді як у другій групі на 71,5%. 

Зазначені зміни можуть свідчити про розвиток токсичного ефекту, який спричинений Диклофенаком на-

трію в якості діючої речовини на клітини кісткового мозку при підвищенні дози. 

ABSTRACT 

The constancy of the internal environment is ensured by many organs and systems, the superiority of which 

rightfully belongs to the bone marrow. It is constantly influenced by negative factors of the external and internal 

environment, a significant place among which belongs to drugs. The most commonly used group of drugs is non-

steroidal anti-inflammatory drugs, among which the active substance of many drugs Diclofenac sodium is the first. 

Studies were conducted on 44 individuals of white laboratory mice, 6 months old and weighing 60 grams. The 

animals were divided into three groups, the first received the active substance in the amount of 0.08 mg in the 

quadriceps muscle of the thigh, the second 0.18 mg, the third physiological saline. The introduction was carried 

out twice a day, for 96 hours, after which, with strict observance of all moral and ethical standards, the animals 

were slaughtered under general anesthesia with a solution of sodium thiopental. The femurs that were neatly de-

stroyed were removed, the bone marrow was extracted, which was studied histologically and the total number of 

cells was calculated and the immunomagnetic separation technique was performed, after which pure groups of 

granulocyte cells were selected and their number was calculated. The results of the study showed that in animals 

of the first group there was a decrease in the total cell count by 63.7%, while in the second by 90.09%. The number 

of undifferentiated blasts increased in the second group by 145.5% due to Diclofenac sodium stimulation of inter-

leukin-6, in the second group it decreased by 63.6% due to blocking of this factor. After immunomagnetic separa-

tion, an increase of 70% in the myeloblasts index was established in the second group and a 60% decrease in the 

second group due to stimulation of the granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the first case and its 
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blocking in the second case. Myelocaryocyte count in the first group decreased by 30%, while in the second by 

64.5%, due to blocking of interleukin-3 and colony-stimulating factor Diclofenac sodium. The mitosis rate of 

myeloid cells in the first group decreased by 42.9%, in the second by 47.7%. The neutrophil maturation index in 

the first group decreased by 27.7%, mainly due to mature forms, while in the second group by 71.5%. These 

changes may indicate the development of the toxic effect that Diclofenac sodium has on bone marrow cells with 

increasing doses. 

Ключові слова: Диклофенак натрію, кістковий мозок, токсична дія, гранулоцити. 

Keywords: Diclofenac sodium, bone marrow, toxic effect, granulocytes. 

 

За постійність внутрішнього середовища в ор-

ганізмі відповідає чимала кількість органів та сис-

тем, але однією з основних лишається кістковий 

мозок [1,2]. Свій початок гемопоез в кістковому мо-

зку бере ще на етапі розвитку плода, а потім цей 

процес продовжується в після народження та три-

ває протягом всього періоду життя людини [3]. В 

процесі життя кістковий мозок зазнає дуже бага-

того впливу екзогенних та ендогенних факторів, які 

відбиваються тією чи іншою мірою на процесі кро-

вотворення та архітектоніки кісткового мозку [4]. 

Останнім часом набирає попиту використання 

препаратів з групи не стероїдних протизапальних 

засобів (НПЗЗ), тому перед фармацевтичною про-

мисловістю повстає питання пошуку найбільш без-

печного препарату з мінімальним впливом на кро-

вотворну систему [5]. Адже використання препара-

тів даної групи може тривати досить довго, а 

подекуди протягом років в залежності від тяжкості 

та виду захворювання [6]. Саме тому проводиться 

постійний пошук засобів з мінімальним впливом на 

систему кровотворення [7]. 

Класичною діючою речовиною, яка не втра-

тила своєї актуальності і понині лишається Дикло-

фенак натрію [8,9]. Встановлена здатність діючої 

речовини впливати на роботу імунітету, за рахунок 

запуску періоду рефрактерності протягом 2-3 днів 

після початку прийому [10]. Доведена висока анал-

гетична активність Диклофенаку натрію, як діючої 

речовини багатьох медикаментозних препаратів 

[11]. 

Діюча речовина Диклофенак натрію відно-

ситься до неселективних інгібіторів циклооксиге-

нази (ЦОГ). Однак останнім часом встановлено, що 

Диклофенак натрію, як діюча речовина виявляє зде-

більшого селективність до ЦОГ-2 [12]. За рахунок 

пригнічення активності ЦОГ-2 Диклофенак натрію 

здатен призводити до підвищення в тромбоцитах 

рівня ЦОГ-1 та в подальшому призводити до ри-

зику утворення тромбів та подальших ускладнень з 

боку серцево-судинної системи [13]. За рахунок 

впливу на кістковий мозок НПЗЗ пригнічується не 

тільки запальний процес в організмі, але призво-

дити до появи в системі кровообігу клітин зі зміне-

ною структурою. Результатом чого виникають та 

посилюються розлади нейрогуморальної системи 

та підвищується біологічна активність, яка прояв-

ляється в пацієнтів, які страждають імунодефіци-

том [14].  

Метою роботи стало вивчення в умовах експе-

рименту дії діючої речовини «Диклофенаку на-

трію» на клітини гранулоцитарного ряду кісткового 

мозку лабораторних мишей за умови використання 

продовж 96 годин.  

Матеріали та методи. Експериментальна час-

тина роботи була проведена на базі ТОВ «Лікува-

льно-діагностичний центр «АскХелс», ліцензія 

МОЗ України № 376, від 21.04.2016р., м. Харків з 

суворим дотриманням всіх правил гуманного від-

ношення до експериментальних тварин та асептики 

згідно «Європейської конвенції про захист хребет-

них тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), «Загаль-

них етичних принципів експериментів на твари-

нах» (Київ, 2001) та Закону України №3447-IV 

«Про захист тварин від жорсткого поводження» - 

від 21.02.2006 [15].  

Експеримент був проведений на 44 особинах 

білих лабораторних щурів. Загальною вагою 60 гра-

мів, віком 6 місяців. Всіх тварин розділили на три 

групи: перша складала 16 особин. Які отримували 

Диклофенак натрію в якості діючої речовини внут-

рішньом’язово в кількості 0,08 мг, друга склала 16 

особин яким діюча речовина вводилась в кількості 

0,18 мг, третя складала 12 особин, яка отримувала 

фізіологічний розчин натрію хлориду. Введення ді-

ючої речовини проводилось два рази на день впро-

довж 96 годин після чого тварини були забиті під 

загальною анестезією, яка була виконана розчином 

Топенталу натрію. Вилучено стегнові кістки, які в 

подальшому були обережно зруйновані та отри-

мано кістковий мозок, який вивчено гістологічно 

[16]. Підраховано загальну кількість клітин, за до-

помогою методики іммуномагнітної сепарації 

отримано чисті ряди клітин, кількість яких була пі-

драхована. 

Для перевірки одномірності розподілу даних 

було використано діаграми розмаху по типу 

«ящика з вусами» [17]. Статистична обробка отри-

маних в ході експерименту результатів, побудова 

графічних зображень та діаграм проводилась з ви-

користанням програми Statistica10. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Результати проведеного дослідження показали 

чітку закономірність між використанням діючої ре-

човини «Диклофенак натрію» та пригніченням за-

гальної кількості клітин кісткового мозку в порів-

нянні з контрольною групою після 96 годин вико-

ристання. Подібне явище можна спостерігати при 

використанні препарату Метотрексат. Який ши-

роко застосовується в пацієнтів з онкологічними за-

хворюваннями та відноситься до хіміотерапевтич-

них препаратів [18]. Мінімальні зміни спостеріга-

лись у тварин першої групи під дією діючої 

речовини «Диклофенак натрію» на організм (табл. 

1). 
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Таблиця 1 

Порівняльні показники загальної кількості клітин та недиференційованих бластів кісткового мозку лабо-

раторних мишей І та ІІІ груп під дією Диклофенаку натрію впродовж 96 годин. 

Показник І група (n=16) ІІІ група (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 
Загальна кількість клітин (кл/мл)×106 0,4 0,1 0,05 1,1 0,1 0,05 

Недиференційовані бласти (%) 5,4 0,2 0,09 2,2 0,1 0,07 

Примітка: min – мінімальне значення показника у вибірці, max – максимальне значення показника у 

вибірці; Х ̅– середнє значення показника, 𝛿х – стандартне відхилення, ∆х – середня квадратична похибка 

при рівні значимості 0,05. 

 

Встановлено, що показник загальної кількості 

клітин знизився на 63,7% (p<0,05) в першій групі в 

порівнянні з контрольною. Причиною збільшення 

кількості недиференційованих бластів може бути в 

стимуляції інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), який є фактором 

диференціювання даної групи клітин. За рахунок 

цього відбулось зростання показника недиференці-

йованих бластів на 145,5% (p<0,05). 

Підвищення дози діючої речовини Диклофе-

наку натрію призвело до поглиблення змін зі сто-

рони загальної кількості клітин та показника неди-

ференційованих бластів. Діюча речовина Диклофе-

нак натрію призвела до пригнічення ІЛ-6, в 

результаті чого знизилась кількість клітин в порів-

нянні з контрольною групою (табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльні показники загальної кількості клітин та недиференційованих бластів кісткового мозку лабо-

раторних мишей ІІ та ІІІ груп під дією Диклофенаку натрію впродовж 96 годин. 

Показник ІІ група (n=16) ІІІ група (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 
Загальна кількість клітин (кл/мл)×105 0,1 0,1 0,07 1,1 0,1 0,05 

Недиференційовані бласти (%) 0,8 0,1 0,04 2,2 0,1 0,07 

Примітка: min – мінімальне значення показника у вибірці, max – максимальне значення показника у 

вибірці; Х ̅– середнє значення показника, 𝛿х – стандартне відхилення, ∆х – середня квадратична похибка 

при рівні значимості 0,05. 

 

Встановлено, що в ІІ групі загальна кількість 

клітин знизилась на 90,5% (p<0,05) в порівнянні з 

контрольною групою. Показник недиференційова-

них бластів знизився на 63,6% (p<0,05). Що свід-

чить про токсичність використовуваної дози Ди-

клофенаку натрію.  

Після проведення імуномагнітної сепарації 

встановлено чисті групи клітин та подальший їх пі-

драхунок показав збільшення молодих груп клітин 

та зниження більш зрілих форм. За рахунок поси-

лення імунної системи під дією Диклофенаку на-

трію реалізується протизапальна дія діючої речо-

вини. Зменшення кількості зрілих форм клітин гра-

нулоцитарного ряду відбувається за рахунок приг-

нічення колонієстимулюючого фактора та ІЛ-3 зме-

ншується кількість більш зрілих форм клітин. 

Спостерігалось зниження мітозу мієлоїдних 

клітин, які є безпосередніми попередниками моно-

цитів та нейтрофілів. На фоні використання діючої 

речовини знизився показник індексу дозрівання 

нейтрофілів за рахунок блокування специфічних 

факторів диференціювання клітин, за рахунок зрі-

лих форм (табл. 3). 

Таблиця 3 

Порівняльні показники загальної кількості клітин гранулоцитарного ряду клітин кісткового мозку лабо-

раторних мишей І та ІІІ груп під дією Диклофенаку натрію впродовж 96 годин. 

Показник І група (n=16) ІІІ група (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 
Мієлобласти (%) 3,4 0,1 0,06 2 0,1 0,07 

Мієлокаріоцити (%) 16 0,4 0,2 20,5 0,6 0,4 

Мітоз мієлоїдних клітин (%) 0,12 0 0,01 0,21 0 0,01 

Індекс дозрівання нейтрофілів (%) 0,81 0 0,01 1,12 0 0,02 

Примітка: min – мінімальне значення показника у вибірці, max – максимальне значення показника у 

вибірці; Х ̅– середнє значення показника, 𝛿х – стандартне відхилення, ∆х – середня квадратична похибка 

при рівні значимості 0,05. 

 

Спостерігалось збільшення кількісного показ-

ника мієлобластів на 70% (p<0,05). Спостерігалось 

зниження більш зрілих форм клітин, зокрема мієло-

каріоцитів на 30% (p<0,05) та показника мітозу мі-

єлоїдних клітин 42,9% (p<0,05), що в подальшому 

призвело до зниження кількісних показників нейт-

рофілів. Показник індексу дозрівання нейтрофілів 

на 27,7% (p<0,05), за рахунок зрілих форм та свід-

чить про розвиток інтоксикації.  

При аналізі клітин ІІ групи встановлено змен-

шення всіх показників досліджуваних клітин під 

дією Диклофенаку натрію в якості діючої речовини. 

Відбулось блокування гранулоцитарно-макрофага-
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льного колонієстимулюючого фактора, який приз-

водить до утворення мієлобласта з його поперед-

ника мієломонобласта, а також ІЛ-3 та колонієсти-

мулюючого фактора (табл. 4). 

Таблиця 4 

Порівняльні показники загальної кількості клітин гранулоцитарного ряду клітин кісткового мозку лабо-

раторних мишей ІІ та ІІІ груп під дією Диклофенаку натрію впродовж 96 годин. 

Показник ІІ група (n=16) ІІІ група (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 
Мієлобласти (%) 0,8 0,1 0,04 2 0,1 0,07 

Мієлокаріоцити (%) 7,1 0,6 0,3 20,5 0,6 0,4 

Мітоз мієлоїдних клітин (%) 0,11 0 0,01 0,21 0 0,01 

Індекс дозрівання нейтрофілів (%) 0,32 0 0,01 1,12 0 0,02 

Примітка: min – мінімальне значення показника у вибірці, max – максимальне значення показника у 

вибірці; Х ̅– середнє значення показника, 𝛿х – стандартне відхилення, ∆х – середня квадратична похибка 

при рівні значимості 0,05. 

 

Встановлено, що дія Диклофенаку натрію 

спричинила негативний вплив на досліджувані 

групи клітин, що свідчить про інтоксикацію лікар-

ськими препаратами. Зниження показника мієлоб-

ластів на 60% (p<0,05),показник кількості мієлока-

ріоцитів знизився на 65,4% (p<0,05). Кількісний по-

казник мітозу мієлоїдних клітин знизився на 47,7% 

(p<0,05), в результаті чого знизився показник інде-

ксу дозрівання нейтрофілів на 71,5% (p<0,05).  

Більш наглядно тенденції вказаних змін в І, ІІ 

та ІІІ групах тварин представлені на графічних зо-

браженнях (графік 1,2). 

 
Графік 1. Показники загальної кількості клітин кісткового мозку та недиференційованих бластів кіст-

кового мозку мишей після 96 годин використання Диклофенаку натрію протягом 96 годин. 
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Графік 2. Показники клітин гранулоцитарного ряду кісткового мозку мишей після 96 годин викорис-

тання Диклофенаку натрію протягом 96 годин. 

 

З використанням діаграм розмаху можна роз-

місити на осі абсцис три значення дози, що розмі-

щена на рівному віддаленні, завдяки чому можна 

отримати уявлення про тренди змін ефекту, який 

здійснює діюча речовина «Диклофенак натрію» від 

величини використаної дози в діапазоні 0 (ІІІ 

група), 50 (І група), 100 (ІІ група) % (діаграми 1-8). 

Позначення: 

 

  
Діаграма 1. Загальна кількість клітин (СОХ 5). Діаграма 2. Недиференційовані бласти (Му3). 
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Діаграма 3. Мієлобласти (Му4) Діаграма 4. Мієлокаріоцити (Му1) 

  
Діаграма 5. Мітоз мієлоїдних клітин (Му5) Діаграма 6. Індекс дозрівання нейтрофілів (Му9) 

В більшості представлених діаграм відсутнє 

пересікання прямої в вертикальній площині, яка 

проведена через «ящики». Це свідчить про залеж-

ність показників досліджуваних клітин в залежно-

сті від використовуваної дози діючої речовини. За 

типом трендів можливо виділити кілька варіантів 

діаграм в результаті збільшення дози. Нелінійна 

змінна досягає свого максимуму в І групі тварин 

(діаграма 2,3). Майже лінійне зменшення зі зрос-

танням дози діючої речовини «Диклофенаку на-

трію» в І та ІІ групі тварин (діаграма 5). 

Висновки 

За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що в І групі спостерігалось зниження 

загальної кількості клітин на 63,7%, тоді як в ІІ 

групі на 90,9%. За рахунок стимуляції ІЛ-6 в ІІ групі 

збільшився показник недиференційованих бластів 

на 145,5%, в другій групі за рахунок блокування да-

ного фактора кількість клітин зменшилась на 

63,6%. Після проведення імуномагнітної сепарації 

встановлено збільшення молодих груп клітин в І 

групі за рахунок зменшення концентрації ІЛ-3 та 

колонієстимулюючого фактора та пригнічення всіх 

досліджуваних показників в ІІ групі, за рахунок 

зменшення концентрації гранулоцитарно-макрофа-

ального колонієстимулюючого фактора, за рахунок 

якого утворюється мієлобласти з мієломонобластів. 

Показник мієлобластів збільшився І групі на 70%, 

тоді як в ІІ групі знизився на 60%. Знизився показ-

ник мієлокаріоцитів в обох групах, в І на 30%, в ІІ 

на 65,4%. Показник мітозу мієлоїдних клітин зни-

зився на 42,9% в першій групі, тоді як в ІІ на 47,7%, 

за рахунок чого відбулось зменшення індексу до-

зрівання нейтрофілів в І груп на 27,7%, в ІІ групі на 

71,5%. Вказані зміни свідчать про токсичність Ди-

клофенаку натрію в якості діючої речовини з підви-

щенням дози.  
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена поліпшенню безпосередніх і віддалених результатів лікування хворих з перфо-

рацією ободової кишки різної етіології шляхом раціоналізації обсягу хірургічних втручань, заснованому 

на оцінці ступеня тяжкості стану хворого та якості передопераційної підготовки. 

ABSTRACT 

This рaper is dedicated to the improvement of the immediate and distant results of treatment of the patients 

with colon perforations caused by various complications. 

Ключові слова: рак ободової кишки, перфорація, перитоніт, хірургічне лікування, фототерапія. 

Keywords: colon cancer, perforation, peritonitis, surgical treatment, phototherapy. 

 

Постановка проблеми. Серед невідкладних 

станів органів черевної порожнини останнім часом 

збільшилася кількість випадків перфорацій ободо-

вої кишки. Спричинюють перфорації товстої 

кишки дивертикули, чужорідні тіла та пухлини, що 

спричинюють обтурацію її просвіту. Серед пухлин 

перше місце займає рак ободової кишки, захво-

рюваність на який за останні десятиріччя помітно 

зросла. У зв'язку з цим збільшилася і кількість хво-

рих з його ускладненими формами у вигляді гострої 

товстокишкової непрохідності та параколярного 

https://doi.org/10.1556/1646.8.2016.3.3
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.03.003
https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i3.3
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абсцесу. Понад 60 % хворих потрапляє до не-

спеціалізованих хірургічних відділень з приводу 

ускладнень, які вимагають термінового оператив-

ного втручання, як-то гостра непрохідність кишеч-

ника, кровотеча, перфорація пухлини, діастатичні 

перфорації ободової кишки із розвитком пери-

тоніту [2, 5]. Необхідність проведення оператив-

ного втручання впродовж перших годин від мо-

менту госпіталізації хворих й обмежений час для 

ухвалення рішення щодо обрання хірургічної так-

тики призводять до високого рівня діагностичних і 

тактичних помилок, частота яких коливається від 

63,2 до 94,9 % [1, 12, 13]. Відсутність єдиної думки 

серед хірургів у проблемі вибору термінів та обсягу 

оперативних втручань у хворих з перфорацією обо-

дової кишки різної етіології, а також термінів ре-

абілітації хворих з кишковими стомами стали осно-

вою для проведення цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Го-

ловними причинами незадовільних результатів 

лікування перфорації ободової кишки є тяжкість 

стану хворих, обмеженість часу та складність екс-

треної діагностики. Рекомендації часто відзнача-

ються суперечливістю: деякі автори рекомендують 

багатомоментні втручання [16, 17], інші допуска-

ють можливість виконання одномоментних опе-

рацій із створенням міжкишкового анастомозу [7, 

9, 14]. Найбільш раціональним як із загаль-

нохірургічного, так і з онкологічного погляду, є по-

вна ліквідація перитоніту та кишкової непро-

хідності з одночасним радикальним видаленням 

пухлини, що досягається шляхом первинної ре-

зекції ободової кишки разом з пухлиною, спорож-

ненням переповнених петель кишки, їх санацією та 

формуванням колостоми [15, 18]. Показання й про-

типоказання до відновлювальних операцій, про-

грама комплексного дослідження хворих перед 

операцією, обрання терміну їх виконання в літера-

турі освітлені у невеликій кількості досліджень і 

досить суперечливо [15, 18, 19]. 

Мета дослідження полягає в поліпшенні без-

посередніх і віддалених результатів лікування хво-

рих з перфорацією ободової кишки різної етіології 

шляхом раціоналізації обсягу хірургічних втру-

чань, заснованому на оцінці ступеня тяжкості стану 

хворого та якості передопераційної підготовки.  

Матеріали та методи дослідження. В основу 

дослідження покладено аналіз результатів ліку-

вання 124 хворих з перфорацією ободової кишки. 

На першому етапі роботи було проведено аналіз ре-

зультатів лікування 58 хворих у віці від 26 до 80 

років, які потрапили до лікарні в ургентному по-

рядку з виявами перитоніту. З 58 пацієнтів у 41 

(70,6 %) пацієнта причиною перитоніту була пух-

лина ободової кишки з розгерметизованим парако-

лярним абсцесом, а у 17 (29,3 %) пацієнтів — ди-

станційний розрив сліпої кишки на тлі обструкції 

пухлиною лівої половини товстої кишки. На дру-

гому етапі проаналізовано результати реконструк-

тивно-відновлювальних операцій, проведених у 66 

хворих. З них 39 (59 %) хворих були раніше проопе-

ровані в лікарні, а 27 (40,9 %) хворим оперативне 

втручання з виведення колостоми було проведено в 

інших лікувальних закладах. Так само поміж них 

виділені 44 (66,6 %) пацієнти основної групи, яким 

відновлення безперервності кишечника проводили, 

зважаючи на запалення в культі товстого кишеч-

ника із застосуванням удосконаленої нами перед-

операційної підготовки (патент України № 129140) 

[4] з подальшим хірургічним втручанням. До групи 

порівняння увійшли 22 (33,4 %) пацієнта, яким пе-

редопераційну підготовку проводили без 

урахування запальних змін у культі товстої кишки, 

яку готували із застосуванням очисних клізм. Кри-

теріями включення до групи дослідження були вік 

пацієнтів від 26 до 80 років, яким при надходженні 

діагностували перитоніт, причиною якого була пер-

форація товстої кишки; пацієнти з одноствольною 

колостомою, які були прооперовані раніше. Серед 

пацієнтів превалювали особи чоловічої статі — 43 

(74,2 %) особи, жіночої статі — 15 (25,8 %) осіб, од-

нак різниця була невірогідною. У другій групі хво-

рих, яким проводили планові реконструктивні 

втручання, чоловіків було 47 (71,3 %), а жінок — 19 

(28,8 %). Отже, серед хворих, які зазнали хірургіч-

ного втручання з приводу перфорації ободової 

кишки, переважали особи чоловічої статі. У віці до 

60 років було 62,9 % пацієнтів, тобто більшість опе-

рованих хворих були особами працездатного віку, 

що свідчить про соціальну значущість проблеми, 

що вивчається. Аналіз тяжкості стану 58 пацієнтів 

показав, що найважчими були 17 (29,3 %) пацієнтів, 

у яких під час операції було виявлено каловий пе-

ритоніт унаслідок розриву купола сліпої кишки та 

наявність обструкції пухлиною лівої половини обо-

дової кишки. Тяжкість їх стану була обумовлена 

поєднанням ракової інтоксикації, яка довго три-

вала, наявного обтураційного ілеусу та калового пе-

ритоніту. 

Для прогнозування результату гнійного пери-

тоніту використовували перитонеальний індекс 

Манхаймера, за яким виділяють 3 ступені тяжкості 

перитоніту: 

1 ступінь — сума балів 12–29, прогнозована 

летальність 0. 

2 ступінь — сума балів 21–29, прогнозована 

летальність до 29 %. 

3 ступінь — сума балів 30–47, прогнозована 

летальність 100 %. 

Найчастішою локалізацією пухлини, спричи-

неної дистанційним розривом сліпої кишки, була 

локалізація в лівій половині ободової кишки, яка 

склала 47 (81 %) випадків. За ступенем пошире-

ності перитоніт розділили відповідно до кла-

сифікації, запропонованої П. Г. Кондратенко та 

В. І. Русиним [6] і В. І. Лупальцовим та В. М. Лєсо-

вим [8]. Місцевий перитоніт під час операції вияв-

лено у 43,1 % хворих, у 56,9 % пацієнтів був дифуз-

ний та поширений гнійний перитоніт. У 18 (31 %) 

пацієнтів під час операції виявлено параколярний 

абсцес, який у 2 (3,4 %) хворих локалізувався в ілео-

цекальному кутку; у 9 (15,5 %) пацієнтів параколяр-

ний абсцес знаходився в ділянці поперекової обо-

дової кишки; у 3 (5,1 %) пацієнтів параколярний 

гнійник виявлений з пухлиною, яка локалізувалася 

в зоні селезінкового вигину ободової кишки; у 4 
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(6,8 %) пацієнтів гнійник з пухлиною знаходився в 

сигмоподібній кишці. 

Цим пацієнтам була проведена резекція сег-

мента ободової кишки з пухлиною та формуванням 

первинного анастомозу. Одноствольна колостома 

без інтубації кишечника була проведена у 10 

(17,2 %) хворих з пухлиною, яка локалізувалася в 

лівій половині ободової кишки, та наявністю 

дифузного перитоніту, спричиненого розгермети-

зацією параколярного абсцесу. Інтубацію кишеч-

ника не проводили, оскільки тонка кишка була роз-

ширена. Виведення одноствольної колостоми з 

інтубацією тонкої кишки проведена у 13 (22,4 %) 

пацієнтів на тлі загального гнійного перитоніту, 

спричиненого перфорацією пухлини ободової 

кишки різної локалізації. 

У 17 (29,3 %) випадках у пацієнтів під час ла-

паротомії виявлено каловий перитоніт через ди-

станційний розрив сліпої кишки. Обсяг оператив-

ного втручання полягав у резекції сегмента товстої 

кишки з пухлиною, одномоментній декомпресії 

кишки, ушиванням дефекту сліпої кишки та виве-

денням колостоми. Другу групу хворих склали 66 

пацієнтів, які потрапили до стаціонару з наявністю 

одноствольної колостоми. Серед них 32 (48,4 %) 

пацієнти виділено в основну групу. У зазначених 

хворих обсяг передопераційної підготовки одно-

часно зі стаціонарними процедурами складався з 

опромінення відвідного сегмента товстої кишки за 

допомогою апарату «Барва ГПУ» (патент України 

№ 129140) [4]. До того ж, при відновленні безпере-

рвності товстої кишки застосовували вдосконалені 

способи формування анастомозів. З 66 пацієнтів 

групу порівняння склали 34 (51,6 %) пацієнти, яким 

підготовку відвідного сегмента товстої кишки про-

водили за допомогою клізм без застосування фото-

терапії. На безпосередні результати хірургічного 

лікування впливали такі складові: складність 

хірургічного втручання, характер і кількість супут-

ніх захворювань у кожного конкретного хворого. 

Супутню патологію діагностували у 49 (84,4 %) 

хворих першої групи та у 52 (78,5 %) хворих другої 

групи. Найчастіше були виявляли захворювання 

серцево-судинної системи (ішемічна хвороба 

серця, гіпертонічна хвороба) як у першій, так і в 

другій групі (50 % і 78,5 % пацієнтів, відповідно). 

Наявність супутніх захворювань, збільшення їх до 

трьох і більше в одного хворого значно підви-

щувала ризик оперативного втручання та вимагала 

проведення ретельної передопераційної підготовки 

та післяопераційного ведення хворих. Ефек-

тивність лікування хворих у першій групі 

оцінювали за наявністю кількості ускладнень в ос-

новній групі та групі порівняння в найближчому 

післяопераційному періоді. Оцінки проводили за 

такими критеріями: нагноєння післяопераційної 

рани, перитоніт, абсцес черевної порожнини, 

ліжко-день, летальність, гнійна пневмонія, пієлоне-

фрит. Дієвість передопераційної підготовки товстої 

кишки при проведенні реконструктивних операцій 

оцінювали за кількістю гнійних ускладнень (пери-

тоніти, нагноєння післяопераційних ран). Рівень 

токсемії визначали на підставі ЛІІ за Я. Я. Кальф-

Каліфом [55] і вмісту ПСММ [3]. Мікробіологічні 

дослідження проводилися за стандартними методи-

ками: визначали видовий склад мікрофлори, чут-

ливість до антибіотиків. Оглядова рентгенографія 

органів черевної порожнини була обов'язковим ме-

тодом обстеження пацієнтів. Усім 58 хворим цієї 

групи було проведено УЗД органів черевної порож-

нини. УЗД створило можливість виявити прямі 

ознаки непрохідності кишечника: ширину просвіту 

тонкої та товстої кишки, товщину стінки тонкої 

кишки, наявність складок Керкрінга, скорочув-

альну здатність стінки тонкої кишки, а також на-

явність вільної рідини у черевній порожнині. Хво-

рих, у який були виявлені віддалені метастази у 

печінці, не включали до групи дослідження. На 

підставі анамнезу захворювання, об'єктивних да-

них, результатів лабораторних та інструментальних 

методів дослідження проводилася передопераційна 

оцінка стану хворого для повноцінної та ефектив-

ної передопераційної підготовки. Фототерапію 

проводили за допомогою універсального апарату 

«Барва ГПУ». Апарат розробили співробітники ла-

бораторії фотобіології та фотомедицини кафедри 

радіофізики Харківського національного універси-

тету ім. В. Н. Каразіна (керівник лабораторії — кан-

дидат фізико-математичних наук А. М. Коробов). В 

основу лікувальної дії апарату покладена здатність 

світла видимого та інфрачервоного спектра покра-

щувати регенераторні процеси, а також протина-

бряковий, протизапальний, бактерицидний ефекти 

цього виду електромагнітного випромінювання. 

При оперативному втручанні у всіх хворих основ-

ної групи та більшості пацієнтів групи порівняння 

використовували сучасне технічне забезпечення 

операцій. У віддаленому післяопераційному 

періоді якість життя хворих вивчали за допомогою 

опитувальника MOS SF-36. Для оцінки ефектив-

ності розроблених методик лікування також вив-

чали рівень якості життя за допомогою спеціалізо-

ваного опитувальника GIQLI (Gastrointestinal 

Quality of Life Index), який складається з 36 питань, 

розділених на п'ять категорій: сприйняття свого 

здоров'я, психічний стан, фізичний стан, соціальне 

та рольове функціонування. 

Нами зроблена спроба створення власної 

шкали інтегральної оцінки ризику неспроможності 

анастомозів у хворих з раком ободової кишки, 

ускладненого перфорацією. Під час аналізу були 

виділені чинники, які визначали при госпіталізації 

хворого (індекс Charlson, індекс маси тіла, рівень 

загального білка, рівень ендогенної інтоксикації, 

індекс ризику операції та анестезії (ASA, у балах)); 

чинники, визначені у процесі оперативного втру-

чання (наявність ознак розлитого перитоніту, трав-

матизація тканин, тривалість операції та інтраопе-

раційна крововтрата, інфікування операційного 

поля); чинники, що визначають перебіг післяопе-

раційного періоду (мікробна агресія та запалення, 

відновлення пасажу шлунково-кишкового тракту 

та внутрішньокишковий тиск, системна ар-

теріальна гіпотензія). 

Оцінку ступеня ризику розвитку неспромож-

ності анастомозу проводили за сьома етапами, та на 
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підставі проведеного статистичного аналізу ми 

виділили головні чинники, що впливають на за-

гоєння анастомозів: 

РНА = 0,009 × Р1 + 0,147 × Р2 + 0,051 × Р3 – 0,003 

× Р4 – 0,015 × Р5 – 0,003 × Р6 + 0,112 × Р7, 
де Р1 — індекс Charlson; Р2 — стенозування 

просвіту кишки (за класифікацією Е. Г. Топузова), 

локалізація пухлини; Р3 — кількість супутніх захво-

рювань; Р4 — рівень гемоглобіну;Р5 — індекс маси 

тіла; Р6 — загальний білок; Р7 — ступінь ЕІ. 

Унаслідок проведеного ретроспективного 

аналізу історій хвороби пацієнтів, які зазнали опе-

рації з приводу ускладненого раку ободової кишки, 

ми виділили основні критерії, які впливають на ре-

зультат лікування. Для визначення ступеня ризику 

проведення одноетапних операцій при ускладне-

ному раку ми розробили індекс ризику розвитку 

неспроможності анастомозу. За таких умов кож-

ному обраному критерію були присвоєні три ранги. 

За даними проведеного аналізу ми визначили опти-

мальну суму балів — 15 ± 2,5. Хворим, сума балів 

яких склала менше ніж 18, на нашу думку, можливо 

виконати одноетапну операцію. Хірургічна тактика 

у цих хворих відрізнялася в залежності від пошире-

ності перитоніту: місцевого, дифузного або розли-

того. Різновидом місцевого перитоніту є парапух-

линні абсцеси, які під час лапаротомії діагносту-

вали у 18 (31 %) хворих з наявністю місцевого 

серозного випоту. У 23 (39,6 %) хворих перфорація 

пухлини супроводжувалася розвитком дифузного 

та розлитого перитоніту. 

Обсяг оперативних втручань залежав від мож-

ливості радикального видалення пухлини, пошире-

ності та виду (серозний, гнійний, каловий) пери-

тоніту. У 18 (43,9 %) пацієнтів виявлено перфо-

рацію пухлини з формуванням параколічного 

абсцесу та наявність місцевого серозного пери-

тоніту. Індекс Манхаймера, який дає змогу прогно-

зувати результат перитоніту, склав у них 19 балів з 

прогнозованою летальністю 0. Ризик неспромож-

ності при формуванні первинного анастомозу за ро-

зробленою нами шкалою склав 14 балів, тому 11 

(26,8 %) хворим була проведена радикальна 

правобічна гемікоектомія з формуванням ілео-

трансверзоанастомозу по типу «кінець-у-бік». 

Лівосторонню геміколектомію з формуванням ана-

стомозу «кінець-у-кінець» виконали 2 (4,8 %) 

пацієнтам. 5 (12,1 %) хворим провели резекцію сиг-

моподібної кишки з формуванням первинного ана-

стомозу. 41 (70,6 %) пацієнту з наявністю розлитого 

та дифузного гнійного перитоніту, джерелом якого 

стала перфорація пухлини ободової кишки, вико-

нали обструктивні резекції. У цій групі хворих ін-

декс Манхеймера склав від 19 до 30 балів, що про-

гнозувало високий ризик летальності. Згідно з ро-

зробленою нами шкалою прогнозованого ризику 

розвитку неспроможності первинного анастомозу 

кількість балів склала 19–20, що свідчить про висо-

кий ризик розвитку неспроможності анастомозу. У 

зв'язку з цим у 9 (21,9 %) хворих проведена об-

структивна резекція попереково-ободової кишки, у 

7 (17 %) пацієнтів — обструктивна лівобічна 

геміколектомія, у 7 (17 %) пацієнтів — обструк-

тивна резекція сигмоподібної кишки. При 

правобічній локалізації пухлинного процесу вико-

нували правобічну геміколектомію. У 5 (12,1 %) 

хворих з параколярним абсцесом та локалізацією 

пухлини в сигмоподібній кишці виконували одно-

моментну резекцію сигмоподібної кишки з пухли-

ною та формування первинного анастомозу також 

апаратним методом без проведення інвагінації. 

Анастомоз у 2 (4,8 %) хворих сформували «кінець-

у-кінець», 3 (7,1 %) хворим — за типом «кінець-у-

бік». Одномоментна лівобічна геміколектомія про-

ведена 2 (4,9 %) пацієнтам з формуванням апарат-

ного анастомозу «кінець-у-кінець». Пацієнтам з ви-

соким ризиком летальних випадків за індексом 

Манхаймера та високим ризиком розвитку неспро-

можності первинного анастомозу за розробленою 

шкалою виконували обструктивні резекції кишки. 

У 11 (21,9%) пацієнтів з локалізацією пухлини в по-

переково-ободочній кишці проведена резекція сег-

мента кишки з пухлиною та формуванням відстро-

ченого міжкишкового анастомозу. У хворих 16 

(27,5 %) з розлитим гнійним перитонітом, спричи-

неним перфорацією пухлини, розташованої у се-

лезінковому кутку або низхідному відділі ободової 

кишки, індекс тяжкості перебігу перитоніту за 

Манхаймером склав понад 29 балів, і ризик ро-

звитку неспроможності анастомозу за розробленою 

шкалою становив 19 балів. Після видалення 

гнійного вмісту з черевної порожнини цим 

пацієнтам виконали лівобічну геміколектомію з 

ушиванням дистального відділу ободової кишки та 

виведенням одноствольної колостоми. Потім вико-

нували санацію черевної порожнини розчином Де-

касану. Оперативне втручання у 13 (22,4 %) 

пацієнтів з локалізацією пухлини в сигмоподібній 

кишці було проведено таким чином: після лапаро-

томії видаляли гнійний ексудат, потім проводили 

резекцію сигмоподібної кишки з пухлиною, уши-

вання дистального відрізка та виведення кінцевої 

колостоми. Отже, можливість оцінювати тяжкість 

перебігу перитоніту за індексом Манхаймера та 

прогнозувати ризик розвитку неспроможності ана-

стомозу у хворих з перфорацією пухлини ободової 

кишки дало змогу виконати у 18 (43,9 %) хворих 

первинний анастомоз, а у 23 (56 %) хворих — об-

структивні резекції. Діастатичні перфорації ободо-

вої кишки у досліджуваних хворих виникали на тлі 

повної обтурації просвіту кишки пухлиною. Перфо-

рація розвивалася на значній відстані проксималь-

ніше пухлини внаслідок тривалого розтягування 

кишкової стінки. У всіх 17 (29,3 %) хворих діагно-

стували поширені форми перитоніту. Ця категорія 

хворих відзначалася найтяжчим клінічним пе-

ребігом. Розрізняють два види перфорації ободової 

кишки при раку: перфорацію злоякісної пухлини та 

перфорацію кишки, яка виникла проксимальніше 

відділів товстої кишки на висоті гострої товстокиш-

кової непрохідності кишечника. Тактика хірургіч-

ного лікування при цих ускладненнях різниться, 

тому вважаємо за доцільне розглядати ці стани 

окремо. Тяжкість їх стану була обумовлена поєдна-
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нням онкологічного процесу, тривалої товстокиш-

кової непрохідності з приєднанням поширеного ка-

лового перитоніту. Тяжкість перебігу перитоніту за 

індексом Манхаймера в усіх 17 (29,3 %) пацієнтів 

складала 31–34 бали, що було ознакою прогнозова-

ної 100 % летальності. Ефективність проведення 

оперативного втручання та комплексу медикамен-

тозної терапії визначали шляхом моніторингу ди-

наміки гематологічних показників, які найточніше 

відбивають рівень ЕІ: ЛІІ та рівень ПСММ у сиро-

ватці крові. Отримані дані динаміки показників ЛІІ 

та ПСММ свідчать про розвиток високого рівня ЕІ 

у хворих з наявністю гнійного та калового пери-

тоніту на тлі пухлини ободової кишки. Розробка 

адекватного обсягу оперативного втручання з сана-

цією черевної порожнини на тлі медикаментозної 

терапії створюють можливість більш швидкої нор-

малізації ЛІІ та рівня ПСММ у ранньому післяопе-

раційному періоді. Нормалізація цих показників у 

хворих з гнійним перитонітом відбувалася швидше, 

ніж у хворих з каловим перитонітом при дистанцій-

них розривах ободової кишки. 

Результати проведеного дослідження пока-

зали, що така ургентна патологія як перитоніт може 

бути наслідком ускладнень пухлин ободової 

кишки, які розвиваються за двома напрямками. У 

70,6 % хворих виникла перфорація самої пухлини з 

утворенням параколярних абсцесів і гнійного пери-

тоніту різного ступеня поширеності. Найтяжчу 

групу склали 17 (29,3 %) пацієнтів, у яких обтурація 

просвіту ободової кишки призвела до розвитку гос-

трої товстокишкової непрохідності, а потім до ди-

станційного розриву ободової кишки та фор-

мування калового перитоніту. Вибір обсягу опера-

тивного втручання слід визначати за індексом 

Манхаймера, який відбиває тяжкість перебігу пери-

тоніту з прогнозованою летальністю. При завер-

шенні оперативного лікування таких хворих необ-

хідно орієнтуватися на розроблену шкалу, яка 

відбиває ризики розвитку неспроможності можли-

вого первинного анастомозу. Усе наведене дає 

змогу сформувати в окремих випадках у хворих з 

гнійним перитонітом на тлі перфорації пухлини 

ободової кишки первинний анастомоз. 58 хворих, 

які потрапили до стаціонару в ургентному порядку 

з вираженою клінікою перитоніту, відзначалися 

різним за ступенем тяжкості станом, за яким про-

гнозували перебіг гострого перитоніту. Аналіз ре-

зультатів лікування 41 (70,6 %) пацієнта з гнійним 

перитонітом, який стався внаслідок перфорації са-

мої пухлини, показав, що всі види ускладнень мали 

місцевий та системний характер. Місцеві усклад-

нення містили у своєму складі нагноєння лапаро-

томних ран, які виникли у 4 (9,7 %) хворих. Ліку-

вання нагноєння ран здійснювали шляхом раннього 

зняттям швів і місцевим застосуванням мазі рано-

стоп, яка відзначається широким спектром ан-

тимікробної дії та вираженою осмотичною актив-

ністю [10]. У всіх хворих рани загоїлися вторинним 

натягом. Також у 4 (9,7 %) пацієнтів виникли пара-

колостомічні абсцеси. Результатом ліквідації пара-

колостомічних гнійних ускладнень стала стриктура 

стоми в 1 (2,4 %) випадку, що вимагало надалі ре-

конструктивної операції. Відходження стоми у че-

ревну порожнину, що виникло у 2 (4,8 %) пацієнтів, 

вимагало проведення повторної операції у раннь-

ому післяопераційному періоді з переміщенням 

стоми. Одним із системних ускладнень був тромбо-

флебіт нижніх кінцівок, який трапився у 3 (7,3 %) 

хворих. Цей вид ускладнень вимагав посилення 

місцевої та загальної антикоагулянтної терапії. На 

четверту добу після операції у 1 (2,4 %) пацієнта ро-

звилася тромбоемболія дрібних гілок легеневої ар-

терії, унаслідок якої розвилася пневмонія, яку ліку-

вали консервативно. Гнійний пієлонефрит у 

післяопераційному періоді виявили у 19 (46,3 %) 

хворих. Післяопераційну пневмонію діагностували 

у 8 (19,5 %) пацієнтів. Її лікування проводили шля-

хом посилення антибактеріальної терапії та фізіоте-

рапевтичних процедур. Отже, місцеві гнійні 

ускладнення у хворих з перфорацією пухлини 

товстої кишки та гнійним перитонітом у ранньому 

післяопераційному періоді виникли у 11 (26,8 %) 

хворих. Системні гнійні ускладнення трапилися у 

31 хворого (75,6 %). Слід зазначити, що в жодному 

випадку в цій групі хворих не спостерігали неспро-

можності первинного анастомозу або формування 

абсцесу черевної порожнини. Наявність місцевих і 

системних гнійних ускладнень стала причиною 

тривалого перебування хворих у стаціонарі. Се-

редній ліжко-день склав 52 ± 3,4 дня. Велика кіль-

кість гнійних ускладнень у зазначеної категорії хво-

рих можна пояснити наявністю тривалої інтоксика-

ції та зниженням імунітету внаслідок ракової 

пухлини та гнійного перитоніту. У 17 (29,3 %) 

пацієнтів, які потрапили до стаціонару з клінічною 

картиною перитоніту, вихідний перитонеальний ін-

декс Манхаймера склав від 32 до 45 балів з прогно-

зованою летальністю 100 %. Стан хворих при гос-

піталізації був тяжким та вкрай тяжким. Під час 

операції у цих пацієнтів виявили ознаки розлитого 

калового перитоніту: розширені петлі тонкої кишки 

були вкриті фібрином з набряклими потовщеними 

стінками та серозною оболонкою темного кольору. 

Попереково-ободова кишка вище місця розташу-

вання пухлини була перерозтягнутою, ціанотичною 

з вадами стінки у ділянці сліпої та ободової кишки, 

з яких кишковий вміст потрапляв до черевної по-

рожнини. Хворим провели санацію черевної по-

рожнини, резекцію сегмента кишки, ураженої пух-

линою, відмивання просвіту тонкої та товстої 

кишки через введений зонд після ушивання де-

фектів у сліпій кишці. У всіх хворих оперативне 

втручання завершували виведенням одноствольної 

колостоми та дренуванням черевної порожнини за 

Петровим. У ранньому післяопераційному періоді 

практично в усіх (17) хворих відзначали місцеві та 

системні ускладнення. Місцеві гнійні ускладнення 

в цій групі хворих виникли у 9 (52,9 %) пацієнтів. 

Нагноєння рани з флегмоною черевної стінки та по-

дальшою евентерацією, що вимагало проведення 

релапаротомії на 8–9 добу після операції, трапилося 

у 2 (1,7 %) хворих. Під час операції виявлено ознаки 

млявого перебігу перитоніту, хворим провели сана-

цію черевної порожнини розчинами антисептиків, 
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повторно встановили дренажі. Перед ушиванням 

рани провели її хірургічну обробку та розкриття 

флегмони бічної стінки живота. Надалі при ліку-

ванні застосовували антибіотики після визначення 

чутливості мікрофлори до них. Місцеве лікування 

гнійних вогнищ проводили шляхом застосування 

багатокомпонентних мазей на водорозчинній ос-

нові. У 1 (5,8 %) хворого з абсцесом черевної по-

рожнини, який виявили на 6 добу, релапаротомія та 

санація черевної порожнини не мали успіху, що 

призвело до смерті пацієнта. У 4 (23,5 %) пацієнтів 

на 3–5 добу розвилася післяопераційна пневмонія. 

З них 2 (11,75 %) хворих одужали внаслідок поси-

лення антибактеріальної терапії та лікувальної ди-

хальної гімнастики, а 2 (11,75 %) пацієнта померли. 

Аутопсія померлих пацієнтів виявила двобічну аб-

сцедуючу пневмонію. 

Гнійний пієлонефрит трапився у 12 (70,5 %) 

пацієнтів. Цим хворим посилили антибактеріальну 

терапію уросептиками, яка мала позитивний ефект 

у 11 (64,7 %) хворих. Водночас у 1 пацієнта (5,8 %) 

розвився карбункул нирки, тому на 14 добу 

післяопераційного періоду йому провели 

правобічну нефректомію. Хворий помер від про-

гресування серцево-судинної недостатності на тлі 

наявної інтоксикації. 

Отже, практично в усіх хворих групи, почат-

кова тяжкість стану яких була обумовлена поєдна-

нням інтоксикації унаслідок ракової пухлини, три-

валої та наявної кишкової непрохідності з приєдна-

нням калового перитоніту, відзначалися місцеві та 

загальні гнійні ускладнення. Саме гнійні усклад-

нення стали причиною тяжкого стану хворих у 

післяопераційному періоді та призвели до леталь-

них наслідків у частини пацієнтів. 

У цій групі хворих померли 5 пацієнтів з 

післяопераційною летальністю 30 %. Слід зазна-

чити, що прогнозована летальність за індексом 

Манхаймера у цих хворих склала 100 %. 

До групи пацієнтів, яким у лікарні для рекон-

структивного етапу вивели одноствольну коло-

стому, було включено 39 (59 %) осіб, додатково до 

цієї групи увійшли 27 (40,9 %) хворих з одностволь-

ною колостомою, яких раніше оперували в інших 

стаціонарах. Отже, аналіз отриманих результатів 

реконструктивно-відновлювальних операцій був 

проведений у 66 пацієнтів. З них основну групу 

склали 44 (66,6 %) хворих, у яких підготовка до 

оперативних втручань охоплювала зрошення 

відвідного сегмента ободової кишки розчинами ан-

тисептиків з подальшим опроміненням кукси обо-

дової кишки апаратом «Барва-ГПУ». 

До групи порівняння увійшли 22 (33,3 %) хво-

рих, яким для підготовки проводили тренувальні 

очисні клізми у відвідний сегмент ободової кишки. 

Після виконували лапаротомію, вісцероліз, фор-

мування міжкишкових анастомозів проводили апа-

ратним способом. 

Перед проведенням реконструктивно-віднов-

лювальних операцій хворим разом із загаль-

ноклінічними дослідженнями проводили УЗД і КТ 

органів черевної порожнини, а також ендоскопічне 

дослідження відвідного та привідного сегментів 

ободової кишки. До того ж здійснювали огляд 

функціонуючої колостоми для виявлення стенозу 

та параколостомічних гриж. 

Діагностику розпочинали з пальцевого до-

слідження прямої кишки, а також визначення то-

нусу сфінктера. Обов'язковою маніпуляцією було 

пальцеве дослідження штучного ануса для вияв-

лення рецидиву пухлини або ускладнень з боку ко-

лостоми. 

В обов'язковому порядку здійснювали рент-

генівське дослідження як функціонуючого відрізку 

ободової кишки, так і відключеної її частини. До-

слідження функціонуючого відділу було необ-

хідним для виключення наявності метахронної пух-

лини товстої кишки. Визначали анатомічну будову 

привідних відділів для планування об'єму рекон-

структивних операцій. Контрастну речовину вво-

дили у штучний анус за допомогою товстого 

поліхлорвінілового зонду. У процесі рентгенівсь-

кого дослідження відключеної кишки визначали її 

довжину й анатомічну будову, що мало велике зна-

чення для вибору методу відновлювальної операції. 

Рентгенівське дослідження привідних і відвідних 

відділів здійснювали поліпозиційним методом. 

Усім хворим (66) проводили ендоскопічне до-

слідження (ректороманоскопію та колоноскопію). 

У більшості випадків ендоскопічне дослідження 

виконували в динаміці. Під час кожного до-

слідження оцінювали ефективність підготовки 

відключеного відрізка кишки, яку проводили до 

операції. Колоноскопію привідного відділу товстої 

кишки здійснювали для визначення його функціо-

нального стану та виключення органічних пухлин-

них або непухлинних змін. Відключений відрізок 

кишки досліджували для визначення його довжини, 

виключення розвитку пухлини, оцінки стану слизо-

вої оболонки, ступеня вираженості запальних змін, 

а також забору матеріалу для бактеріологічного до-

слідження. Основними критеріями візуальної ендо-

скопічної оцінки стану відключеної кишки були 

ширина просвіту, вираженість складок слизової 

оболонки, стан самої слизової оболонки: наша-

рування фібрину, набряклість, контактна кровото-

чивість. Загальний стан хворих на момент віднов-

лювальної операції відзначався як задовільний. В 

основній групі у 44 (66,6 %) хворих після виклю-

чення патологічних новоутворень у привідних і 

відвідних сегментах ободової кишки підготовку її 

дистальної ділянки проводили після ендоскопіч-

ного дослідження. Брали до уваги характер слизо-

вої, наявність або відсутність фібрину, а також на-

явність виразок. Незалежно від даних ендоскопіч-

ного огляду проводили вивчення складу 

мікрофлори відключеної ділянки ободової кишки 

та визначали її кількісний вміст. У групі порівняння 

22 (33,3 %) хворим після виключення патологічних 

новоутворень у привідних і відвідних відділах обо-

дової кишки призначали тренувальні водні клізми, 

об’єм яких залежав від довжини збереженої 

ділянки ободової кишки. Клізму ставили вранці та 

ввечері впродовж 5–7 днів без подальшого ендо-

скопічного контролю. Встановили, що початково у 

26 (59 %) пацієнтів з 44 хворих основної групи були 
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виражені дисбіотичні порушення, які виявлялися 

зменшенням облігатної мікрофлори з домінуван-

ням у її складі клебсієл, гемолітичних ешерихій та 

ентеробактерій. У 18 (49 %) пацієнтів у відключе-

ному сегменті дисбіотичні зміни були незначними. 

Виявлені мікроорганізми відзначалися широким 

арсеналом чинників патогенності та персистенції, 

які могли спричинити післяопераційні усклад-

нення. Слід зазначити, що описані зміни були 

більше виражені у хворих, яким проводили об-

структивні резекції на тлі явищ розлитого пери-

тоніту. Оцінку активності запального процесу у 

відключеній кишці проводили згідно з кла-

сифікацією Р. А. Хмизова [11]. Мінімальний 

ступінь запалення спостерігався у 12 хворих 

(27,2 %). Помірний ступінь запалення виявлено у 15 

хворих (34 %). Виражений ступінь запалення спо-

стерігали у 17 хворих (38,6 %), яким раніше про-

вели обструктивні резекції ободової кишки. Вияв-

лені зміни у відвідному сегменті ободової кишки 

вимагали спеціальної її підготовки, для чого ми за-

пропонували спосіб передопераційної підготовки 

відвідного сегмента перед проведенням рекон-

структивно-відновлювальних операцій на товстій 

кишці (патент України № 129140) [4]. 

Вибір способу підготовки залежав від ступеня 

запалення у відвідному сегменті товстої кишки. У 

пацієнтів зі слабко та помірно вираженим запален-

ням у відвідному сегменті ободової кишки як анти-

септик використовували розчин декасану. У 

пацієнтів із сильно вираженими запальними яви-

щами використовували розчин мірамістину, який 

відзначається вираженою протимікробною дією 

щодо грамнегативної та грампозитивної мікро-

флори, а також їх асоціацій з грибами [10].  

У цілому етапи підготовки кукси кишечника у 

хворих основної групи поводили за таким алгорит-

мом. 

Перший етап — після механічного очищення 

кукси теплими очисними клізмами проводили зро-

шування кукси розчинами декасану або 

мірамістину залежно від ступеня запалення. Потім 

проводили опромінення кукси товстої кишки оп-

тичним випроміненням синього діапазону апара-

том «Барва ГПУ-СИК» упродовж 15 хв, кількість 

сеансів дорівнювала 5. Синій діапазон опромінення 

сприяв зменшенню набряку. 

На другому етапі хворим ставили клізми вже з 

антисептичними розчинами декасану або 

мірамістину. Після очищення проводили подальше 

опромінення апаратом «Барва ГПУ-СИК», але ін-

фрачервоним світлом упродовж 15 хв. Інфрачерво-

ний спектр прискорював регенераторні процеси. 

Після проведення передопераційної підго-

товки протягом 10 діб у деяких досліджуваних 

пацієнтів відзначали мінімальний ступінь запа-

лення в куксі кишки, а у переважної більшості хво-

рих запалення слизової було відсутнім. Проведене 

контрольне бактеріологічне дослідження в ці 

терміни виявило, що розроблена схема підготовки 

відключеної кишки до реконструктивних операцій 

дала змогу усунути дисбіотичні зміни, що виявля-

лося нормалізацією кількісного складу облігатної 

мікрофлори, а також зменшенням кількості 

клебсієл, гемолітичних ешерихій та ентеробак-

терій. 

Успіх реконструктивної операції більшою 

мірою визначається вірно обраним терміном після 

радикального лікування з огляду на ускладнення, 

що виникли в післяопераційному періоді. До того ж 

він залежить від передопераційної підготовки, пра-

вильності вибору того або іншого методу відновлю-

вальної операції, а також від самої техніки прове-

дення хірургічного втручання. 

Слід зазначити, що найчастішими ускладнен-

нями віддаленого післяопераційного періоду з боку 

колостоми були рубцеві звуження та параколосто-

мичні грижі. Наявність зазначених ускладнень 

стали показаннями для проведення симультанних 

оперативних втручань. 

Якість підготовки сегмента відвідної кишки 

суттєво впливала на результати лікування хворих, 

яким проводили реконструктивно-відновлювальні 

операції на товстій кишці. Гнійно-запальні усклад-

нення у цих пацієнтів були переважно місцевого ха-

рактеру у вигляді неспроможності міжкишкових 

анастомозів, нагноєння післяопераційної рани та 

перитоніту. Ускладнення загального характеру, як-

то пневмонія, трапилися у 4 (6 %) пацієнтів, а пієло-

нефрит й ускладнення, пов'язані з порушенням 

згортання крові, були відсутні. Це можна пояснити 

плановим характером оперативного втручання та 

ранньою активацією хворих у післяопераційному 

періоді. 

Якісна підготовка відвідного сегмента ободо-

вої кишки знизила кількість неспроможності швів 

анастомозу з 13,6 % у хворих групи порівняння до 

2,2 % у пацієнтів основної групи (р < 0,05). В ос-

новній групі у післяопераційному періоді не було 

жодного випадку розвитку перитоніту, спричине-

ного неспроможністю анастомозу. Водночас у 1 

хворого (4,5 %) групи порівняння на 5 добу ро-

звився дифузний перитоніт через неспроможність 

анастомозу. Загальна кількість гнійних ускладнень, 

завдяки застосуванню розробленої передопе-

раційної підготовки, у хворих основної групи 

склала 68 %, а у хворих групи порівняння — 40,9 % 

(р < 0,05). Реконструктивні операції, які проводили 

через 12 тиж. після первинної операції, в жодному 

випадку не призвели до летальності, що, на нашу 

думку, пояснювалося застосуванням комплексу пе-

редопераційної підготовки, до складу якої входило 

проведення фототерапії за розробленою нами мето-

дикою. Закриття одноствольних стом, проведено за 

розробленою нами програмою, призвело до виник-

нення часткової неспроможності швів міжкишко-

вих анастомозів у 4 випадках, за таких умов тільки 

в одному випадку знадобилося проведення релапа-

ротомії у хворого з групи порівняння. В основній 

групі хворих часткова неспроможність анастомозу 

трапилася в одного хворого та була ліквідована 

консервативними методами. У групі порівняння, де 

відвідний сегмент готували звичайними клізмами, 

у (4,5 %) виявлено стриктуру анастомозу. З огляду 

на той факт, що в обох групах накладали апаратний 
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шов, виникнення стриктури можна пояснити на-

явністю запалення у зворотному сегменті через не-

якісну підготовку. Запалення у зворотному сег-

менті, яке не усунули, могло спричинити нагноєння 

післяопераційної рани з подальшим формуванням 

вентральних гриж у віддаленому періоді.  

Вивчення якості життя за допомогою 

спеціалізованого опитувальника GIQLI 

(Gastrointestinal Quality of Life Index) у хворих до 

операції показало низький рівень GIQLI в усіх до-

сліджуваних групах. Дослідження якості життя че-

рез 6–12 міс. після реконструктивних операцій про-

вели у 18 (27,3 %) пацієнтів групи порівняння та у 

16 (27,5 %) хворих основної групи. 

При вивченні результатів лікування хворих у 

віддаленому післяопераційному періоді відзначено 

деяке зниження показників як фізичного, так і 

психічного компонентів здоров'я проти загальної 

популяції. З порівняння досліджуваних груп вста-

новлено, що інтегральний показник фізичного та 

психічного компонента здоров'я у пацієнтів основ-

ної групи вище у 1,3 та 1,16 (p < 0,05) рази, 

відповідно, ніж в групі порівняння. Так само 

вірогідно вищими були показники в основній групі 

фізичного, рольового функціонування (р < 0,05). 

Отже, параколярні абсцеси та гнійний пери-

тоніт різного ступеня поширеності виникають у 

70,6 % хворих з перфорацією стінки ободової 

кишки. У 29,3 % випадків перитоніт спричинює ди-

станційний розрив ободової кишки внаслідок пух-

лин, які перекривають просвіт. Оперативні втру-

чання у хворих з перфорацією ободової кишки в 

68,9 % закінчуються виведенням колостоми, що ви-

магає проведення повторних операцій. Багатоета-

пність хірургічних втручань істотно знижує якість 

життя хворих. 

У хворих з перфорацією ободової кишки, пе-

ритонеальний індекс Манхаймера яких складає 12–

21 балів та кількість балів менше ніж 15 за розроб-

леною шкалою, можливе виконання первинного 

анастомозу, який був сформований у 34,1 %. У 

випадках поєднання суми індексу Манхаймера 21–

29 балів і 18 балів за розробленою шкалою показано 

виведення одноствольної колостоми, яку сфор-

мували в 68,9 %. 

Запропоновано спосіб підготовки відключе-

ного сегмента товстої кишки за допомогою апарата 

«Барва-ГПУ» з синім діапазоном опромінення, 

який відзначається протинабряковою дією, а також 

інфрачервоним опроміненням, який сприяє регене-

раторним процесам, із застосуванням клізм з анти-

септиком. Це створило можливість знизити кіль-

кість хворих з післяопераційною неспроможністю 

анастомозів з 18,1 % до 2,2 % (р < 0,04). 

Застосування в клінічній практиці розробленої 

шкали ризику розвитку неспроможності анасто-

мозу та розробленого способу підготовки відклю-

ченого сегмента товстої кишки дало змогу знизити 

кількість гнійних ускладнень у найближчому 

післяопераційному періоді з % по % та поліпшити 

якість життя пацієнтів за інтегральним показником 

фізичного компонента здоров'я в 1,3 раза, психо-

логічного — в 1,16 раза (р < 0,05). 

Висновки. Параколярні абсцеси та гнійний пе-

ритоніт різного ступеня поширеності виникають у 

70,6 % хворих з перфорацією стінки ободової 

кишки. У 29,3 % випадків перитоніт спричинює ди-

станційний розрив ободової кишки внаслідок пух-

лин, які перекривають просвіт. Оперативні втру-

чання у хворих з перфорацією ободової кишки в 

68,9 % закінчуються виведенням колостоми, що ви-

магає проведення повторних операцій. Багатоета-

пність хірургічних втручань істотно знижує якість 

життя хворих. 

У хворих з перфорацією ободової кишки на-

явність 18 балів за розробленою шкалою є протипо-

казанням для формування первинного анастомозу. 

У цих випадках показано виведення одноствольної 

колостоми. За наявності 15 і менше балів за розроб-

леною шкалою можливим є формування анасто-

мозу. 

У хворих з перфорацією ободової кишки, пе-

ритонеальний індекс Манхаймера яких складає 12–

21 балів та кількість балів менше ніж 15 за розроб-

леною шкалою, можливе виконання первинного 

анастомозу, який був сформований у 34,1 %. У 

випадках поєднання суми індексу Манхаймера 21–

29 балів і 18 балів за розробленою шкалою показано 

виведення одноствольної колостоми, яку сфор-

мували в 68,9 %. 

Запропоновано спосіб підготовки відключе-

ного сегмента товстої кишки за допомогою апарата 

«Барва-ГПУ» з синім діапазоном опромінення, 

який відзначається протинабряковою дією, а також 

інфрачервоним опроміненням, який сприяє регене-

раторним процесам, із застосуванням клізм з анти-

септиком. Це створило можливість знизити кіль-

кість хворих з післяопераційною неспроможністю 

анастомозів з 18,1 % до 2,2 % (р < 0,04). 

Застосування в клінічній практиці розробленої 

шкали ризику розвитку неспроможності анасто-

мозу та розробленого способу підготовки відклю-

ченого сегмента товстої кишки дало змогу знизити 

кількість гнійних ускладнень у найближчому 

післяопераційному періоді з 16,4 % до 3,7 % та 

поліпшити якість життя пацієнтів за інтегральним 

показником фізичного компонента здоров'я в 1,3 

раза, психологічного — в 1,16 раза (р < 0,05). 
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PAROXYSMAL CONDITIONS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 
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ABSTRACT 

Multiple sclerosis is a debilitating disease of the central nervous system that is accompanied by myelin loss, 

neurodegeneration, and progressive neurological dysfunction. Current data on the pathomorphological features of 

multiple sclerosis, in particular the formation of ectopic lymphoid follicle-like structures on the meninges with 

meningeal inflammation, pronounced subpial cortical pathology, bring us closer to understanding the problem of 

symptomatic epilepsy in this disease. Such patients often do not respond to standard therapy and thus remain a 

complex group of patients with drug resistance. 

Keywords: multiple sclerosis, ectopic lymphoid follicle-like structures, paroxysmal conditions, symptomatic 

epilepsy. 

 

Introduction. Multiple sclerosis (MS) is a chronic 

autoimmune-mediated and potentially disabling 

disease affecting the central nervous system in young 

people. Despite the current capabilities of patients, 

which are aimed at early diagnosis, timely clinical 

evaluation, prevention of exacerbation and activity of 

the disease, some patients have an increase in disability 

at a young age. 

The clinical manifestations of MS are well known 

to practical neurologists, but the wide variety of 
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neurological symptoms, the absence of pathognomonic 

signs and the possibility of rare, atypical symptoms of 

the disease can cause difficulties in the diagnostic 

process. Such rare and atypical symptoms of MS 

include paroxysmal conditions that require additional 

treatment and impair the quality of life of patients. [1, 

2]  

Epidemiology. Paroxysmal conditions in MS oc-

cur in 6-17% in the form of epileptic and non-epileptic 

syndromes associated with morphological features of 

brain damage. The development of epileptic paroxysms 

is due to the involvement of the cortex and white mat-

ter, in cases where the foci of demyelination are located 

close to the surface of the brain [3]. Non-epileptic par-

oxysms develop due to dysfunction of the axial cylin-

ders of demyelinated nerve fibres. 

Literature data on the incidence of epilepsy in MS 

are contradictory. Thus, Ruth Ann Marrie [4] and co-

authors present the results of an analysis of 32 studies 

from 1935 to 2012, indicating that the prevalence of 

epilepsy ranges from 0.65 to 5.97% in adults after the 

onset of MS. In children after the onset of multiple 

sclerosis, the incidence of epilepsy is 5.98%. 

Other researchers point to a higher incidence of 

epilepsy in MS – up to 7.5-8.6% [5,6]. According to a 

meta-analysis of population-based studies, the 

incidence of convulsive disorders in MS was 3.09% [8]. 

In general, the set of existing data allows us to 

determine a higher risk of epilepsy in MS, which 

exceeds the population by 3-6 times [7, 8]. Interesting 

are the reports of an increase in the incidence of 

epilepsy in recent decades, in particular, the authors 

present the results of studies of the incidence of 

epilepsy in patients with MS in Norway, which 

increased from 2.9% in 1963 to 7.4% in 2003, ie the 

risk of epilepsy increased in the general population four 

times [9]. 

Since the end of the last century in the treatment 

of patients with MS began to use drugs that change the 

course of multiple sclerosis (disease-modifying therapy 

of multiple sclerosis). However, with the advent of 

new, more effective treatments, the management of MS 

patients is becoming increasingly difficult. Along with 

the classic variant of MS, there are rare malignant 

atypical forms of MS: Marburg’s disease (severe acute 

monophasic encephalomyelitis), pseudotumorous form 

of MS, diffuse periaxillary Schilder’s encephalitis, 

which have specific clinical, pathomorphological and 

neurological. 

From the pathomorphological point of view, 

common to these forms is the massive foci of 

demyelination with perifocal oedema. The foci can be 

located supratentorial in the hemispheres of the brain 

with involvement in the pathological process of the 

cortex and subcortical nuclei. Therefore, atypical 

symptoms may occur in the neurological picture of the 

disease: disorders of higher brain functions and 

epileptic seizures [10]. 

Pathogenesis of epilepsy in multiple sclerosis. 

Recent postmortem studies of brain tissue in patients 

with MS have shown massive cortical lesions that 

occupied about 25% of the cerebral cortex, in contrast 

to 5% of subcortical periventricular white matter. 

Similar observations were made in the cerebellum, 

where the lesion of grey matter was more significant to 

white matter. Recently, due to magnetic resonance 

imaging, knowledge about the prevalence of cortical 

lesions in different variants of MS and at different 

stages of the disease has expanded. 

Pathomorphological studies of the meninges of 

patients with MS revealed B-cell aggregates 

resembling lymphoid organs and severe meningeal 

inflammation. This led to the assumption that the 

differentiation and maturation of autopathogenic T and 

B cells may occur in part within the central nervous 

system. In further studies in the model of MS in animals 

with the induction of experimental autoimmune 

encephalomyelitis was able to reproduce the formation 

of such lymphoid follicle-like structures in the central 

nervous system, which provided a new understanding 

of the pathogenesis of MS. These structures are called 

ectopic lymphoid follicle-like structures of tertiary 

lymphoid organs. They have embryonic centres, 

provide a large number of T- and B-lymphocyte 

reactions, local antibody production, affinity 

maturation, somatic hypermutation and class B-cell 

switching, clonal expansion. Such patients often do not 

respond to standard therapy and thus remain a complex 

group of patients with drug resistance. [11]. 

One of the latest classifications of demyelination 

foci in the grey matter of the brain (according to Bӧ L.) 

distinguishes mixed foci that intersect the grey and 

white matter (foci of type I), and foci located in the grey 

matter of the cortex (foci of II-IV types). Type II foci 

include small foci in the cortex, type III foci – larger, 

they originate directly under the meninges and spread 

deep into the grey matter, not reaching the subcortical 

white matter (subpial foci). Type IV foci damage the 

entire thickness of the grey matter of the cortex, from 

the subpial level to the subcortical white matter [12, 13, 

14]. 

Cortical degeneration occurs with damage to 

axons, dendrites and neurons. 

Initially, the consequential links between epilepsy 

and MS are debatable. Epilepsy can be a consequence 

of MS. According to this point of view, the anatomical 

substrate of epilepsy is the area of inflammation, 

oedema, demyelination of the cerebral cortex and the 

surrounding white matter [15]. That is, the focus of 

activity is the focus of demyelination or oedema, and at 

the cellular level may reflect, for example, abnormal 

expression of ion channels, delay or block the action 

potential with hyper synchronization of ion clusters and 

the like. An alternative mechanism may be the 

activation of the latent focus of epileptic activity due to 

metabolic processes and changes in the cerebral 

microenvironment that accompany the chronic 

inflammatory process. For example, the stimulation of 

neurons and their increased excitability due to 

depolarization due to increased cell membrane 

permeability to antibodies, cytokines and other immune 

factors [16]. 

The onset of epileptic seizures is associated with 

damage to the cerebral cortex and the lability of 

cerebral regulatory mechanisms that accompany 

exacerbations in MS. However, paroxysmal episodes 
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can be a manifestation of both acute symptomatic 

seizures associated with immune damage and the 

manifestation of symptomatic epilepsy [17]. 

It is known that the occurrence of acute 

symptomatic seizures has a close temporal and 

neurobiological relationship with acute structural 

damage to the brain and does not correspond to the 

main definition of epilepsy about the unprovoked 

nature of seizures (ILAE Commission on 

Epidemiology; Subcommission on Definitions of 

Acute Symptomatic Seizures, 2010). 

According to the observations of Yu. A. Belova et 

al. [18], more than half of seizures in MS patients are 

associated with exacerbation of the disease, which 

corresponds to the definition of acute symptomatic 

attacks. After treatment of exacerbation of MS, attacks 

may not recur. However, in a significant proportion of 

MS patients who have had seizures, symptomatic 

epilepsy develops as a separate disease and is active 

regardless of the presence of exacerbations of MS. As 

a rule, seizures are accompanied by secondary 

generalization, and in a third of patients episodes of 

serial and status are registered [19]. 

Clinical features of epilepsy in multiple 

sclerosis. 

The monosymptomatic onset of significant MS in 

the form of an epileptic seizure was observed in 2.5 – 

7% of patients, the possible development of seizures 

1.5 – 5 years before the onset of other symptoms [20]. 

Compared with patients without epilepsy, there were no 

differences in gender, type of course, and time from the 

onset of the disease to the transition to a progressive 

form. 

The most common type of seizures are secondary-

generalized, but there are simple and complex focal 

[17, 20]. Some authors note that epileptic seizures most 

often occur in remitting MS as a symptom of 

exacerbation. 

Sokis and colleagues conducted a study that com-

pared the location of foci on MRI with symptoms dur-

ing an attack in 20 patients with active foci in the cortex 

and subcortical areas or focal atrophy of the cerebral 

cortex and found a connection in half of the cases. 

In some studies, a third of seizures occurred due to 

recurrence of MS, sometimes indicating the status of 

focal seizures, usually with a motor component. These 

acute symptomatic seizures resolved in remission and 

did not require long-term treatment. MRI revealed 

signs of active inflammation, which was consistent 

with the localization of seizures or EEG patterns [23]. 

The most common type of seizures is short tonic 

spasms, in 4% of patients with MS they occurred 

several times a day, in clusters, and then stopped 

spontaneously after a few weeks. Other manifestations 

were transient somatosensory phenomena, transient 

ataxia, or aphasia, which are associated with ephaptic 

transmission between demyelinated neurons, which 

usually ceased after administration of low doses of 

membrane-stimulating drugs such as carbamazepine 

[24]. 

A large number of studies indicate frequent 

resistance of epilepsy in MS to treatment and an 

association with an unfavourable prognosis of MS [22]. 

Epileptic seizures are often associated with 

cognitive impairment [27], higher frequency of 

exacerbations, the rapid increase in EDSS, the early 

loss of mobility and death [2, 28].  

Thus, epilepsy is a relatively rare manifestation of 

MS. It can be both an initial symptom and a single 

syndrome at certain stages of the disease, as well as 

complement the clinical symptoms of MS. 
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АНОТАЦІЯ 

Обстежено 72 пацієнта з коморбідним перебігом обструктивного апное сну (ОАС) та гастроезофагеа-

льної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), серед яких 36 хворих отримували антиоксидантну терапію тіотриазо-

ліном 200 мг тричі на добу протягом 3 місяців. Середній вік хворих склав 49,0 (36,0; 59,5) років. У хворих 

після прийому тіотриазоліну виявилось зниження індексу апное-гіпопное в 1,36 рази, індексу обструктив-

ного апное-гіпопное - в 1,69 рази, мінімальної сатурації – в 1,03 рази, індексу десатурації – в 1,92 рази 

(р<0,05). Під впливом тіотриазоліну відмічалось зниження сироваткового рівня нітротирозину в 1,43 рази 

(р<0,05), а рівень 8-оксігуаніну знижувався в 1,30 рази (р<0,05). За даними добового моніторування ЕКГ 

відмічається зниження напруги вегетативної нервової системи (ВНС), зменшення активності як симпати-

чної, так і парасимпатичної ланок ВНС в нічний час. Результати СМАТ показали зростання ступеня ніч-

ного зниження САТ в 1,82 рази (р<0,05) та АТ сер. в 1,34 рази (р<0,05). На тлі прийому тіотриазоліну 

відмічалось зменшення індексу «Міокард» в 1,29 рази (р<0,05). Висновки: У пацієнтів з поєднанням ОАС 

та ГЕРХ на тлі антиоксидантної терапії тіотриазоліном спостерігається зменшення інтенсивності кардіо-

респіраторних порушень, зниження параметрів оксидативного стресу (нітротирозин, 8-оксігуанін). 

ABSTRACT 

72 patients with OSA and GERD comorbid course were examined at the Educational and Scientific Medical 

Center of ZSMU “University Clinic”, among whom 36 patients received antioxidant therapy with thiotriazoline 

200 mg three times a day for 3 months. The mean age of the patients was 49.0 (36.0; 59.5) years. Patients showed 

a decrease in the apnea-hypopnoe index in 1.36 times, the obstructive apnea-hypopnoe index – in 1.69 times, 

minimal saturation – in 1.03 times, desaturation index – in 1.92 times (p<0.05) after receiving thiotriazoline. Under 

the influence of thiotriazoline, there was a decrease in serum nitrotyrosine level in 1.43 times (p<0.05), and the 

level of 8-hydroxyguanine decreased in 1.30 times (p<0.05). According to daily ECG monitoring, there is a 

decrease in autonomic nervous system voltage, a decrease in activity of both sympathetic and parasympathetic 

nervous system units in the night-time. The daily blood pressure monitoring results showed an increase in the 

nocturnal reduction rate of systolic blood pressure (BP) by 1.82 times (p<0.05) and middle BP by 1.34 times 

(p<0.05). On the background of receiving thiotriazoline, a decrease in the Myocardium index was observed in 1.29 

times (p<0.05). Conclusions: In patients with combination of OAS and GERD on the background of the 

antioxidant therapy with thiotriazoline there is a decrease in the intensity of cardiorespiratory disorders, a decrease 

in the oxidative stress parameters (nitrotyrosine, 8-oxyguanine).  

Ключові слова: обструктивне апное сну, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, кардіореспіраторні 

порушення, нітротирозин, 8-оксігуанін. 

Keywords: obstructive sleep apnea, gastroesophageal reflux disease, cardiorespiratory disabilities, 

nitrоtyrosine, 8-oxyguanine. 

 

Постановка проблеми. У сучасній медицині 

дослідники і практикуючі лікарі все частіше стика-

ються з співіснування двох і/або більше захворю-

вань у одного пацієнта, які патогенетично взаємо-

пов'язані між собою [1]. Серед різноманітних ко-

морбідних станів звертає на себе увагу поєднаний 

перебіг обструктивного апное сну (ОАС) та гастро-

езофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). За да-

ними літератури, близько 70% пацієнтів з ОАС ма-

ють виразні прояви ГЕРХ [2]. У багатоцентровому 

рандомізованому дослідженні показано, що при 

спільному плині ОАС та ГЕРХ формується синд-

ром «взаємного обтяження» [3], який характеризу-

ється підвищенням внутрішньочеревного тиску, 

зростанням кількості рефлюксів з шлунку в страво-

хід, збільшенням тривалості епізодів апное та зрос-

танням ступеня тяжкості ОАС [4]. Існуючі методи 

терапії хворих з коморбідним перебігом ОАС та 

ГЕРХ передбачають, як правило, використання ме-

дикаментозних засобів для лікування рефлюксного 

синдрому та створення постійного позитивного ти-

ску в шляхах дихання для корекції апное сну [5]. 

При цьому не завжди використовуються патогене-

тично обумовлені підходи до лікування патологіч-

них проявів коморбідного перебігу ОАС та ГЕРХ, 

зокрема, корекції оксидативного стресу [6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

За даними літератури, серед патогенетичних чин-

ників, які істотно обтяжують клінічний перебіг ко-

морбідного плину ОАС та ГЕРХ, дослідники виді-

ляють наступні фактори: посилення вегетативного 
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дисбалансу [7; 8], прогресування ендотеліальної 

дисфункції, формування каскаду запальних проце-

сів (підвищення рівня фактору некрозу пухлин α, 

інтерлейкінів (1β, 6, 8), високочутливого С-реакти-

вного протеїну, асиметричного диметіларгініну, 

фактору пригнічення міграції макрофагів) [9; 10].  

В останні роки науковці все більше уваги при-

діляють активації оксидативного стресу у хворих 

на ОАС, ГЕРХ, як чиннику, котрий суттєво впливає 

на клінічний плин коморбідного стану. Так, за да-

ними дослідників, при нічному апное активується 

перекисне окислення ліпідів, зростає рівень мало-

нового альдегіду, супероксіддісмутази [11], знижу-

ється антиоксидантна здатність плазми [11], збіль-

шується величина нітротирозину в дихальному 

конденсаті [12] та сироватці крові [13], зростає кон-

центрації 8-оксігуаніну у сечі [14]. У пацієнтів на 

ГЕРХ також має місце посилення вільно-радикаль-

ного окислення, підвищення в сироватці крові про-

дуктів перекисного окислення ліпідів, збільшення 

нітротирозину в тканинах стравоходу, сироватці 

крові та зростання концентрації 8-оксігуаніну у сечі 

[15]. 

Обґрунтування дослідження. На сьогодні не 

існує єдиного підходу до корекції патологічних 

проявів оксидативного стресу у пацієнтів на синх-

ронний плин ОАС та ГЕРХ. Деякі дослідники реко-

мендують використовувати в комплексному ліку-

ванні α-токоферол [16, 17], карбоцистеїн [18], віта-

мін D [19], коензим Q, альфа-ліпоєву кислоту [20], 

вітамін С [17], мелатонін [21, 22], алопурінол [23]. 

У клінічній практиці в якості антиоксидантного та 

мембрано стабілізуючого засобу широко викорис-

товується тіотриазолін [24]. Механізм дії тіотриазо-

ліну полягає в підвищенні експресії антиоксидант-

них ферментів, зниженні концентрації вільних ра-

дикалів, активації компенсаторного малат-

аспартатного шунта продукції енергії, нормалізації 

роботи циклу Кребса та ініціювання Red/Oxi-зале-

жної експресії факторів транскрипції в умовах іше-

мії [24]. Проте, у доступній нам літературі ми не 

знайшли робіт щодо використання тіотриазоліну 

для зменшення клінічних проявів активності окси-

дативного стресу у хворих з коморбідним перебі-

гом ОАС та ГЕРХ.  

Мета дослідження – оцінити доцільність 

включення тіотриазоліну в комплексне лікування 

хворих з коморбідним перебігом обструктивного 

апное сну та гастроезофагеальної рефлюксної хво-

роби. 

Матеріали і методи. Дослідження проводи-

лось на базі навчально-наукового медичного цен-

тру «Університетська клініка» Запорізького держа-

вного медичного університету. Обстежено 72 паці-

єнта з коморбідним перебігом ОАС та ГЕРХ. 

Середній вік хворих склав 49,0 (36,0; 59,5) років. 

Жінок було 33 жінки (46%), чоловіків - 39 (54%). 

Методом рандомізації пацієнтів було розподілено 

на 2 підгрупи: ІА – 36 пацієнтів, які отримували ба-

зисну терапію (інгібітори протонної помпи, прокі-

нетики, спазмолітики) і ІБ – 36 хворих, які додат-

ково отримували тіотриазолін в дозі 200 мг три рази 

на добу протягом 3 місяців. Підгрупи пацієнтів 

були співставленні за віком, гендерним складом, 

важкістю ОАС та ГЕРХ (р>0,05). 

Критерії включення: підписана пацієнтом 

згода на участь у дослідженні, наявність коморбід-

них ОАС та ГЕРХ. Критерії виключення: гострі або 

загострення хронічних інфекційних процесів, злоя-

кісні утворення, печінкова та ниркова недостат-

ність, хронічні обструктивні захворювання легень, 

ревматичні захворювання, вагітність, хворі, які 

приймають адреноміметичні засоби, β-адренобло-

катори, снодійні препарати, а також відмова паціє-

нта від участі в дослідженні. Для виявлення ОАС 

всім пацієнтам виконувалось з 22.00 до 06.00 насту-

пного дня кардіореспіраторний моніторинг з вико-

ристанням апарату SOMNOсheck micro cardio 

(Weinmann, Німеччина). Наявність ОАС встанов-

лювалась при індексі апное-гіпопное (АНІ) більше 

ніж 5 подій на годину [25]. Оцінювали наступні па-

раметри: індекс обструктивного апное-гіпопное 

(оАНІ), індекс десатурації (ІД), мінімальна сатура-

ція (Sa min). Діагноз ГЕРХ підтверджувався на під-

ставі даних клініко-інструментальних досліджень. 

Езофагогастродуоденоскопію проводили в кабінеті 

ендоскопічних досліджень університетської клі-

ніки (FUJINON EPX-4450HD, Японія). При вияв-

ленні ГЕРХ до дослідження залучались пацієнти зі 

скаргами не менше, ніж 5 років. Важкість ураження 

слизової оболонки стравоходу класифікували згі-

дно Лос-Анджелівської класифікації [26]. Оцінка 

функціонального стану міокарда здійснювалась ме-

тодом дисперсійного картування (ДК) ЕКГ кардіо-

посилювачем «Кардіовізор» ЕКСЦ-02-КАРДи2/4. 

Метод дозволяє визначити метаболічні зміни на до-

клінічному етапі з відтворенням візуального диспе-

рсійного портрету серця. Визначався інтегральний 

показник функціонального стану серця «Міокард», 

який характеризує сумарну величину дисперсійних 

відхилень від норми та змінюється в діапазоні від 

0% до 100% [27]. Всім пацієнтам проводили добове 

моніторування ЕКГ та АТ на апараті «Кардиосенс 

АД» (ХАІ-МЕДІКА, Україна). При аналізі добового 

моніторування ЕКГ оцінювали параметри варіабе-

льності серцевого ритму (ВСР) у нічний період. У 

часовому аналізі ВСР вивчались показники: 

RMSSD – квадратний корінь із середнього значення 

квадратів різниць величин послідовних інтервалів 

R-R; SDNNі - середнє із стандартних відхилень ін-

тервалів N-N за кожні 5 хвилин; pNN50 - відсоток 

кардіоінтервалів, що відрізнялися від сусідніх 

більш ніж на 50 мс, від загальної кількості кардіо-

інтервалів. У частотній (спектральній) ділянці ана-

лізувались: HF – потужність високочастотних коли-

вань спектру, LF – потужність низькочастотних ко-

ливань спектру, LF/HF – коефіцієнт, який 

відображає симпато-парасимпатичний баланс, TP – 

загальна потужність спектру [28]. За результатами 

добового моніторингу АТ оцінювався ступінь ніч-

ного зниження САТ, ДАТ, АТ сер. [28] за форму-

лою:  

(АТ денний - АТ нічний) x100 

АТ денний 

Виразність оксидативного стресу оцінювалася 

за рівнем 8-оксигуаніну (8-ОГ) у сироватці крові 
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(набір реактивів фірми Enzo Life Sciences, Швейца-

рія), а експресія нітрозативного стресу визначалася 

за величиною сироваткової концентрації нітроти-

розину (набір реактивів фірми Hycult Biotech, Ніде-

рланди). Аналіз показників проводився імунофер-

ментним методом на мікропланшетному фотометрі 

Immunochem-2100 (High Technology, США).  

Під час дослідження дотримувалися принци-

пів біоетики: основних положень Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), GCP (1996 р.), Гельсінської деклара-

ції Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-

ципи виконання наукових медичних досліджень за 

участю людини (1964–2000 рр.) та наказу МОЗ Ук-

раїни № 281 від 01.11.2000 р. Усі пацієнти дали ін-

формовану письмову згоду на збір та опрацювання 

інформації. Статистична обробка даних здійснюва-

лась за допомогою програми Statistica 6.1 (StatSoft 

Inc., США). Гіпотезу про нормальність розподілу 

досліджуваних показників перевіряли з викори-

станням критерію Шапіро-Уілка. Враховуючи те, 

що більшість параметрів мала асиметричний 

розподіл, значення представляли у вигляді Me 

(Q25%; Q75%), незалежні групи порівнювали, ви-

користовуючи критерій Манна–Уітні, а порівняння 

залежних груп проводили з використанням тесту 

Вілкоксона. Статистично значущими відмінності 

вважали при р<0,05. 

Результати дослідження. Через три місяці пі-

сля включення тіотриазоліну до комплексної тера-

пії хворих з коморбідним перебігом ОАС і ГЕРХ 

виявлено вірогідне зменшення активності оксида-

тивного стресу (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка сироваткового рівня НТ та 8-ОГ під впливом базисної терапії з додаванням тіотриазоліну в 

хворих з поєднаним перебігом ОАС та ГЕРХ 

Показники підгрупа ІА (n=36) підгрупа ІБ (n=36) 

До ліку-

вання 

Через 3 місяці (бази-

сна терапія) 

До ліку-

вання 

Через 3 місяці (базисна терапія 

+ тіотриазолін) 

НТ, 

в нг/мл 

50,73  

(19,48; 

82,51) 

50,50  

(28,79; 81,50) 

50,33  

(19,39; 

79,76) 

35,26  

(19,17; 62,68)* 

8-ОГ, 

в нг/мл 

1,839  

(1,535; 

2,458) 

1,904  

(1,634; 2,562) 

1,865  

(1,624; 

2,483) 

1,433 (1,089; 2,260)* 

* - вірогідність відмінностей між аналогічними показниками до та після лікування складала p<0,05. 

 

Так, у пацієнтів підгрупи ІБ, порівняно з хво-

рими підгрупи ІА, сироваткова концентрація НТ 

зменшилася в 1,43 рази (р<0,05), а 8-ОГ - у 1,30 рази 

(р<0,05). На тлі зменшення виразності оксидатив-

ного стресу у пацієнтів IБ підгрупи зареєстровано 

зниження індексу АНІ у 1,36 рази, оАНІ – у 1,58 

рази (р<0,05), зменшення ІД у 1,92 рази (р<0,05), 

зростання Sa min у 1,03 рази (р<0,05) (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка показників кардіореспіраторного моніторингу на тлі включення тіотриазоліну в базисну тера-

пію хворих з поєднаним перебігом ОАС та ГЕРХ 

Показники підгрупа ІА (n=36) підгрупа ІБ (n=36) 

До лікування Через 3 місяці (ба-

зисна терапія) 

До лікування Через 3 місяці (базисна 

терапія + тіотриазолін) 

АНІ, 

в подіях за годину 

21,1  

(12,55; 33,10) 

21,2  

(12,6; 31,7) 

21,5  

(13,7; 35,3) 

15,8  

(9,0; 22,3)* 

оАНІ, 

в подіях за годину 

14,65  

(8,5; 21,05) 

13,80  

(9,15; 21,50) 

15,40  

(9,90; 24,70) 

9,1  

(5,7; 14,9)* 

ІД, в ум.од. 8,25  

(2,90; 15,50) 

8,05  

(2,95; 19,05) 

9,90  

(3,80; 24,00) 

5,15  

(2,75; 7,60)* 

Sa min, у % 79,5  

(72,0; 85,5) 

79,5  

(73,0; 83,0) 

80,0  

(75,0; 84,0) 

82,0  

(78,0; 85,0)* 

* - вірогідність відмінностей між аналогічними показниками до та після лікування складала p<0,05. 

 

У групі хворих, які отримували тіотриазолін, 

виявлено також вірогідні зміни у показниках спек-

трального аналізу варіабельності ритму серця: убу-

вання активності симпатичної ланки, що підтвер-

джується зниженням величини ТР у 1,63 рази 

(р<0,05), LF у 1,66 рази (р<0,05) та парасимпатич-

ної – складова HF зменшилась у 1,52 рази (р<0,05) 

(див. табл. 3).  
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Таблиця 3 

Динаміка варіабельності серцевого ритму в нічний період у хворих з поєднаним перебігом ОАС та ГЕРХ 

на тлі базисної терапії з включенням тіотриазоліну 

Показники  підгрупа ІА (n=36) підгрупа ІБ (n=36) 

До  

лікування 

Через 3 місяці (бази-

сна терапія)  

До  

лікування 

Через 3 місяці (базисна тера-

пія + тіотриазолін) 

ТР, 

в мс2 

4919,5 (2469,5; 

8022,0) 

3859,0 (2608,0; 

6128,0) 

4670,0 (2986,5; 

6100,5) 

2871,5  

(2136,0; 4184,5)* 

LF, 

в мс2 

1211,0  

(596,5; 2258,0) 

1113,0 (715,0; 2068,0) 1192,5 

(777,0; 1777,0) 

720,5  

(516,0; 1056,0)* 

HF, 

в мс2 

483,5 (263,0; 

1199,0) 

575,0 (268,0; 1257,0) 512,0 (279,5; 

815,0) 

336,0 (196,0; 561,0)* 

LF/HF, 

в ум. од. 

2,00  

(1,35; 3,55) 

1,80  

(1,40; 2,60) 

2,20  

(1,50; 3,20) 

2,10  

(1,50; 3,40) 

SDNNi, 

в мс 

70,75  

(50,15; 90,35) 

62,70  

(51,90; 79,90) 

69,00  

(55,00; 78,65) 

54,20  

(46,55; 65,10)* 

RMSSD, 

в мс 

39,5  

(27,5; 56,5) 

44,0  

(29,0; 57,0) 

42,0  

(32,0; 51,5) 

31,5  

(23,0; 39,0)* 

pNN50, 

у % 

17,15  

(6,85; 32,25) 

13,40  

(7,60; 29,80) 

15,95  

(10,10; 27,05) 

8,75  

(2,50; 15,20)* 

* - вірогідність відмінностей між аналогічними показниками до та після лікування складала p<0,05. 

 

При цьому співвідношення повільних та висо-

кочастотних хвиль у спектрі риму серця не зазнало 

істотних змін. За результатами аналізу часових по-

казників ВСР симпато-парасимпатична модуляція 

у хворих підгрупи ІБ зменшилась, відносно пацієн-

тів підгрупи IА, у 1,63 рази (р<0,05). На тлі прийому 

тіотриазоліну зареєстровано зниження парасимпа-

тичної активації: величини RMSSD, pNN50 та 

SDNNi знизились відповідно в 1,27, 1,33 та 1,82 

рази (р<0,05).  

Через 3 місяці спостереження убування актив-

ності оксидативного стресу супроводжувалось дос-

товірним збільшенням у пацієнтів підгрупи ІБ сту-

пеня нічного зниження САТ в 1,82 рази (р<0,05), АТ 

сер. – в 1,34 рази (р<0,05) (див. табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка ступеня зниження параметрів артеріального тиску у хворих з коморбідним перебігом ОАС та 

ГЕРХ на тлі базисної терапії з включенням тіотриазоліну 

Ступінь нічного зни-

ження АТ 

ІА підгрупа (n=36) ІБ підгрупа (n=36) 

До ліку-

вання 

Через 3 місяці (бази-

сна терапія) 

До ліку-

вання 

Через 3 місяці (базисна терапія 

+ тіотриазолін) 

САТ, 

у % 

8,45  

(4,50; 15,80) 

8,35  

(2,85; 11,60) 

8,30  

(4,25; 12,85) 

14,45  

(6,00; 18,70)* 

ДАТ, 

у % 

11, 50  

(4,95; 18,95) 

9,65  

(6,15; 16,80) 

10,80  

(6,55; 15,75) 

13,55  

(6,35; 19,60) 

АТ сер., 

у % 

10,55  

(2,00; 14,45) 

8,15  

(2,75; 13,20) 

9,10  

(3,95; 13,75) 

12,20  

(5,15; 17,35)* 

* - вірогідність відмінностей між аналогічними показниками до та після лікування складала p<0,05. 

 

Під впливом тіотриазоліну суттєвих змін за-

знав і функціональний стан кардіоміоцитів. Так, у 

хворих підгрупи ІБ зареєстровано зменшення інде-

ксу «Міокард», порівняно з пацієнтами підгрупи ІА 

в 1,29 рази (р<0,05) (див. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динаміка індексу «Міокард» після 3-х місячного лікування хворих з коморбідним перебігом 

ОАС та ГЕРХ (базисна терапія і тіотриазолін). 

* - вірогідність відмінностей між аналогічними показниками до та після лікування складала p<0,05. 
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На тлі антиоксидантної терапії тіотриазоліном 

у хворих ІБ підгрупи зареєстровано (див. рис. 2) до-

стовірне зменшення скарг на печію (в 1,43 рази, 

р<0,05), відрижку (в 1,73 рази, р<0,05), дисфагію (в 

1,40 рази, р<0,05), кашель (в 1,29 рази, р<0,05), убу-

вання, за даними опитувальника F.S.S.G., інтенсив-

ності симптомів рефлюксу в 1,41 рази (р<0,05) та 

диспепсії – в 1,26 рази (р<0,05). 

 
Рисунок 2. Динаміка клінічних проявів ГЕРХ (у%) у хворих з коморбідним перебігом ОАС та ГЕРХ  

через три місяці спостереження. 

Примітка. * - зменшення частоти клінічної ознаки ГЕРХ є вірогідною (р<0,05). 

 

Таким чином, включення тіотриазоліну до ба-

зової терапії хворих з коморбідним перебігом ОАС 

і ГЕРХ сприяло вірогідному зменшенню проявів 

оксидативного стресу, імовірному зниженню кліні-

чних і інструментальних проявів апное і гастроезо-

фагеального рефлюксу, достовірному зменшенню 

симпатичних та парасимпатичних впливів на серце-

вий ритм, зростанню ступеня нічного зниження ар-

теріального тиску, поліпшенню функціонального 

стану міокарда.  

Обговорення результатів. Аналізуючи дані 

літератури, зазначимо, що на сьогоднішній день ви-

користання антиоксидантних медикаментозних за-

собів при лікуванні хворих з поєднаним перебігом 

ОАС та ГЕРХ перебуває на етапі наукового обґру-

нтування. Позитивний вплив використання лікарсь-

ких препаратів для корекції окислювально-віднов-

лювальних процесів при обструктивному апное та 

ГЕРХ аргументовано в багатьох наукових дослі-

дженнях [10; 16-23]. Проте застосування тіотриазо-

ліну для корекції негативних проявів оксидатив-

ного стресу у даної когорти хворих нами викорис-

тано вперше. Із літературних джерел відомо, що 

одним із основних ефектів тіотриазоліну є його ан-

тиоксидантна дія [24]. Це обумовлено активацією 

антиоксидантних ферментів (супероксіддісмутази, 

каталази, глутатіонпероксидази), більш економ-

ному витрачанню ендогенного антиоксиданту (α-

токоферолу), нормалізацією тіолдисульфідної сис-

теми і підвищенням рівня відновленого глутатіону, 

гальмуванням окислювальної модифікації білків, 

ліпідів, нуклеїнових кислот, зниженням рівня утво-

рення маркерних продуктів цих процесів (нітроти-

розину, 8-гідроксігуаніна, карбонілірованих білків і 

малонового діальдегіду) [24]. За силою антиоксида-

нтної дії тіотриазолін достовірно перевершує в кі-

лька разів такий природний антиоксидант, як α-то-

коферол, а також відомі синтетичні антиоксиданти 

- дібунол (іонол), емоксипін, мексідол, ацетилцис-

теїн [24; 29]. 

Окрім вірогідного зниження інтенсивності ок-

сидативного стресу, на тлі прийому тіотриазоліну 

нами зареєстровано також істотне покращення клі-

нічного перебігу коморбідного плину ОАС і ГЕРХ. 

Зокрема, достовірно зменшилась інтенсивність 

симптомів рефлюксу, диспепсії, знизилась експре-

сія обструктивного апное сну, дія симпатичних та 

парасимпатичних впливів на серцевий ритм, поліп-

шився функціональний стан міокарда.  

Логічно допустити, що одержані клінічні ефе-

кти тіотриазоліну пояснюються не тільки вірогід-

ним зниженням виразності оксидативного стресу, 

але й іншими позитивними клінічними впливами 

тіотриазоліну на організм людини. Так, за даними 

літератури відомо, що тіотриазолін володіє проти-

ішемічним і енерготропним ефектом (підсилює си-

нтез АТФ, нормалізує дихальний ланцюг мітохонд-

рій, підвищує утилізацію глюкози, вільних жирних 

кислот, глікогену в клітинах, обмежує малопродук-

тивний анаеробний гліколіз і запобігає розвитку ла-

ктоацидозу в клітинах) [24; 29; 30], мембраностабі-

лізуючим впливом (зберігає цілісність мембран клі-

тин, захищає фосфоліпіди мембран від перекисного 

окислення, нормалізує трансмембранні процеси) 

[24; 31], протизапальною дією (знижує вміст цирку-

люючих імунних та імуномодулюючих комплексів, 

обмежує викид медіаторів запалення, знижує екс-

пресію прозапального цитокіну IL-1b) [24; 30], ре-

паративними властивостями (стимулює регенера-

цію епітелію, відновлює мікроциркуляторне русло, 

активує білковосинтетичні процеси) [24; 30], антіа-
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поптичними ознаками (гальмує NO-залежні механі-

зми апоптозу, підвищує рівень антіапоптотичного 

білка bcl-2) [24; 30; 31]. 

Визначення можливості багатогранної позити-

вної дії тіотриазоліну на клінічний перебіг коморбі-

дного плину обструктивного апное сну і гастроезо-

фагеальної рефлюксної хвороби потребує прове-

дення подальших досліджень. 

Висновки: 

1. У пацієнтів з коморбідним перебігом об-

структивного апное сну та гастроезофагеальної ре-

флюксної хвороби включення до базового ліку-

вання тіотриазоліну в дозі 600 мг на добу протягом 

3 місяців супроводжувалось зниженням сироватко-

вого рівнів нітротирозіну та 8-оксігуаніну, що свід-

чить про вірогідне убування активності оксидатив-

ного стресу. 

2. На тлі зменшення проявів оксидативного 

стресу у пацієнтів підгрупи ІБ зареєстровано віро-

гідне зниження експресії обструктивного апное сну 

(індекс АНІ зменшився у 1,48 рази, р<0,05), гастро-

езофагеальної рефлюксної хвороби (інтенсивність 

симптомів рефлюксу знизилась на -27,3%, р<0,05, а 

прояви диспепсії - на -33,3%, р<0,05), виявлено імо-

вірне збільшення ступеня нічного зниження систо-

лічного та середнього артеріального тиску відпо-

відно на +5,2% та на +1,8% (р<0,05), убування сим-

патичних та парасимпатичних впливів на серцевий 

ритм, достовірне поліпшення функціонального 

стану міокарда, що підтверджується зменшенням у 

1,29 рази (р<0,05) величини індексу «Міокард». 

Конфлікт інтересів: відсутній. 

Фінансування. Робота виконана в рамках 

НДР кафедри сімейної медицини, терапії, кардіоло-

гії та неврології ФПО Запорізького державного ме-

дичного університету в рамках кафедральної теми 

«Діагностика, лікування та профілактика коморбід-

ної патології внутрішніх органів в умовах промис-

лового регіону» (№ державної реєстрації 

0115U001765). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты исследования теплового аккумулятора фазового перехода в режиме 

предпускового подогрева тракторного дизеля. Приведена принципиальная схема работы теплового акку-

мулятора в режиме разрядки. Для процесса разрядки теплового аккумулятора приведена математическая 

модель, позволяющая производить качественное вычисление значений температуры и времени предпус-

кового подогрева тракторного дизеля. Разработана экспериментальная система предпусковой подготовки 

дизеля, проведены моторные испытания процесса разрядки теплового аккумулятора. Установлены сокра-

щение времени подогрева до рабочей температуры тракторного дизеля и снижение его расхода топлива 

при использовании теплового аккумулятора в режиме предпускового подогрева.  

ABSTRACT 

The article presents the results of the study of the thermal accumulator of the phase transition in the preheating 

mode of the tractor diesel. A schematic diagram of the operation of the heat accumulator in the discharge mode is 

given. For the process of discharging a heat accumulator, a mathematical model is presented that allows for a 

qualitative calculation of the values of temperature and pre-heating time of a tractor diesel engine. An experimental 

diesel engine pre-launch preparation system has been developed, motor tests of the heat accumulator discharge 

process have been carried out. The reduction of the heating time to the working temperature of the tractor diesel 

engine and the reduction of its fuel consumption when using a heat accumulator in the preheating mode are estab-

lished  

Ключевые слова: тракторный дизель, тепловой аккумулятор, предпусковой подогрев, математиче-

ская модель, аккумулятор фазового перехода.  

Keywords: tractor diesel, heat accumulator, preheating, mathematical model, accumulator of phase transi-

tion. 

 

Введение. Для тракторных дизелей наиболее 

неблагоприятными режимами работы является экс-

плуатация при низких температурах окружающей 

среды, из-за затрудненного запуска и повышенного 

расхода топлива [3,18,19,20]. 

Исследования, проведенные в ряде сель-

хозпредприятий Республики Башкортостан Россий-

ской Федерации, показали, что дизели машинно-

тракторных агрегатов эксплуатируются практиче-

ский весь год, при этом большую часть времени и 

при низких температурах. И, как следствие, за сезон 

работы перерасход топлива вырастает до 15…20%. 

Процесс запуска дизеля и длительная подготовка 

техники к нагрузочной работе обуславливает боль-

шой расход топлива, энергии и дополнительных 

средств [1,4,7,16,17]. 

Решение проблемы предпускового подогрева и 

запуска дизельного двигателя реализуется разными 

способами и средствами. За рубежом и в Россий-

ской Федерации выпускаются предпусковые подо-

греватели различных конструкций [2,13,14,15]. 

Классификацию предпусковых подогревателей по 

назначению, по роду и способу подвода теплоноси-

теля приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Классификация предпусковых подогревателей. 

 

Одним из наиболее распространенных спосо-

бов предпусковой подготовки является подогрев 

подогревателями, функционирующими от электри-

ческой сети 220 вольт, которые отличаются просто-

той конструкции и достаточной надежностью, но 

имеют существенные недостатками из-за неавто-

номности, пожароопасности и большого расхода 

электроэнергии. В виду высокой стоимости, слож-

ности монтажа, пожароопасности и расхода топ-

лива автономные подогреватели не нашли распро-

странения на тракторных дизелях отечественного 

производства, [9,10,11,12]. 

Из наиболее эффективных способов предпус-

ковой тепловой подготовки дизельного двигателя 

является подача в систему охлаждения горячего 

теплоносителя. Данный способ эффективен не 

только скоростью подогрева цилиндров и попутно 

системы смазки, но и равномерностью подогрева 

систем и механизмов тракторного дизеля [4,5]. 

Материалы и методы. Система предпусковой 

тепловой подготовки тракторного дизеля, предло-

женная нами, не требует существенных затрат. 

Данная система представляет собой аккумулятор 

фазового перехода, накапливающий тепловую 

энергию самого двигателя во время работы. Тепло-

вой аккумулятор (ТА) длительно может сохранять, 

за счет фазового перехода, накопленную энергию 

при не функционировании техники и использовать 

её перед запуском дизеля [3,6]. На рисунке 2 пред-

ставлена схема функционирования тепловой подго-

товки дизеля.  

Перед пуском двигателя после стоянки си-

стема переходит в режим разрядки ТА (предпуско-

вой подогрев). 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема системы тепловой подготовки дизельного двигателя: 

1 - двигатель, 2- каналы системы охлаждения двигателя, 3 - электрический насос системы охлажде-

ния; 4 – гидрораспределитель, 5 – тепловой аккумулятор. 
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При этом через ТА начинает циркулировать 

ОЖ в систему охлаждения до момента, пока темпе-

ратура на выходе из ТА и на выходе из дизеля не 

выровнятся [4]. 

Для исследования режима предпускового по-

догрева тракторного дизеля была разработана мате-

матическая модель процесса разрядки. Установка 

для экспериментальных исследований была со-

брана на базе двигателя Д-243. 

Результаты исследования. Концептуальная 

модель режима предпускового подогрева трактор-

ного дизеля приведена на рисунке 3.  

Для разработки математической модели вве-

дены были допущения: 

– в начале предпускового подогрева время τ=0, 

вещество фазового перехода находится в состоянии 

жидкости и температура его по всему объему равна 

температуре фазового перехода Тф; 

– удельные теплоемкости материалов, участ-

вующих в процессе теплопередачи, коэффициент 

переноса (коэффициент теплопроводности, тепло-

отдачи, теплопередачи) не зависят от температуры; 

– потери теплоты в окружающую среду от ТА 

не учитываются; 

– по средней температуре деталей Тдв(τ), кон-

тактирующих с ОЖ оценивается тепловое состоя-

ние двигателя. 

В момент включения автономного электрона-

соса 2 (рисунок 3) при температуре окружающей 

среды (Т0) ОЖ циркулирует по контуру: двигатель 

– тепловой аккумулятор, с параметрами Gж=const 

(массовая производительность автономного элек-

тронасоса, кг/с), Тж вх(τ) (температура ОЖ на входе 

в ТА, К) и Тж вых(τ) (температура ОЖ на выходе из 

ТА, К) = var. Часть теплоты ОЖ получает от ТА 4, 

через теплоаккумулирующее вещество 5 с парамет-

рами Gж=const и Т ж вых (τ)=var и передает в двига-

тель 1. При этом ТА 4 разряжается, подогревая ди-

зельный двигатель 1. 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель функционирования предпускового подогрева двигателя в режиме раз-

рядки теплового аккумулятора: 

1 – двигатель; 2 – насос; 3 – электронный блок управления; 4 – тепловой аккумулятор, 5 – теплоаккуму-

лирующее вещество, 6 – соединительные шланги. 

 

Средняя температура ОЖ в полости ТА Тж ср(τ) 

при Т ж вх(τ)=var определяется по формуле: 

Тж ср(𝜏) =
Тж вх(𝜏)+Тж вых(𝜏)

2
 (1) 

При τ>0 тепловая мощность, отдаваемая ОЖ 

qраз(τ), Вт определяется по формуле: 

𝑞раз(𝜏) = 𝜆т
тв ∙

Тф−Тст(𝜏)

𝑧(𝜏)
∙ 𝐹ц (2) 

𝑞раз(𝜏) = 𝜌т
тв ∙ 𝑟𝑟 ∙

𝑑𝑧(𝜏)

𝑑(𝜏)
∙ 𝐹ц (3) 

где 𝜆т
тв-коэффициент теплопроводности веще-

ства фазового перехода в твердой фазе, Вт/(м·К); 

z(τ)-толщина слоя закристаллизовавшегося 

теплоаккумулирующего вещества в момент вре-

мени τ; 

𝜌т
тв-плотность теплоаккумулирующего веще-

ства в твердой фазе, кг/м3. 

У дизельных двигателей сложная форма ру-

башки охлаждения, из-за большого количества раз-

нообразных каналов. Из-за этого поток ОЖ распре-

деляется по полостям рубашки охлаждения нерав-

номерно. В этой связи модель процесса теплооб-

мена целесообразно связать со средним коэффици-

ентом теплоотдачи от ОЖ к стенкам рубашки 

охлаждения αро. Тогда справедливо при τ>0 следу-

ющее уравнение: 

𝑞раз(𝜏) = 𝛼ро ∙ 𝐹ро ∙ (Тж ср(𝜏) − Тдв(𝜏)) (4) 

где Fро- поверхность теплообмена в рубашке 

охлаждения, м2; 

αро- коэффициент теплоотдачи от ОЖ к ру-

башке охлаждения, Вт/(м2·К); 

Тдв- средняя температура двигателя, К. 

Учитывая, что подведенная теплота к дизель-

ному двигателю идёт на изменение его внутренней 

энергии, то при τ>0 тепловая мощность определя-

ется следующим уравнением: 

𝑞раз(𝜏) = 𝐶дв ∙
𝑑Тдв(𝜏)

𝑑𝜏
+ 𝛼дв ∙ 𝐹дв ∙ (Тдв(𝜏) − Т0)(5) 
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где 𝐶дв- теплоемкость металлоконструкций 

двигателя, контактирующих с ОЖ, Дж/К; 

𝛼дв- средний коэффициент теплоотдачи от 

двигателя в окружающую среду, Вт/(м2·К); 

𝐹дв- площадь внешней поверхности двигателя, 

которая охлаждается наружным воздухом, м2. 

𝑞раз(τ)=𝐺ж ·сж·(𝑇ж вых(τ) −𝑇ж вх(τ))  (6) 

где 𝐺ж - массовая производительность авто-

номного электронасоса, кг/с; 

сж- теплоемкость ОЖ, Дж/(кг·К). 

Совокупность уравнений (1...6) является мате-

матической моделью работы режима предпуско-

вого подогрева тракторного дизеля (процесс раз-

рядки ТА). 

Искомыми функциями являются 𝑞раз(𝜏), z(τ), 

𝑇дв(τ), 𝑇ж вх(τ), 𝑇ж вых(τ) и 𝑇ст(τ). Так как неизвестные 

функций равны числу уравнений, можно сказать, 

что данная система замкнута. Для ее решения необ-

ходимо установить начальные и граничные пара-

метры, зависящие от условия исследуемого про-

цесса. Для случая режима предпускового подогрева 

начальные и граничные условия можно сформиро-

вать следующим образом: 

{
 
 

 
 𝑞раз(0) = 0

0 ≤  z(τ) ≤ δТ;  z(0) = 0
𝑇𝑐𝑚(0) ≈ 𝑇ф

𝑇ж вх(0) =  𝑇ж вых(0) =  𝑇дв(0) =  𝑇0

 (7) 

Алгебраическими преобразованиями совокуп-

ность уравнений (1...6) можно получить систему, 

которая состоит из двух дифференциальных урав-

нений: 
𝑑𝑧(𝜏)

𝑑𝜏
 = 

𝐸−𝐷·𝑇дв(𝜏)

𝑁·(𝑊+𝐵·𝑧(𝜏))
;  (8) 

𝑑𝑇дв(𝜏)

𝑑𝜏
 = 

𝐸−𝐷·𝑇дв(𝜏)

𝑍+𝑌·𝑧(𝜏)
−I·𝑇дв(τ)+M (9) 

С целью упрощения уравнений 8 и 9 вводим 

некоторые константы (B, W, D, E, I, M, N, Z, Y), ко-

торые влияют на параметры системы и могут быть 

рассчитаны по следующим уравнениям: 

𝐵 =∝ж· 𝐹ц ·∝зп· 𝐹ро;  (10) 

где Fц- суммарная площадь боковых цилин-

дрических поверхностей одной капсулы, м2; 

Fро- поверхности теплопередачи в полостях ру-

башки охлаждения двигателя, м2; 

αж- коэффициент теплоотдачи от ОЖ к стенкам 

капсул, Вт/(м2·К); 

αзп- коэффициент теплоотдачи от ОЖ к стен-

кам в полостях рубашки охлаждения двигателя, 

Вт/(м2·К). 

𝑊 = (∝ж· 𝐹ц+∝зп· 𝐹зп) · 𝜆𝑇
ТВ · 𝐹ц;  (11) 

где 𝜆т
тв- коэффициент теплопроводности теп-

лоаккумулирующего вещества в твердой фазе, 

Вт/(м·К). 

𝐷 = 𝐵 · 𝜆𝑇
ТВ · 𝐹ц;  (12) 

𝐸 = 𝐷 · 𝑇ф;  (13) 

где Тф- температура фазового перехода, К. 

𝐼 =
∝дв·𝐹дв

Сдв
;  (14) 

где 𝐶дв- общая теплоемкость металлоконструк-

ций двигателя, контактирующих с ОЖ, Дж/К; 

𝛼дв- средний коэффициент теплоотдачи от сте-

нок двигателя в окружающую среду, Вт/(м2·К); 

𝐹дв- площадь поверхности дизеля, охлаждае-

мая наружным воздухом, м2. 

𝑀 = 𝐼 · 𝑇0;  (15) 

где т0- температуре окружающего воздуха. 

𝑁 = 𝜌𝑇
дв · 𝑟𝑇 · 𝐹ц;  (16) 

где 𝜌т
тв- плотность теплоаккумулирующего ве-

щества в твердой фазе, кг/м3; 

rr- удельная теплота фазового перехода. 

𝑍 = 𝑊 · 𝐶дв;  (17) 

𝑌 = 𝐵 · 𝐶дв.  (18) 

Разработанная математическая модель про-

цесса разрядки ТА позволяет, при условии сведе-

ния её к однородной системе уравнений, произво-

дить качественное вычисление в зависимости от ис-

ходных данных (константы B, W, D, E, I, M, N, Z, 

Y), в частности, максимальное значение темпера-

туры и времени подогрева дизельного двигателя в 

процессе разрядки ТА. 

Расчетные зависимости изменения темпера-

туры теплоаккумулирующего вещества и темпера-

туры двигателя от времени разрядки ТА приведены 

на рисунке 4. 

Как видно изменение температуры двигателя в 

процессе разрядки ТА имеет нелинейный характер 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. График температуры теплоаккумулирующего материала и температуры двигателя в ре-

жиме разрядки теплового аккумулятора. 

 

Для дальнейших исследований режима пред-

пускового подогрева тракторного дизеля была раз-

работана экспериментальная установка на базе дви-

гателя Д-243. 

На рисунке 5 показан график режима разрядки 

ТА до момента выравнивания температур. По гра-

фикам температур в ТА и на выходе из ТА (кривые 

4, 5) прослеживается пологое снижение, показыва-

ющее отдачу энергии от теплоаккумулирующего 

вещества. Одновременно с этим наблюдается зер-

кальное увеличение температуры на входе в ТА и в 

термостате двигателя, свидетельствующее о пере-

даче тепловой энергии. 

 
Рисунок 5. Процесс предпускового подогрева тракторного дизеля Д-243. 

1 – Температура на входе в тепловом аккумуляторе, 2 – температура в полости насоса системы охла-

ждения, 3 - температура в термостате, 4 – температура в тепловом аккумуляторе, 

5 – температура на выходе из теплового аккумулятора. 

 

Характер изменения температур на рисунках 4 

и 5 показывает совпадение расчетных и экспери-

ментальных данных в режиме разрядки (предпуско-

вого подогрева) ТА. 

На рисунке 6 изображены зависимости темпе-

ратуры ОЖ от времени прогрева тракторного ди-

зеля с ТА. Увеличение температуры в термостате 

происходит линейно по углу α (кривая 1), а после 

открытия на 16 минуте термостата, происходит 

снижение температуры с последующим плавным 

ростом по углу α’, в этот промежуток времени про-

исходит зарядка ТА. Температура на входе в ТА 

(кривая 3) так же повышается после 16 минуты, в 

этот момент ТА начинает процесс накопления теп-

лоты после того, как откроется термостат. Темпера-

тура в ТА и на выходе из ТА (кривые 4 и 5) плавно 

повышаются, это свидетельствует о накоплении 

энергии теплоаккумулирующим веществом. 
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Рисунок 6. Зависимость температуры ОЖ от времени прогрева тракторного дизеля с ТА. 

1 – температура в термостате, 2 – температура в полости насоса, 3 – температура на входе ТА, 

4 – средняя температура в ТА, 5 – температура на выходе ТА. 

 

Экспериментальными исследованиями была 

получена зависимость расхода топлива после ре-

жима разрядки ТА (рисунок 7). Снижение расхода 

топлива при использовании системы предпусковой 

подготовки дизельного двигателя составил 166 г 

при сокращении времени прогрева дизеля до рабо-

чей температуры на четыре минуты. 

 
Рисунок 7. График расхода топлива при использовании системы предпускового подогрева. 

 

Выводы. Разработанная математическая мо-

дель функционирования ТА в процессе разрядки 

позволяет получить графики изменения темпера-

туры и времени подогрева тракторного дизеля в за-

висимости от температуры теплоаккумулирующего 

вещества. 

Разработанная система предпусковой тепло-

вой подготовки тракторного дизеля обеспечивает 

использование тепловой энергии самого двигателя 

без дополнительных затрат ресурсов. Исследование 

ТА в режиме предпускового подогрева тракторного 

дизеля позволили установить заметное сокращение 

длительности подготовки дизеля к нагрузке и сни-

жение расхода топлива. 

Так, в режиме разрядки происходит интенсив-

ный нагрев стенок цилиндра дизельного двигателя, 

который отражается на сокращении времени про-

грева двигателя на четыре минуты и сокращении 

расхода топлива на 166 грамм, что составляет 18 %. 
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ABSTRACT 

The urgency of the scientific problem of process engineering of newly created divisions of a high-tech com-

pany is justified. Relevant literature sources on engineering and project management are analyzed. The Call-center 

is considered as an example of a newly created division of a high-tech company. Classification of processes subject 

to engineering is carried out. The parameters of the processes to be engineered are described. The scheme of 

process engineering is proposed. A model of process engineering has been developed, which includes determining 

the target value of process parameters. Prospects for further research in the chosen direction are described. 
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Formulation of the problem. 

In the modern information society, the trend that 

drives the economy and industry is the implementation 

of high technology. The greatest dynamics of develop-

ment is observed in companies and organizations 

whose main activity is the development and implemen-

tation of such technologies – in high-tech companies. 

Such companies are usually innovative and quickly in-

novate, develop rapidly. They have, as noted in [1], pro-

gressive innovative thinking. The development of high-

tech companies takes place through the implementation 

of projects, programs and portfolios of development 

projects. One of the typical projects for the develop-

ment of high-tech companies, which is associated with 

the implementation of marketing strategy, is the open-

ing of new divisions, branches, Call centers. At the 

same time, the project of creating a call center is ex-

tremely important, as such a center should provide a 

connection between a high-tech company and its exter-

nal environment - customers and stakeholders. As a re-

sult, many business processes intersect in the Call Cen-

ter. Therefore, the development (or engineering) of 

such processes is an important and urgent practical 

task. At the same time, the practical requirement for the 

competitiveness of high-tech companies is transformed 

into a requirement for the optimality of business pro-

cesses of the Call-center, which, accordingly, is an ur-

gent scientific task. 

Analysis of recent research and publications. 
Modern research on process engineering and reen-

gineering emphasizes their important role in creating an 
effective and efficient management system of a modern 
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organization or enterprise. In particular, their role in the 
decision-making system of the organization's manage-
ment is covered [2], the methodology of business pro-
cess reengineering management is formulated [3]. In 
this case, effective business processes are considered as 
the basis for effective economic development [4]. And 
the efficiency of the business process system of enter-
prises and organizations is achieved through their reen-
gineering, if such processes already exist, or engineer-
ing, if such processes are new and just being created 
[5]. A new promising area for improving management 
processes is their X-engineering [6]. 

On the other hand, either engineering or reengi-
neering of enterprise/organization processes should 
take place through the implementation of the relevant 
project. To do this, approaches, principles and methods 
of project management should be used. The scientific 
world has developed standards for project, programs 
and project portfolios management. One of the best 
known such standards (PMBOK standard) formulates 
models and methods of project management [7]. In the 
relevant ISO [8] standard, knowledge of such models 
and methods is set out in a certification form. A sepa-
rate ISO standard defines the knowledge required for 
project management in the field of information technol-
ogy [9]. Other groups of project management standards 
emphasize the importance of the competence of profes-
sionals [10] and organizations/enterprises in general 
[11] in this area for the successful implementation of 
projects. A separate standard that introduces the con-
cept of value in project management is the P2M stand-
ard of the Japanese Project Management Association 
PMAJ [12, 13]. From this point of view, each business 
process can be considered as one that brings value to 
the company/organization/enterprise. 

Topics on project management of process engi-
neering of the unit, which is created in a high-tech com-
pany, are covered in the articles of the author [14-16]. 
In particular, the approaches to engineering are high-
lighted and the classification of processes to be engi-
neered is given [14], HR subsystem engineering models 
are developed in project teams creating new divisions 
of high-tech companies [15], a system project model 
for creating a new division of high-tech company - 
Call-center [16]. 

Separation of previously unresolved parts of a 
common problem. 

Along with the above, the research that has been 
analyzed does not sufficiently highlight the scientific 
problem of developing models of process engineering 
that will be implemented in the newly created divisions 
of high-tech companies. Thus, in the works on reengi-
neering [2-6] described only general approaches and 
principles, as well as the most commonly used models. 
Project management standards [7-13] provide general 
approaches to project management that are universal 
for any field. Therefore, these scientific works do not 
take into account the specifics of the described project. 
Instead, in the works devoted to the project of creation 
of new divisions of high-tech companies [14-16], mod-
els of engineering of processes of such divisions are not 
formulated. Therefore, the topic of this scientific article 
is relevant. 

The purpose of the article. 
The purpose of this article is to formulate models 

of process engineering that will be implemented in the 
newly created divisions of high-tech companies. 

Statement of the main material. 
High-tech companies are open to innovation, and 

are rapidly developing. For the implementation of in-
novations or as a result of such implementation there is 
a need for its organizational support. Therefore, one of 
the products of the innovation project is a new division 
of a high-tech company. When creating a new unit there 
is a task to describe the processes that will be carried 
out in it. If you apply a scientific approach, the effec-
tiveness of such processes will be much greater. Thus, 
the emerging scientific task is to create engineering 
models that would increase the efficiency of the pro-
cesses of newly created units. As an example of a new 
division being created in a high-tech company, consider 
the Call-сenter. 

According to prior research highlighted four main 
processes Call - the center engineering which should 
take place in the project [14]: 

- business processes;  
- auxiliary processes; 
- IT processes; 
- service processes. 
Examples of business processes Call-сenter is the 

interaction with the customer, processing feedback 
from the client. An example of auxiliary processes - de-
termining the optimality of processes, improving the 
process model. An example of IT processes is software 
updates, digitalization of new functions. An example of 
service processes - logistics, staff motivation. 

To solve the problem of engineering efficient pro-
cesses, it is necessary to determine the set of their pa-
rameters, as well as to determine the target value of 
each parameter based on the results of either mathemat-
ical modeling or appropriate experiments. 

Summarizing the research on possible parameters 
of process description, we offer the following set of pa-
rameters for engineering processes of Call-center of a 
high-tech company (Table 1). 

It should be noted that the first eight parameters 
(process implementation time, process implementation 
cost, etc.) are quantitative, and therefore can be esti-
mated by an automated system based on natural indica-
tors. While the last two parameters (the uniqueness of 
the process and the importance of the process) are qual-
itative. 

Therefore, to determine their value (both current 
and target) it is necessary to involve an expert group. In 
this case, it is necessary to apply the basic principles of 
expert evaluation, including: 

 the group must consist of at least seven ex-
perts; 

 each expert must have a weighting factor of 
his importance in the group (determined by many meth-
ods, including cross-assessment, self-assessment, as-
sessment of experience in a given field, performance of 
test tasks, etc.); 

 experts should not have a direct interest in the 
results of the processes they will evaluate; experts 
should not know each other; 

 extreme assessments of experts on the same is-
sue should be rejected, others - to be processed on the 
basis of a weighted criterion, taking into account the 
weight of each expert; 

 etc. 
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Table 1 

Process parameters for engineering 

№ Process parameter Qualitative/quantitative 
Mark-

ing 
Priority 

1 Process implementation time quantitative T High 

2 The cost of the process quantitative C High 

3 Process profitability (for business processes) quantitative P High 

4 The number of labor resources involved in the process quantitative H Middle 

5 Number of units involved quantitative D Low 

6 Number of process steps quantitative S Low 

7 Number of approvals contained in the process (decision 

points) 

quantitative Q Low 

8 The number of branches of the process quantitative N Middle 

9 The uniqueness of the process qualitative U Middle 

10 The importance of the process qualitative I High 

 

Also offer scheme implementation engineering 

processes that will be implemented in the newly created 

departments of technology companies – for example 

Call-center (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Scheme of process engineering 

 

This scheme provides for five steps, which are car-

ried out cyclically. The first step is identified processes 

Call-center engineering which should be implemented. 

The list of such processes should be formed by the pro-

ject team and approved by the customer. 

In the second step, the business analyst, with the 

support of the project team, must determine the param-

eters of each process from a list approved by the cus-

tomer. 

The third step is to determine the target (norma-

tive) values of each parameter of each process (occurs 

either by the results of modeling using a simulation 

model, or by the results of experiments). Target values 

should be determined with special care, because they 

will determine the further evaluation of both the pro-

cesses themselves and the employees involved in the 

processes (through the relevant KPIs). 

The fourth step should be the direct engineering of 

processes – the development of the architecture of each 

process, taking into account the sequence of steps, em-

ployees and departments involved, branches of the pro-

cess and so on. It is important to take into account the 

interaction of processes on each other – it is important 

to describe in detail the interfaces of each process. 

The fifth step is to test and adjust the processes. 

Again, this step may involve either simulation using a 

simulation model or experimentation. 

The engineering process is usually gradual, so that 

after engineering the first pool of selected processes for 

engineering, the engineering of the second pool of pro-

cesses. Therefore, the engineering cycle is repeated 

again from the first step – before the engineering of all 

processes defined by the customer will be carried out. 

Next, we propose the criteria that will be used to 

determine the effectiveness of business processes that 

will be engineered. 

For the criterion of efficiency we offer the follow-

ing formula: 

1. Identification of 

target processes

2. Determining 

process parameters

3. Formulation of the 

target value of 

parameters

4. Process 

engineering

5. Approbation and 

adjustment of 

processes
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𝐸𝑗 =
𝑃𝑗/𝐶𝑗

𝐻𝑗
≥ 𝐸𝑗

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
, 

where Ej – is the criterion of efficiency of the j-th 

process; 

Pj – profitability of the j-th process; 

Cj – cost of the j-th process; 

Hj – the number of labor resources involved in the 

j-th process; 

𝐸𝑗
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

 – the target value of the efficiency criteria 

of the j-th process; 

In this case, the efficiency of the entire system of 

business processes, the engineering of which takes 

place, can be calculated by the formula: 

𝐸 =∑𝐸𝑗

𝐽

𝑗=1

=∑
𝑃𝑗/𝐶𝑗

𝑁𝑗

𝐽

𝑗=1

≥ 𝐸𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

where E – the criterion of efficiency of business 

processes system of Call-center; 

Etarget – a target criterion of efficiency of business 

processes system of Call-center; 

J – number of business processes of Call-center 

for which providing engineering. 

According to the results of the research, they were 

experimentally implemented in one of the high-tech 

companies of the Czech Republic. The results of the ex-

periments are presented in table. 2. 

Table 2. 

The results of experimental implementation of the process efficiency model 

№ Business process 
Efficiency tar-

get 

The value obtained as a result of the ex-

periment 
Deviation 

The need for correc-

tion 

1. 
Interaction with the 

client 
0,15 0,16 -6,7% – 

2. 
Customer request rout-

ing 
0,11 0,1 +9,1% + 

3. Feedback processing 0,22 0,22 0% – 

 

The following should be noted as a discussion of 

the results of the experiments. Two of the three busi-

ness processes studied showed efficiencies equal to 

(process 3 "Feedback Processing") or higher than target 

efficiencies (Process 1 "Customer Interaction"). There-

fore, these processes do not require correction. How-

ever, process 2 "Customer Request Routing" was 9.1% 

less efficient than required. Therefore, it is necessary to 

re-engineer it (not to be confused with reengineering, 

which should take place several years after the imple-

mentation of the process, when it becomes sustainable 

and stabilizes). Thus, the experiment was successful, 

the results of the experiment can be considered accepta-

ble. The experiment showed that the models of individ-

ual processes require re-engineering. 

Conclusions and offers. 

The development of modern high-tech companies, 

which takes place through the introduction of innova-

tions, requires the creation of new departments and call 

centers. The efficiency of such units can be increased 

through the introduction of scientifically sound models 

and methods. A particularly important area of applica-

tion of such models and methods is the engineering of 

the processes of newly created units. This article for-

mulates models of process engineering that will be im-

plemented in the newly created units (Call-centers) of 

high-tech companies. In particular, the scheme of engi-

neering is proposed, the processes to be engineered are 

classified, the process parameters are selected, the effi-

ciency indicator is proposed. An experimental study of 

the proposed models. Further research in the chosen di-

rection may relate to: identification of a complete 

standard list of Call-сenter processes, creation of a 

model of the complete call center process system and 

simulation modeling of the process system in order to 

optimize the specified parameters. 
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АНОТАЦІЯ 

У попередніх роботах проведено аналіз проектних режимів експлуатації енергоблока № 1 

«Хмельницька АЕС» (нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварійних режимів), 

перелік яких встановлено в технологічному регламенті безпечної експлуатації (ТРБЕ), та визначено пере-

лік режимів, які впливають на опорні елементи (ОЕ) реактора. Крім того, з метою оптимізації кількості 

розрахункових обґрунтувань, визначені основні розрахункові стани для ОЕ, які узагальнюють всі режими 

експлуатації енергоблоку, що впливають на міцність ОЕ. 

https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot(All)_R3.pdf
https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot(All)_R3.pdf
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У даній роботі представлена відповідність визначених у попередніх роботах розрахункових станів 

проектним режимам експлуатації енергоблока та виконано аналіз впливу проектних режимів експлуатації 

на циклічну міцність ОЕ. 

ABSTRACT 

In previous works, the analysis of KhNPP Unit 1 design operational loads (normal operation, abnormal op-

eration and emergency conditions), the list of which is set in Technological regulations for safe operation, has been 

provided and the list of power unit operational loads affecting reactor support components (RSC) has been deter-

mined. In addition, in order to optimize the number of calculation justifications, the main calculation states for 

RSC are determined, which summarize all power unit operational loads affecting RSC. 

This paper presents the affiliation of the calculation states, defined in the previous works, to power unit op-

erational loads and analyzes the impact of power unit operational loads on the RSC cyclic strength analysis. 

Ключові слова: опорні елементи реактора, корпус реактора, продовження строку експлуатації, про-

ектні режими експлуатації енергоблоку. 

Keywords: reactor support components, reactor vessel, lifetime extension, power unit operational loads. 

 

Вступ. Відповідно до положень нормативних 

документів та документів експлуатуючої ор-

ганізації [1,2], одним з критеріїв довгострокової 

експлуатації елементів енергоблока є непереви-

щення допустимого за нормами [3,4] значення 

накопиченої втомної пошкоджуваності на момент 

закінчення продовженого строку експлуатації 

(ПСЕ). Для оцінки зазначеного критерію викону-

ються розрахунки на циклічну міцність. Порядок 

проведення розрахунків на циклічну міцність пред-

ставлений в розділі 5.6 норм [3]. 

Вихідними даними для розрахунків на 

циклічну міцність ОЕ є зусилля та моменти, що ви-

никають на патрубках корпуса реактора (КР) та 

місцях взаємодії ОЕ з КР, від впливу протікання 

проектних режимів експлуатації енергоблока (нор-

мальної експлуатації, порушень нормальної 

експлуатації та аварійних режимів), повний перелік 

яких встановлено в ТРБЕ [7]. 

У роботі [6] представлено результати аналізу 

проектних режимів експлуатації енергоблока 

№ 1 ВП «Хмельницька АЕС» та визначено основні 

стаціонарні розрахункові стани для ОЕ, які опису-

ють характер впливу проектних режимів експлуата-

ції енергоблока на ОЕ (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Основні стаціонарні розрахункові стани для ОЕ 

№ розрахун-

кового 

стану 

Опис розрахункового стану Зусилля, що діють в розрахунковому стані 

0 

Реактор розущільнений, верхній блок 

знятий, активна зона (АЗ) та 

внутрішньо-корпусні пристрої (ВКП) 

вивантажені 

Від маси КР і теплоносія, зусилля від патрубків 

0а 

Реактор розущільнений, верхній блок 

(ВБ) та блок захисних труб (БЗТ) 

зняті, АЗ вивантажена 

Від маси КР, внутрішньокорпусної шахти, ви-

городки і теплоносія, зусилля від патрубків 

1 
Реактор розущільнений та заповне-

ний 

Від маси КР, АЗ, ВКП і теплоносія, зусилля від 

патрубків 

1а Ректор ущільнений 
Вага реактора (КР, ВБ, АЗ, ВКП+теплоносій), 

зусилля від патрубків 

2 
Гідровипробування на щільність 

(17,6 МПа), 130 ºС 

Зусилля від патрубків для режиму гідровипро-

бування на щільність, вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності) 

3 
Гідровипробування на міцність про-

ектне (24,5 МПа), 130 ºС  

Зусилля від патрубків для режиму гідровипро-

бування на міцність (проектне), вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності) 

4 
Гідровипробування на міцність зни-

жене (20,3 МПа), 130 ºС 

Зусилля від патрубків для режиму гідровипро-

бування на міцність (знижене), вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності) 
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5 
Робота реактора на повній потуж-

ності, 320 ºС 

Зусилля від патрубків при роботі на повній по-

тужності, вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності, для оцінки статичної міцності за кри-

терієм (σ)RV) 

6 
Робота реактора на нульовій потуж-

ності, 290 ºС 

Зусилля від патрубків при роботі на нульовій 

потужності, вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності, для оцінки статичної міцності за кри-

терієм (σ)RV) 

7 

 

Двосторонній розрив головного цир-

куляційного трубопроводу (ГЦТ) на 

вході в реактор еквівалентним діамет-

ром 2×850 мм в стані РУ «гарячий 

останов» (LOCA) 

Зусилля на опорні елементи при розриві па-

трубка, вага реактора 

(КР+ВБ+АЗ+ВКП+теплоносій), навантаження 

температурним полем (для оцінки циклічної 

міцності) 

 

У даній роботі представлена відповідність 

визначених у роботі [6] розрахункових станів про-

ектним режимам експлуатації енергоблока та вико-

нано аналіз впливу проектних режимів на циклічну 

міцність ОЕ. 

Узагальнення проектних режимів експлуа-

тації за характером впливу на ОЕ. Перелік про-

ектних режимів навантаження реакторної уста-

новки (РУ), що впливають на циклічну міцність ОЕ, 

а також їх зв'язок з розрахунковими станами наве-

дено в таблиці 2. Для перехідних режимів 

послідовно розглядаються декілька стаціонарних 

розрахункових станів. На відміну від КР, для ОЕ пе-

рехідні режими не приводять до проміжних підви-

щень напружень.  

Таблиця 2 

Відповідність розрахункових станів проектним режимів експлуатації енергоблока 

Позначення Опис проектного режиму 
Відповідність розрахунко-
вих станів проектному ре-

жиму 

1. НОРМАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

0.0 
Реактор розущільнений, верхній блок, паливо та ВКП ви-
вантажені з реактора  

0 

0.0а 
Реактор розущільнений, верхній блок та БЗТ зняті, АЗ ви-
вантажена 

0а 

0.1 Реактор розущільнений, верхній блок знятий з КР, паливо 
та ВКП знаходяться в реакторі 

1 

1.1 Заповнення обладнання робочим середовищем, ущільнення 1а 

1.2 

Роздільне гідровипробування по першому контуру: 
на щільність: 
тиск I к. – 17,6 Мпа 

1а-2-1а 

на міцність: 
тиск I к. – проектний 24,5 МПа / або знижений 20,3 МПа 

1а-3/4-1а 

1.3 
Плановий розігрів РУ з «холодного» стану при значенні 
швидкості розігріву не більше 20 оС/год 

1а-6 

1.4.1 Вивід реактора з гарячого стану на номінальну потужність 6-5 

1.4.2 
Зниження потужності реактора від номінальної до гарячого 
стану 

5-6 

1.6 Помилкове спрацювання аварійного захисту реактора 5-6 

1.13 
Планове розхолоджування до холодного стану при значенні 

швидкості розхолоджування не більше 30 С/год. 
6-1а 

1.14 Спорожнення та розущільнення 1а-1 

2. ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

2.1 
Знеструмлення всіх головних циркуляційних насосів (ГЦН) 
у стані РУ «робота на потужності» 

5-6 

2.2 Закриття стопорних клапанів турбіни 5-6 

2.3 Повне знеструмлення АЕС 5-6 

2.4 Припинення подачі живильної води в парогенератор (ПГ) 5-6 

2.5 
Некероване вилучення групи органів регулювання системи 
управління та захисту (ОР СУЗ) з активної зони 

5-6 

2.6 
Зниження концентрації борної кислоти в теплоносії вна-
слідок порушень в системі борного регулювання 

5-6 



52 Sciences of Europe # 52, (2020) 

Позначення Опис проектного режиму 
Відповідність розрахунко-
вих станів проектному ре-

жиму 

2.7 Режим течії ПГ: розрив трубки теплообміну 5-6-1а 

2.8 
Помилковий вприск у компенсатор тиску (КТ) від штатного 
вузла підживлення з температурою води що вприскується в 

діапазоні значень від 60 С до 70 С 
5-6 

2.9 
Раптовий перехід на підживлення першого контуру з тем-
пературою підживлювальної води в діапазоні значень від 

60 С до 70 С 
5-6 

2.10 Режими аварійного відхилення частоти в мережі 5-6 

2.11 
Режими роботи при порушенні тепловідведення з герметич-
ної оболонки 

5-6 

2.12 

Прискорене розхолодження РУ при значенні швидкості 

60 С/год. при температурі першого контуру в межах від 

номінального значення до 220С 

5-6-1а 

2.13 
Спрацювання системи пришвидшеного попереджувального 
захисту  

5-6 

3. АВАРІЙНІ РЕЖИМИ 

3.1 
Режим малої течі: розрив трубопроводів першого контуру 
Ду менше 100 мм 

5-6-1а 
для 3.1* 6): 6-1а 

3.2 
Режим великої течії: розрив трубопроводів першого кон-
туру Ду більше 100 мм, включаючи Ду 850 мм 

7-1а 

3.3 Не закриття запобіжного клапану КТ 5-6-1а 

3.4 Не закриття запобіжного клапану ПГ 
5-6-1а 

для 3.4* і 3.4** 6): 6-1а 

3.5 
Не закриття клапанів пристрою скидання пари з парогене-
раторів 

5-6-1а 
для 3.5* 6): 5-6-1а 

3.6 Викид ОР СУЗ при розриві чохла приводу 5-6-1а 

3.7 Миттєве заклинювання ГЦН 5-6-1а 

3.8 Розрив паропроводу ПГ 5-6-1а 

3.9 Розрив трубопроводу живильної води ПГ 5-6-1а 

3.10 Розрив колектора паропроводів гострої пари 5-6-1а 

3.11 Відрив кришки колектора ПГ 5-6-1а 

3.12 
Повна втрата живильної води ПГ з реалізацією режиму 
«скидання-підживлення» 

5-6-1а 

 

Оцінка впливу проектних режимів на 

циклічну міцність ОЕ. При виконанні комплексу 

робіт з ПСЕ енергоблока № 1 «Хмельницька АЕС» 

встановлено, що найбільші значення накопиченої 

втомної пошкоджуваності виникають в сильфоні 

розділяючому (СР) у точці, що показана на рисунку 

1.  

  
Рисунок 1. Розміщення точки на сильфоні розділяючому з найбільшим значенням накопиченої втомної 

пошкоджуваності  
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З метою оцінки впливу проектних режимів на 

циклічну міцність ОЕ, в таблиці 3 наведені зна-

чення накопиченої втомної пошкоджуваності СР 

для найбільш навантаженої точки (рисунок 1) для 

кожного режиму окремо. 

Таблиця 3 

Вклад проектних режимів в накопичену втомну пошкоджуваність сильфона розділяючого 

Позначення Опис проектного режиму 

Прогнозна кіль-

кість режимів на 60 

кампаній 

Сумарна пошкод-

жуваність від ре-

жиму 

Вклад, 

% 

1. НОРМАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

0.0 
Реактор розущільнений, верхній блок, 

паливо та ВКП вивантажені з реактора  
– – – 

0.0а 
Реактор розущільнений, верхній блок та 

БЗТ зняті, АЗ вивантажена 
– – – 

0.1 

Реактор розущільнений, верхній блок 

знятий з КР, паливо та ВКП знаходяться 

в реакторі 

– – – 

1.1 
Заповнення обладнання робочим сере-

довищем, ущільнення 
86 – – 

1.2 

Роздільне гідровипробування по пер-

шому контуру: 

на щільність: 

тиск I к. – 17,6 Мпа 

136 0,003298 0,68 

на міцність: 

тиск I к. – проектний 24,5 МПа / або зни-

жений 20,3 МПа 

35 0,009139 1,90 

1.3* 

Плановий розігрів РУ з «холодного» 

стану при значенні швидкості розігріву 

не більше 20 оС/год 

119 0,204763 42,47 

1.4.1 
Вивід реактора з гарячого стану на 

номінальну потужність 

не регламентується 

для даного обладна-

ння 

– – 

1.4.2 
Зниження потужності реактора від 

номінальної до гарячого стану 

не регламентується 

для даного обладна-

ння 

– – 

1.6 
Помилкове спрацювання аварійного за-

хисту реактора 
25 3,24678E-07 0,00 

1.13* 

Планове розхолоджування до холодного 

стану при значенні швидкості розхолод-

жування не більше 30 С/год. 

111 0,190997 39,62 

1.14 Спорожнення та розущільнення 86 1,76461E-09 0,00 

2. ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

2.1 
Знеструмлення всіх ГЦН у стані РУ «ро-

бота на потужності» 

38 

на насос 
1,97404E-06 0,00 

2.2 Закриття стопорних клапанів турбіни 92 1,19482E-06 0,00 

2.3 Повне знеструмлення АЕС 6** 7,79228E-08 0,00 

2.4 
Припинення подачі живильної води в 

ПГ 
15 1,94807E-07 0,00 

2.5 
Некероване вилучення групи ОР СУЗ з 

активної зони 
4** 5,19485E-08 0,00 

2.6 

Зниження концентрації борної кислоти 

в теплоносії внаслідок порушень в си-

стемі борного регулювання 

4** 5,19485E-08 0,00 

2.7* 
Режим течії ПГ: розрив трубки теплооб-

міну 
4** 0,006883 1,43 

2.8 

Помилковий вприск в КТ від штатного 

вузла підживлення з температурою води 

що вприскується в діапазоні значень від 

60 С до 70 С 

4** 5,19485E-08 0,00 
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Позначення Опис проектного режиму 

Прогнозна кіль-

кість режимів на 60 

кампаній 

Сумарна пошкод-

жуваність від ре-

жиму 

Вклад, 

% 

2.9 

Раптовий перехід на підживлення пер-

шого контуру з температурою піджив-

лювальної води в діапазоні значень від 

60 С до 70 С 

7 9,09099E-08 0,00 

2.10 
Режими аварійного відхилення частоти 

в мережі 
25 3,24678E-07 0,00 

2.11 
Режими роботи при порушенні теп-

ловідведення з герметичної оболонки 
4** 5,19485E-08 0,00 

2.12* 

Прискорене розхолодження РУ при зна-

ченні швидкості 60 С/год. при темпера-

турі першого контуру в межах від 

номінального значення до 220С 

7** 0,012045 2,50 

2.13 Спрацювання системи УПЗ 72 9,35074E-07 0,00 

3. АВАРІЙНІ РЕЖИМИ 

3.1* 

Режим малої течії: розрив трубопро-

водів першого контуру Ду менше 100 

мм 

4 0,006883 1,43 

3.2 

Режим великої течії: розрив трубопро-

водів першого контуру Ду більше 100 

мм, включаючи Ду 850 мм 

1** 0,0034 0,71 

3.3* Не закриття запобіжного клапану КТ 2** 0,003441 0,71 

3.4* Не закриття запобіжного клапану ПГ 6 0,010324 2,14 

3.5* 
Не закриття клапанів пристрою ски-

дання пари з парогенераторів 
5 0,008604 1,78 

3.6* 
Викид ОР СУЗ при розриві чохла при-

воду 
2** 0,003441 0,71 

3.7* Миттєве заклинювання ГЦН 2** 0,003441 0,71 

3.8* Розрив паропроводу ПГ 2** 0,003441 0,71 

3.9* 
Розрив трубопроводу живильної води 

ПГ 
2** 0,003441 0,71 

3.10* 
Розрив колектора паропроводів гострої 

пари 
1** 0,001721 0,36 

3.11* Відрив кришки колектора ПГ 1** 0,001721 0,36 

3.12* 

Повна втрата живильної води ПГ з ре-

алізацією режиму «скидання-піджив-

лення» 

1** 0,001721 0,36 

 

LOCA 

(Двохсторонній розрив ГЦТ на вході в 

реактор еквівалентним діаметром 2×850 

мм в стані РУ «гарячий останов») 

1** 0,0034 0,71 

Сумарна пошкоджуваність за 60 кампаній 0,482109 

* – експлуатаційні режими пов’язані з підвищенням / зниженням потужності реактора. Накопичена пош-

коджуваність від одного такого режиму складає 0,001721; 

** – режими які не були зареєстровані за пройдений період експлуатації. Виходячи з вимог методики з 

перепризначення допустимої кількості циклів [4] було виконано прогноз кількості проектних режимів на 

продовжуваний строк (60 кампаній). 

 

Як видно з таблиці 2 найбільші значення нако-

пиченої втомної пошкоджуваності в ОЕ, з точки 

зору одиничного циклу навантаження, спостеріга-

ються від аварійних режимів LOCA (Двохсторон-

ній розрив ГЦТ на вході в реактор еквівалентним 

діаметром 2×850 мм в стані РУ «гарячий останов») 

та «Режим великої течі: розрив трубопроводів пер-

шого контуру Ду більше 100 мм, включаючи 

Ду 850 мм». Це обумовлено тим, що реактивні 

зусилля від розірваного трубопроводу ГЦТ, які пе-

редаються через КР на ОЕ, значно вищі ніж зусилля 

від інших петель ГЦТ. При цьому, враховуючи фак-

тичну кількість зареєстрованих аварійних режимів 

та прогнозну кількість на 60 кампаній, вклад від 

аварійних режимів в сумарну величину накопиче-

ної втомної пошкоджуваності є незначним (11,4%). 

Найбільший вклад в сумарну величину накопиче-

ної втомної пошкоджуваності вносять режими, що 

пов’язані з підвищенням / зниженням потужності 

реактора, зокрема режим 1.3 «Плановий розігрів РУ 

з «холодного» стану при значенні швидкості 

розігріву не більше 20 оС/год» (42,47%) та режим 
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1.13 «Планове розхолоджування до холодного 

стану при значенні швидкості розхолоджування не 

більше 30 С/год» (39,62%). Такий вплив обумовле-

ний значною величиною розрахункової амплітуди 

напружень, що виникає при переході між ста-

ціонарними розрахунковими станами «1а» (наван-

таження тільки від власної ваги) та «6» (наванта-

ження тепловим розширенням при роботі реактора 

на нульовій потужності, власною вагою та тиском 

15,9 МПа). 

Найменший вклад в величину накопиченої 

втомної пошкоджуваності вносять режими при 

яких здійснюється вивід реактора із гарячого стану 

на номінальну потужність і навпаки (значно менше 

1%).  

Висновки 

Характер впливу навантажень на ОЕ дозволяє 

описати вплив усіх проектних режимів експлуатації 

енергоблока 7 розрахунковими станами. Для пере-

хідних режимів послідовно розглядаються декілька 

стаціонарних розрахункових станів. 

Аналіз впливу проектних режимів експлуата-

ції на циклічну міцність ОЕ демонструє, що не зва-

жаючи на значні навантаження від одиничного 

циклу, вклад від аварійних режимів в сумарну ве-

личину накопиченої втомної пошкоджуваності є 

незначним (11,4%). Найбільший вклад в сумарну 

величину накопиченої втомної пошкоджуваності 

вносять режими, що пов’язані з підвищенням / зни-

женням потужності реактора. Найменший вклад в 

величину накопиченої втомної пошкоджуваності 

вносять режими при яких здійснюється вивід реак-

тора із гарячого стану на номінальну потужність і 

навпаки (значно менше 1%). 

 

Література 

1. «План-график выполнения работ по пере-

назначению циклов нагружения оборудования РУ 

энергоблоков ВВЭР-1000 с целью предотвращения 

их исчерпания в проектный и сверхпроектный 

сроки эксплуатации». ГП «НАЭК «Энергоатом», 

2014. 

2. НП 306.099-2004. Загальні вимоги до про-

довження експлуатації енергоблоків АЕС у по-

надпроектний строк за результатами здійснення 

періодичної переоцінки безпеки». 

3. ПНАЭ Г-7-002-86. «Нормы расчета на 

прочность оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» [Введены с изменени-

ями 01.07.1987 г.] / Госатомэнергонадзор СССР. – 

Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 525 с. 

4. МТ-Т.0.03.155-14 «Методика переназначе-

ния допустимого количества циклов нагружения и 

оценки технического состояния по прочности теп-

ломеханического оборудования и трубопроводов 

при циклических нагрузках». ГП «НАЭК «Энерго-

атом», 2014. 

5. Посох В.О. Методичні підходи до оцінки 

циклічної міцності трубопроводів і обладнання 

енергоблоків АЕС за допомогою програмного ком-

плексу APM Structure 3D / В.О. Посох, 

Ю.О. Оборський В.О. Куров // Ядерна енергетика 

та довкілля. – 2016. – № 2 (8). – С. 4–14. 

6. Посох В.О. Методичні підходи до визна-

чення зусиль, що діють на опорні елементи реак-

тора ВВЕР-1000 при проектних режимах експлуа-

тації енергоблоку / В.О. Посох // Ядерна енергетика 

та довкілля. – 2020. – № 1 (16). – С. 3–9. 

7. 1.ГТ.0122.РГ-14. «Технологический регла-

мент безопасной эксплуатации энергоблока № 1 

«Хмельницькая АЕС». 

 

  



56 Sciences of Europe # 52, (2020) 

6-DIMENSIONAL SPACE GEOMETRIC TOOLS APPLICATION IN ENGINEERING PRINCIPLES 

 

Prudence Musoko 

Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia 

 

ABSTRACT 

The 6-dimensional geometric space provides tools and methods that can help eliminate 2 main problems in 

the representation of geometric objects in the machine parts manufacturing industry. The problems are, firstly that 

modern geometry tools cannot operate with non-ideal shapes and configurations of material objects and secondly, 

there aren’t any methods and tools for describing generation circuits geometric objects, from the manufacturing 

lines and the ending of the structure which characterizes the relative location of the surfaces. This article will look 

at the application of the tools and methods for the 6-dimensional space in solving these 2 problems. 

Keywords: Geometric configuration, Dimensional chain analysis, non-ideal geometric objects 

 

Introduction  

Throughout the use of geometry configurations in 

the representation of objects, attention has been given 

to the presentation of ideal geometric parts with little or 

no attention given to non-ideal parts. However, in real 

practical examples in the engineering field, errors are 

unavoidable resulting in non-ideal geometric objects 

[1, 2, 3]. To incorporate these objects, Lelyukhin V.E. 

and Kolesnikova O.V. propose a 6-dimensional space 

model to analyse non-ideal object (real parts) during 

modelling [3, 4]. In their model, they introduce some 

concepts to use when handling engineering problems 

and this article serves to discuss these principles. 

Definition of a 6-dimensional space 

The 6-dimensional space is defined by 3 angular 

vectors and 3 linear vectors. These vectors make up 2 

coordinate systems that are non-coplanar and orthogo-

nal to each other. The angular vector is defined as the 

angular value (angle) between the two linear vectors ly-

ing in one plane with an indication of the start and end 

of rotation. Fig. 1 below shows the 6- dimensional 

space [5, 6]. 

 
Fig. 1. Forming the basis of six-dimensional space 

 

Shown in Fig. 1 basis vectors called basis vectors, 

the ∝⃗⃗ 𝑥, ∝⃗⃗ 𝑦, ∝⃗⃗ 𝑧 vectors are angular arranged in mutually 

perpendicular planes, which in turn are perpendicular 

to the respective 𝑒 𝑥, 𝑒 𝑦, 𝑒 𝑧 linear vectors. 

Presentation of coordinates 

The vectors are represented in form of a table as 

shown in figure 2 below  

 
Fig. 2. Presentation of coordinates in 6-dimensional 

space used is binary, 1 and 0 

0- Represents the absence of restriction 

1- Represents the lack of movement 

Formation of geometric configurations of parts 

Formation of geometric configurations of parts in 

the 6-dimension depend on points, lines and surfaces as 

the elementary objects. These elementary objects are 

defined as:  

Point - is the original " unit block" to generate 

other more complex elements. This element has zero 

dimensions. The position in space of i-th point is deter-

mined by only three linear coordinates (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) [4]. 

Line - an infinite one-dimensional space repre-

sented by an inseparable set of points. Characteristi-

cally, in the vicinity of any point belonging to the line, 

are not more than two adjacent points that are not in 

contact with each other. It may be noted that each line 

is continuous, smooth and infinite. There are 2 basic 

lines which are: straight lines – corresponds with linear 

vector and circles which correspond to angular vector 

[4, 5]. A surface is defined as and the elementary sur-

faces used to define the parts are cylinder, plane and 

sphere.  

The plane is formed by a series of straight lines 

which are not limited in dimension or position. The 

lines can be of different size and can lie in any position, 

allowing the presentation of a non-ideal surface (plane).  

From figure 2 it can be observed that the represen-

tation of the plane is flexible enough to represent the 

non-ideal geometric object by allowing deviation from 

the usual straight edges of the planes and the flatness of 

the plane.  
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Fig. 3. Non-ideal plane constructed from a series of straight lines 

 

The lines that form the plane are not bound to be 

equal in length l hence possibility to present rough 

plane edges. These deviations are common during prep-

aration of parts and by use of this method, they can be 

represented. 

A cylinder can be represented by a series of circu-

lar lines (𝑙𝑐) or 𝑙𝑙 [4]. The 2 options in which a cylinder 

can be created are represented in the images figure 4 

below: 

 
Fig. 4. Construction of cylindrical surface using lines 𝑙𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑙 

 

The center line marks the center points of these 𝑙𝑐 
constructing the cylindrical surface. However the ra-

dius of the circles can be different in the case of an ir-

regular surface (in non-ideal objects). These surfaces 

are then used to formulate different machine part struc-

tures. A regular cube is constructed by a set of 6 planes, 

each plane representing a surface on the cube. This fea-

ture makes it possible to make clearly establish the gen-

eration of this cube. A cubic structure can be obtained 

from 6 planes attached to each other. Since these plane 

locations are fully defined by the 6-dimensional coor-

dinate system, it can be possible to deduce how each 

surface (plane) will influence the whole structure. The 

location of a single plane can be represented as in a 6-

dimensional space as shown in figure 5 below:  

 
Fig. 5. Presentation of a plane on 6 geometric space 
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The plane in the figure above is defined based on 

its ability to freely move (degrees of freedom). The plan 

is free to move (extend) linearly in the x and y direc-

tions and free to rotate about the z axis therefore repre-

sented by 0. To look at how attaching another plane can 

be of influence, we will define 3 planes we will use as 

shown in figure 6 below: 

 
Fig. 5. Three planes in 6-dimensional space 

 

Now using the definition of planes as shown in fig-

ure 6, we will look at how each plane can influence the 

other. Suppose we have the first plane alone П1, the 

freedom of movement is described above. Now attach-

ing П2 will result in restriction of the linear movement 

in x as well as the rotational movement in z which were 

initially free in П1 before the attachment. This can be 

presented in by coordinates as follow: 

 
 

The attachment of the plane П2 shows that the de-

grees of freedom have been reduced linearly in x direc-

tion and the rotation in the z axis as well is now re-

stricted. Likewise, attaching П3 to П1 will result in one 

free directional coordinate thus the unconfined y-axis 

linear movement. Attaching all the 3 planes will result 

in a complete restriction in all directions. This mecha-

nism can be of used to define a geometric configuration 

based on the confinements required.  

Dimensional chain diagrams 

Another tool provided by the 6-dimensional space 

model is the graphical presentation of the dimensional 

chain analysis. In general, a linear dimensional chain is 

a set of independent parallel dimensions which con-

tinue each other to create a geometrically closed circuit 

[7]. Dimensional chain analysis is then defined as the 

analysis of these linear dimensional chains. There are 

different methods used for this analysis and a brief de-

scription of 3 of them is given below: 

Worst Case Method (WC). 

In worst case analysis, the tolerance is calculated 

by adding the component tolerances in linear form. The 

maximum and minimum limits of the tolerances are 

used to compute the resultant. This method does not ad-

dress the possible other variations that can be available 

and the equation below is used  

𝑅 = ∑𝑇𝑥𝑖

𝑛

𝑖

 

Where R- resultant, n- number of components, i-

individual/ independent component 

The resultant is calculated along a certain direc-

tion.[8] 

RSS Method.  

Root Sum Square (RSS) method is a statistical tol-

erance analysis that considers each part’s tolerance as a 

statistical distribution. The statistical model limits the 

possibility of the occurrence of defectives, hence be-

comes not convincing to the designers as it is important 

to analyze these possibilities before manufacture [8]. 

The equation used is as follows: 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =∑𝑇𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Where 𝑇𝑖 is the standard deviation of the i’th part, 

And, n is the number of parts in the stack, 

And, 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 is the standard deviation of the stack. 

All the above methods, serve the purpose of find-

ing, calculating the closing loop. The closing loop how-

ever can have different iterations and the number of it-

erations is very important. From a study [1], “The 

GD&T values in the dimension chains are assigned by 

designers on a trial and error basis, in the light of their 

previous experience (in design, manufacturing systems 

capabilities and assembly tolerances) and the tolerance 

stack up of the standard parts.” [1]. This show that there 

is a possibility of assigning the dimensions to the clos-

ing loop and have a completely different closing loop, 
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and that is what Lelyukhin V.E. and Kolesnikova O.V. 

addressed by introducing a system of using graphs to 

analyze the dimension. This would help to reduce the 

deviation resulting from the whole structure and im-

prove efficiency by selection of the most optimum op-

tion. To illustrate the principle of dimensional chain di-

agrams in 6-dimensional space, figure 6 below will be 

used as an example. 

The method utilizes the representation of a graph 

by a pair of sets (V, E). The set 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛} 
which consists of a finite set of vertices will represent 

the surfaces of the geometric configuration, and the set 

𝐸 =  {𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒𝑚} which consists a finite set of 

edges which characterize the connection between the 

pairs of vertices, represent the dimensions between the 

surfaces [5, 6]. 

 
Fig. 6. Illustration of dimensional chain (geometric configuration with numbered (labeled) surfaces) 

 

From figure 6, the surfaces are labeled in circles and from that diagram, the following dimensional tree dia-

grams are constructed as in figure 7 below: 

 
Fig. 7. Dimensional tree diagrams obtained from the geometric configuration in figure 6 

 

From the figure 7 above, the dimensional graphs 

are drawn in the x, y and z direction. From the z-direc-

tion graph, the vertices are only 2 with one edge. This 

scenario presents no other variations in terms of toler-

ance. The y-directional graph has 3 vertices and 2 

edges. The 3rd edge is the closing-loop dimension. This 

scenario can result in 3 different variations as in the fig-

ure 8 below: 

 
Fig. 8. Possible dimensional tree diagram variations along the y-axis 
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The designing engineer can then analyze these 

three variations and select the variation that has the 

least error. The using the 6-coordinate system, an algo-

rithm can be used to decide also on the variation giving 

options for the processing sequence of the surfaces. 

Now considering the x-direction, there are 4 verti-

ces and 3 edges. The 4th edge, which is the closing edge 

can be calculated from the other 3 edges. The choice on 

which of the dimensions to assign and which to deduce 

from calculations can be altered by considering the dif-

ferent variations possible. For the 4 vertices, the 6-di-

mensional model gives a formula that when applied 

gives a resultant of 16 different possible variations. 

Number of possible variations is calculated from 

the equation: 

𝑉𝑛 = 𝑛
𝑛−2 

, where 𝑉𝑛 – total number of variations for n con-

nected surfaces and n – number of connected surfaces. 

For n= 4, 

𝑉4 = 4
4−2 = 42 = 16 

The 16 variations can be summarized by figure 9 

below: 

 
Fig. 9. Summary of the16 possible variations along the x-axis. 

 
The 16-dimension tree diagrams can be drawn by 

considering any 4 edges from the ones given in figure 
9 above, one of these 4 edges being the closing edge. In 
“Analysis and calculation of dimensional chains based 
on graphs of dimensional ties” [4], the 16 variations are 
characterised. The formula can be applied to any num-
ber of surfaces, and the more surfaces will result in 
more variations to consider. 

Conclusion 
This article analyzes the 2 features developed for 

handling non-ideal parts during modelling. These 2 
features are: 

1. The development of a geometric model using 
the 3 main element, the point, lines (𝑙𝑐 and 𝑙𝑙) and sur-
faces. This feature clearly outlines the formation of a 
geometric configuration regarded much efficient for the 
presentation of non-ideal objects other than creation of 
solids through boundary definition.  

2. Use of dimensional chain graphs to deduce the 
number of variations that can be obtained from a geo-
metric configuration.  

The first step in solving a problem is to identify it 
(the ability realizes that there is a problem) and com-
pletely understand its attributes. This applies to the ef-
fectiveness of these 2 features in the modelling of parts. 
In order to manufacture more accurate machine parts, 
its important to identify all possible variations of non-
ideal objects that can result. The ability to visualize the 
non-ideal objects and understanding all variations pos-
sible will improve the capability of producing much 
more efficient machine parts with precise components. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the modes of induction equipment designed for aluminum extru-

sion. Powerful single-phase inductors connected to a three-phase network cause asymmetry of currents and volt-

ages, worsening the work of the rest of the equipment of the workshop, sharply increasing losses. The study of the 

mode of a single-phase inductor in a three-phase network was carried out by software using parametric circuit 

models built using hybrid analysis. Replacing approximate engineering methods with automated computational 

algorithms and mathematical modeling made it possible to perform a more accurate calculation. To increase con-

trol flexibility in practice, automation of balancing using a microcontroller is proposed. In the problem, the ad-

vantages and rationality of heating aluminum with electricity are shown, which allow us to proceed to a calculated 

estimate of the efficiency of electric heating in comparison with gas. 

Keywords: balancing device, single-phase load, induction heating, longitudinal magnetic field inductor, 

steady-state mode, automatic mode control, vector symmetrization diagrams, hybrid analysis. 

 

Introduction. At enterprises equipped with equip-

ment for the extrusion of aluminum ingots, electric and 

gas heating of aluminum is used. Electric heating of in-

gots, for a long time seemed difficult to control and un-

obvious, despite its simplicity and environmental 

friendliness. Therefore, induction heating is often infe-

rior to the primary role of gas [1]. This situation turned 

out to be a reality even in the Siberian regions, where 

gas is supplied by road. For example, in Krasnoyarsk 

there are local sources of high-power electric genera-

tion. The reason for gas heating can be the high cost of 

electricity, the high cost of inductors and microcontrol-

ler equipment. However, it is likely that the harm 

caused to the environment by burning fossil fuels is un-

derestimated [2]. 

At the same time, in the 21st century, transnational 

companies successfully develop, design, use and sell 

induction equipment for aluminum extrusion. An ex-

ample of a powerful inductor (a) of foreign manufac-

ture and a power source (b) is shown in Fig. 1. 

Judging by the global economic situation, modern 

highly efficient induction equipment allows you to 

fully use the advantages of electric heating of ingots. 

There is an obvious priority for electromagnetic induc-

tors over gas-fired heaters for aluminum. Apparently, 

enterprises need a thorough assessment of technical and 

technological limitations in the use of electric heating. 

It is necessary to overcome the small controllability of 

the inductors, increase the load balancing efficiency 

and ensure a reduction in the associated electric energy 

losses [3]. 
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Fig. 1. General view of a foreign-made inductor with a power source 

The means of redistributing the induction load 

usually include special balancing devices (BD). Such 

devices are created on the basis of static batteries of ca-

pacitors, electromagnetic chokes and electronic de-

vices. The symmetrizing components for induction 

heating devices (IHD) are very numerous, diverse. Dif-

ferent schemes are to varying degrees suitable for solv-

ing the problem of redistributing power between 

phases. The most widely used single-phase induction 

load as a BD is the Shteinmets circuit with electrical 

connections. This is due to its simplicity and obvious-

ness. Less commonly, Scott's scheme and other means 

based on electromagnetic devices are used. Single-

phase induction devices operate in the mode of reactive 

power compensation, therefore it is preferable to con-

sider options for balancing circuits with electrical con-

nections [3, 4]. Only technical aspects of the load bal-

ancing problem are investigated in the article. 
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Formulation of the problem. In the study, it is 

necessary to develop a methodology for automated cal-

culations and modeling, to create a schematic model of 

an induction device. Next, you should perform a com-

puter analysis of the modes, obtain the characteristics 

of the metering when controlling the load and show the 

effectiveness of controlled electric heating. To solve 

the problem of increasing the flexibility of controlling 

the modes of induction equipment, it is advisable to 

show the components of an automated process control 

system (ACS TP) based on an industrial controller. The 

results of mathematical modeling should demonstrate 

the advantages and effectiveness of electromagnetic in-

ductors. As a result of a numerical experiment, it is nec-

essary to obtain a quantitative assessment of the asym-

metry of currents, suitable for studying the comparative 

economic efficiency of various methods of heating alu-

minum. 

Solution. One of the factors limiting the use of 

electric heating can be considered the complication of 

controlling the electrical modes of the power supply 

system of induction equipment when using technolo-

gies built using powerful asymmetric power consum-

ers. The installed capacities of induction devices (ID) 

can range from hundreds of kilowatts to tens of mega-

watts [5]. In this case, the power supply of powerful in-

ductors is often performed single-phase, since their 

three-phase symmetrical design is either not possible 

for structural or technological reasons, or impractical 

for technical and economic indicators. The voltages in 

the windings of the ID do not exceed the level of the 

standard of the distribution networks up to 1000 volts. 

Therefore, currents in linear and phase wires can reach 

tens of kiloamperes. The connection of a powerful sin-

gle-phase load to a three-phase network results in a long 

asymmetric mode in currents and voltages, usually 

characterized by reverse sequence currents. Asym-

metry sharply worsens the working conditions of elec-

tric machines and other workshop equipment, up to ac-

cidents, causes additional losses, reduces wire through-

put [6]. 

Symmetrization of a powerful single-phase load 

must be considered with reference to serial inductors 

used in enterprises. In addition to the inductor, the 

power supply circuit of the induction installation con-

tains numerous switching devices, measuring instru-

ments with sensors, elements of automatic control de-

vices and telecommunications. Therefore, in the calcu-

lation of the modes, the power supply circuit in a three-

line representation is simplified, limited by the compo-

nents of the mode balancing. Distribution network 

equivalent circuit elements are not taken into account 

[7]. 

Industrial enterprises operate a large number of in-

duction heaters of periodic and methodological action, 

among which modifications of inductors of the OKB 

type, series 894, 944, 970, 1080, etc. can be distin-

guished. Control devices, as a rule, are combined into a 

system called an automated control system. The degree 

of efficiency and accuracy of the automated control 

system depends on the project budget. Industrial micro-

controller ACS, characterized by increased flexibility 

and reliability, have a high cost. Relay systems are 

much cheaper, but equally inferior in efficiency [8]. 

A general view of a single-phase electromagnetic 

inductor designed for extrusion of aluminum ingots and 

a simplified diagram of its connection to a three-phase 

network through a balancing device are shown in Fig. 

2. The inductor is used in batch systems, has a short 

length, is made of a rectangular copper tube and is de-

signed for liquid cooling. To regulate power and cur-

rent, taps are provided in the winding. An induction coil 

is fixed between steel shields and has external ferro-

magnetic elements that act as screens. Inside the induc-

tor there is a steel non-magnetic muffle with a slit and 

a lining, for insulation of coils. 

The symmetry mode of a single-phase inductor 

was carried out for installation with the following pa-

rameters. The resistance of the inductor is equal to ri = 

0.039 Ohm; xi = 0.174 Ohm, uncompensated power 

factor cos e = 0.219; the current in the inductor is Ii = 

2130 A, the consumed active power is Pi = 177 kW. For 

the resonance mode, the capacitance of the BC of the 

compensating device (C = 16183 μF) was determined 

at a temperature of T = 20 °C. 

A typical circuit for connecting a single-phase in-

ductor to the line voltage СA contains a power capaci-

tors connected in parallel to the inductor coil to create 

a resonance of currents (Fig. 2, b). 
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Fig. 2. General view of a single-phase inductor and a scheme for its balancing 

 

The magnitude of the current in the induction wire 

can reach several kiloamperes, and the generated reac-

tive power in the winding can reach several megawars. 

The traditional balancing circuit contains a powerful 

battery of capacitors at voltage AB and a power induc-

tor with the ability to control the number of turns, at the 
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line voltage BC. Effective balancing of the mode in the 

triangle is ensured provided that the inductor is con-

verted into a resistive load. In this case, as a rule, only 

one balancing element is subject to regulation, either a 

capacitor bank or a choke. Joint regulation is very dif-

ficult to coordinate, because there are an excessively 

large number of regime options. If it is necessary to in-

crease the power of the inductor, a voltage-boosting 

transformer (VBT) is included in the circuit, designed 

to increase the operating voltage of the winding to the 

level of 0.5 kV. 

An example implementation of an induction de-

vice is shown below. First, elements of an automated 

control system for the induction unit mode are consid-

ered. 

1. Multifunctional power meter SELEC MFM384-

R-C. The general view of the device and the main con-

nection diagrams are shown in Fig. 3. 

The device allows you to measure the rms value 

(RMS) of the current and voltage, power factor, active 

and reactive component, network frequency. The de-

vice supports the protocol for transmitting information 

via Modbus RTU (RS485). The presented configura-

tion of the ACS allows you to build a simple relay-con-

tactor control system for capacitor banks or use an in-

dustrial controller. The diagnostic capabilities of the 

asymmetric mode incorporated in the MFM384-R-C 

module are taken into account. 

The SELEC MFM384-R-C Multifunction Power 

Meter monitors the change in reactive component and 

transfers this value to the PLC. The controller, in turn, 

compares it with the set values and, when rejected, 

gives the command to operate the switch the reactive 

elements of the capacitor bank modules.  
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Fig. 3. Hardware implementation of the primary measuring link 

The micro-controller operation algorithm is pro-

grammed taking into account the patterns and limits of 

the change in the IHD mode (Fig. 8). In addition, pro-

vide the necessary measures of software-algorithmic 

and hardware protection. 

2. Programmable logic controller (PLC). Practice 

has shown that with high requirements for the quality 

of process control, confirmed by the significant project 

budget, it becomes necessary to use a microcontroller. 

A general view of the industrial controller complete 

with analog and digital modules is shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Industrial controller 

The practice of using universal industrial PLCs of 

well-known manufacturers, for example, Phoenix Con-

tact, Allen-Bradley, Siemens, has shown their high ef-

ficiency. In the context of restrictions on the supply of 

foreign equipment, can consider the use of automation 

equipment of domestic production. The requirement of 

support in the technology under consideration for stable 

data transmission protocols, operation algorithms, as 

well as modern, well-protected information networks 

and a convenient system interface seems quite natural. 

3. Switching device (contactor, proximity elec-

tronic key, solid state relay, etc.). The circuitry and the 

algorithm for using the switching device should pro-

vide switching of high currents in the reactive elements, 
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especially when switching the regulation stages of in-

duction devices. A description of the interaction order 

of the ACS modules, as well as the construction of an 

algorithm for transmitting control signals, may be of in-

terest in the framework of another project, and has not 

been considered here. 

In calculation practice, the estimation of asymmet-

ric IHD modes in a three-phase network is carried out 

using the asymmetry coefficient of current kN, the 

asymmetric power factor of the loaded three-phase net-

work kM and the power utilization factor of the sym-

metric elements kI, which is equal to the ratio of the 

load power to the total power of the balancing elements. 

The asymmetry coefficients (kH) of the currents kaI 

and voltages kaU are of paramount importance. They are 

defined as the ratio of the modules of currents (volt-

ages) of the reverse sequence I2(U2) to the module of 

the component of currents of the direct sequence I1(U1): 

12a / IIk I  , 12a /UUk U  .  (1) 

In a symmetrical power supply system, there is no 

reverse sequence of alternating operational parameters 

in phases, therefore, the asymmetry coefficient is zero. 

The value of the mode parameters for the reverse se-

quence I2 and U2 characterizes the degree of deviation 

of the state of a three-phase electrical installation from 

a symmetric one [5, 9]. 

The power factor of an asymmetrically loaded dis-

tribution network of an industrial enterprise is deter-

mined by the formula: 
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where cosφ1 is the power factor of the direct se-

quence, which in turn is determined by the expression: 
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The power factor of a three-phase network with 

unbalanced loading is the product of two factors. The 

first factor cosφ1, shows how many times the power 

factor km decreases due to the phase shift between volt-

ages and currents [10]. The second factor is a function 

of the current asymmetry coefficient and shows how 

many times the losses in the network increase com-

pared to the losses that would occur when transmitting 

the same power with a symmetrical load distribution 

between phases. 

The total power of the electrical installation, meas-

ured in kVA, is estimated by the expression. 

2222 TNQPS  , (4) 

 

where P is the active power (kW), Q is the reactive 

power (kvar), N is the asymmetry power (kvar), T is the 

distortion power (kvar). 

Only active power serves to do useful work. Tak-

ing into account the reactive power Q necessary for 

generating an alternating magnetic field in electric ma-

chines, one should strive to reduce the fraction of power 

determined by distortion of symmetry N and power T 

due to distortion of the shape of voltages and currents. 

Obviously, with a significant change in the param-

eters of the induction device, the initially tuned system 

is outside the resonance of current. In this case, the 

asymmetry of the currents consumed from the source is 

extremely significant. To assess the degree of regime 

change, the concept of the depth of load regulation is 

introduced 

minmaxminmax // rrPP  , (5) 

The degree of influence of a single-phase load on 

a three-phase distribution network depends on a com-

bination of factors and the most important are listed be-

low: a) the unit power of an asymmetric power con-

sumer, b) the power variation range during the study, c) 

voltage stability and system power at the connection 

point, d) co - power factor of an asymmetric load, e) 

duration of an asymmetric mode, e) number of asym-

metric loads. 

The study adopted idealized operating conditions 

for a single-phase induction installation up to 200 kW, 

when setting currents in resonance, for a continuous 

switching mode with a load variation range of up to 

25%. The expressions for constructing the adjustment 

characteristics taking into account the depth of the 

change in the load and its phase are presented below [5, 

11]: 

3364)( 2
aA  II , 3)12()( aC  II .  (6) 
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Applying the obtained expressions, it is possible 

to construct the characteristics of changes in the cur-

rents of the balancing device when regulating the load 

mode. In relative coordinates in fig. 6a shows the de-

pendences of currents IA, IB, IC on the depth of load reg-

ulation. In fig. 6b shows the dependences of currents on 

the load power factor. 
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Fig. 5. Curves of changes in the currents of the BD when changing the mode of a single-phase ID 

Нужно заметить, что представленные характе-

ристики пригодны в использовании на этапе приме-

нения инженерных расчетных методик. Вместе с 

тем в схемотехническом моделировании удобнее 

использовать характеристики, представленные в 

абсолютных величинах. Поэтому в дальнейшем 

применяются схемные модели элементов с размер-

ностью Ом, Гн, Ф, а настройку АСУ ТП выполняют 

по реальным резонансным характеристикам индук-

торов и по датчикам режимных характеристик рас-

пределительной сети.  

It should be noted that the presented characteris-

tics are suitable for use at the stage of application of 

engineering calculation methods. At the same time, it is 

more convenient to use the characteristics presented in 

absolute values in circuit simulation. Therefore, in the 

future, circuit models of elements with dimensions of 

Ohm, H, F are used, and the control system is config-

ured according to the real resonant characteristics of the 

inductors and according to the sensors of the opera-

tional characteristics of the distribution network. 

In engineering calculations, for the analysis of 

asymmetric modes, the method of symmetric compo-

nents (MSС) and the techniques based on it are used 

[12]. When translating the approach using mathemati-

cal modeling, it is also possible to use MSС for a wide 

class of induction devices [4, 9]. However, the calcula-

tion of the mode in symbolic images or by instantane-

ous values seems more preferable if it is necessary to 

quantify the operational characteristics, since it allows 

you to sort through a large number of options with great 

speed and track the change in the state of the system in 

dynamics, as a set of established modes. 

The use of the method of symmetrical compo-

nents, as well as other methods for assessing the asym-

metry of the ID, is certainly extremely useful [5], since 

it gives an idea of the integral parameters of the instal-

lations and allows the use of engineering calculation 

methods. Such an approach is advisable in the analysis 

of aggregated operational indicators of a group of in-

duction plants on a workshop scale. But for a detailed 

analysis of the current distribution in the induction in-

stallation, it is not possible to use this approach. It is 

more convenient to apply the analysis of the detailed 

description of the installation according to the circuit 

model. In this case, a numerical experiment is carried 

out in symbolic form, as well as in the time domain by 

instantaneous values for a given spectrum of harmon-

ics. 

The calculation of the electromagnetic modes of 

inductors is conveniently performed using software en-

vironments for mathematical modeling of electrical cir-

cuits [13, 14], as well as other computer, hardware and 

software equipment, including proven high-perfor-

mance computing environments and developed model 

libraries suitable for automated analysis [15, 16]. The 

purpose of the study is to replace the engineering prac-

tice of calculations with mathematical modeling of the 

ID modes using detailed circuit models. The results can 

be obtained using other computational tools, as well as 

other models of different components of induction de-

vices [17 - 19]. 

A schematic representation of the reactances and 

electrical models of controlled sources (CS) used in the 

simulation is presented in Fig. 6. Color highlighting of 

the component is used to set the initial ratio of direc-

tions and select characters in the matrix equations of the 

modified of analysis. The model of a voltage controlled 

voltage source (VCVS) is shown in Fig. 6 b The model 

is most widely used as a voltage sensor in arbitrary 

branches, since the primary branch is devoid of conduc-

tivity. 
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Fig. 6. Elemental basis of mathematical modeling environment 
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Можно показать пример построения матрич-

ного уравнения для емкости, причем во временной 

области матричное описание модели оказывается 

третьего порядка. Матрицу параметров формируют 

по компонентным уравнениям ветви: 

We can show an example of constructing a matrix 

equation for capacity, and in the time domain, the ma-

trix description of the model is of the third order. The 

matrix of parameters is formed according to the com-

ponent equations of the branch: 

0)(1)()( Cnm  tdti
C

tVtV , 0)(1)()( Cnm  tdti
C

tVtV .  (8) 

Then the structure of the model is described by a matrix expression in the time or symbolic domain 
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For the schematic image of VCVS shown in Fig. 6, b, the mode of transmission of electricity through a 

controlled source is determined by the expression: 

u2(t) = k u1(t) = k [Vg(t) – Vh(t)] = Vr(t) – Vn(t),   (10) 

 

where: u1(t), u2(t) is the input and output voltage 

of the VCVS, k = kU is the transfer coefficient. 

Often, a similar source is used as a dividing ele-

ment in circuits where it is required to ensure the con-

ditions of galvanic isolation. For example, we can show 

the record of the component equations and the structure 

of the mathematical model of the current source (Fig. 

6, c), controlled by current (CSCC), which have the fol-

lowing form: 

0)()( h  tVtVg , )()( 1I2 tikti  , 0)()( 1I2  tikti .  (11) 

 

The system of extended nodal equations for a 

CSCC is compiled taking into account the controlling 

and controlled branches. 
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You may notice that behind each controlled source 

there is a fifth and higher order model in the described 

language basis, therefore the order of the resulting sys-

tem of equations is very high. In computer space, the 

formation of a matrix description is performed auto-

matically and has no special features. The control mod-

ule, by default, embeds the necessary stamps in the gen-

eral description of the model generated before perform-

ing the calculations. For machine-oriented 

computational methods, the dimension of systems of 

equations is not decisive. 

An example of a simplified model of a single-

phase ID in a three-phase network, constructed using 

the described elemental basis, is shown in Fig. 7. A nu-

merical study of the established and transient modes of 

an induction installation according to the model of Fig. 

7 perform as a multivariate computing project. 

In addition to a file with a textual description of 

the macromodel, in the English-language directory, all 

the necessary routines, databases, libraries, command 

and auxiliary modules are grouped. Inside the file, tasks 

ensure the availability of ordered links to plug-in mod-

els and libraries, observing the language syntax and ap-

plying the necessary comments. The computational 

project is programmed for a given number of stages of 

calculation and computational operations. The calcula-

tion results are shipped to tabular files and are quickly 

monitored during the calculation. When using optimi-

zation procedures, a computing project can be com-

pleted ahead of schedule, immediately after obtaining 

the desired result. 
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Fig. 7. A simplified model of a single-phase IHD with Steinmetz balancing 

As a result of the mode simulation and automatic 

control of the state of the parametric models of the BD, 

families of vector diagrams are obtained by which a 

measure of the efficiency of automation is evaluated, 

and corrective actions and control algorithm settings 

are generated. The corresponding vector diagrams for 

the set of modes of the induction device, when balanc-

ing the ID, are presented in Fig. 8.  

 
Fig. 8. VD settings of the ID when symmetrizing by a capacitor and symmetrical components 

The symmetry of the battery capacitors, corre-

sponds to the vector diagram shown in Fig. 8 a. The 

diagram is based on a symmetrical triangle of linear 

stresses. Current vectors are located in nodes of an 

equilateral triangle of network voltage. The diagrams 

of asymmetric consumption currents (Fig. 8, b) and 

their symmetric components (Fig. 8, c) were separately 

enlarged. In practice, the balancing is carried out pre-

cisely by regulating the capacitance, due to the conven-

ience of parallel connection or disconnection of the re-

quired number of capacitors. Capacitive regulators are 

quite flexible to operate and are characterized by small 

losses. 

The order of regulation of the electric mode can be 

explained by the vector diagram (VD). By increasing 

the capacitance (Fig. 8, a), the length of the vector IbC, 

which moves along the dashed line, is increased. The 

value of the phase shift φ becomes equal to zero when 

moving from the position of asymmetry to symmetrical 

consumption. With precise regulation, the single-phase 

mode of the inductor goes into resonance at a current of 

about 2100 amperes. 

The balancing device is configured in such a way 

that the equivalent current is –In according to the desig-

nations in fig. 2b is formed by the sum of the resonant 

current of the inductor IID and the current ICc of the ca-

pacitance of the compensating capacitor bank. Since a 

single-phase induction load is connected between 

phases A and C, insofar as the electric equilibrium for-

mulas constructed according to the first Kirchhoff law, 

currents Ia and Ic of the same phases participate together 

with the load current. The reference node for the reso-

nance currents selected node C. Therefore, the adjust-

ment procedures with the capacitor bank current ICb in 

the diagram are tied to nodes A and C. If the inductor 

current Idr remains constant by adjusting the current of 

the BC capacitance, tuning is performed in which the 

current vector is moved by a parallel shift along the 

dashed line in each of nodes A and C.  

In this case, the current vectors Ia and Ic change the 

phase angle, taking a position that is ideally symmet-

rical for a three-phase system. 

0Cbn  III а
 , 0drn  сIII  , 0CcIDn  III  , 0drCb  III b

 . (8) 
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A similar state of the VD is typical for the drift of 

the operating parameters of the IHD during heating of 

the load in a batch inductor. At the same time, in prac-

tice, the magnitude of the phase shift varies in a slightly 

smaller range than that shown in the VD (Fig. 10). An 

analysis of the control parameters during heating is dis-

cussed below. For a set of single-phase ID modes, when 

balanced by a choke, the vector diagrams shown in Fig. 

9.  

 
Fig. 9. The settings VD of the IHD mode when balancing by the throttle 

The node A was chosen as the reference node for 

configuring the resonant currents. The magnitude of the 

inductor current during regulation changes, and the 

vector Idr itself moves along the dashed straight line 

shown in Fig. 9. The equations of electric equilibrium 

(8) written down above fully reflect the stepwise 

change in the controlled quantities reflected in the vec-

tor diagram. The extreme positions of the vectors cor-

respond to the dynamics of the IHD mode during heat-

ing from start to finish. In this case, the value of φ 

noted in the diagram is somewhat larger than the phase 

shift of the current and voltage at the end of heating. 

The fact is that the presented vector diagrams are more 

suitable for displaying a qualitative comparison of re-

gime parameters. 

The construction of hodographs can be considered 

a very obvious way of presenting the results of analysis. 

A quantitative assessment of the ratio of operational pa-

rameters should be carried out using a tabular presenta-

tion of the results obtained by modeling. An even more 

effective means of evaluating the results is to build 

graphical dependencies. 

To compare the technical analysis schemes with 

the traditional approach to the analytical mode, below 

are the results of calculating the set of established pa-

rameters with symbols of symmetrical components. 

The calculation is based on a vector diagram of a sin-

gle-phase inductor, shown in Fig. 8. With a resonant 

current of about 2.1 kA in the inductor winding with a 

power of 180 kW, the mode of balancing with the in-

ductor is deliberately violated. In this case, the currents 

of phases A and B are somewhat different from the cur-

rent of phase C (Ic = 355 A), which remained without 

a shift. In this case, phase shifts of φА and φВ cur-

rents turn out to be very significant. Moreover, the 

equivalent phase currents of the asymmetric mode Ia 

and Ib, as well as the phase C current, are obtained in 

the form of a geometric sum of the same symmetrical 

components of the forward and reverse sequence: 

a2a1a III   , b2b1b III   , c2c1c III  

(9) 

Thus, the application of the method of symmet-

rical components, obviously quantitatively confirms 

the conclusion about the degree of resulting asymmetry 

of one steady-state regime of the induction system. The 

judgment on the totality of intermediate regimes re-

quires an additional in-depth study, under which an up-

dated program of the numerical experiment is formed 

and massive calculations are performed. 

Through simulation, it is easy to estimate the de-

gree of distortion of the power supply mode with erro-

neous balancing. Parametric modeling tools allow you 

to control both smooth and stepwise increase in the cur-

rent asymmetry coefficient. The duration of the heating 

mode remains unchanged, about 80 s. Judging by the 

vector diagram (Fig. 8, a), the distortion of the currents 

in phases B and C is determined by the integral value 

of the asymmetry coefficient, determined by the for-

mula (1) 

%5,20351/10072/ 12н  IIk I . 

Obviously, the value of the asymmetry coefficient 

obtained for the end of heating is more than four times 

higher than the limits established by the requirements 

of GOST [20]. When setting the task of analyzing the 

dynamic characteristics of the asymmetry coefficient, 

the program of the computational experiment with the 

model is accordingly changed and tables with calcu-

lated values of the current asymmetry coefficient are 

obtained, according to which a regularity is formed in 

the form of graphical dependencies. An example of a 

family of characteristics of the asymmetry coefficient 

of the currents of an induction installation is shown in 

Fig. 10. 
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Fig. 10. Characteristics of drift the asymmetry coefficient during heating 

A significant increase in the current asymmetry 

coefficient, from the beginning to the completion of 

heating, is shown for four cases of tuning the microcon-

troller ACS. The reason for the excessive increase in 

asymmetry can be considered not quite correct tuning 

of the control system. For curves 1, 2, 3, 4, the range of 

variation of the parameters of both balancing devices, 

which are simultaneously regulated, was set by 3, 6, 9, 

12 %, respectively. The result obtained in the graphs 

shows that the adjustment of the BD taking into account 

changes in the parameters of the inductor [21] should 

be much more accurate. 

It is noteworthy that only characteristic 5 in Fig. 

10 meets the requirements of GOST. It was obtained 

with an accuracy of tuning of the balancing capasitors 

to a value of about 2% with a constant state of the throt-

tle. Therefore, we can assume that the marked accuracy 

of the BD settings in a given corridor of changes in the 

electrophysical parameters of the inductor is enough to 

ensure the proper quality of the induction installation 

mode. You may notice that for other parameters of the 

IHD, other modeling systems, and other settings of the 

modes of the balancing devices, the results may differ. 

Conclusion. The presented results of modeling 

the modes of induction equipment demonstrate quite 

wide possibilities for the analysis of asymmetric induc-

tion complexes. No less opportunities are provided by 

modern means of monitoring and control of technolog-

ical modes, especially those built on the basis of indus-

trial microcontrollers. The accuracy of the research re-

sults is enhanced by the construction of efficient mod-

els and computational algorithms that take into account 

the asymmetry of currents and voltages, causing the 

generation of distortion power in the system, as well as 

the influence of higher harmonics. Given the priority of 

environmental factors, the use of induction heating in 

the extrusion of aluminum, instead of gas, can be con-

sidered uncontested, even taking into account the need, 

to overcome the consequences of asymmetric modes of 

inductors and power supply systems. 
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