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АНОТАЦІЯ 

У роботі наведені результати вивчення гострої токсичності густого екстракту з грибів шиїтаке. Вста-

новлено, що досліджуваний екстракт не чинить токсичного впливу за внутрішньошлункового шляху вве-

дення та належить до V класу токсичності – практично нешкідливі речовини. 

ABSTRACT 

In the work are given the results of study of the shiitake mushrooms thick extract acute toxicity. It was found 

that the studied extract does not have a toxic effect on the intragastric route of administration and belongs to the 

V class of toxicity – virtually harmless substances. 

Ключові слова: гриби шиїтаке, густий екстракт, гостра токсичність. 
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Велика кількість токсичних сполук, лікарські 

засоби, продукти метаболізму, неякісна їжа можуть 

викликати дисбаланс між утворенням та знешко-

дженням вільних радикалів. Це призводить до по-

силення вільнорадикального окиснення ліпідів, що, 

в свою чергу, сприяє розвитку та поглибленню па-

тологічних процесів, викликає структурно-функці-

ональні зміни у печінці [9, 10].  

Печінка є головною мішенню для зовнішніх і 

внутрішніх несприятливих факторів, тому що вона 

зв’язує портальне та загальне коло кровообігу, ре-

гулює обмін речовин та забезпечує знешкодження 

токсичних продуктів, які попадають в організм та 

утворюються в процесі метаболізму [14]. 

У зв’язку з цим актуальним є проведення дос-

ліджень, направлених на оцінку безпечності майбу-

тніх лікарських засобів. Такі дослідження сприяють 

цілеспрямованому пошуку ефективних препаратів, 

які не чинять токсичного впливу на організм лю-
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дини. Використання засобів природного похо-

дження для профілактики та комплексного ліку-

вання багатьох захворювань є пріоритетним для 

збереження здоров’я людини [2, 5, 13]. 

Досліджувані нами гриби шиїтаке (Lentinus 

Еdodes) мають не тільки поживну цінність, а й чи-

нять фармакологічний вплив на організм людини. 

У Китаї та Японії їх давно використовують в якості 

засобів, що володіють імуностимулуючою, проти-

вірусною, протигрибковою, антидіабетичною, ге-

патопротекторною, онкопротекторною та антибак-

теріальною активністю [2, 3, 10, 13].  

Метою нашої роботи було вивчити гостру то-

ксичність густого екстракту з грибів шиїтаке 

(ГЕГШ) та встановити до якого класу токсичності 

він належить. 

Встановлення класу токсичності ГЕГШ прово-

дили в центральній науково-дослідній лабораторії 

Тернопільського національного медичного універ-

ситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України з 

дотриманням правил біоетики відповідно до «Євро-

пейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних та ін-

ших наукових цілей» [12].  

Експериментальне вивчення гострої токсично-

сті ГЕГШ проводили на 24 білих безпородних щу-

рах-самцях та самицях масою 180–220 г. Усіх тва-

рин було рандомізовано на групи, які наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рандомізація щурів в експерименті з вивчення гострої токсичності густого екстракту грибів шиїтаке 

Умови досліду Доза, мг/кг 
Кількість щурів 

самці самиці 

Контрольні тварини – 6 6 

Густий екстракт грибів шиїтаке 5000,0 6 6 

 

ГЕГШ тваринам вводили внутрішньошлун-

ково. Для проведення досліджень ми обрали дозу 

ГЕГШ – 5000 мг/кг, оскільки вона є максимальною 

дозою для четвертого класу токсичності (малоток-

сичні речовини) при внутрішньошлунковому вве-

денні, згідно методичних рекомендацій (О. В. Сте-

фанов, 2001) [4]. 

За добу до введення досліджуваного екстракту 

щурів позбавляли їжі. Контрольним тваринам вво-

дилась відповідна кількість питної води. Суспензію 

ГЕГШ вводили внутрішньошлунково натще, після 

чого тварин утримували ще 4 год без їжі з вільним 

доступом до питної води.  

Термін спостереження за тваринами при ви-

вченні гострої токсичності, згідно з методичними 

рекомендаціями, склав 2 тижні. У першу добу дос-

ліду тварини знаходилися під постійним наглядом. 

При цьому враховували такі показники: загальний 

стан, зовнішній вигляд, особливості поведінки тва-

рин, інтенсивність та характер рухливої активності, 

наявність судом, координацію рухів, реакцію на зо-

внішні подразники (тактильні, звукові, світлові), 

стан волосяного покриву, видимих слизових оболо-

нок, відношення до корму, ритм, частоту дихання, 

час виникнення та характер інтоксикації, її важ-

кість, перебіг, час загибелі тварин або їх одужання.  

Реєстрували прояви порушень фізіологічного 

стану щурів, виживаність, динаміку маси тіла (на 3, 

7 та 14 доби експерименту). Після закінчення тер-

міну спостереження під тіопенталовим наркозом 

проводили розтин тварин та макроскопічне дослі-

дження внутрішніх органів, розраховували коефіці-

єнти їх маси. [1, 6]. 

Отримані результати піддавали статистичній 

обробці в програмі STATISTICA 12. Достовірність 

міжгрупових відмінностей визначали за допомогою 

критерію рангових сум Вілкоксона та критерію 

Манна-Уїтні. Результати вважали достовірними 

при p  0,05 [8, 11]. 

Після аналізу результатів дослідження з ви-

вчення гострої токсичності ГЕГШ (табл. 2) встано-

влено, що після одноразового внутрішньошлунко-

вого введення тваринам ГЕГШ в дозі 5000 мг/кг оз-

нак інтоксикації протягом усього періоду 

спостереження у щурів обох статей не виявлено. 

Споживання води та їжі тваринами цих груп також 

було в межах норми. Загибелі щурів протягом 

всього періоду спостереження не зареєстровано. 

Таблиця 2 

Результати дослідження гострої токсичності ГЕГШ за внутрішньошлункового шляху введення 

Умови досліду 
Доза 

мг/кг 

Ефект від застосування, кількість тварин, що загинули / загальна кількість 

тварин у групі 

самці самки 

Контрольні тва-

рини 

- 0/6 0/6 

ГЕГШ 5000,0 0/6 0/6 

 

При аналізі приросту маси тіла щурів, яким вводили ГЕГШ у дозі 5000 мг/кг маси тіла, не встановлено 

достовірних змін зазначеного показника відносно групи інтактного контролю (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Динаміка маси тіла щурів обох статей за одноразового внутрішньошлункового введення густого екстра-

кту з грибів шиїтаке (М±m;n=24) 

Умови досліду Вихідні дані 3 дні, г 7 днів, г 14 днів, г 

Самці 

Контрольні щури 208,004,70 214,005,18 219,005,14* 238,174,69* 

ГЕГШ 190,332,92 196,332,59 204,833,22* 239,174,92* 

Самки 

Контрольні щури 188,502,43 195,002,52 207,504,09* 236,673,00* 

ГЕГШ 187,172,55 192,832,96 201,332,44* 237,64,00* 

Примітка: * – відхилення показника достовірне щодо вихідних даних, р ≤ 0,05 

 

Через 14 діб від початку дослідження прово-

дили розтин та макроскопічне дослідження внутрі-

шніх органів тварин, розраховували їх масові кое-

фіцієнти (МК). 

При порівнянні внутрішніх органів щурів, які 

отримували корекцію ГЕГШ та групи інтактного 

контролю за розміром, кольором та консистенцією, 

не виявлено відмінностей та відхилень від фізіоло-

гічної норми. 

Розрахунок масових коефіцієнтів внутрішніх 

органів щурів обох статей після одноразового вну-

трішньошлункового введення екстракту грибів ши-

їтаке та у групах тварин, що отримували питну 

воду, підтверджує відсутність патологічних змін у 

функціональному стані дослідних тварин у порів-

нянні з інтактними (табл. 4). 

Таблиця 4 

Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів при вивченні гострої токсичності густого екстракту з гри-

бів шиїтаке (М±m; n=24) 

Орган 

Групи тварин 

Печінка Серце Легені Нирки Селезінка 

Самці 

Контрольні тварини  3,89±0,11 0,38±0,01 0,67±0,02 0,61±0,01 0,39±0,01 

ГЕГШ 3,79±0,07 0,35±0,01 0,63±0,02 0,60±0,01 0,38±0,01 

Самки 

Контрольні тварини 3,51±0,05 0,34±0,01 0,64±0,02 0,61±0,01 0,38±0,01 

ГЕГШ 3,54±0,06 0,35±0,01 0,61±0,01 0,58±0,01 0,36±0,02 

Примітка: * – відхилення показника достовірне щодо вихідних даних, р ≤ 0,05 

 

Результати дослідження гострої токсичності 

ГЕГШ свідчать про відсутність будь яких токсич-

них проявів при внутрішньошлунковому шляху 

введення щурам обох статей в дозі 5000 мг/кг. 

Тому, встановлення середньолетальної дози ЛД50 

для ГЕГШ є неможливим. 

Вищенаведені дані експерименту дають мож-

ливість віднести ГЕГШ до V класу токсичності – 

практично нешкідливих речовин (табл. 5), що від-

повідає токсикологічній класифікації речовин за 

К.К. Сидоровим [7]. 

Таблиця 5 

Параметри гострої токсичності густого екстракту з грибів шиїтаке за одноразового внутрішньо шлунко-

вого введення щурам обох статей 

Препарат ЛД50, мг/кг  Клас токсичності 

Густий екстракт з грибів шиїтаке > 5000 
V практично нешкідливі речовини 

(ЛД50 > 5000 мг/кг) 

 

Дані, виконаних нами експериментальних дос-

ліджень гострої токсичності ГЕГШ можуть бути 

використані для встановлення його мінімальної, 

максимальної та середньотерапевтичної доз, а та-

кож для подальшого вивчення різних видів фарма-

кологічної активності.  

Проведені дослідження з вивчення гострої то-

ксичності густого екстракту грибів шиїтаке підтве-

рджують відсутність його токсичної дії при внутрі-

шньошлунковому шляху введення. 

Відповідно до токсикологічної класифікації 

речовин за К.К. Сидоровим густий екстракт з гри-

бів шиїтаке (ЛД50 > 5000 мг/кг) при внутрішньо-

шлунковому введенні належить до V класу токсич-

ності – практично нешкідливих речовин. 

Отримані результати досліджень безпечності 

ГЕГШ створюють перспективу подальшого ви-

вчення різних видів його фармакологічної активно-

сті. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена сравнительная оценка экономических факторов изготовления полных съемных 

протезов, созданных с помощью традиционных и цифровых технологий, без учета их качественных 

характеристик. Для проведения исследования использовали внутриротовой лазерный сканер iTero Cadent 

и 3D принтер Asiga Max UV. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что изготовление 

полных съемных протезов традиционным способом наименее затратное и экономически более выгодно по 

сравнению с цифровым методом изготовления с помощью 3D принтера Asiga Max UV.  

ABSTRACT 

The article presents a comparative assessment of the economic feasibility of manufacturing complete remov-

able prostheses created using traditional and digital technologies. The study was performed using intraoral laser 

scanner iTero Cadent, 3D printer Asiga Max UV. The results of our research indicate that the production of com-

plete removable prostheses in the traditional way is less expensive and more economically profitable compared to 

the digital method of manufacturing using the Asiga Max UV 3D printer. 

Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, цифровые оттиски, внутриротовой сканер, 

3D печать, полные съемные протезы, себестоимость стоматологических услуг. 

Keywords: digital technologies in dentistry, digital impressions, intraoral scanner, 3D printing, complete 

removable dentures, cost of dental services. 

 

Введение 

На современном этапе развития ортопедиче-

ской стоматологии существует цифровой метод из-

готовления полных съемных протезов, основанный 

на получении цифровых изображений зубных ря-

дов, компьютерного моделирования будущего 

съемного протеза, и изготовление его с помощью 

3D принтера. Цифровые изображения зубных рядов 

можно получить с помощью лабораторного [1] 

либо внутриротового сканера [2, 3, 4]. Научных 

публикаций, посвященных сравнительной оценке 

экономического обоснования изготовления полных 

съемных протезов с помощью современных цифро-

вых технологий крайне мало, что и явилось обосно-

ванием для проведения данного исследования.  

Цель исследования – провести сравнитель-

ную оценку экономического обоснования изготов-

ления полных съемных протезов, полученных с по-

мощью традиционных и цифровых технологий. 

Материалы и методы исследования 

Разные технологии изготовления полных 

съемных протезов предполагают и разные затраты, 

что важно для экономического обоснования приме-

няемых методов создания съемных протезов.  

Как известно, расчет себестоимости медицин-

ской услуги (С) осуществляется по формуле [5]: 

С =  Сп +  Ск =  Зт +  Нз +  М +  И +  О +  П 

где: 

Сп - прямые расходы, Ск - косвенные расходы, 

Зт - расходы на оплату труда, Нз - начисления на 
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оплату труда, М - расходы на медикаменты, пере-

вязочные средства и пр., И - износ мягкого инвен-

таря, О - износ оборудования, П - прочие расходы. 

К прямым расходам относятся затраты, непо-

средственно связанные с медицинской услугой и 

потребляемые в процессе ее оказания: 

– оплата труда основного персонала; 

– начисления на оплату труда основного пер-

сонала; 

– материальные затраты, потребляемые в про-

цессе оказания медицинской услуги полностью 

(медикаменты, одноразовые медицинские принад-

лежности и др.); 

– износ мягкого инвентаря по основным под-

разделениям; 

– износ медицинского и прочего оборудова-

ния, используемого непосредственно в лечебно - 

диагностическом процессе. 

К косвенным расходам относятся те виды за-

трат, которые необходимы для обеспечения дея-

тельности учреждения, но не потребляемые непо-

средственно в процессе оказания медицинской 

услуги: 

– оплата труда общеучрежденческого персо-

нала; 

– начисления на оплату труда общеучрежден-

ческого персонала; 

– хозяйственные затраты (затраты на матери-

алы и предметы для текущих хозяйственных целей, 

на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, 

включая затраты на текущий ремонт и т.д.); 

– затраты на командировки и служебные разъ-

езды; 

– износ мягкого инвентаря во вспомогатель-

ных подразделениях; 

– амортизация (износ) зданий, сооружений и 

других основных фондов, непосредственно не свя-

занных с оказанием медицинских услуг; 

– прочие затраты. 

Вне зависимости от метода изготовления пол-

ных съемных протезов расходы на оплату труда, 

начисления на оплату труда, косвенные расходы, в 

том числе расходы на коммунальные услуги будут 

одинаковыми. Соответственно разница в стоимо-

сти услуги изготовления полных съемных протезов 

с применением традиционных и цифровых техно-

логий определяется, в первую очередь, расходами 

на медикаменты и износом (амортизацией) инстру-

ментов и оборудования, применяемых в том или 

ином методе. 

Стоимость затрат (С) на расходные материалы 

рассчитывается по следующей формуле: 

С =  Ц/М ∗ НР  
где:  

Ц – рыночная цена расходного материала, М – 

масса материала в упаковке, НР – норма расхода 

материала для полных съемных протезов.  

Нормы расхода материалов зуботехнические 

лаборатории и стоматологические клиники могут 

устанавливать самостоятельно в зависимости от 

фактического расхода используемых материалов. 

Также в некоторых литературных источниках при-

водятся усредненные нормы расхода стоматологи-

ческих материалов [8], которые носят рекоменда-

тельный характер. 

Амортизация (фр. amortir - ослаблять) – про-

цесс переноса по частям стоимости основных 

средств (оборудования) по мере их физического 

или морального износа на себестоимость произво-

димой продукции (работ, услуг).  

Амортизация (А) медицинского оборудования 

рассчитывалась по следующей формуле: 

А =  Ц/И 

где: 

Ц – рыночная цена оборудования, И – срок по-

лезного использования в расчете на УЕТ. 

Стоматологическое оборудование относится к 

4-ой амортизационной группе со сроком полезного 

использования от 5 лет (60 мес.) до 7 лет (84 мес.) 

включительно [6]. Изготовление полных съемных 

протезов соответствует 10 УЕТ [9]. 1 УЕТ – это 20 

минут рабочего времени специалиста [7]. Таким об-

разом, срок полезного использования в расчете на 

УЕТ можно рассчитать по следующей формуле: 

И =  (Б/К/Д) ∗ УЕТ/3,0 

где: 

Б - срок полезного использования оборудова-

ния в мес., К – количество рабочих дней в месяце 

(21), Д – количество рабочих часов специалиста в 

день (для стоматолога ортопеда и зубного техника 

6,6 ч.).  

Результаты  

Некоторые медикаменты используются при 

создании полных съемных протезов вне зависимо-

сти от технологии изготовления (перчатки, маски, 

шапочки, нагрудники, слюноотсосы, пылесосы, 

ватные валики, пакеты для стерилизации инстру-

ментов и др.). Однако существуют расходные мате-

риалы, применение, которых обусловлено методом 

изготовления полных съемных протезов. Именно 

стоимость таких материалов будет влиять на разли-

чия в стоимости услуг по изготовлению съемного 

протеза различными методами (таблица 1). 
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Таблица. 1 

Стоимость затрат на расходные материалы для изготовления полных съемных протезов в зависимости от 

метода изготовления 

Метод изготовления пол-

ных съемных протезов 
Наименование медикаментов Количество 

Стоимость затрат, 

руб. 

Традиционная технология  

C-силиконовый оттискной материал, кор-

ригирующий слой Speedex 
14,0 гр. 67,4 

C-силиконовый оттискной материал, акти-

ватор Speedex 
6,0 гр. 88,0 

Альгинатный материал, Kromopan 70,0 гр. 76,5 

Супергипс  100,0 гр. 74,0 

Гипс формовочный 250,0 гр. 3,8 

Пластмасса для индивидуальной ложки 20,0 гр. 100,0 

Пластмасса базисная Vertex 20,0 гр. 500,0 

Искусственные зубы 1 гарнитура 500,0 

Силикон для окантовки краев индивиду-

альной ложки Бисико Function 
20,0 гр. 143,4 

Базисный воск 20,0 гр. 26,0 

Базисный воск для восковых шаблонов 40,0 гр. 52,0 

ИТОГО 1631,1 

3D принтер  

Фотополимерный материал для базиса 

Next Dent Base 
25,0 мл. 1041,7 

Фотополимерный материал для искус-

ственных зубов Next Dent 
25,0 мл. 1041,7 

ИТОГО 2083,4 

 

Некоторое стоматологическое оборудование и 

инструментарий используются при изготовлении 

полных съемных протезов вне зависимости от тех-

нологии изготовления (стоматологическая уста-

новка, компрессор, аспиратор, смотровой набор, 

наконечники, автоклав, аппарат для чистки, смазки 

и ухода за наконечниками, упаковочная машина 

для герметичного запечатывания инструментов, 

подлежащих стерилизации и др.). Однако есть обо-

рудование, применение, которого обусловлено ме-

тодом изготовления полных съемных протезов. 

Именно затраты на амортизацию этого оборудова-

ния будет влиять на различия в стоимости услуг по 

изготовлению съемного протеза различными мето-

дами (таблица 2). 

Таблица 2 

Стоимость затрат на амортизацию оборудования, необходимого для изготовления полных съемных про-

тезов в зависимости от метода изготовления 

Метод изготовления 

полных съемных 

протезов 

Наименование медицин-

ской техники, инструмен-

тария  

Цена, 

руб. 

Срок полезного ис-

пользования мес. 
УЕТ 

Амортизация 

(цена в руб. за 10 

УЕТ) 

3D принтер 

Внутриротовой сканер iTero 

Cadent 
1000000 84 10 286,31 

Asiga Max UV  1000000 84 10 286,31 

ИТОГО 572,62 

Традиционный спо-

соб  

Оттискные ложки  800 84 10 0,23 

Воскотопка стоматологиче-

ская Renfert 
21724,3 84 10 6,22 

Полимеризатор для горячей 

и холодной полимеризации 

пластмасс 

65000 84 10 18,61 

ИТОГО 25,06 

Амортизация=(ЦЕНА/срок службы в мес/21 рабочих дн/6,6 рабочих часов в дн/3)*УЕТ 

 

В таблице 3 представлены расходы на медика-

менты и амортизацию инструментов, и оборудова-

ния, необходимых для изготовления полных съем-

ных протезов, затраты на которые будут различны 

в зависимости от технологии изготовления. В таб-

лице 3 приведены не стоимость услуги по изготов-

лению полных съемных протезов, а затраты на рас-

ходные материалы и амортизацию оборудования, 

которыми один метод изготовления отличается от 

другого. Чтобы определить стоимость медицин-

ской услуги необходимо еще рассчитать расходы 

на оплату труда, начисления на оплату труда, рас-

ходы на медикаменты и износ оборудования, кото-

рые одинаковы для всех методов изготовления пол-

ных съемных протезов, прочие расходы и прибыль. 
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Таблица 3 

Стоимость затрат на амортизацию оборудования и медикаменты, необходимых для изготовления полных 

съемных протезов в зависимости от метода изготовления 

Метод изготовления полного съемного 

протеза 

Затраты на амортиза-

цию 

Затраты на медика-

менты 
ИТОГО 

3D принтер 572,62 2083,40 2656,02 

Традиционный способ  25,06 1631,10 1656,16 

 

Таким образом, наименее дорогостоящей тех-

нологией является изготовление полных съемных 

протезов традиционным способом, стоимость за-

трат на изготовление полных съемных протезов с 

помощью 3D принтера Asiga Max на 54,9% дороже, 

что объясняется затратами на дорогостоящий фото-

полимерный материал.  

Заключение 

Изготовление полных съемных протезов тра-

диционным способом наименее затратное и эконо-

мически более выгодно по сравнению с цифровым 

методом изготовления с помощью 3D принтера 

Asiga Max UV. 
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ABSTRACT 
The treatment of peritonitis is one of the most difficult tasks facing surgery. This is especially acute in the 

treatment of common forms of peritonitis. Appendicular peritonitis is one of the most dangerous purulent-inflam-

matory diseases in children. In recent years, informations about the successful use of ozone in clinical practice in 

different groups of patients with surgical and general therapeutic profile with endo - and exotoxicosis of various 

severity have become more and more frequent in the medical literature. High concentrations of ozone have a toxic 

effect and are used to control microflora. An increase in the antibacterial activity of many antibiotics and antisep-

tics was detected during ozonation. The article presents data on the possibilities of using ozone therapy in the 

treatment of common appendicular peritonitis. The main properties of ozone therapy in peritonitis conditions are 

analyzed. 

Keywords: peritonitis, ozone therapy, bactericidal action, children. 
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Purpose of the research: To summarize data on 

the possibilities of using ozone therapy in the treatment 

of common appendicular peritonitis. 

The therapeutic effect of ozone therapy is based 

on oxidative "stress", which determine the metabolic 

and neuro-endocrine rearrangement in the body, aimed 

at restoring the homeostatic balance of redox processes. 

The peculiarity of ozone therapy is that ozone, actively 

participating in the regulation of oxygen metabolism, 

effectively uses energy substrates and stimulates the 

restoration of adaptive and compensatory subcellular 

structures [3, p. 42-43]. 

In recent years, reports on the successful use of 

ozone in clinical practice in different groups of patients 

with surgical and general therapeutic profile with endo 

- and exotoxicosis of various severity have become 

more and more frequent in the medical literature. Low 

antibacterial activity of chlorhexidine, dioxidine and 

furacilin to Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas and 

Escherichia coli was observed. Thus, at 10-minute ex-

posure, 15% - 20% of Proteus colonies died, while there 

was no bactericidal effect on Pseudomonas aeruginosa. 

At the same time, the effect of ozonated antiseptics and 

distilled water was fatal for 100% of the strains of these 

microbes within the first minute [3, p. 46; 7, p. 27-32]. 

According to the literature, ozone in concentra-

tions from 1 to 5 mg / l leads to the death of 99.9% of 

E. coli, Streptococcus faecalis, Mycobacterum tubercu-

losis, Cryptosporidium parvum, Varavium, etc. for 4-

20 minutes. At a concentration of 0.1 mg / l, even the 

destruction of very persistent spores of Pennicilinum 

notatum took 15-20 minutes. An increase in the sensi-

tivity of microorganisms to the bactericidal action of 

the complement when exposed to ozone has been 

demonstrated. Ozone solutions are very effective 

against methicillin-resistant Staphylococcus aureus [5, 

p. 238; 12, p. 237-244; 13, p. 57-61). 

In addition to the bactericidal effect, most authors 

found a noticeable acceleration of the healing dynamics 

of purulent wounds and the elimination of General and 

local symptoms of inflammation [14, p. 374-379].  

According to Miroshin S. I. et al. with local ozone 

therapy, wounds were cleaned 4-5 days earlier from the 

purulent-necrotic discharge and began to fill with gran-

ulations in comparison with conventional methods of 

treatment, with the simultaneous disappearance of 

signs of inflammation and purulent intoxication [11, p. 

56]. 

A number of authors have applied systemic ozone 

therapy for RAP against the background of multiple or-

gan failure [1, p. 4]. there Was an improvement in pe-

ripheral and microcirculatory blood flow of the perito-

neum, improvement and normalization of intestinal 

peristalsis, reduction and elimination of exudate accu-

mulation in the abdominal cavity, as well as a decrease 

in fibrin on the peritoneum and intestinal loops [7, p. 

27-32; 8, p. 5]. 

Laberko L. A. et al., proposed correction of mani-

festations of enteral insufficiency syndrome in common 

peritonitis using enteral ozone lavage. They presented 

an analysis of the effectiveness of enteral ozone lavage 

in the complex treatment of patients with advanced per-

itonitis, and showed that small bowel lavage with ozo-

nated saline solution through a nasointestinal probe in 

the postoperative period can effectively eliminate 

pathological intraluminal bacterial contamination, re-

duces the toxicity of enteral contents and leads to a sig-

nificant improvement in the functional parameters of 

the small intestine and the results of treatment in gen-

eral [10, p. 82-87]. 

Ozone in therapeutic concentrations, both with lo-

cal and systemic use, stimulates the phagocytic activity 

of polynuclears. 

Intravascular infusion of solutions containing 

ozone at a concentration of 4-6 mg/l led to the mobili-

zation of the humoral link of anti-infective protection - 

an increase in the phagocytic activity of neutrophils, an 

increase in the absorption capacity of test microbes by 

phagocytes, and an increase in the phagocytosis com-

pletion index. 

There is an assumption that the parenteral use of 

ozone at the level of intracellular mechanisms stimu-

lates the activity of enzymes of antibacterial protection 

of neutrophilic leukocytes [2, p. 10-13; 5, p. 51]. 

According to some authors, when blood is ozo-

nated, the number of neutrophils involved in phagocy-

tosis increases from 14% to 24% within 10 minutes and 

reaches 26 % by 15 minutes, remaining at this level for 

3 days. The absorption capacity increases accordingly 

from 0.3 to 0.7 and then to 2.7 by 15 minutes [3, p. 16; 

6, p. 84).  

The phagocytosis completion index increases 

from 0.72 to 1.20. The pronounced immunocorrective 

and antibacterial properties of ozone made it possible 

to achieve significant success in the treatment of RAP, 

reduce the number of postoperative complications by 

1.8 times and reduce postoperative mortality from 

32.6% to 18.9% [9, p. 23]. 

A. M. Shamsiev et al., using ozone therapy in the 

prevention and treatment of postoperative abdominal 

abscesses in children with RAP, concluded that ozone 

has a bactericidal, antihypoxic, detoxifying effect, and 

also has an immunomodulatory effect [13, p. 57-61]. 

Thus, local and systemic ozone therapy opens up 

new prospects for the treatment of RAP, in particular, 

in patients with multiple organ failure syndrome. Most 

researchers do not note any side, toxic, mutagenic or 

teratogenic effects of ozone therapy when the recom-

mended dosages are observed. Analyzing the literature 

data on ozone therapy of common purulent peritonitis, 

clinical and experimental data indicate that in addition 

to the bactericidal effect of ozone has: 

 antihypoxic effect; 

 immunomodulatory effect; 

 detoxification effect. 

In conclusion, we can say the following: many as-

pects of the treatment method under consideration 

leave a wide field for further study. Such as: the dosage 

and concentration of ozone in the solutions used in their 

local and systemic use, depending on the phases of per-

itonitis and the degree of intoxication, bacterial con-

tamination of the peritoneum; parameters of negative 

effects and side effects on the patient's body, and many 

others. 
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АНОТАЦІЯ 

Підтримання систем гомеостазу людини та тварин є пріоритетним завданням багатьох органів та си-

стем, однією з яких є кровотворення. На клітини, що постійно діляться негативно впливає багато факторів, 

основним з яких є лікарські засоби, першість серед яких належить групі не стероїдних протизапальних 

засобів (НПЗЗ). Класичним представником діючої речовини групи НПЗЗ є Диклофенак натрію, який відк-

рито в другій половині ХХ сторіччя та не втрачає своєї популярності серед лікарів різноманітних спеціа-

льностей. Експериментальна частина проведена на 44 особинах білих безпорідних лабораторних мишей , 

віком 60 днів та вагою 60 грамів, які були поділені не три групи. Перша отримувала діючу речовини Ди-

клофенак натрію в кількості 0,09 мг, друга 0,18 мг, а третя фізіологічний розчин натрію хлориду 2 рази на 

добу впродовж 96 годин. Після проведення експерименту тварини були забиті, виділено кістковий мозок, 

в якому вивчали показники загальної кількості клітин, недиференційованих бластів, лімфоцитів з викори-

станням методики іммуномагнітної сепарації, за допомогою тест-систем встановлено концентрацію ліпо-

полісахаридів та Антигену-1 (LFA-1). У тварин першої групи знизився показник загальної кількості клітин 

на 63,7%, у другій на 90,9%, підвищився показник недиференційованих бластів на 145,4%, тоді як в другій 

групі знизився на 63,6%. Рівень ліпополісахаридів збільшився в першій групі на 113,5%, а в другій на 

1872,9%. Загальна кількість лімфоцитів у тварин першої групи знизилась на 24,6%, в другій на 66%. Під-

вищився рівень Антигену-1 (LFA-1) в першій групі на 49%, тоді як в другій на 18,2%. Дослідження 

показало негативний вплив Диклофенаку натрію в якості діючої речовини в дозі 0,18 мг, та більш сприят-

ливий вплив в дозі 0,09 мг на досліджувані показники. 

ABSTRACT 

Maintaining the homeostasis system of humans and animals is a priority task of many organs and systems, 

one of which is hematopoiesis. The constantly dividing blood cells are influenced by many factors, the main among 

which are drugs, the first among which belongs to the group of non-steroidal anti-inflammatory series (NSAIDs). 

The classic representative of the active substance of the NSAID group is Diclofenac sodium, discovered in the 
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second half of the twentieth century, it does not lose its relevance and popularity among specialists in various 

specialties. The experimental part was carried out on 44 individuals of white outbred laboratory mice, 60 days old 

and weighing 60 grams, which were divided into three groups. The first received the active ingredient Diclofenac 

sodium in an amount of 0,09 mg, the second 0,18 mg, and the third saline solution 2 times a day for 96 hours. 

After the experiment, the animals were sacrificed and the bone marrow was removed, in which the indicators of 

the total number of cells, undifferentiated blasts, and lymphocytes were studied using the method of immunomag-

netic separation, the concentration of lipopolysaccharides and Antigen-1 (LFA-1) was determined using test sys-

tems. In animals of the first group, the indicator of the total number of cells decreased by 63,7%, the indicator of 

undifferentiated blasts increased by 145,4% and the level of lipopolysaccharides by 113,5%. The total number of 

lymphocytes in animals of the first group decreased by 24,6%, the level of Antigen-1 (LFA-1) increased by 49%. 

In the second group, the total number of cells decreased by 90,9%, the number of undifferentiated blasts by 63,6%. 

An increase in the level of lipopolysaccharides was observed, by 1872,9%, the lymphocyte count decreased by 

66%, the level of Antigen-1 (LFA-1) increased by 18,2%. In the course of the study, it was found that the effect 

of the active substance "Diclofenac sodium" on the studied parameters is more favorable at a dose of 0,09 mg, a 

dose of 0,18 mg has a negative effect. 

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

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

 

The homeostasis system in humans and animals is 

supported by a large number of organs that are closely 

interconnected, and the bone marrow is directly in-

volved in this [1,2]. Its development begins long before 

the birth of the organism into the world, however, the 

influence of negative factors on the cells of hematopoi-

esis occurs constantly, due to factors of the external or 

internal environment, which cannot but leave its mark 

on the structure and function [3,4]. 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

are especially popular among doctors around the world, 

in connection with which the search for a substance 

with minimal effect on the body, primarily the bone 

marrow, is constantly being carried out. This problem 

is of particular relevance in connection with long-term 

use of drugs of the NSAID group to achieve stable re-

mission or relief of pain [5-7]. 

Diclofenac sodium remains the classic active in-

gredient, a representative of NSAIDs, which has not 

lost its relevance since the second half of the twentieth 

century [8,9]. The chemical formula of Diclofenac so-

dium is a derivative of phenylacetic acid and a phenyl 

ring, which contains two chlorine atoms and is mainly 

a sodium salt. As a chemical substance, Diclofenac so-

dium has a minimum hazard class and is actively used 

in animal models in an amount of 3 mg / kg, which is 

the maximum daily dose for the treatment of rheuma-

toid arthritis. The optimal period of action of the sub-

stance is 12 hours, after which the effectiveness de-

creases. By increasing the refractory period by 2-3 days 

after the start of use, the active substance has its effect 

on the state of the immune system [10-13]. 

Diclofenac sodium is widely used as an active in-

gredient in many drugs as an analgesic and refers to 

non-selective cyclooxygenase (COX) blockers, but 

more so in relation to COX-2. The result of this effect 

may be an increase in the level of thrombosis. Often in 

the bloodstream cells with a changed structure are de-

tected, biological activity increases, which is clearly 

manifested in immunodeficiency [14-18]. 

The aim of the work was to study under experi-

mental conditions the effect of Diclofenac sodium as an 

active substance on the total number of bone marrow 

cells, undifferentiated blasts, lymphocytes, the expres-

sion level of Antigen-1 (LFA-1) and the concentration 

of lipopolysaccharides in laboratory mice, provided 

that it is used for 96 hours. 

Materials and methods. The experiment and sub-

sequent studies were performed under the conditions of 

AskHels Medical and Diagnostic Center LLC, license 

of the Ministry of Health of Ukraine № 376 dated 

21.04.2016, Kharkіv, with strict observance of all the 

rules of humane treatment of experimental animals and 

strict observance of aseptic rules according to the Eu-

ropean Convention for the Protection of Vertebrate An-

imals Used for Research or Other Scientific Purposes 

"(Strasbourg, 1986)," General Ethical Principles for 

Conducting Experiments on Animals "(Kуiv, 2001) 

and Law of Ukraine № 3447-IV" On the Protection of 

Animals from Cruelty " - dated February 21, 2006 [19]. 

The experiment involved 44 individuals of white 

laboratory mice, weighing 60 grams and age 60 days. 

The animals were divided into three groups: the first 

included 16 individuals who received Diclofenac so-

dium as an active ingredient in the quadriceps muscle 

of the thigh in an amount of 0,09 mg, the second group 

of 16 individuals received 0,18 mg of the active ingre-

dient in the same way of administration, and the third, 

which included 12 individuals, received a saline solu-

tion of sodium chloride. The introduction was carried 

out twice a day with a difference of 12 hours for 96 

hours. 

After the experiment, the animals were sacrificed 

under general anesthesia with sodium thiopental solu-

tion, and after making sure of the absence of reflexes 

and vital activity, they were decapitated. In all animals, 

the femurs were dissected, neatly destroyed, and the 

bone marrow was isolated, which was studied histolog-

ically [20]. The total number of cells was calculated, 

and using the method of immunomagnetic separation, 

in which the loss of cells is minimal, clean rows of un-

differentiated blasts and lymphocytes were obtained 

[21]. Using test systems, the concentration of lipopoly-

saccharides in tissue homogenates and Antigen-1 

(LFA-1) was determined. The one-dimensionality of 

the distribution of data was checked using swing dia-

grams, like a "box with a mustache" [22]. Statistical 

processing, construction of diagrams, graphs was car-

ried out using the Statistica10 program. 

Research results and discussion. 
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A study of the effect of Diclofenac sodium on the 

indicators of the total number of bone marrow cells 

showed a negative result in both groups of animals. 

However, there was a jump in the number of undiffer-

entiated blasts in the animals of the first group in com-

parison with the control. The reason may be the activa-

tion of stem cell factor and interleukin-6 (IL), which are 

involved in the process of bone marrow stem cell divi-

sion. Along with this, the concentration of lipopolysac-

charides, which are the main component of the mem-

branes of gram-negative bacteria and trigger the ap-

pearance of a cascade of the inflammatory reaction in 

the body, has increased [23,24]. When studying the 

number of lymphocytes, a decrease in their total num-

ber was established against the background of an in-

crease in the level of expression of Antigen-1 (LFA-1). 

In the complex, such changes may indicate the activa-

tion of the immune system in response to the admin-

istration of Diclofenac sodium and the appearance of 

younger forms of cells (table 1). 

Table 1 

Indicators of the number of bone marrow cells, undifferentiated blasts, lymphocytes, lipopolysaccharides and 

Antigen-1 (LFA-1) of laboratory mice of the first (n = 16) and control (n = 12) groups after using Diclofenac 

sodium for 96 hours. 

Index І group (n=16) ІІІ group (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 

The total number of cells (cells/ml) ×106 0,4 0,1 0,05 1,1 0,1 0,05 

Undifferentiated blasts (%) 5,4 0,2 0,09 2,2 0,1 0,07 

Lipoplisaccharides (ng/ml) 0,079 0 0,04 0,037 0 0,01 

Lymphocytes (%) 16,6 0,1 0,07 22 0,2 0,1 

Antigen-1 (LFA-1) (ng/ml) 16,4 0,2 0,1 11 0,2 0,1 

Note: Х ̅– average value, 𝛿х – standard deviation, ∆х – mean square error at the level of 0,05. 

 

As can be seen from the data shown in Table 1, the 

animals of the first group showed a decrease in the total 

number of cells by 63,7% (p<0,05), while the indicator 

of undifferentiated blasts increased by 145,4% (p<0,05) 

and the level of lipopolysaccharides in tissue homoge-

nates by 113,5% (p<0,05). The total number of lym-

phocytes in animals of the first group decreased by 

24,6% (p<0,05), against the background of an increase 

in the expression level of Antigen-1 (LFA-1) by 49% 

(p<0,05). The data obtained against the background of 

an increased number of undifferentiated blasts may in-

dicate the activation of the immune system in the body. 

A completely different picture was observed in an-

imals of the second group, which received Diclofenac 

sodium in an amount of 0,18 mg. The dose of the active 

substance had a toxic effect on the total number of bone 

marrow cells, and also led to the blocking of stem cell 

factor and IL-6. The result was a decrease in the number 

of undifferentiated blasts. The lipopolysaccharide in-

dex has significantly increased, which may indicate the 

development of an inflammatory process in the tissue. 

The toxic effect affected the number of lymphocytes in 

the bone marrow. Against the background of an in-

creased amount of lipoplisaccharides, the Antigen-1 

(LFA-1) index increased. This can be interpreted as an 

immunodeficiency state against the background of an 

inflammatory process in the tissue (table 2). 

Table 2 

The indicators of the number of bone marrow cells, undifferentiated blasts, lymphocytes, lipopolysaccharides 

and Antigen-1 (LFA-1) laboratory mice of the second (n = 16) and control (n = 12) groups after using Diclo-

fenac sodium for 96 hours. 

Index ІI group (n=16) ІІІ group (n=12) 

Х̅ 𝛿х ∆х Х̅ 𝛿х ∆х 

The total number of cells (cells/ml) ×106 0,1 0,1 0,07 1,1 0,1 0,05 

Undifferentiated blasts (%) 0,8 0,1 0,04 2,2 0,1 0,07 

Lipoplisaccharides (ng/ml) 0,73 0,2 0,1 0,037 0 0,01 

Lymphocytes (%) 7,5 0,1 0,06 22 0,2 0,1 

Antigen-1 (LFA-1) (ng/ml) 13 0,2 0,1 11 0,2 0,1 

Note: Х ̅– average value, 𝛿х – standard deviation, ∆х – mean square error at the level of 0,05. 

 

From table 2 it becomes clear that the indicator of 

the total number of bone marrow cells decreased in the 

second group by 90,9% (p<0,05), the number of undif-

ferentiated blasts by 63,6% (p<0.05). Against the back-

ground of the above changes, there was a sharp jump in 

lipopolysaccharides, by 1872,9% (p<0.05) in compari-

son with the control group. The lymphocyte count sig-

nificantly decreased by 66% (p<0,05), which against 

the background of inflammatory changes indicates sup-

pression of immunity in animals of the second group. 

A decrease in the number of cells, including immune 

defense, resulted in a slight increase in the level of An-

tigen-1 (LFA-1) in animals of the second group, by 

18,2% (p<0,05). These changes once again confirm the 

hypothesis of toxicity of Diclofenac sodium when the 

dose is increased. Fluctuations of the studied indicators 

are clearly presented in the graphs (graph 1,2) 
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Graph 1 

Indicators of the total number of cells, undifferentiated blasts and lipopolysaccharides of the experimental group 

of animals in comparison with the control using Diclofenac sodium for 96 hours. 

 
Note: Total number of cells – cells/ml, undifferentiated blasts – %, Lipopolysaccharides – ng/ml 

 

Graph 2. 

Indicators of Lymphocytes and Antigen-1 (LFA-1) of the experimental group of animals in comparison with the 

control when using Diclofenac sodium for 96 hours. 

 
Note: Lymphocytes – %, Antigen-1 (LFA-1) – ng / ml. 

 

The use of swing diagrams makes it possible to 

place three dose values along the abscissa axis, located 

at a uniform distance, making it possible to get an idea 

of the trends in the change in the effect obtained during 

the experimental part of the effect of Diclofenac so-

dium from the dose used in the range 0 (control), 50 

(first group), 100 (second group) % (diagrams 1-5). 
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Diagram 1. Total number cells (COX 5). Diagram 2. Undifferentiated blasts (My3). 

 
 

Diagram 3. Lipopolysaccharides (COX2) Diagram 4. Lymphocytes (My8) 

 
Diagram 5. Antigen-1 (LFA-1) 

 

According to the presented diagrams, it can be 

concluded that there is no vertical intersection of the 

boxes, which confirms the dependence of the result on 

the dose used. By the type of trends, an increase in the 

dose led to the appearance of a nonlinear variable with 

a maximum value in the second group for the index of 

undifferentiated blasts and Antigen-1 (LFA-1) (dia-

gram 2.5). Non-linear increase in the indicator with in-

creasing dose for lipopolysaccharides (diagram 3). An 

almost linear increase for the lymphocyte count (dia-

gram 4). 

Conclusions 

During the study, it was found that the effect of the 

active substance "Diclofenac sodium" on the studied 

parameters is more favorable at a dose of 0,09 mg. It is 

this dosage that leads to the emergence of new bone 

marrow cells, activates the stem cell factor and IL-6, 

which contribute to the emergence of new stem cells. 

The total number of cells in the first group de-

creased by 63,7%, while in the second group by 90.9%. 

The index of undifferentiated blasts increased by 

145,4% in the first group, while the kA in the second 
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decreased by 63,6%. The concentration of lipopolysac-

charides in the blood of animals of the first group in-

creased by 113,5%, while in the second by 1872,9%. 

The number of lymphocytes in both groups decreased, 

in the first by 24,6%, while in the second by 66%. The 

Antigen-1 (LFA-1) index increased in both groups, in 

the first by 49%, in the second by 18.2%. The above 

changes may indicate the activation of the immune sys-

tem under the influence of a medium therapeutic dose 

of Diclofenac sodium, and its increase is toxic to bone 

marrow cells. 
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VARIANT ANATOMY AND SYNTOPIC FEATURES OF THE ARTERIES OF THE SACRAL PART 

OF THE VERTEBRAL COLUMN DURING THE FETAL PERIOD AND IN HUMAN NEWBORNS  
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ABSTRACT 

A set of morphological research methods studied the features of discharge and division of arterial vessels of 

the sacral part of the spine 35 fetuses and 30 newborns. Syntopia of arterial vessels of the sacral spine, as well as 

their variability and intervascular anastomoses, were determined. 

Keywords: spinal column, sacrum, arteries, ontogenesis, human. 

 

Introduction. The study of the morphology of the 

spine and other related structures as a single organ 

complex is of great practical importance [1-4]. The 

study of the features of organogenesis and topography 

of organs in prenatal ontogenesis acquires significant 

clinical significance due to the introduction of 

ultrasound examination of its development, prenatal 

diagnosis of abnormalities of normal morphogenesis 

[5-7], surgical correction of some defects of the fetus in 

the uterus, prophylaxis and perinatal defects of internal 

organs [8-10]. 

According to the WHO, more than half a million 

women die each year during pregnancy, childbirth or 

the postpartum period. Every year, more than 3.3 mil-

lion babies are born stillborn, more than 4 million die 

in the first month of life, and 6.6 million are under the 

age of five. Thus, the world community does not have 

almost 14 million children each year. These data were 

announced at a press conference dedicated to World 

Health Day [3]. 

Theoretical summary of the results of bone devel-

opment allowed to show the dependence of vertebral 

formation on the adequacy of blood supply. According 

to this pattern, the development of the bone organ is in 

full accordance with the blood supply and load [4, 5]. 

The aim of the study. To study the formation and 

individual differences of the beginning and branching 

of blood vessels of the sacral spine, to investigate the 

symmetry and asymmetry of extra- and intraosseous 

vascular bed, their anatomical features of distribution 

in individual parts of the vertebra, intervascular anasto-

moses of this area. 

Material and methods. The study was performed 

on 35 fetuses and 30 newborns. The study of the arter-

ies of the sacral spine consisted of several stages: 

1. Determination of injected extra organic arteries 

by conventional and fine preparation and radiography.  

2. Detect intra organic arteries by preparing mac-

roscopic preparations followed by radiography in the 

frontal, sagittal and horizontal planes. 

3. Describe the spatial distribution of arteries in 

the vertebrae by the method of enlightenment. 

An aqueous suspension of lead red lead was used 

as a contrast agent. 

Results and their discussion. Sources of arterial 

blood supply to the sacral spine are iliac-lumbar, mid-

dle sacral, lateral sacral and inferior sciatic arteries. The 

number of arteries that carry blood to the sacral verte-

brae of the fetus ranges from 3 to 7, more often - 5 (50% 

of preparations). In newborns - respectively from 4 to 

7, more often - 5(in 61% of preparations). 

These data suggest that differences in the number 

of sacral arteries are present in both fetuses and new-

borns. The number of sources of nutrition of the sacrum 

in females and males is not constant. 

It is determined that the middle sources of sacral 

vertebrae are the middle sacral and lateral sacral arter-

ies. The iliac and lumbar arteries are slightly less likely 

to be involved in their blood supply. 

The medial sacral artery as a source of blood sup-

ply to the sacral vertebrae was detected in 65 prepara-

tions. Its topographic and anatomical location on the 

anterior surface of the sacrum is subject to significant 

changes. Thus, on 18 preparations it is located closer to 

the right edge of the sacrum; at 21 - near the left edge, 

at 15 - occupies a middle position on the os sacrum. On 

8 preparations the specified artery changed the direc-

tion twice: on I – II sacral vertebrae it was located in 

the middle of a sacrum, deviating then to its external 

edge, and on 3 - began at the level I of a sacral vertebra 

on the right, then went to the left edge and on level V 

of the sacral vertebra again returned to the midline of 

the sacrum.  

On 5 preparations in fetuses and newborns, the 

trunk of the middle sacral artery was tortuous, on the 

other 60 - relatively straight. The medial sacral artery 

was traced from 2 to 5 vertebrae: 2 - on 8 preparations, 

3 - on 29, 4 - on 19 and 5 - on 9. From this artery to the 

https://doi.org/10.1088/1361-6439/ab259f
https://doi.org/10.1080/13658816.2015.1081205
https://dx.doi.org/10.1128%2Fecosalplus.ESP-0001-2018
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sacral vertebrae went a different number of branches of 

the 1-2nd order: in fetuses - from 6 to 9, in newborns - 

from 8 to 10. 

The branches of the middle sacral artery were 

anastomosed with the iliopsoas and lateral sacral arter-

ies. Anastomoses are better expressed in the upper part 

of the sacrum in both age groups; in females - more than 

in males. 

The lateral sacral artery went to the vertebrae of 

the sacrum on all 65 preparations. It branched from the 

internal iliac artery at the level of various sacral verte-

brae. At the level of the II vertebra, it departed on 44 

preparations, III - on 14 and IV - on 7 in all age groups. 

Branching of the lateral sacral arteries had the main 

form (60 preparations) and less often - placer. The 

named artery was traced on the different number of ver-

tebrae: 5 - on 32, 4 - on 29 and 3 - on 4 preparations. 

The number of branches of the 1st - 2nd orders, starting 

from the right and left lateral sacral arteries, is not the 

same. 8-10 branches of the 1st-2nd order went to the 

sacral vertebrae of the fetus, which were evenly distrib-

uted at the level of all vertebrae. The vertebrae of new-

borns had from 12-14 branches. Branches from the 

right and left lateral sacral arteries on the anterior sur-

face of the sacrum were anastomosed to each other, and 

anastomoses are better expressed in newborns and 

worse in fetuses 

Arterial anastomoses on the sacrum in females are 

better developed than in males, which was especially 

observed in the group of preparations in newborns. 

The iliac-lumbar artery was found in the sacral 

part (65 preparations) and gave to the I sacral vertebra 

a different number of branches of the 1st – 2nd order: 

in fetuses - 2–4, in newborns - 6–8. In fetuses and new-

borns, arterial anastomoses between branches were not 

observed. 

The inferior sciatic artery, as a source of nutrition 

for the sacrum, was identified in 19 preparations out of 

65; it was found on the sacral vertebrae on both sides 

(16 preparations) and only on one side - on the left (3). 

The named artery on all preparations was only on the 

IV sacral vertebra, its branches went to its front surface. 

The number of branches of the 1st – 2nd orders going 

to the IV sacral vertebra is different in different age 

groups. Thus, 5-7 branches departed to the fetal verte-

bra, and 6-8 in newborns. The number of branches de-

parting from the right and left inferior sciatic artery is 

different. The branches of these arteries on the anterior 

surface of the sacrum were anastomosed with the lateral 

and medial sacral arteries. Marked anastomoses are 

found only in newborns and are absent in fetuses. 

Thus, all these power sources are equally involved 

in the blood supply to the sacral spine and go to differ-

ent numbers of vertebrae: iliac-lumbar and inferior sci-

atic arteries - one sacral vertebra; middle sacral on 10 

preparations gave branches to all vertebrae, and on 9 - 

only to two (most often to 3); lateral sacral arteries 

more often (34) were found on all vertebrae and less 

often on - 3 vertebrae. 

The iliac-lumbar artery is found only on the I ver-

tebra, the middle sacral artery more often gives 

branches to the I-IV and a little less often - II-III and V 

vertebrae. Lateral sacral arteries on most preparations 

were determined on the II-III and IV vertebrae, the 

lower sciatic was examined on the IV vertebra. As 

noted above, the topographic and anatomical location 

of the middle sacral artery relative to the axial line of 

the sacrum is variable. It can be located closer to the 

left or right edge of the sacrum. The artery usually ends 

at the coccyx, where it branches into terminal branches 

(Fig. 1). 

Branches located horizontally depart from it to 

vertebrae. Some of them penetrate the spongy sub-

stance of the sacrum, and some anastomose with the 

branches of the lateral sacral arteries. The latter pene-

trates the sacral canal through the anterior sacral open-

ings. The shape of the lateral sacral arteries varies from 

main to placer. 

Anastomoses were found between the branches of 

the middle and lateral sacral arteries, as well as the 

iliac-lumbar and lower sciatic arteries. Together with 

these arteries, they formed a fine-loop arterial network 

on the anterior surface of the sacrum. The medial and 

lateral sacral arteries were in feedback: with a poorly 

developed median sacral artery, the lateral sacral arter-

ies are well developed and, conversely, in the presence 

of a large, widely branched middle sacral artery, the lat-

eral sacral arteries are much less developed. The 

branches of the iliac-lumbar arteries, as a rule, were lo-

cated on the body of the I sacral vertebra, and the lower 

sciatic arteries - IV sacral and coccyx. 

The radiographs of the sacrum and coccyx in lat-

eral projection (Fig. 2) show segmental branches of the 

lateral sacral arteries, similar to the spinal branches 

above the parts of the spine. Penetrating the sacrum 

through the anterior sacral openings, they exited 

through the posterior openings to the posterior surface 

of the bone. In the course of them, the arteries branched 

to the walls of the sacral canal, as well as to the bodies 

of the sacral vertebrae. 

The diameter of the segmental branches of the lat-

eral sacral arteries decreased towards the coccyx. The 

largest in diameter branches, which passed between the 

I and II sacral vertebrae, were often separated not from 

the lateral sacral, but directly from the internal iliac ar-

teries. 

Unequal participation of permanent and additional 

sources of nutrition of the vertebrae leads to the fact 

that their number is different in humans. In this regard, 

the sacral vertebrae can be supplied with blood: the 

middle and lateral sacral arteries, or only the named, 

and the iliac-lumbar arteries, or the additional inferior 

sciatic artery. 

Several arteries are involved in the arterial blood 

supply to different parts of the sacrum, so different 

parts of them also approached a different number. 

On the anterior surface of the sacrum at the level 

of the body of the first vertebra found branches of the 

iliopsoas, middle and lateral sacral arteries. To the II – 

III and V vertebrae the branches of the lateral and mid-

dle sacral arteries give, and to the IV vertebra - addi-

tionally the lower sciatic arteries. 

On the anterior wall of the sacral canal at the level 

of the body of the first sacral vertebra branches of the 

1st order of the iliac-lumbar arteries were traced, and at 

the level of the other sacral vertebrae (II – V) - lateral 
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sacral arteries; their branches on the anterior surface of 

the sacrum passed in the horizontal and oblique direc-

tions. On the body of the first vertebra, the branches of 

the 1st order of the iliac-lumbar arteries passed along 

the outer surface and, fan-shaped branching went to its 

upper and lower edges. The branches of the lateral, sa-

cral arteries obliquely crossed the anterior surface of 

the body of the first vertebra, reaching its upper edge. 

From the middle sacral artery, they passed in the middle 

of the height of the bodies of I-IV vertebrae. The 

branches of the lower sciatic arteries were located on 

the anterior surface of the body of the IV sacral verte-

bra. On the posterior surface of the branches of the 1st 

order were located in the middle of the vertebral bodies. 

We believe that the supply of the posterior wall of the 

sacral canal at the level of the I sacral vertebra is the 

branches of the iliac-lumbar, and at the level of the II-

V vertebrae - the lateral sacral arteries. From them, 

branches of the 1st – 2nd orders penetrated the sacral 

canal, from where they went to the inner surface of the 

arches; others passed on the outer surface. 

Branches of lateral, sacral arteries obliquely 

crossed anterior On the anterior surface of the sacrum 

between these branches were found transverse and lon-

gitudinal arterial anastomoses: the first - between the 

branches of the iliac-lumbar arteries (I vertebra) and 

lateral sacral arteries (II-V vertebrae), and others - be-

tween branches of the lateral sacral arteries, located on 

one side and the lateral and middle sacral artery. Be-

tween the branches from the lower sciatic arteries on 

opposite sides of the anastomosis was not observed. 

On the anterior surface of the sacral canal, anasto-

moses were found between the branches of the lateral 

sacral arteries, and on the posterior - they were non-

permanent. Anastomoses on the surface of the sacral 

spine are more pronounced in newborns, especially fe-

males. 

Conclusions 

1. In the blood supply of the sacral spine can be 

divided into two forms of participation of power 

sources: minimal (middle and lateral sacral arteries) 

and maximum (to the middle and lateral sacral arteries 

are added iliac-lumbar and lower sciatic arteries). 

2. Because these arteries are differently branched 

in the sacral vertebrae, some of them - such as iliopsoas, 

medial and lateral sacral - should be attributed to per-

manent power sources, and the lower sciatic arteries, 

found in small numbers observations - to an additional 

nutrition supply. 

3. Between the branches of the middle and lateral 

sacral arteries, as well as the iliopsoas and lower sciatic 

arteries are well-defined anastomoses.  

Prospects for further research. In the future, it 

is planned to research the development and formation 

of the vascular stream of the sacral part of the spine in 

other age periods of human ontogenesis. 

 
Fig.1. Angiogram of the arteries of the sacrum and coccyx of the fetus 350,0 мм СRL:  

1, 3 - middle sacral artery; 2 - branches of the inferior sciatic artery; 4 - lateral sacral arteries 
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Fig.2. Angiogram of the arteries of the sacrum and coccyx of the newborn in lateral projection: 

1 - internal iliac artery; 2, 3, 4, 5 - spinal branches; 6 - lateral sacral artery 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отмечается стратегическая важность профилактики инфекций, передаваемых половым путем 

и борьбы с ними, интеграция фитотерапии в лечение заболеваний женской половой сферы, концепции 

фитонирингового производства и перспективность использования солодки голой в гинекологии. Пред-

ставлен обзор результатов фитотерапевтических исследований, проводимых в Азербайджане. 

ABSTRACT 

There has been noted the strategic importance of the prevention of sexually transmitted infections and the 

fight against them, the integration of phytotherapy in the treatment of diseases of the female genital area, the 

concept of phytoneering production and the prospects of using licorice in gynecology in the article. There is pre-

sented an overview of the results of phytotherapeutic research conducted in Azerbaijan. 

Ключевые слова: гинекологические заболевания, фитотерапия, фитониринг, солодка голая, Азер-

байджан, фитотерапевтические исследования. 

Keywords: gynecological diseases, herbal medicine, phytoneering, licorice, Azerbaijan, phytotherapeutic re-
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Обеспечение сексуального и репродуктивного 

здоровья не представляется возможным без осу-

ществления комплексных мероприятий, направлен-

ных на борьбу и предупреждение инфекционных 

болезней, передаваемых половым путем (ИППП). 

Одним из значимых проектов, охватывающих тех-

ническую сторону и направления информационно-

разъяснительных работ при ИППП является про-

грамма ВОЗ по теме «Глобальная стратегия профи-

лактики инфекций, передаваемых половым путем, 

и борьбы с ними, 2006-2015 гг.». [1, с.3] 

Методы содействия безопасному сексуаль-

ному поведению и барьерной защите, эффективная 

и доступная помощь, мониторинг и оценки про-

грамм, касающихся ИППП с целью поддержания 

полового здоровья, акцентированные в руковод-

стве, позволяют прийти к выводу, что разработка 

экономически рентабельных и эффективных лекар-

ственных средств (ЛС) является сегодня приори-

тетной необходимостью для достижения и совер-

шенствования успехов в области лечения и профи-

лактики заболеваний женской половой сферы. [1, 

с.14] 

Результаты исследований использования ЛС 

при беременности показали необоснованность 

назначения большого количества «традиционных» 

препаратов (до 80%), по причине их недостаточной 

эффективности. Поэтому, перспективным векто-

ром медицины XXI в века гинекологии стали уход 

от полипрагмазии и преобладания синтетических 

субстанций в терапевтических назначениях к фито-

терапии, этнофармакологии и фитонутрициологии 

[2, с.10; 3. с.10; 4, с.150].  

Сама идея интеграции фитотерапии в систему 

здравоохранения широко поддерживается и ВОЗ. 

По мнению экспертов этой организации, в лечении 

примерно 75% пациентов целесообразно назначе-

ние препаратов растительного происхождения. По-

этому, разработка новых составов и лекарственных 

форм (фитопрепаратов) на основе натурального 

растительного сырья стала актуальной тенденцией 

современных научных исследований. Возросший 

интерес к этим препаратам наглядно демонстри-

рует динамика увеличения доли препаратов на ос-

нове лекарственных растений (с 38% в 1990-х годах 

до 55% и более в начале нового тысячелетия) в со-

временных международных фармакопеях [5, с. 136; 

6, с.30]. 

Фитотерапия, используя продукты раститель-

ного происхождения в качестве ЛС или средств, 

способствующих укреплению здоровья, стремится, 

при относительно меньшей технологической обра-

ботке, сохранить весь комплекс биологических ак-

тивных веществ растительного сырья. Поэтому, 

фитотерапевтические препараты вызывают значи-

тельно меньше побочных эффектов и считаются 

материально более доступными для значительной 

категории пациентов [5, с. 136; 6, с.30; 7, с. 108; 8, 

с. 450; 9, с. 32].  

В гинекологии фитопрепараты назначаются на 

этиотропном, реабилитационном, профилактиче-

ском (беременности) этапах медицинской помощи 

и рекомендованы при климактерическом и пред-

менструальном синдромах, дисфункциональных и 

патологических нарушениях женской половой 
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сферы, хронических гинекологических заболева-

ниях и состояниях их сопровождающих. Действия 

этих препаратов направлены на повышение имму-

нореактивного состояния женского организма, 

устранение побочного эффекта антибактериальной 

терапии, развившийся витаминной недостаточно-

сти и дисбактериоза [10, с. 93; 11, с. 47; 12, с. 28]. 

При лечении заболеваний женской половой 

сферы изначально лекарственные растения исполь-

зовались в нативном виде и включали ромашку ап-

течную, поддорожник большой, бадан толстоли-

стый с противовоспалительным действием; кален-

дулу лекарственную, эвкалипт, кровохлебку 

лекарственную, чистотел большой, тополь черный 

с антисептическим действием; зверобой продыряв-

ленный, облепиху крушиновидную, сосну обыкно-

венную, обладающими репаративным (эпителизи-

рующим) действием и т.д [13, с. 282; 14, с.86; 15, с. 

28]. 

На сегодняшний день производство фитопре-

паратов стало приоритетным направлением для 

многих фармацевтических компаний. Одной из та-

ких компаний является BIONORICA SE, которая 

производит востребованные в гинекологической 

практике эффективные, безопасные и качественные 

растительные ЛС. BIONORICA SE, создав научную 

сеть с некоторыми известными во всем мире учре-

ждениями, организациями и учеными, в 2017 году 

учредила премию «Bionorica Phytoneering Award», 

которая присуждается за выдающиеся исследова-

ния в области фитомедицины, разработки и приме-

нении инновационных растительных ЛС, в том 

числе при заболеваниях женской половой сферы. 

Компания производит лекарственные раститель-

ные препараты по собственной технологии, осно-

ванной на концепции фитониринга («phytoneering», 

сочетание слов phyto (растение) и engineering (ин-

женерное искусство, конструирование, новатор-

ство) [16, с. 7].  

Отличительной особенностью фитониринго-

вого производства лекарственных препаратов ком-

пании Bionorica является, то что все этапы произ-

водства фитопрепаратов строго стандартизиро-

ваны, начиная с качества семян, климатических 

условий, особенностей почвы, способов заготовки 

растений и заканчивая качественным контролем го-

товой продукции. В отличие от большинства дру-

гих фирм-производителей, которые 95% сырья по-

лучают из дикой природы, специалисты компании 

«Бионорика СЕ» разрабатывают собственный сорт, 

получая эксклюзивный семенной материал. Лекар-

ственные растения выращивают в разных экологи-

чески чистых зонах, в которых запрещено размеще-

ние вредного для окружающей среды производ-

ства. Критерии качества сырья, предъявляемые 

компанией, существенно превосходят требования, 

предписанные Европейской фармакопеей. Каждая 

партия экстракта проходит лабораторный контроль 

и при соответствии его качества требованиям ком-

пании поступает на дальнейшую обработку. Таким 

образом, технология фитониринга, предполагаю-

щая строгий контроль всех этапов производства, 

позволяет получать стандартизованные фитопрепа-

раты с оптимальным содержанием активных ком-

понентов. Именно поэтому все лекарства Bionorica 

содержат одинаковое количество нужного лекар-

ственного вещества и по эффективности и точности 

воздействия на болезнь соответствуют химическим 

лекарственным средствам, а по безопасности 

намного превосходят их, поскольку содержат 

только натуральные, естественные компоненты, со-

ответствующие требованиям доказательной меди-

цины [17, с. 139; 16, с. 7].  

К числу фитоинжиниринговых препаратов, ис-

пользуемых в гинекологической практике компа-

нии BIONORICA SE относятся «Климадинон», 

«Мастодинон», «Циклодинон». 

Возвращаясь к теме использования отдельных 

представителей лекарственной флоры в гинеколо-

гии особо следует отметить перспективность со-

лодки голой [18, с. 119]. С медицинской целью ис-

пользуются следующие нативные формы солодки: 

корень, порошок и галеновые препараты: сухой и 

густой экстракты, сироп, отвар [19, с. 147; 20, с. 

200; 21, с. 38; 22, с. 3]. Нижеследующие солодкосо-

держащие фитопрепараты нашли широкое приме-

нение в гинекологии. «Солодка плюс» в комплекс-

ной терапии женских заболеваний оказывает про-

тивовирусное, иммуностимулирующее, 

противовоспалительное и общеукрепляющее дей-

ствие [сайт Vita Line]; 

Солодка в Женском наборе «Ай-чечак» служит 

вспомогательным средством при синтезе женских 

половых гормонов, восстанавливает и сохраняет 

естественную среду влагалища [сайт Студопедия]. 

Герпиген способствует нормализации микро-

флоры и усиливает местную иммунологическую 

резистентность клеток эпителия влагалища. Мно-

гофункциональные свойства "Герпигена" позво-

ляют использовать его как средство индивидуаль-

ной профилактики при сухости, зуде, жжении и 

других проявлениях воспаления женской половой 

сферы [сайт Proapteka.ru]. 

В Азербайджане фитотерапевтическим иссле-

дованиям всегда уделяли должное значение, так как 

на сравнительно небольшой территории респуб-

лики встречаются почти все распространенные в 

мире типы растений [23, с. 71; 24, с. 10; 25, с. 363], 

произрастает более 135 официальных видов, а 

около 55 видов наиболее популярных дикорасту-

щих растений могут быть рекомендованы для ис-

пользования в медицине и производства фитопера-

партов. Из лекарственного растительного сырья 

Азербайджана можно производить 36 видов лекар-

ственных сборов, 102 вида галеновых и 83 новога-

леновых препаратов [26, с. 19-20; 25, с. 363; 27, с. 

25; 28, с. 548].  

В результате изучения химического состава 

видов кермека (Liminium meyeri и L. suffruticozum), 

было получено новое биологически активное веще-

ство мирицетин; количественно и численно оце-

нены, произрастающие на территории Азербай-

джана алкалоидосодержащие виды софоры 

(Sophora alopecuroides (V. alopecuroides) и химиче-

ский состав (сапонины, флавоноиды, элементы, 
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аминокислоты) растений из рода скабиоза (Scabiosa 

argentea, S. micrantha, S. caucasica, S. georgica и бе-

смертника (H. plicatum, H. undulatum и H. 

aurantiacum) [29, с. 38-39]. 

Фитохимические направления изучения лекар-

ственного растительного сырья Азербайджана поз-

волили, на основе рационального подбора лекар-

ственных растений из местной флоры предложить 

гранулы бронхолитика Инсанова, обладающего 

противогипоксическим, иммуномодулирующим и 

десенсибилизирующим действием [30, с. 17].  

В результате исследования рынка, оборота, 

степени информированности и использования ле-

карственных растительных средств были разрабо-

таны пути оптимизации снабжения аптечных учре-

ждений г.Баку фитопрепаратами, в перспективе 

планировалось открытие фитоцентра [31, с. 20; 32, 

с. 12-13]. 

Изучение филогенетически близких к приме-

нению в медицине лекарственных растений способ-

ствовало разработке фитокомпозиции розхмелис-

порицы, состоящей из розмарина, хмеля, мелиссы, 

спорыша и корицы. Созданная фитокомпозиция об-

ладает свойством повышать адаптацию экспери-

ментальных животных к стрессовой ситуации и ал-

когольной интоксикации, что позволило рекомен-

довать ее при нарушениях функций и с целью 

улучшения работы ЦНС в качестве адаптогенного, 

актопротекторного и противогипоксического сред-

ства [33, с. 17;]. 

В результате фитохимического анализа в пло-

дах и листьях можжевельника красного (juniperus 

rufescens link.) было определено эфирное масло, об-

ладающее антимикробным действием и сумма фла-

воноидов, оказывающих диуретическое, антиэксу-

дативное и гемостатическое действие [34, с. 16].  

Фармакогностическое исследование некото-

рых видов рода Salvia L. (шалфей), позволило полу-

чить биологически активные вещества, создать на 

их основе новое лекарственное средство (раствор 

“Salvident”) и определить цитотоксическое и проти-

воопухолевое действия суммы дитерпеновых со-

единений, выделенных из S.verticillata и S.glutinoza 

[35, с. 22].  

Результатом комплексного исследования 

суммы флавоноидов, полученных из видов ясеня 

(Fraxinus L.) явилась разработка лекарственного 

средства “Fraxetin” (таблетки), обладающего анти-

оксидантной активностью [36, с. 21]. 

Научные работы в Азербайджане охватили и 

технологии получения многокомпонентных лекар-

ственных форм (гранулированных форм и сухого 

экстракта) на основе растительных сборов и изуче-

ния их биофармацевтических особенностей [37, с. 

21]. 

Проводимые в регионе научно-исследователь-

ские работы также позволили разработать и ле-

чебно-косметическую мазь на основе масла и экс-

тракта винограда «Изабелла розовая». [38, с. 21].  

Наиболее ценной и перспективной в плане 

научно-исследовательских работ в Азербайджане 

считается солодка голая, составляющая раститель-

ное богатство республики. На территории региона 

солодка представлена 8 видами и экспортируется 

во многие страны, а качество местного корня со-

лодки считается одним из лучших в мире. Первые 

промышленные заготовки солодкового корня в 

Азербайджане были организованы еще в конце 80-

х гг. XIX века американскими и английскими фир-

мами, а в 2019 году в Агдашском районе Азербай-

джанской республики был организован солодковый 

промышленный парк, располагающий собствен-

ными полями [19, с. 115; 39, стр. 97].  

В результате проводимых в Азербайджане тех-

нологических исследований солодки голой были 

разработаны несколько новых солодкосодержащих 

лекарственных форм. Сухой экстракт солодкового 

корня в комбинации с янтарной и яблочными кис-

лотами был предложен в качестве недопингового 

средства, повышающего физическую активность 

спортсменов [40, с. 9]. Разработаны были также 

схемы промышленного производства иммунотроп-

ных препаратов и рациональные способы приготов-

ления различных фитосборов, фитогранул и фито-

сиропа с противокашлевой активностью [41, с. 20; 

42, с. 16].  

В настоящее время, в Азербайджане, выполня-

ется научно-исследовательская работа, сочетающая 

решение проблемы лечения и профилактики забо-

леваний женской половой сферы фитопрепаратами 

на основе солодки голой. По завершению работы 

будут предложены состав, технологические схемы 

производства и стандартизация качества вагиналь-

ных суппозиторий и профилактического интим-

геля, содержащих густой экстракт солодкового 

корня. В процессе выполнения исследования был 

получен Евразийский патент №033596 на суппози-

тории для лечения эрозии шейки матки, содержа-

щий масло какао, облепихи и чайного дерева 

(3:1:1), густые экстракты солодки голой, шалфея 

лекарственного и ромашки аптечной (2:1:1) [43, с. 

6].  
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АНОТАЦИЯ 

Колоректальный рак является третьей причиной смертности от онкологии и четвертым по распро-

страненности диагнозом в мире. Заболеваемость КРР постоянно растет, особенно в развивающихся стра-

нах. Тяжесть состояния больных с онкологией часто обусловлена нарастанием эндогенной интоксикации, 

что требует, кроме противоопухолевой терапии, застосування терапии сопровождения. 

Цель исследования - изучить изменения маркеров эндогенной интоксикации в организме белых крыс 

в условиях индуцированного 1,2-диметилгидразина канцерогенеза и после применения ресвератрола. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на белых крысах-самцах, которым моделировали 

рак толстой кишки путем еженедельного подкожного введения 1,2-диметилгидразина в дозе 7,2 мг / кг 

массы тела в течение 30 недель. Антиоксидант ресвератрол вводили интрагастрального в дозе 20 мг / кг 

ежедневно в течение 7 месяцев. Степень ендоген¬нои интоксикации определяли по содержанию молекул 

средней массы и мочевины. 

Результаты и их обсуждение. В условиях индуцированного 1,2-диметилгидразина канцерогенеза 

наблюдалось увеличение содержания всех фракций молекул средней массы. Одновременно отмечалось 
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накопление продуктов азотистого обмена, на что указывало статистически достоверный рост концентра-

ции мочевины. Применен с целью коррекции выявленных нарушений антиоксидант ресвератрол привел к 

нормализации исследуемых показателей. 

Выводы. Развитие неопластического канцерогенеза сопровождается углублением эндогенной инток-

сикации организма. Применение ресвератрола приводит к снижению степени интоксикации, что дает воз-

можность предложить его применения для лечения онкобольных с целью облегчения течения заболевания. 

ABSTRACT 

Colorectal cancer is the third leading cause of death from oncology and the fourth most common diagnosis 

in the world. The incidence of CRC is constantly rising, especially in developing countries. The severity of the 

condition of patients with oncology is often due to the increase in endogenous intoxication, which requires, in 

addition to antitumor therapy, the use of maintenance therapy. 

The aim of the study was to investigate changes in markers of endogenous intoxication in white rats under 

conditions of 1,2-dimethylhydrazine-induced carcinogenesis and after resveratrol. 

Materials and methods. The experiments were performed on white male rats simulated for colon cancer by 

weekly subcutaneous administration of 1,2-dimethylhydrazine at a dose of 7.2 mg / kg body weight for 30 weeks. 

The antioxidant resveratrol was administered intragastrically at a dose of 20 mg / kg daily for 7 months. The degree 

of endogenous intoxication was determined by the content of medium weight molecules and urea. 

Results and discussion. Under conditions of 1,2-dimethylhydrazine-induced carcinogenesis, an increase in 

the content of all fractions of medium-weight molecules was observed. At the same time, the accumulation of 

nitrogen metabolism products was noted, which was indicated by a statistically significant increase in the urea 

concentration. The antioxidant resveveratrol used to correct the detected disorders led to the normalization of the 

studied parameters. 

Conclusions. The development of neoplastic carcinogenesis is accompanied by a deepening of endogenous 

intoxication of the body. The use of resveratrol reduces the degree of intoxication, which makes it possible to 

suggest its use for the treatment of cancer patients in order to facilitate the course of the disease. 

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, колоректальный рак, ресвератрол, 1,2-диметилгидразин. 

Keywords: endogenous intoxication, colorectal cancer, resveratrol, 1,2-dimethylhydrazine. 

 

За даними GLOBOCAN 2018 року, колоректа-

льний рак (КРР) є третьою причиною смертності 

від онкології та четвертим за поширеністю діагно-

зом у світі. Захворюваність на КРР постійно зрос-

тає, особливо в країнах, що розвиваються, які прий-

мають "західний" спосіб життя. Ожиріння, малору-

хливий спосіб життя, споживання червоного м'яса, 

алкоголю та тютюну вважаються рушійними чин-

никами зростання ККР [16].  

На сьогодні розроблено значну кількість 

експериментальних моделей ініціації пухлинного 

росту в різних органах, однією з них є диме-

тилгідразинова модель [14]. У разі індукції пухлин-

ного процесу за допомогою 1,2-диметилгідразину 

(ДМГ) у товстій кишці виникають морфологічні 

зміни, близькі до тих, які мають місце у тканинах 

людини при розвитку раку товстої кишки [15]. ДМГ 

є непрямим специфічним канцерогеном і викликає 

ініціацію та розвиток раку товстої кишки дозозале-

жним способом [17]. 

Фітохімічні речовини, що попадають в наш ор-

ганізм з продуктами харчування, привертають все 

більше уваги до профілактики та лікування раку 

товстої кишки через їх хімічне різноманіття, біоло-

гічну активність, легку доступність, відсутність то-

ксичних ефектів та здатність модулювати різні 

шляхи передачі сигналу та процеси клітин [18]. 

Нашу увагу привернув ресвератрол – фітоест-

роген, який проявляє антиоксидантні, протизапа-

льні, кардіопротекторні та протиракові властивості. 

Повідомлялося, що ресвератрол може повернути 

мультирезистентність ракових клітинах, і, застосо-

вуючи їх у поєднанні з клінічно використовува-

ними препаратами, може сенсибілізувати ракові 

клітини до стандартних хіміотерапевтичних засобів 

[11].  

Метою дослідження було вивчити зміни мар-

керів ендогенної інтоксикації в організмі білих щу-

рів за умов індукованого 1,2-диметилгідразином 

канцерогенезу та після застосування ресвератролу. 

Матеріали і методи дослідження. Для дослі-

джень використовували білих безпородних щурів-

самців, яких утримували на стандартному раціоні 

віварію Тернопільського національного медичного 

університету. Маса тіла тварин становила 180-220 

г. Щури були поділені на три групи: 1-а – інтактний 

контроль (ІК); 2-а – група тварин, яким моделювали 

хронічну аденокарциному товстої кишки (КП), 3-я 

– група тварин, яким моделювали аденокарциному 

товстої кишки та щоденно вводили антиоксидант 

ресвератрол. 

Аденокарциному товстої кишки моделювали 

шляхом введення несиметричного 1,2-диметилгід-

разин гідрохлориду (ДМГ) (фірми SIGMA-

ALDRICH CHEMIE, виробництва Японії), попере-

дньо розведеного ізотонічним розчином натрію 

хлориду. Канцероген вводили підшкірно в міжло-

паткову ділянку в дозі 7,2 мг/кг (з розрахунку на ді-

ючу речовину) 1 раз на тиждень впродовж 30 тиж-

нів, відповідно до маси тварини [3]. Контролем для 

групи тварин з введенням ДМГ були щури, яким 

щотижня підшкірно вводили 0,1 мл фізіологічного 

розчину на 100 грам маси тіла. 
З метою корекції виявлених порушень одній із 

груп тварин внутрішньошлунково вводили препа-
рат «Ресверазин» (ТОВ «Нутрімед», Україна) в дозі 
20 мг/кг (з розрахунку на діючу речовину). Перера-
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хунок проводили, виходячи із середньотерапевтич-
ної дози та, враховуючи видову чутливість тварин, 
за Ю.Р. Риболовлєвим [9]. 

Кожного місяця від початку дослідження ура-
жені та ліковані тварини виводили із експерименту 
шляхом евтаназії під тіопенталовим наркозом. При 
проведенні досліджень користувались загальними 
принципами експериментів на тваринах, узгодже-
ними з положеннями Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, що використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей [10]. 

Забір крові для біохімічного дослідження про-
водили в один і той же час доби у спеціальному 
приміщенні при температурі повітря 18-200С. Кров 
забирали із серця тварин, яку центрифугували при 
1100 g протягом 30 хв. Отриману сироватку крові 
(надосадову рідину) використовували в подальших 
дослідженнях.  

Оцінку вираженості ендогенної інтоксикації у 
щурів визначали за вмістом молекул середньої 
маси (при λ = 280 нм, 254 нм, 234 нм, 260 нм) в ре-
акції осадження трихлороцтовою кислотою [6] та 
сечовини [4].  

Результати досліджень піддавали статистич-
ному аналізу [13] за допомогою статистичної про-
грами STATISTICA 6.0 з використанням парамет-
ричного критерію Стьюдента та непараметричного 
критерію Вілкоксона для зв’язаних вибірок. Зміни 
вважали вірогідними при р ≤ 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Ендогенна інтоксикація (ЕІ) – поліетіологічний і 
поліпатогенетичний синдром, що характеризується 

накопиченням у тканинах і біологічних рідинах ен-
догенних токсичних субстанцій – надлишку проду-
ктів нормального або патологічного обміну речо-
вин. Розвиток ЕІ призводить до гострого або 
хронічного порушення гомеостазу та веде до дис-
функції всіх органів і систем [2].  

До метаболітів, що мають відношення до поча-
ткової токсинемії, можна віднести аміак і кінцеві 
продукти азотистого обміну, основну частину яких 
складає сечовина. Накопичення цих продуктів у 
крові може бути пов'язано як з інтенсифікацією азо-
тистого обміну, так і з порушенням їх природної 
елімінації. При азотемічній інтоксикації важливі не 
конкретні концентрації азотистих метаболітів, а на-
самперед темп їх наростання, так як саме це визна-
чає експресію механізмів адаптації, в даному варіа-
нті ендогенної інтоксикації [8]. 

В умовах змодельованої хронічної інтоксика-
ції спостерігалось підвищення вмісту сечовини 
(рис. 1) на 20,1% на 3-ому місяці дослідження, на-
далі цей показник знижувався й на 5-ому місяці був 
нижчим, але на 14 % перевищував рівень контроль-
них тварин. На 7-ому місяці дослідження вміст се-
човини в уражених ДМГ тварин був вищим за кон-
троль на 12 %.  

Після застосування з коригуючою метою анти-
оксиданта природнього походження ресвератролу у 
групі лікованих тварин спостерігали вірогідно ни-
жчі показники порівняно із групою тварин, ураже-
них ДМГ: на 3-ому міс – на 8 %, на 5-ому – на 7 % і 
на 7-ому – на 9 %. 

 

  
Рис. 1. Вміст сечовини в сироватці крові щурів у динаміці ураження 1,2-ДМГ та після  

застосування ресвератролу, %. 

Примітка. *- вірогідні зміни між показниками контрольної та ураженої ДМГ груп тварин (р ≤0,05); ** - 

вірогідні відмінності між показниками уражених ДМГ та лікованих ресвератролом тварин (р ≤ 0,05). 

 
Відомо, що внаслідок активації вільнорадика-

льних процесів в організмі нагромаджується велика 
кількість ендогенних токсинів, які викликають де-
градацію протеїнових компонентів мембран і зміни 
в активності багатьох мембранозалежних ензимів. 
Утворюються молекули середньої маси (МСМ), які 
можуть бути продуктами розпаду протеїнів, ензи-
мів, нуклеїнових кислот, пігментів та гормонів [1, 
5]. 

В умовах змодельованої неопластичної інток-
сикації спостерігалося зростання вмісту всіх фрак-
цій МСМ як маркерів ендотоксикозу (табл. 1). Так, 

МСМ238 на 3 міс – на 33,9 %, на 5 міс – на 42,7%, на 
7 міс – на 62,1% були вищі порівняно з показниками 
контрольної групи тварин. Аналогічне збільшення 
показника спостерігалось для фракції МСМ254, на 
3-ій місяць ураження він був вищим на 75,5 %, на 
5-ий – на 93,6 %, на 7-ий місяць – на 117,0 %. Вміст 
фракцій МСМ260 зростав у всі терміни дослідження 
й наприкінці експерименту був на 65,7 % вищим від 
контролю. Підвищувався й вміст МСМ280 ( на 3-ій 
місяць моделювання хронічної інтоксикації– на 
71,7 %, 7-ий місяць – на 106,1 %). 
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Таблиця 1 
ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ (ОД/Л) У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ 1,2 –

ДИМЕТИЛГІДРАЗИНОМ ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСВЕРАТРОЛУ (M ± m; n = 7)  

Групи тварин МСМ238, ОД/л МСМ254, ОД/л МСМ260, ОД/л МСМ280, ОД/л 

Контроль 0,103±0,007 0,094±0,003 0,102±0,006 0,099±0,006 

1 місяць ДМГ 0,132±0,007* 0,115±0,006* 0,106±0,005 0,111±0,008 

ДМГ+Ресвератрол 0,107±0,006** 0,101±0,004 0,103±0,004 0,108±0,006 

2 місяць ДМГ 0,154±0,006* 0,153±0,010* 0,163±0,010* 0,170±0,010* 

ДМГ+Ресвератрол 0,123±0,007** 0,116±0,007** 0,116±0,007** 0,121±0,005** 

3 місяць ДМГ 0,138±0,008* 0,165±0,010* 0,149±0,007* 0,152±0,005* 

ДМГ+Ресвеатрол 0,115±0,003** 0,135±0,005** 0,120±0,008** 0,119±0,005** 

4 місяць ДМГ 0,140±0,009* 0,170±0,008* 0,145±0,003* 0,163±0,011* 

ДМГ+Ресвератрол 0,125±0,006 0,132±0,006** 0,118±0,009** 0,127±0,005** 

5 місяць ДМГ 0,147±0,008* 0,182±0,007* 0,153±0,008* 0,170±0,007* 

ДМГ+Ресвератрол 0,118±0,007** 0,125±0,009** 0,122±0,007** 0,116±0,008** 

6 місяць ДМГ 0,164±0,009* 0,194±0,006* 0,169±0,011* 0,175±0,021* 

ДМГ+Ресвератрол 0,114±0,009** 0,117±0,010** 0,119±0,009** 0,104±0,004** 

7 місяць ДМГ 0,166±0,007* 0,204±0,008* 0,175±0,007* 0,204±0,008* 

ДМГ+Ресвератрол 0,107±0,009** 0,108±0,008** 0,111±0,008** 0,108±0,008** 

Примітка: *- вірогідні зміни між показниками контрольних та уражених ДМГ тварин (р≤0,05); ** - віро-

гідні зміни між показниками уражених тварин та тваринами, які на тлі канцерогенезу отримували рес-

вератрол (р≤0,05). 

 

Застосування з коригуючою метою антиокси-

данта ресвератролу призвело до вірогідного зни-

ження (р ≤ 0,05) вмісту МСМ всіх фракцій ( табл. 

1). 

Після використання препарату «Ресверазин» 

вміст МСМ238 був нижчим на на 22,3 % 3-ьому міс, 

на 28,1 % 5-ому міс, на 57,2 % 7-ому міс порівняно 

з групою тварин, уражених ДМГ. Вміст МСМ254 на-

прикінці дослідження був на 102,2 %, МСМ260 на 

63,77 % нижчий від дослідних тварин. Аналогічна 

тенденція спостерігалась у фракції МСМ280, їх 

вміст був нижчим на 33,3 %, 54,5 %, 97,0 % у відпо-

відні терміни дослідження. 

Показник рівня МСМ вважають основним біо-

хімічним маркером, що відображає рівень ендоток-

семії та патологічного протеїнового метаболізму 

[7]. Істотна особливість МСМ полягає в їх чітко ви-

раженій високій біологічній активності. Накопи-

чення МСМ є не лише маркером ендоінтоксикації, 

в подальшому вони посилюють перебіг патологіч-

ного процесу, набуваючи роль вторинних токсинів, 

впливаючи на життєдіяльність всіх систем і органів 

[12]. 

Висновки. Результати проведених досліджень 

свідчать, що за умов тривалого введення 1,2-диме-

тилгідразину відбувається поглиблення ендогенної 

інтоксикації організму та нагромадження значної 

кількості вторинних токсинів, які чинять деструк-

тивний вплив на плазматичні мембрани. 

Застосований з профілактичною метою ресве-

ратрол зумовив зниження вмісту молекул середньої 

маси та сечовини. Отримані результати підтвер-

джують зниження накопиченням у крові ендоген-

них токсичних субстанцій, що дає можливість за-

пропонувати застосування антиоксиданта природ-

ного походження ресвератролу для лікування 

онкохворих з метою полегшення перебігу захворю-

вання. 
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АННОТАЦИЯ 

В соответствии с поставленной целью исследована ассоциация полиморфизмов LEPR (rs1137101) и 

PPARG (rs1801282) single nucleotid polymorphism-методом с аллель-специфическими праймерами на тест-

системах научно-производственной фирмы «Литех» у лиц с ожирением (n=40) в сравнении с контрольной 

группой (n=32). Согласно полученным данным нами не установлено статистически значимых различий 

между контрольной группой и больными. Гендерный анализ так же не подтвердил вовлеченность анали-

зируемых мутаций с повышенным риском развития ожирения. Тем не менее, необходимо отметить, что 

анализ морфо-физиологических признаков обследованных больных с определенными генотипами LEPR 

(rs1137101) показал, что пациенты с гетерозиготным Gln/Arg вариантом отличались меньшим весом, идек-

сом массы тела, содержанием висцерального жира, окружности талии, что является прогностически более 

благоприятным фактором. Соотношения антропометрических показателей для гомозигот Gln/Gln и 

Arg/Arg по гену LepR практически не различались, однако у лиц с мутантным гомозиготным генотипом 

превышены исследуемые показатели. Исходя из полученных результатов, сделан следующий вывод, что 

исследуемые полиморфизмы являются малоинформативными маркерами для ранней диагностики и после-

дующей профилактики ожирения для жителей Северного Кавказа. 

ABSTRACT 

In accordance with the goal, the association of polymorphisms LEPR (rs1137101) and PPARG (rs1801282) 

by the SNP method with allele-specific primers on the NPF “Litekh” test systems in people with obesity (n=40) 

compared with the control group (n=32). According to the obtained data, we did not establish statistically signifi-

cant differences between the control group and patients. Gender analysis did not confirm the involvement of the 

analyzed mutations with an increased risk of obesity also. However, it should be noted that the analysis of the 

morpho-physiological signs of the examined patients with certain LEPR genotypes (rs1137101) showed that pa-

tients with the heterozygous Gln/Arg variant differed in lower weight, body mass index (BMI), visceral fat content, 

waist circumference, which is more favorable factor prognostically. The ratios of anthropometric indices for LepR 

homozygotes Gln/Gln and Arg/Arg did not differ practically; however, the studied parameters were exceeded in 

individuals with a mutant homozygous genotype. Based on the presented materials, we can conclude that the stud-

ied polymorphisms are uninformative markers for the early diagnosis of obesity for residents of the North Cauca-

sus. 

Ключевые слова: ожирение, однонуклеотидные полиморфизмы, SNP, молекулярно-генетические 

маркеры. 

Keywords: obesity, single nucleotide polymorphisms, SNP, molecular genetic markers. 

 

Введение. Ожирение, как современная про-

блема человечества, имеет два очевидных варианта 

последствий. Во-первых - это медицинский аспект, 

и связан с развитием сопутствующих заболеваний: 

диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, вари-

козной болезни вен, острого нарушений мозгового 

кровообращения, колоректального рака, рака мо-

лочной железы, мочекаменной болезни, психиче-

ские расстройства и др. [1]. Во-вторых, «социально-

экономический», затрагивающий большие соци-

альные расходы на лечение ожирения и его послед-

ствий, а также потеря трудоспособности, ранняя 

инвалидизация, сокращение продолжительности 

жизни [2].  

За 35 лет (1980-2015 гг.) показатель в мире уве-

личился больше чем в 2 раза [2]. Итоговый отчет 

(2016 г.) от Всемирной Организации Здравоохране-

ния (ВОЗ) показал, что в 2015 году около 2 милли-

ардов населения имели избыточную массу тела и 

ожирение. В России эти показатели составили 40% 

[3]. 

Для борьбы с ожирением используют различ-

ные ограничительные диеты, однако они не всегда 

дают долговременный результат, что не удовлетво-

ряет ни пациентов, ни врачей. Для адекватного под-

хода к лечению и профилактике ожирения необхо-

димы более глубокие знания молекулярных меха-

низмов и соответствующих предикторов его 

формирования. Среди таких предикторов совре-

менная молекулярная биология и медицина выде-

ляют точечные полиморфизмы генов, ассоцииро-

ванных с ожирением. Согласно литературным дан-

ным, представленным в международной информа-

ционный базе наиболее «популярными» являются 

52 полиморфизма, отвечающие критериям «ген-бо-

лезнь», среди которых можно выделить гены леп-

тинового рецептора (LEPR) и ген рецептора, акти-

вирующего пролиферации пероксисом (PPARG) 

[4]. По данным международного проекта «1000 Ge-

nomesProject»[5] распределение SNP исследуемых 

генов показало разную степень ассоциации с ожи-

рением у различных этнических групп. В связи с 

этим представляет интерес изучить отдельные по-

лиморфизмы указанных генов у жителей Северного 

Кавказа. 

Цель исследования: выявить возможные ас-

социации между точечными мутациями генов 

LEPR (rs1137101) и PPARG (rs1801282) и массой 

тела у населения Северного Кавказа. 

Контингент обследованных лиц. Контроль-

ная группа - неродственные доноры (n=32) возрас-

том 20-60 лет, не имеющих наследственную пато-

логию и хронических заболеваний. А также паци-

енты клиники ООО «Центр Здоровье» (n=40) (г. 

Майкоп, Республика Адыгея, Россия), возрастом 

21-63 года с избыточной массой тела (ИМТ), ожи-

рением разных степеней и сопутствующими хрони-

ческими заболеваниями (сахарный диабет второго 

типа, гипертоническая болезнь, хронический га-

стрит и др.). Все обследованные – представители 

Северо-Кавказского региона. 
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Методы исследования. В перечень обследо-

вания входило: физикальное обследование, биохи-

мический анализ крови (с исследованием общего 

холестерина, липопротеидов высокой, низкой плот-

ностей, триглицеридов). Индекс массы тела (ИМТ) 

рассчитывался по методике Кетле (ИК = отношение 

массы (кг) тела к росту(м2).  

Выделение геномной ДНК происходило из 

лейкоцитов цельной крови («ДНК-экспресс-кровь», 

НПФ «Литех», Россия). Образцы ДНК также тести-

рованы на спектрофотометре «NanoDrop 2000c» 

(Termo Scientific, USA). SNP генов PPARG 

(Pro12Ala rs1801282) и LepR (Gln223Arg, 

rs1137101) в образцах ДНК доноров и пациентов 

типировались с помощью тест-систем НПФ «Ли-

тех» (Россия).  

Соответствие распределений генотипов ожи-

даемым значениям при равновесии Харди-Вайн-

берга и сравнение частот аллельных вариантов/ге-

нотипов гена LEPR, проводили с использованием 

χ2 (хи - квадрата) для таблиц сопряженности 2x2 с 

поправкой Иэйтса на непрерывность и расчетом от-

ношения шансов (odds-ration или OR), 95% довери-

тельного интервала (95% СI). Параметрические 

данные обработаны с помощью критерия Стью-

дента с уровнем достоверности 95,0%. Степень со-

пряженности полиморфизмов и различных антро-

пометрических показателей определялась с исполь-

зованием статистических методов «Фи» и «V 

Крамера». Для расчета корреляционных связей ис-

пользован непараметрический метод Спирмена в 

программе SPSS Statistics 22.0. 

Результаты и обсуждение. 

Для оценки прогностической значимости по-

лиморфизмов генов по данным «HuGE Literature 

Finder» и «National Center for Biotechnology Infor-

mation» [4], типирование аллельных вариантов и ге-

нотипов PPARG (Pro12Ala rs1801282) и LepR 

(Gln223Arg, rs1137101) проводилось у доноров 

(контроль) и пациентов (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Распределение SNP гена PPARG 

Генотипы/ аллели 
Распределение частот 

χ2 p 
OR 

Пациенты (n=40) Контроль (n=32) 
Генотипы знач. 95% CI 

Pro/Pro 1 1 

0 1 

1.25 0.02 – 64.53 

Pro/Ala 0 0 0.80 0.02 – 41.56 

Ala/Ala 0 0 0.80 0.02 – 41.56 

 

Pro 1 0 
0 1 

1.25 0.02 – 63.77 

Ala 1 0 0.80 0.02 – 40.94 

       Примечания: OR - отношение шансов; p - достоверность различий между контролем и пациентами; χ2 – 

критерий хи - квадрат для таблиц сопряженности 2x2 с поправкой Иэйтса на непрерывность, 95% дове-

рительного интервала (95% СI). 

 

Согласно полученным данным, нами не уста-

новлено статистически значимых различий по ча-

стотам rs1801282 у обследованных больных и доно-

ров. Следует отметить, что во всех обследованных 

группах доминирует нормальный Pro12Pro гено-

тип.  

По результатам поискового запроса в системе 

«HuGE Literature Finder» найдено ограниченное ко-

личество работ, изучающих вовлеченность 

rs1801282 PPARG в развитие ожирения [4].Однако 

уровень ассоциации Pro12Ala полиморфизма гена в 

значительной степени зависит от этнической при-

надлежности и весьма варьируется. Данный факт 

подтверждается популяционными исследованиями 

в рамках проекта «1000 GenomesProject» [5]. Во 

всех проанализированных этнических группах от-

мечается доминирование нормального или «про-

тективного» Pro12 аллеля. Частота встречаемости 

прогностически неблагоприятного 12Ala колеб-

лется от 0-0,205, наиболее высокие значения отме-

чены для Хорватов (0,160) и Таджиков (0,205).  

Необходимо отметить, что представленные в 

литературе данные, неоднозначны и противоре-

чивы. В результате проведенного исследования 

Y.S. Yao, J. Li, et al., (2015) установлена корреляци-

онная связь между 12Ala и повышенным индексом 

массы тела (ИМТ>30). Схожие исследования, про-

веденные в различных популяциях также подтвер-

дили данную ассоциацию [6]. Однако некоторые 

исследователи получили противоположные резуль-

таты. Установлено, что 12Ala носит протективный 

характер и не связан с нарушением липидного об-

мена, а Pro12 аллель вызывает увеличение экспрес-

сии мРНК гена PPARG в интраабдоминальной жи-

ровой ткани, повышая тем самым риск развития за-

болевания [4]. 

Тем не менее, большинство работ, проведен-

ных в различных этнических группах и географиче-

ских регионах мира, не поддерживают существую-

щее мнение о вовлеченности rs1801282 полимор-

физма гена PPARG в нарушении метаболизма 

липидов и развитии ожирения [4]. В России работы 

по изучению Pro12Ala полиморфизма гена PPARG 

с ожирением немногочисленны и в основном не 

подтверждают ассоциацию rs1801282 с повышен-

ным риском развития патологии [7-9]. Поэтому 

можно сделать предварительный вывод, что 

Pro12Ala полиморфизм гена PPARG мало информа-

тивен в качестве генетического предиктора ожире-

ния. 

Другим проанализированным полиморфиз-

мом, связанным с более высоким риском развития 
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патологии - мутация гена LEPR, обусловленная за-

меной аденина на гуанин (rs1137101) с последую-

щей заменой глутамина на аргинин в белке 

(Gln223Arg/Q223R) [4]. Известно, что лептин явля-

ется ключевым элементом энергетической си-

стемы, регулирующим процессы голода и насыще-

ния. Лептин контролирует уровень меланокортина, 

который способствует росту альфа-меланоцит-сти-

мулирующего гормона (α-MSH) в гипоталамусе и 

снижает потребление пищи. Кроме того, лептин ин-

гибирует активность гипоталамического нейропеп-

тида Y/agouti, связанного с нейронами типа орекси-

гена, отвечающего за чувство голода. Показано, что 

Gln223Arg полиморфизм влияет на функциональ-

ную активность, сигнальные пути рецептора леп-

тина и, как следствие, увеличивает потребление 

пищи, развитие ожирения [10]. Данные по частот-

ному анализу в группе больных и доноров пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение SNP rs1137101 гена LEPR 

Генотипы и аллели 

Распределение частот 

χ2 p 
OR* 

Пациенты (n=40) Контроль (n=32) 

2.60 0.81 – 8.30 
Gln/Gln 0.33 0.16 

3.02 0.22 Gln/Arg 0.45 0.50 0.82 0.32 – 2.08 

Arg/Arg 0.23 0.34 0.55 0.20 – 1.57 

Аллели 

Gln 0.55 0.41 
2.94 0.09 

1.79 0.92 – 3.48 

Arg 0.45 0.59 0.56 0.29 – 1.09 

 Пациенты (n=28) Ж Контроль (n=14) Ж  

Gln/Gln 0.36 0.21 

3.09 0.21 

2.04 0.46 – 9.06 

Gln/Arg 0.46 0.36 1.56 0.42 – 5.85 

Arg/Arg 0.18 0.43 0.29 0.07 – 1.22 

Аллели 

Gln 0.59 0.39 
2.89 0.09 

2.22 0.88 – 5.60 

Arg 0.41 0.61 0.45 0.18 – 1.14 

 Пациенты (n=12) М Контроль(n=18) М  

Gln/Gln 0.25 0.11 

1.42 0.49 

2.67 0.37 – 9.06 

Gln/Arg 0.42 0.61 0.45 0.10 – 2.01 

Arg/Arg 0.33 0.28 1.30 0.27 – 6.33 

Аллели 

Gln 0.46 0.42 
0.10 0.75 

1.18 0.42 – 3.36 

Arg 0.54 0.58 0.84 0.30 – 2.39 

Примечания: OR - отношение шансов; p - достоверность различий между контролем и пациентами; М - 

мужчины; Ж - женщины; χ2 – критерий хи - квадрат для таблиц сопряженности 2x2 с поправкой Иэйтса 

на непрерывность, 95% доверительного интервала (95% СI). 

 

Статистическое исследование в общей группе, 

так и в зависимости от гендерной принадлежности 

не выявил достоверных различий по генотипам и 

аллелям между больными и донорами, что согласу-

ется с большинством современных международных 

исследований представленных в информационной 

системе «HuGE Literature Finder» [4]. 

Необходимо отметить два крупных метаана-

лиза, проведенных в 2002 и 2011 гг. с участием 

15,432 человек (случай/контроль), не выявивших 

значимой связи между Q223R SNP и нарушением 

метаболизма [11;12]. Тем не менее, в отдельных ра-

ботах, проведенных на территории Турции, Малай-

зии, Румынии, Бразилии, Туниса, Англии и Нидер-

ландов показано, что 223R полиморфизм ассоции-

рован с повышенным риском развития ожирения: 

носительство минорной аллели коррелирует с по-

вышенным уровнем холестерина, триглицеридов и 

существенно снижает чувствительность к инсулину 

[4].  

В наших исследованиях у жителей Юга России 

так же не подтверждена ассоциация rs1137101 по-

лиморфизма с риском развития ожирения, однако в 

других отечественных работах установлена досто-

верная связь 223R с нарушением липидного об-

мена, корреляция с уровнем холестерина, триглице-

ридов и другими биохимическими показателями 

крови [7;13;14]. Поэтому важным аспектом экспе-

риментального исследования является изучение 

морфо-физиологических признаков обследованных 

больных с определенными генотипами (табл. 3). 
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Таблица 3 

Анализ корреляционной связи межу rs1137101 генотипами и морфофизиологическими параметрами об-

следованных больных 

Генотип 

 

 

Исследования 

LepR 

1 2 3 

Gln/Gln М±δ Gln/Arg М±δ Arg/Arg М±δ 

Вес (кг) до 98.17±5.18 93.01±7.76 102.40±13.04 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

Вес (кг) после 89.14±4.79 84.53±6.98 92.95±12.61 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

ИМТ (у.ед.) до 34.87±2.04 33.44±2.15 36.04±3.95 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

ИМТ (у.ед) после 31.73±1.95 30.42±1.95 32.76±3.85 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

Окружность талии (см.) до 107.69±3.50 103.18±6.25 109.88±9.09 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

Окружность талии (см.) после 99.15±3.52 94.75±5.99 101,88±9.27 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

Окружность бедер (см.) до 117.23±3.94 113.82±4.51 116.25±7.23 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3>0,05 p1-3>0,05 

Окружность бедер (см.) после 111.54±3.95 108.06±3.86 111.38±7.03 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3>0,05 p1-3>0,05 

Висцеральный жир (кг) до 11.75±1.79 9.25±1.97 15.00±3.21 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3<0,005 p1-3>0,05 

Висцеральный жир (кг) после 10.00±1.70 7.14±1.71 11.60±2.25 

p (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,005 p1-3>0,05 

Жировая масса (кг) до 41.11±5.74 39.50±5.97 47.62±4.26 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3<0,05 p1-3>0,05 

Жировая масса (кг) после 37.62±7.52 35.45±7.27 41.52±12.53 

p (95%) р1-2>0,05 p2-3>0,05 p1-3>0,05 

Мышечная масса (кг) до 52.12±5.79 46.42±3.27 57.73±4.81 

p (95%) р1-2<0,001 p2-3<0,001 p1-3<0,001 

Мышечная масса (кг) после 46.64±0.84 42.94±2.76 53.82±4.24 

p (95%) р1-2<0,001 p2-3<0,001 p1-3<0,001 

Примечание: p - достоверность различий; р1-2 – достоверность различий между 1 и 2 столбцом; p2-3 - 

достоверность различий между 2 и 3 столбцом; p1-3 - достоверность различий между 1 и 3 столбцом. 

 

Пациенты с гетерозиготным Gln/Arg геноти-

пом LepR отличались меньшим весом, ИМТ, содер-

жанием висцерального жира, окружности талии, 

что является прогностически более благоприятным 

фактором (табл. 3). Соотношения антропометриче-

ских показателей для гомозигот Gln/Gln и Arg/Arg 

по LepR практически не различались, однако у лиц 

с мутантным гомозиготным генотипом превышены 

исследуемые параметры. 

Ответ на вопрос о значимости/доминировании 

Arg/Arg или Gln/Gln в различных исследованиях, 

как прогностически неблагоприятного фактора 

риска развития ожирения не однозначен. Напри-

мер, некоторые исследователи [4] отмечают, что 

дикий генотип связан с повышением ИМТ, уровнем 

холестерина и др. показателями, однако I. Boumaiza 

et al. (2012), E. Becer et al. (2013) придерживаются 

противоположной точки зрения [15;16].  

При сравнении собственных исследований с 

результатами других авторов [4], следует отметить, 

что у носителей Gln223Arg варианта гена LEPR по 

сравнению с другими генотипами до и после РДТ 

выявлены наиболее низкие антропометрические 

показатели. Поэтому можно предполагать, что дан-

ный генетический вариант является пограничным и 

прогностически более благоприятным для дальней-

шего лечения. Однако вопрос о значимости 

rs1137101 как генетического маркера в диагностике 

ожирения остается открытым.  

Заключение. Актуальными задачами совре-

менной клинической медицины является разра-

ботка новых методик для ранней диагностики, и 
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усовершенствование классических методов лече-

ния ожирения. Изучение молекулярно-генетиче-

ских механизмов регуляции формирования веса и 

энергетических процессов в организме, а также 

идентификация информативных маркеров может 

существенно улучшить данный процесс. В резуль-

тате проведенного исследования нами не выявлена 

ассоциация LEPR (rs1137101) и PPARG (rs1801282) 

с риском развития ожирения. Следовательно, осно-

вываясь на собственных результатах и литератур-

ных данных, можно сделать вывод, что проанали-

зированные Pro12Ala и Gln223Arg полиморфизмы 

являются малоинформативными в качестве ранних 

генетических маркеров ожирения для жителей Се-

верного Кавказа. С целью повышения эффективно-

сти диагностики и лечения заболевания, необхо-

димо проведение дальнейшего поиска триггерных 

механизмов с учетом гендерных и этнических осо-

бенностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена методика определения напряжений и перемещений при кручении элемента с нор-

мальной трещиной с использованием известных решений теории упругости для полубесконечного тела. 

При этом рассматривается наложение задачи при приложении касательной силы на свободной поверхно-

сти полубесконечного тела и задачи о приложении силы внутри полубесконечного тела. Задача решена 

составлением системы уравнений, в которой ставится условие отсутствия напряжений на боковых поверх-

ностях прямоугольной призмы. 

ABSTRACT 

The article presents a method for determining stresses and displacements in a normal crack using the well-

known solutions of the theory of elasticity for a semi-infinite body. In this case, the imposition of the problem 

when a tangential force is applied on the free surface of a semi-infinite body and the problem of applying a force 

inside a semi-infinite body are considered. The problem is solved by drawing up a system of equations in which 

the condition of the absence of stresses on the lateral surfaces of a rectangular prism is set. 

Ключевые слова: кручение, теория упругости, полубесконечное тело, задача Черрути, задача Мин-

длина. 
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Анализ исследований и постановка задачи. 

При рассмотрении жесткости и прочности при 

кручении железобетонных элементов в подавляю-

щем большинстве работ предполагается наличие 

пространственных (спиральных) трещин [3-5]. Из-

вестно, однако, что на крутильную жесткость ока-

зывают влияние и нормальные трещины. Задаче 

определения крутильной жесткости железобетон-

ных элементов с нормальными трещинами посвя-

щены работы автора настоящей статьи [1, 2]. В этих 

и других его работах предложены различные спо-

собы определения взаимного смещения берегов 

нормальной трещины, т.к. эта задача является 

наиболее важной и сложной в общей задаче опре-

деления крутильной жесткости железобетонных 

элементов.  

К достоинствам работ по определению взаим-

ного смещения берегов нормальной трещины [1] 

следует отнести простоту их использования, а к не-

достаткам – их приближенность, особенно в случае 

непрямоугольного сечения стержня, подвержен-

ного кручению. В работе [2] предложен аппрокси-

мационный метод решения задаче об определении 

взаимного смещения берегов нормальной тре-

щины, при котором могут быть получены точные 

значения этих смещений. Однако, для получения 

банка данных аппроксимационных конечных эле-

ментов нужно провести тысячи численных расче-

тов в программных комплексах. Поэтому для рас-

чета нужны методы точные с одной стороны и до-

статочно простые с другой.  

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является разработка метода определения 

взаимного перемещения берегов нормальной тре-

щины с использованием решений теории упругости 

для объемных тел. 

Изложение основного материала.  

Для расчета воспользуемся известными реше-

ниями задачи Черрути для касательной сосредото-

ченной силы на поверхности упругого полупро-

странства. Для пояснения методики расчета рас-

смотрим решение для элемента прямоугольного 

сечения, которое совершенно не сложно распро-

странить на элементы любого другого поперечного 

сечения.  

При работе элемента с нормальной трещиной 

касательные силы кручения прикладываются на не-

которой части торцевого сечения (рис. 1) высотой 

h-hcrc, где hcrc – глубина трещины.  
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Рис. 1. Схема действия касательных сил на части торцевого сечения призмы 

 

Выделим условно в упругом полупространстве 

призму с приложенными касательными силами и 

рассмотрим действие одной из этих сил Q (рис. 2) с 

целью определения напряженного состояния в этой 

призме. Причем сила Q приложена в начале коор-

динат. Напряженно-деформированное состояние в 

призме от действия остальных касательных сил бу-

дет получено как сумма напряженных состояний от 

действия одной силы. 

 
Рис. 2. Призма, помещенная в упругое полубесконечное пространство 

 

Разобьем периметр призмы сеткой на некото-

рое конечное количество точек. В рассматриваемой 

точке i призмы из всего тензора напряжений будут 

действовать три составляющие напряжений (см. 

рис. 2) σx, τzx и τyx. Действие только трех составля-

ющих тензора напряжений объясняется тем, что 

нас интересует только поверхность призмы. На гра-

нях, параллельных плоскости OXZ будут действо-

вать напряжения σy, τzy и τxy. Учитывая, что в тор-

цевом сечении при приложении касательной силы 

Q как показано на рис. 2 напряжения везде будут 

равны нулю кроме точки, в которой приложена эта 

сила, внутренние силы будем рассматривать в точ-

ках, лежащих на определенном расстоянии по оси 

Z от края полубесконечного тела. 

Напряжения в точке i определятся по довольно 

простым формулам, полученным из решения за-

дачи Черрути [6] для упругого полупространства: 
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𝜎𝑥 =
𝑄𝑥

2𝜋𝑅3 [−
3𝑥2

𝑅2 +
1−2𝜇

(𝑅+𝑧)2 (𝑅2 −
2𝑅𝑦2

𝑅+𝑧
− 𝑦2)]   (1) 

𝜏𝑧𝑥 = −
3𝑄𝑥2𝑧

2𝜋𝑅5      (2) 

𝜏𝑦𝑥 =
𝑄𝑥

2𝜋𝑅3 [−
3𝑥2

𝑅2 −
1−2𝜇

(𝑅+𝑧)2 (𝑅2 −
2𝑅𝑥2

𝑅+𝑧
− 𝑥2)]   (3) 

 

В выражениях (1), (2) и (3) приняты обозначе-

ния: R – расстояние от точки приложения силы Q 

на поверхности до рассматриваемой точки i (см. 

рис. 2), 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2; μ – коэффициент Пуас-

сона; x,y,z - соответствующие координаты точки 

(см. рис. 2). 

При кручении вся поверхность призмы за ис-

ключением ее торца должна быть свободна от 

напряжений. Поэтому в точке i приложим неизвест-

ные пока силы Px, Pzx, Pyx (рис. 3), величина которых 

должна быть равна соответственно напряжениям 

σx, τzx, τyx, умноженным на площадь действия этих 

напряжений на нанесенной сетке на поверхности 

призмы. Силы Px, Pzx, Pyx должны быть направлены 

в обратном направлении действию соответствую-

щих напряжений σx, τzx, τyx.  

Силы Px, Pzx, Pyx приложены внутри упругого 

полупространства. Напряжения от действия этих 

сил получим из решения задачи Р. Миндлина [6, 7]. 

Во избежание громоздкости формулы для опреде-

ления этих напряжений здесь не приводим, т.к. это 

известные формулы [6], где напряжения зависят 

только от приложенной силы и координат. Отме-

тим только, что в каждой точке i имеется своя мест-

ная система координат с началом в этой точке. То-

гда в формулах определения напряжений от дей-

ствия сил, приложенных в точке i, расстояние R до 

другой точки j на сетке будет определяться уже ис-

ходя из этой системы координат (см. рис. 3). 

В точке j будут действовать как напряжения σx, 

τzx, τyx, определенные из решения задачи Черрути от 

действия внешней силы Q (см. рис. 2), так и напря-

жения от действия сил задачи Миндлина, прило-

женных в самой точке j, а также сил, приложенных 

во всех точках сетки, нанесенной на поверхность 

рассчитываемой призмы. 

 
Рис. 3. Схема для определения напряжений при приложении силы на грани призмы внутри упругого полу-

пространства 

 

Неизвестные силы в каждой точке сетки на по-

верхности призмы должны быть равны силам от 

напряжений в результате действия внешней 

нагрузки Q. Таким образом мы получим обнуление 

напряжений на поверхности призмы в узлах нане-

сенной сетки. 

Для определения неизвестных сил, приложен-

ных в точках сетки на поверхности призмы следует 

составить систему уравнений. Типовая строка си-

стемы уравнений для i-той точки (см. рис. 3) будет 

выглядеть так (например, для напряжений, σx): 

𝐴𝑖𝜎𝑥(𝑄) + 𝑃𝑥,𝑖 + 𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑥,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑥,𝑛)] + 𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑦𝑥,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑦𝑥,𝑛)]+ 

+𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑧𝑥,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑧𝑥,𝑛)] + 𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑦,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑦,𝑛)]+ 

+𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑧𝑦,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑧𝑦,𝑛)] + 𝐴𝑖[𝜎𝑥(𝑃𝑥𝑦,1) + ⋯ + 𝜎𝑥(𝑃𝑥𝑦,𝑛)] =0   (4) 
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Аналогично составляются уравнения для 

остальных напряжений (напряжений σy и касатель-

ных напряжений). 

В выражении (4) обозначено: Ai – площадь, с 

которой собираются напряжения в точке i (если 

размеры сетки равны a и b, то площадь Ai=a·b); 

σx(Px,k) означает напряжение σx в точке i в резуль-

тате действия силы Px, расположенной в точке k 

(k=1…n, где n – количество точек на сетке); σx(Pyx,k) 

означает напряжение σx в точке i в результате дей-

ствия силы Pyx, расположенной в точке k; осталь-

ные обозначения по аналогии с вышеупомянутым 

обозначением; σx(Q) - напряжения σx от действия 

внешней нагрузки Q. 

Таким образом в выражении (4) известной ве-

личиной является величина σx(Q), а неизвестными 

силы Px,i; Px,1…Px,n; Pyx,1…Pyx,n; Pzx,1…Pzx,n; Py,1…Py,n; 

Pzy,1…Pzy,n; Pxy,1…Pxy,n. Если сетка содержит n узлов, 

то система уравнений будет содержать 3n уравне-

ний с 3n неизвестными. 

Равенство (4) означает, что в любой рассмат-

риваемой точке i сетки суммарное напряжение σx 

равно нулю, что означает свободную от напряже-

ний поверхность призмы (но не свободную от 

напряжений область полубесконечного тела). Ана-

логичные равенства составляются для всех осталь-

ных составляющих напряжений. 

При рассмотрении номеров неизвестных сил 

следует учитывать, что для точки с номером k, 

находящейся, например, на поверхности призмы в 

плоскости XOZ составляющие Px,k; Pzx,k и Pyx,k от-

сутствуют, что легко видеть из рисунка 3. Поэтому 

при составлении уравнений типа (4) нужно быть 

осторожным и учитывать этот фактор. Этот факт 

усложняет алгоритмирование, но не усложняет 

само решение задачи. 

После определения всех неизвестных сил от 

приложении силы Q напряжения внутри призмы 

определяются как сумма напряжений от этой силы 

и от всех внутренних сил. Зная величины всех сил 

нетрудно определить и перемещения любой точки 

внутри призмы также по готовым формулам [6]. Да-

лее следует приложить силу Q в другой точке торца 

призмы, так как касательных сил, создающих кру-

тящий момент несколько (см. рис. 1), и проделать 

ту же процедуру расчета. 

Аналогично может быть решена задача при 

любой другой форме поперечного сечения. При 

этом в полубесконечное тело вписывается элемент 

с требуемым поперечным сечением и на сетке на 

поверхности тела по его периметру определяются 

неизвестные внутренние силы, обнуляющие каж-

дую из составляющих напряжений. 

Методика расчета, описанная выше, сродни 

методу граничных элементов и отличается тем, что 

здесь не требуется знания интегрального уравнения 

на границе области, а использованы достаточно 

простые окончательные готовые формулы напря-

жений для полубесконечного тела, полученные 

точными методами теории упругости. Система бу-

дет содержать на порядок меньшее количество 

уравнений, чем в методе конечных элементов. 

Учитывая, что взаимное смещение берегов 

нормальной трещины является задачей местного 

характера, при большом расстоянии между нор-

мальными трещинами можно перемещения, полу-

ченные описанным выше способом принять окон-

чательными. Если же расстояние между трещинами 

мало, то на перемещения, полученные изложенным 

методом при нагрузке на левом торце призмы сле-

дует наложить перемещения (и напряжения) от 

нагрузки с другого торца призмы. Сказанное про-

иллюстрировано на рис. 4. На этом рисунке слева 

показана эпюра касательных напряжений (любой 

из составляющих напряжений) от нагрузки на ле-

вом торце (линия 1), справа – зеркальная линия 

эпюры напряжений от нагрузки на правом торце 

призмы (линия 3). Длина призмы равна расстоянию 

между трещинами lcrc.Если бы тело было полубес-

конечным в направлении вправо, то эпюра напря-

жений имела бы вид линии 1 с продолжением 

штриховой линией 2. Но так как с правой стороны 

действуют аналогичные зеркальные напряжения, 

то реальная эпюра будет иметь вид ломанной кри-

вой 1-3, обозначенной сплошными линиями на рис. 

4. 

 
Рис. 4. Схема зеркального наложения эпюры при действии нагрузки с двух торцов 
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После определения усилий перемещения лю-

бых точек определяются по известным формулам 

теории упругости для полубесконечного тела. Зная 

перемещения точек, нетрудно определить взаимное 

смещение берегов нормальной трещины. После 

этого крутильная жесткость железобетонного эле-

мента легко определяется по методике [1] 

Выводы и перспективы исследований.  

Для расчета перемещений в элементе с нор-

мальной трещиной предложено использовать гото-

вые решения пространственной теории упругости 

для полубесконечного тела. Для решения составля-

ется система 3n уравнений с 3n неизвестными, где 

n – количество узлов на сетке, нанесенной на пери-

метр боковой поверхности элемента. Эти неизвест-

ные силы подбираются таким образом, что на по-

верхности элемента, подверженного кручению, 

суммарное значение всех напряжений равно нулю. 

В перспективе предполагается разработка про-

граммы расчета по предложенной методике с це-

лью внедрения в практику проектирования. 
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ABSTRACT 

The paper presents an algorithm for applying algebraic structures to refactoring, as well as the possibility of 

combining it with refactoring methods of program models based on design patterns.  
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The market of software systems used in various 

fields of science and industry is currently developing 

rapidly, the number of programs is increasing almost 

daily. Some products are relatively recent, and some 

have continued to exist, evolve, and acquire new func-

tionality for several decades. Therefore, one of the im-

portant tasks in this area was the task of improving the 

quality of the code, its internal structure, since it could 

be written by dozens of different programmers at dif-

ferent times and with different experience and func-

tional requirements. Refactoring contributes to its solu-

tion. 

Refactoring of a program models. 

Refactoring of program code is the process of 

changing its structure so that the external behavior of 

the source code is not affected [1]. 

The main objectives of this process are: 

• facilitating human understanding of the program 

code 

• optimization of program performance 

• improving the structure of the program 

Refactoring is based on a series of small changes 

in the program code that preserve its behavior. Since 

each transformation is insignificant in terms of volume, 

it is easier for the programmer to track its correctness, 

and the whole sequence of these changes can lead to a 

significant restructuring of the program and improve its 

consistency, clarity and ease of understanding of its 

code by other developers. 

It is clear that among the existing development en-

vironments at the moment it is difficult to imagine 

products that would not have functionality to improve 

the quality of the code and its internal structure. Tools 

for the analysis of source code and its refactoring, tools 

for measuring the numerical quality characteristics of 

the code have become a necessity. Therefore, the crea-

tion of tools to improve the quality of the code at the 

moment is one of the main tasks in the field of software 

development. 

Changes to the code are necessary not only to im-

prove its appearance, but also to improve its structure. 

As an example, consider one such problem as duplica-

tion. It can arise, for example, due to the fact that in 

subclasses of the class hierarchy some method is imple-

mented in the same way. In this case, code refactoring 

can be to transfer the implementation of the method to 

the base class. 
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Currently, there are several software tools that im-

plement various types of transformations from one 

model to another. So it is logical that before creating 

your own software tool, you need to find out whether 

there are tools for solving this problem or part of it, and 

how convenient these tools are. 

I have analyzed various tools for refactoring mod-

els. Among them were: 

• QVT (Query / View / Transformation); 

• ATL (the Atlas Transformation Language); 

• Henshin; 

• IBM Rational Software Architect. 

These tools have the ability to describe refactor-

ings, apply them to models, use design patterns, and 

evaluate model characteristics. However, their disad-

vantage is that the description of the combination of re-

factorings in the above tools is either not provided, or 

is carried out using text, rather than graphic notations. 

Creation of descriptions of composite refactorings in 

the considered tools is either impossible or very time 

consuming: 

• QVT / ATL notation is low-level and not graph-

ical; 

• Henshin is prone to bugs at work due to the com-

plexity of the description structure of even simple re-

factorings. The diagram describing the compound re-

factoring in it will contain all the elements and connec-

tions from the diagrams of the original refactorings, as 

well as additional connections. Because of this, the de-

scription of the composite refactoring will be difficult 

and inconvenient for the designer to work with. 

• The IBM Rational Software Architect tool does 

not allow separating the description of the new refac-

toring from its application, therefore, it also cannot be 

considered as a ready-made solution to the problem. 

As a result of the analysis, the problem arises of 

finding new refactoring techniques for software models 

based on various algorithmic methods, such as alge-

braic structures and design patterns. 

Information from the theory of algebraic struc-

tures 

It is customary to call an algebraic system a certain 

set 𝐺 (called a carrier) with a set of various operations 

and relations given on this set (called as a signature). 

On the one hand, the concept of a lattice means the 

algebraic system (𝐿, ∩, ∪) with two operations satisfy-

ing the following properties: 

• 𝑥∪𝑦 = 𝑦∪𝑥, 𝑥∩𝑦 = 𝑦∩𝑥 

(commutability of operations) 

• 𝑥∩ (𝑦∩𝑧) = (𝑥∩𝑦) ∩𝑧, 𝑥∪ (𝑦∪𝑧) = (𝑥∪𝑦) ∪𝑧 

(associativity of operations) 

• 𝑥∩ (𝑥∪𝑦) = 𝑥, 𝑥∪ (𝑥∩𝑦) = 𝑥 

(absorption laws) 

But in addition, a lattice is a set (𝐿, ≤) with a given 

partial ordering relation on it; moreover, for each pair 

of elements {𝑥, 𝑦} ⊆𝐿, there must be exact upper and 

lower bounds (sup {𝑥, 𝑦} and inf { 𝑥, 𝑦}). 

These definitions are considered to be equivalent, 

since on a lattice given through operations, one can in-

troduce such an order relation x≤y⟺x = x∩y, which 

will satisfy a property from another definition. In the 

opposite direction, this statement is also applicable: if a 

lattice is defined as a partially ordered set, then opera-

tions on it can be easily introduced as upper bounds 

x∩y = inf{x, y}, x∪y = sup{x, y}. Thus, if we first ob-

tain a relation from the operations, and then obtain op-

erations from the obtained relation, then as a result we 

will still come to the original operations (if we start 

with a relation, a similar situation will be observed). 

LP-structure is a lattice on which some binary re-

lation with logical-production (Logical Produce, hence 

the name) properties is specified. These include: 

1) reflexivity (∀𝑥∈𝑀: (𝑥𝑅𝑥)), 

2) transitivity (∀𝑥, 𝑦, 𝑧∈𝑀: (𝑥𝑅𝑦∩𝑦𝑅𝑧 → 

𝑥𝑅𝑧)), 

3) distributivity, where 𝑀 is some set. 

The last property implies that with the help of the 

operations of union and intersection ∪ and ∩, inherent 

in lattices as structures, there is a possibility of logical 

inference in parts and the subsequent combination of its 

results. 

Usually LP structures are used in systems that im-

ply monotonic output, but this is not always the case. 

For some tasks, the constructed models will not possess 

this property, however, the use of lattices is possible 

there as well. An example of such a problem would be 

a problem based on the use of a lattice of types. As an 

algebraic lattice, we represent the structure of types of 

such an object-oriented system. In order to define a par-

tial ordering relation ≤, we formalize the inheritance re-

lation between types as follows: if some type b inherits 

from some type a, then b≤a. Then it becomes easy to 

determine the union and intersection of these two types. 

Their roles will be respectively the closest common an-

cestor type and the closest common child type. Also, to 

impart boundedness to such a lattice, we introduce ad-

ditional elements: I - some universal type (ancestor 

common to all types) and O - some fictitious descend-

ant of all types. 

We also introduce the relation R corresponding to 

the aggregation of types: if some object of type a is con-

tained in type b as an attribute, then we consider (b, 

a)∈R. This relation, like the one considered earlier (≤ 

and R), will have common semantics, that is, in any of 

the cases, if b≤a or (b, a)∈R, then the type b will get the 

capabilities of a by accessing its attributes. It should 

also be taken into account that the general relation ⟵ 

(R) (let's call it the “possessing a set of possibilities” 

relation) must satisfy the properties of reflexivity and 

transitivity. In [3] it is told in more detail that this logi-

cal-production relation also has a limited distributivity 

property. This means that it will contain, at the same 

time, the semantics of the automatic solution of the 

problem of "lifting" common attributes according to the 

type hierarchy, which is related to refactoring problems 

in object-oriented programming. 

LP-structure gives [4] the ability to carry out auto-

mated studies of type hierarchies, including: 

• verification (the use of formal methods to 

prove the correctness or incorrectness of a program by 

a formal description of its properties), 

• equivalent transformations (the result of the 

program output should not change after various trans-

formations), 
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• minimization (the number of links should be 

reduced to the minimum limit that does not affect the 

main functionality of the program). 

An equally important role in software develop-

ment is also played by design patterns - descriptions of 

solutions to common problems that arise in the design 

of systems that can be reused. 

The book by J. Kerievsky [5] is devoted to refac-

toring code using design patterns. Refactoring of the 

code from the point of view of application of algebraic 

structures was considered in his papers by S.D. Ma-

khortov. 

UML-model M is a representation of the source 

code of a program in the form of a collection of a set of 

elements and relationships. This set will be finite, since 

the set of links and elements in the code is also finite. 

Refactoring based on the design pattern 

 – we will call the following trans-

form 

, which is a refactoring that transforms a model  into 

model , where the refactoring parameters are associ-

ated with the roles of the template in a certain way. 

Each of the parameters  and 

 corresponds to one of the roles 

 of the template  of the same type. 

Each role corresponds to either one of the input param-

eters  , or one of the output parameters 

 of refactoring, or one of the input 

 and one of the output  

parameters. The latter is possible only if the model ele-

ment corresponds to both the input and output parame-

ters of the refactoring, i.e. this element changes during 

refactoring. 

When the  refactoring is applied to the  

model, the resulting model  finds an instance of the 

template , the meaning of which is completely deter-

mined by the actual values of the parameters of the ap-

plied refactoring. 

An algorithm for using LP-structures in con-

junction with design patterns in refactoring. 

As a result, the following refactoring algorithm 

was derived, which allows the combined use of LP-

structures and design patterns in refactoring. 

• Сompile a list of templates according to 

which changes will be made based on LP-structures. 

• Create a UML diagram (model M) from a 

snippet of source code 

• Аnalyze it for the presence of "bad code 

smells" (the list of signs listed earlier, indicating the 

signs of such a code that needs refactoring.) 

• Сonsistently apply to the model (M) ob-

tained at the first step, possible refactorings based on 

lattices (LP-structures), as well as a set of basic and 

combined refactorings based on design patterns. 

• As a result of steps 1-3 we get the modified 

model M' 

• Сalculate for the initial and resulting models 

(M and M', respectively) some metrics by which it will 

be possible to evaluate how effective the performed 

transformations are. 

• Comparison and output of metrics and dis-

playing changes to the user, so that he can also see what 

exactly happened to the original model, compare it vis-

ually with the original one and cancel some of the trans-

formations if necessary. 

Conclusion 

It was shown in the work that algebraic structures 

have a wide potential for application in software refac-

toring problems. The relationships that are set on them 

can have the properties of "lifting attributes along the 

hierarchy of types", which is one of the important tasks 

of refactoring. 

As one of the possible ways for algorithmic sup-

port of refactoring, a method was proposed for describ-

ing a combination of refactorings, which allows ex-

pressing complex refactorings in terms of simple ones. 

This capability allows the designer to describe and then 

use non-standard, but often encountered in his work, 

transformations. The description is visual. Refactorings 

are modeled in the form of activity diagrams, from 

which the implementation can be automatically ob-

tained. 

The presented algorithm describes the joint appli-

cation of transformation groups both based on opera-

tions on algebraic structures and on design patterns, 

which confirms its reliability and opens up wide oppor-

tunities for further improvement and practical applica-

tion. 
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АННОТАЦІЯ 

У роботі показано, що існуючі суднові енергетичні системи працюють у динамічному режимі. Нава-

нтаження носять випадковий характер. Наведені приклади випадкових навантажень на енергетичну сис-

тему судна. Показано, що морські судна потребують удосконалення енергетичних систем. Дієвим спосо-

бом підвищення ефективності роботи енергетичних систем є встановлення додаткового джерела електри-

чної енергії. 

ABSTRACT 

The paper shows that the existing ship power systems operate in a dynamic mode. Loads are random. Exam-

ples of accidental loads on the ship's power system are given. It is shown that ships need to improve energy sys-

tems. An effective way to increase the efficiency of energy systems is to install an additional source of electricity. 

Ключові слова: дизельний генератор, джерело енергії, навантаження. 

Keywords: diesel generator, energy source, load. 

 

Актуальність роботи. На сьогоднішній день 

стан торгівельного та рибопромислового флоту Ук-

раїни характеризується значним зношуванням. Так, 

більшість суден побудовані у 70-80-ті роки мину-

лого сторіччя і нормативний термін їх служби за-

кінчено або близько до завершення (65 % суден екс-

плуатуються більше 20, а 90 % - більше 15 років). 

Ці судна мають вкрай погані показники енергоспо-

живання, недосконалі релейно-контактні системи 

автоматики та управління, застаріле і зношене об-

ладнання аварійного захисту. Ряду вимог Морсь-

кого регістра електрообладнання та техніко-екс-

плуатаційні характеристикам багатьох торгівель-

них і рибопромислових суден не задовольняють [1-

3].  

Існує ряд цільових державних програм, у тому 

числі з оновлення флоту. Але, як показує практика, 

з'являється лише невелика кількість нових суден з 

сучасними судновими електроенергетичними сис-

темами (СЕЕС), допоміжним енергетичним облад-

нанням, системами навігації та іншими елемен-

тами. Відомо, що ефективність експлуатації сучас-

них суден набагато вище існуючих, морально і 

фізично зношених. Закупівля нових суден зараз не 

здійснюється, тому багато судновласників виму-

шено йдуть шляхом модернізації (реновації, конве-

рсії) основних елементів судна (корпуса, навігацій-

ної системи, систем тралення та таке інше), що при-

зводить до необхідності модернізації всієї електро-

енергетичної системи. 

Найчастіше така модернізація являє собою ча-

сткову заміну обладнання на зарубіжні, більш су-

часні, хоча і не завжди абсолютно нові, аналоги. Та-

ким чином, встановлена імпортна апаратура після 

монтажу стає частиною всієї системи. Типова спро-

щена структура СЕЕС цілком очевидна і включає в 

себе комплекс "джерело електроенергії - релейно-

контактна і захисна апаратура - системи передачі, 

перетворення і споживання електроенергії". 

Модернізація такого комплексу не може бути 

проведена простою заміною одного з вузлів (бло-

ків, елементів) - заміна одного вузла призводить до 

того, що необхідно проводити також заміну всіх ін-

ших [4-7]. 

Зрозуміло, головним у СЕЕС є джерело енергії 

- дизель-генераторний (ДГ) агрегат. У даний час 

енергозабезпеченість сучасних малих і середніх су-

ден набагато вище більшості експлуатованих понад 

10 років. Потрібно пам'ятати, що заміна джерела 

енергії (наприклад, дизель-генератора) на більш по-

тужний ДГ пов'язана з труднощами і є досить скла-

дним і дорогим заходом. Так, при демонтажу ста-

рого і монтажу нового ДГ необхідно виробляти ви-

різ у декількох палубах, на що йде багато часу і 

коштів. Тому доцільною стає модернізація основ-
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них елементів вироблення і перетворення електри-

чної енергії, і, як варіант, установки додаткового 

джерела енергії, наприклад, енергоакумуляторного 

типу [8-14] 

Більшість компаній, ґрунтуючись на специфіч-

них вимогах до СЕЕС, проводять заміну базового 

обладнання установками зарубіжного товаровироб-

ника. При цьому, експлуатація суднового електро-

обладнання і його застосування регламентуються 

вимогами Морських регістрів і міжнародними нор-

мативними документами. Однак вимоги, пропоно-

вані Морськими регістрами України і Росії до суд-

нового електроустаткування за рядом пунктів відрі-

зняються від міжнародних [1-3]. Іноді виникає 

ситуація, коли після модернізації або ремонту су-

дна, автоматичний захист у ході нормальної екс-

плуатації імпортного електроустаткування відклю-

чає його від мережі, порушуючи безперервну по-

дачу електричної енергії, тим самим загрожуючи 

безпеці судна. Однією з причин цього ефекту є не-

здатність електроавтоматики штатного суднового 

джерела електричної енергії забезпечити пікові на-

вантаження. 

Провідними фахівцями у галузі суднобуду-

вання, а також науковими школами під керівницт-

вом вітчизняних і зарубіжних фахівців проводяться 

дослідження з поліпшення стійкості електромереж 

та підвищенню безвідмовності роботи системи еле-

ктропостачання (Агуна А. В., Арпішкін П. М., Аза-

ров Д. І., Акаджі X., Аррілагі Дж., Будашко В. В., 

Баранов А. П., Віників В. А., Яровенко В. О., Глін-

терніка С. Р., Джюджі Л., Жежеленко І. В., Топкаль 

В. Є., Федій B.C., , Труднєв С. Ю., Шевченко В. А. 

та інших). 

Саме тому дослідження, спрямовані на практи-

чне вирішення завдань підвищення якості електри-

чної енергії суднових електроенергетичних систем 

і мереж, а відповідно і підвищення безпеки мореп-

лавання, досить актуальні. 

Об'єктом дослідження є процеси перетво-

рення електричної енергії (ЕЕ) в електроенергетич-

ній системі і процеси синхронізації суднових дже-

рел електроенергії. Предметом дослідження є сис-

теми підвищення стійкості СЕЕС до динамічних 

навантажень. Головною метою дослідження є роз-

робка практичних технічних рішень, спрямованих 

на підвищення якості електричної енергії, виробле-

ної судновими електростанціями, зокрема - змен-

шення "провалів" напруги при стрибкових наванта-

женнях.  

Але у межах однієї статті мета авторів обмежу-

ється обґрунтуванням та постановкою основного 

напряму дослідження, формулюванням головних 

його завдань.  

Для подальшого аналізу і визначення про-

блеми наведемо стислу характеристику торгівель-

ного флоту України. Під технічним наглядом 

регістру судноплавства України перебуває більше 

230 суден. Їхній середній термін експлуатації ста-

новить 25 років, причому є судна з віком більшим, 

ніж 55 років. За термін служби судна відбуваються 

суттєві зміни у структурі перевезень вантажів і те-

хнології вантажних робіт, змінюються умови коме-

рційної й технічної експлуатації, з'являються нові 

прогресивні рішення у суднобудуванні, судноплав-

стві, логістиці, ремонті, обслуговуванні. При цьому 

техніко-експлуатаційні характеристики суден зали-

шаються незмінними, або погіршуються. У своєму 

життєвому циклі судна піддаються фізичному й мо-

ральному зношуванню. 

Природнє старіння й посилена експлуатація 

морського флоту обумовлюють необхідність розв'-

язку ряду важливих проблем для всіх суб'єктів мо-

реплавання - морського транспорту, рибо добувної 

галузі, діяльності портів і його технічного флоту, 

суднобудування, судноремонту й інших. З "Реєст-

рової книги" Українського Регістру судноплавства 

отримані відомості про морські рибопромислові су-

дна. Нормативний строк експлуатації морських су-

ден - 22 роки. Можна оцінити віковий склад: серед-

ній вік морського судна рибопромислового флоту 

України - 25 років. Зрозуміло, що ймовірність від-

мови будь-якого устаткування для таких суден 

дуже висока - внаслідок перевищення норматив-

ного строку експлуатації.  

Через різке зниження економічної ефективно-

сті експлуатації морських суден у ході їх старіння, 

для судноплавних компаній важливе значення на-

буває розв'язок завдань підвищення всіх експлуата-

ційних якостей судна. 

Моральне зношування залежить і від техніч-

ного стану суден, і пов'язане з появою нових, техні-

чно більш досконалих суден. Ці нові судна мають 

кращі техніко-експлуатаційні характеристики й 

тому більш високу конкурентоспроможність, тобто 

забезпечують більш високий фінансовий і соціаль-

ний результати при менших витратах на одиницю 

транспортованої продукції.  

Одним зі способів протидії моральному зно-

шуванню є модернізація суден. Якщо застаріли, 

проблемні елементи та технічні засоби судна мають 

недоліки і приводять до необхідності виконання пе-

редчасних робіт або впливають на безпеку судна, 

тому існує одне рішення - модернізація судна. У 

процесі модернізації усуваються конструктивні не-

доліки, виконуються роботи з покращання техніко-

експлуатаційних характеристик суден і його елеме-

нтів, робляться відновлення корпусів, судно осна-

щують засобами нової техніки, автоматизації, уп-

равління. Будь-яка модернізація суднового енерге-

тичного комплексу припускає впровадження 

енергозберігаючих технологій, що надзвичайно ак-

туально для флоту України, який характеризується 

високим рівнем енергоспоживання. Очевидно, що 

повне відновлення флоту вимагає великих капіта-

ловкладень, тому доцільна модернізація СЕЕС 

шляхом використання сучасного устаткування з по-

ліпшеними технічними характеристиками і висо-

ким ККД.  

Часто виникає необхідність збільшувати вста-

новлену потужність ряду споживачів, через що до-

водиться збільшувати і потужність СЕЕС, установ-

люючи додаткові синхронні генератори (СГ) або 

збільшуючи потужність існуючих СГ. Природно, 

такі дії приводять до істотних додаткових витрат, 
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необхідності демонтажу встановлених генератор-

них агрегатів.  

Основним споживачем енергії більшості пере-

обладнаних СЕЕС є суднові електричні машини. 

Саме тому генераторні агрегати повинні забезпе-

чити всі динамічні, у тому числі і пускові, режими 

таких споживачів.  

Робота суден типу "ро-ро" в умовах сучасного 

ринку вантажоперевезень потребує більш швид-

кого завантаження і вивантаження вантажу, так і 

мінімальної витрати часу стоянки судна на вантаж-

ному терміналі у порту. Завантаження на судно ко-

лісної техніки, а це, як правило, легкові автомобілі 

різного класу і вартості, а також вантажні автомо-

білі й важка техніка, у тому числі бульдозери, екс-

каватори, грейфери та інші - складна операція. При 

цьому відбувається дуже часта зміна навантажува-

льних палуб. Є наявність на борту судна великої кі-

лькості персоналу вантажного терміналу - тих, хто 

займається навантаженням техніки і автомобілів, 

водіїв, фахівців з кріплення вантажів на палубах. 

Проведення вантажних операцій у такій складній 

ситуації вимагає дуже частого включення і виклю-

чення вентиляції на палубах, де проводяться ванта-

жні операції. Наприлад, у країнах Перської затоки 

(Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати), в 

умовах підвищеного вмісту пилу і піску у повітрі, 

дуже високі вимоги одержувача вантажу є до чис-

тоти отримуваних, дорогих автомобілів люкс-

класу), вимоги до відсутності бруду і піску у одер-

жуваних автомобілях. Псування покриття автомо-

біля вкрай негативно позначається на іміджі пере-

візника і призводить до серйозних штрафних санк-

цій. Тому включення і відключення вентиляції під 

час вантажних операцiй це дуже важливе значення.  

Наведемо типові режими навантаження СЕЕС. 

Наприклад, розглянемо судно – m/v "Glovis 

Passion" type Ro-Ro (cargo only), IMO-9453107, 

Official NUMBER-8001849, Port of Registry: 

NASSAU, Year of registry-L/2011, MMSI Number-

31104820, Type of Engines: Diesel Total Power: 11620 

кВт, Length - 162,27 м, Breadth - 28.0 м, Depth - 20,22 

м. Судно "Glovis Passion" має десять вантажних па-

луб. У системі суднової вентиляції знаходиться 32 

вентилятора. Усі вантажні вентилятори знахо-

дяться на верхній палубі і мають захист від попа-

дання іскор в систему вентиляції. Сумарна спожи-

вана потужність вентиляторів становить 479 кВт 

при температурі навколишнього середовища +20 
оС, а при температурі мінус 20 оС зростає до 554 

кВт. Електродвигуни вентиляторів вантажних па-

луб цього судна дуже потужні і, особливо при 

старті, значно підвищується навантаження на всю 

енергетичну систему судна. На судні "Glovis 

Passion" вентилятори розділені на три групи. У 

групі № 1 є чотири головних вентилятора, які пода-

ють повітря, три головних вентилятора відбирають 

повітря і два реверсивних вентилятора із змінною 

можливістю подачі або відбору повітря на вантажні 

палуби. Група № 2 - має сім головних вентиляторів, 

що подають повітря і 4 головних вентилятора, що 

відбирають повітря, також є п'ять реверсивних вен-

тиляторів. Група № 3 має три головних вентилятора 

що подають повітря та 2 головних вентилятора, що 

відбирають повітря, і два реверсивних вентилятора.  

Як правило, у портах та при проведенні ванта-

жних операцій використовуються у роботі парале-

льно підключені два дизель-генератора. Але при 

проведенні вантажних операцій на різні палуби не-

обхідно задіяти іноді не всю вентиляцію, а по мірі 

навантаження або вивантаження автомобілів. При 

кріпленні або розкріпленні автомобілів на вантажні 

палуби потрібно як можна більш швидке вклю-

чення вентиляції для забезпечення "чистоти" ванта-

жних операцій, а так само видалення з вантажних 

палуб відпрацьованих вихлопних газів автомобілів, 

подачі свіжого повітря - для забезпечення санітар-

них норм і можливості безпечної роботи обслуго-

вуючого персоналу. Тобто робота припливно-витя-

жної вентиляції майже непрогнозована. 

Отже, при проведенні вантажних операцій і 

включенні груп вентиляторів, а так само при вико-

ристанні реверсу вентиляторів у СЕЕС виникають 

короткочасні провали напруги. Особливо це відчу-

тно у холодну пору року і при роботі судна у холо-

дних умовах або кліматичних зонах з низькою тем-

пературою. З даних приведених компанією - виро-

бником судна відомо, що різниця досить відчутна і 

за навантаженням становить близько 75 кВт.  

Тому у вахтових офіцерів, які ведуть контроль 

за вантажними операціями, є інструкції, по вклю-

ченню покрокове суднової вентиляції, а так само з 

певною витримкою часу. Але через скорочення сто-

янок судна у портах та необхідності більш швид-

кого завершення вантажних операцій з наванта-

ження/розвантаження автомобілів і іншої техніки 

на судно потрібно дуже часте вмикання і вими-

кання припливно-витяжних вентиляторів. Вахто-

вий офіцер не завжди може виконувати запуск суд-

нової вентиляції з витримкою часу, так як на його 

рішення впливає безліч причин.  

Приміром, на вантажні палуби судна вже може 

пройти персонал вантажного терміналу і почати ро-

зкріплення вантажу. А в цей же час йде заванта-

ження техніки на інші палуби. І в цей же самий час 

старший помічник капітана може почати працю-

вати з кормовою або бортовою вантажною рампою, 

так як значно змінилася осадка судна.  

Часто впливає і прилив і відлив морської води 

- щоб уникнути пошкодження вантажної рампи не-

обхідно терміново підняти або опустити вантажну 

рампу. При цьому йдуть дуже значні навантаження 

на СЕЕС, так як включаються потужні насоси, ста-

нція гідравліки, лебідка кормової вантажної рампи. 

При цьому можуть бути задіяні у роботі носові і ко-

рмові швартові лебідки, що теж значно підвищує 

навантаження на СЕЕС.  

Розглянемо ще один приклад. Так, на суднах 

типу БАЕМ, СРТМ, МРС найбільш потужним спо-

живачем є електропривод тралової лебідки. Потуж-

ність тралового комплексу змінюється залежно від 

маси вилову у тралі, що створює основне наванта-

ження на валу електродвигуна лебідки. Таке наван-

таження, при максимальній вазі трала, порівнянне з 

потужністю встановленого на судні ДГ. Врахову-

ючи нерівності дна й погодні умови, у будь-який 
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момент часу може відбутися зачіп або ривок трала, 

який створить пікове навантаження для СЕЕС. Си-

стема захисту у такому випадку передбачає відклю-

чення другорядних споживачів (за ступенями нава-

нтаження) і навіть припиняє постачання електрое-

нергії важливим споживачам. Як наслідок, 

відбувається "перекидання" навантаження на резе-

рвний ДГ, якщо він готовий до роботи. 

Але як показує практика, часто селективний 

захист відключає електропривод тралової лебідки 

(а в найгіршому разі - відключає генератор від шин 

ГРЩ), оскільки у більшості випадків додатковий 

генератор ще не встигає підключитися до паралель-

ної роботи [4-7]. 

Так, Морський регістр у пункті «Аварійні дже-

рела електричної енергії» указує наступне. «Якщо 

аварійним джерелом електричної енергії є генера-

тор, він повинен: приводитися в дію двигуном вну-

трішнього згоряння; запускатися автоматично при 

зникненні напруги в основній мережі, а також авто-

матично включатися на шини аварійного розпо-

дільного щита, а споживачі повинні автоматично 

одержувати живлення від аварійного генератора. 

Загальний час пуску й приймання навантаження ге-

нератором не повинне перевищувати 45 с; якщо ав-

томатичне включення аварійного агрегату не забез-

печується протягом 45 с, повинен бути передбачене 

аварійне перехідне джерело електричної енергії, що 

включається негайно при знеструмленні. Якщо ава-

рійним джерелом електричної енергії є акумулято-

рна батарея, вона повинна: працювати без підзаря-

дки при збереженні змін напруги на затисках у ме-

жах 12 % номінальної напруги протягом повного 

періоду розрядки, при цьому зміна напруги на зати-

сках акумуляторної батареї, підключеної до елект-

ронного перетворювача напруги, визначається при-

пустимою зміною напруги на затисках перетворю-

вача; автоматично включатися на шини аварійного 

розподільного щита при зникненні напруги в осно-

вній мережі». 

За 45 секунд запустити другий ("холодний") 

ДГ і перевести його на паралельну роботу із забез-

печенням процедури синхронізації майже немож-

ливо. Виникає небезпека втрати живлення судном 

і, як, наслідок, втрати керованості судна, що може 

привести до непередбачених наслідків, особливо в 

умовах підвищеного хвилювання, складних навіга-

ційних умов плавання, близького розташування ба-

нок та ін. Через усе це у реальному промислі дово-

диться запускати у роботу другий ДГ агрегат і три-

мати його у "гарячому" стані, інколи – навіть на 

холостих обертах майже без навантаження. Його 

безперервна робота, навіть у нормальних умовах 

плавання, необхідна для того, щоб у будь-який мо-

мент можна було ввести його до паралельної ро-

боту з основним ДГ і тим самим якнайшвидше збі-

льшити потужність суднової електростанції. 

Зрозуміло, що безперервна робота другого ДГ, 

навіть на холостому ходу, приводить до додаткових 

викидів до атмосфери вихлопних газів, підвищує 

шум і вібрації на судні, і, що досить важливо у су-

часних складних економічних умовах, до додатко-

вих витрат пального. 

 Для того щоб оцінити витрати пального, про-

ведемо його орієнтовні розрахунки при роботі ДГ 

типу 6ЧН25 потужністю N = 340 кВт, встановле-

ному на малому рибальському судні. Паспортне 

значення питомої індикаторної витрати ДГ паль-

ного gі = 0,22 кг/(кВтг). Індикаторна потужність, 

приблизно, дорівнює Nі = 0,16 × N = 0,16 × 340 ≈ 55 

кВт. Годинна витрата пального B = Δt × gі × Nі = 1 × 

0,22 × 55 ≈ 12 кг. За добу витрата пального стано-

вить близько 300 кг, за термін рейсу (3-4 місяця) ви-

трата пального наближається до 35 тонн.  

Одне з можливих вирішень зазначених про-

блем - застосування додаткового (резервного) дже-

рела, що акумулює електричну енергію і дозволяє 

"підживити" СЕЕС на час підключення резервного 

ДГ до мережі [8-16].  

Необхідно, щоб таке джерело, що акумулює 

енергію, мало високі питомі енергетичні показ-

ники, високий ККД, мінімальні масогабаритні по-

казники, було екологічно чистим на всьому життє-

вому циклі його експлуатації. Тобто необхідна оці-

нка можливостей, переваг і недоліків відомих 

автономних джерел додаткового живлення, устано-

вка яких припустима на судні. 

Авторами проведено аналіз переваг і недоліків 

різноманітних додаткових джерел енергії, які прин-

ципово можуть бути встановлені у СЕЕС (у цій ро-

боті ми їх лише перелічимо). Аналіз використову-

ваних у судновій і промисловій енергетиці накопи-

чувачів енергії показує, що найбільше поширення 

одержали: а) акумуляторні батареї; б) механічні на-

копичувачі енергії; в) хімічні паливні елементи. 

У останні роки у автомобілебудуванні почали 

застосовуватися такі джерела, як суперконденса-

тори (електрохімічні конденсатори, іоністори) - до-

сить нові й перспективні типи джерел, що акумулю-

ють електроенергію. Саме ці джерела пропонується 

використати як додаткове джерело у СЕЕС. 

Висновки. Необхідно вирішення наступних 

завдань. 

1. Провести аналіз існуючих технічних рішень 

щодо забезпечення динамічної стійкості роботи 

СЕЕС з виробленням рішень, що враховують су-

часні досягнення електроніки та перетворювальної 

техніки. 

2. Розробити принцип побудови і математичну 

модель додаткового швидкодіючого джерела жив-

лення СЕЕС, створеного на основі суперконденса-

торів. 

3. Для підтвердження запропонованих теоре-

тичних принципів побудови нової СЕЕС оптиміза-

ції процесів безперебійного постачання судна енер-

гією у динамічних режимах, провести їх модельні 

дослідження. 

4. Для опису та аналізу електромеханічних і 

електромагнітних процесів, що протікають у СЕЕС, 

використати методи теоретичної електротехніки, 

теорії стійкості електроенергетичних систем, теорії 

електричних машин, методи структурного і чисель-

ного моделювання візуального середовища 

Matlab/Simulink. [17, 18] 

 

  



48 Sciences of Europe # 53, (2020) 

Література 

1. ABS – American bureau of shipping [Элек-

тронный ресурс] / Амери-канское бюро судоход-

ства (АБС). – Режим доступа: http://ww2.eagle.org, 

сво-бодный. (Дата обращения: 05.05.2017 г.) 

2. BV – Bureau Veritas [Электронный ресурс] / 

Бюро Веритас (БВ). – Режим доступа: 

http://www.bureauveritas.com, свободный. (Дата об-

ращения: 05.07.2020 г.) 

3. Det Norske Veritas (DNV) [Электронный ре-

сурс] / Норвежское класси-фикационное общество. 

– Режим доступа: https://www.dnvgl.com, свобод-

ный. (Дата обращения: 15.06.2020 г.). 

4. Качество электроэнергии на судах / Ю.Я. Зу-

барев, О.Н. Климанов, Ю.И. Пайкин, В.В. Шейни-

хович. – Л.: Судостроение, 1988. – 155 с. 

5. Алаев В.В. Системы регулирования напря-

жения судовых синхронных генераторов и их мате-

матическое описание. Сб. науч. тр. СВМИ им. П.С. 

Нахимова. – Севастополь, 2003. – N 3. – С. 102-106. 

6. Антипов А.М. Патент RU 71011 U1 

«Устройство управления дизель-генераторным аг-

регатом» / А.М. Антипов, В.Ю. Лемешко; Заявлено 

08.08.2007; Опубл 20.02.2008 г. 

7. Пупин В.М. Устройства защиты от провалов 

напряжения / В.М. Пупин // Энергетик (Приложе-

ние к журналу). – М.: НТФ Энергопрогресс, 2011. – 

Вып. 5 (149). – 100 с. 

8. Балыкшов А. Ионисторы. Электронные ком-

поненты - Украина. – 2005. – №11. – С. 91-97 

9. Беляков А.И. Электрохимические суперкон-

денсаторы: текущее состояние и развитие. Электро-

химическая энергетика. – 2006. – №3. – С. 146-149. 

10. Burke A. Comparisons of Ultracapacitors and 

Advanced Batteries for Pulse Power in Vehicle Appli-

cations: Performance, Life, and Cost [text] / А. Burke, 

M. Miller // 19th Electric Vehicle Symposium. – 

Busan, 2002. 

11. Кузнецов В.П. Конденсаторы с двойным 

электрическим слоем (ио-нисторы): новые разра-

ботки / В.П. Кузнецов [и д.р.] // Электрическое пи-

тание. – 2006. – № 2. – С. 42-49. 

12. BOOSTCAP Ultracapacitors. Maxwell Technolo-

gies, 2009. [Режим доступа]: https://www.max-

well.com/images/docu-

ments/PG_boostcap_product_guide.pdf 

13. Хрусталев Д.А. Аккумуляторы / Д.А. Хру-

сталев. – М.: Изумруд, 2003. – 224 c. 

14. Портнягин Н.Н. Современные источники 

электрической энергии как альтернатива на пути к 

модернизации судовой автоматизированной элек-

троэнергетической системы рыбодобывающих су-

дов Камчатского края / Н.Н. Портнягин, С.Ю. Труд-

нев // Наука, образование, инновации: пути разви-

тия: мат. 3-ей Всерос. науч.-техн. конф. (24-26 апр. 

2012 г.). – Петропавловск-Камчатский, 2012. – Ч. 1. 

– С. 140-145. 

15. Труднев С.Ю. Исследование влияний им-

пульсного источника электрической энергии на ди-

намическую устойчивость САЭЭС при помощи 

имитационных моделей / С.Ю. Труднев, Н.Н. Порт-

нягин // Соврем. проблемы науки и образования. – 

Пенза, 2012. – № 6. – С. 111. 

16. Труднев С.Ю. Разработка компьютерной 

модели параллельной работы генераторного агре-

гата и трехфазного безынерционного источника пи-

тания. Вестник государственного университета 

морского и речного флота имени адм. Макарова. – 

СПб, 2015. – Вып. 2 (30). – С. 191-198. 

17. Черных И.В. Моделирование электротех-

нических устройств в MATLAB Sim Power Systems 

и Simulink. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 

18. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. 

Проектирование мехатронных систем на ПК. – М.: 

Корона-Век, 2008. – 368 с. 

 

МЕТОД ОБРОБКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ КОСМІЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ПРИЙМАЧАМИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 

Хлоп'ячий В.А. 

к.т.н., Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 

Україна 

 

METHOD OF PROCESSING SPACE-TIME SIGNALS OF SPACE NAVIGATION SYSTEMS BY 

AIRCRAFT RECEIVERS 

 

Khlopiachyi V. 

Ph.D., Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, 

Ukraine 

 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто особливості обробки просторово-часових сигналів космічних навігаційних систем 

приймачами літальних апаратів. Удосконалено метод синтезу оптимальних систем обробки просторово-

часових сигналів. Метод дозволяє при побудові оптимальної системи обробки просторово-часових сигна-

лів нерухомих (стаціонарних) споживачів навігаційної інформації виділити підсистему оптимальної прос-

торової обробки (оптимальна антена) і підсистему оптимальної часової обробки (оптимальний приймач). 

Для кожної точки апертури антени приймача літального апарату запропонована оптимальна схема обробки 

навігаційного сигналу у вигляді сукупності паралельних часових каналів, кожен з яких включає в себе 

узгоджений фільтр, налаштований на певні фіксовані значення параметрів сигналу. 
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ABSTRACT 

The article considers the peculiarities of processing space-time signals of space navigation systems by aircraft 

receivers. The method of synthesis of optimal systems of space-time signal processing is improved. The method 

allows to select the subsystem of optimal spatial processing (optimal antenna) and the subsystem of optimal time 

processing (optimal receiver) when constructing the optimal system of processing space-time signals of fixed (sta-

tionary) consumers of navigation information. For each point of the aperture of the antenna of the receiver of the 

aircraft, the optimal scheme of processing the navigation signal in the form of a set of parallel time channels, each 

of which includes a matched filter tuned to certain fixed values of signal parameters. 

Ключові слова: метод, літальні апарати, навігаційні параметри. 

Keywords: method, aircraft, navigation parameters. 

 

Постановка проблеми 

Безпечне використання літальних апаратів пе-

редбачає точне визначення їх просторової орієнта-

ції, особливо в областях інтенсивного авіаційного 

руху [1, 2]. При цьому використовуються наземні 

радіолокаційні станції, які контролюють навіга-

ційні параметри літального апарату в повітрі (шви-

дкість, висота, азимут, кутові параметри польоту 

тощо). Однак, застосування супутникових навіга-

ційних систем для визначення навігаційних параме-

трів літального апарату дозволяє не тільки підви-

щити точність їх визначення, а й може застосовува-

тися в комплексах забезпечення безпеки 

авіаційного руху на складних ділянках повітряних 

трас [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Розглянемо особливості обробки просторово-

часових сигналів космічних навігаційних систем 

приймачами літальних апаратів. 

Незважаючи на досить повно розроблену в да-

ний час теорію просторово-часової обробки сигна-

лів, що знайшла віддзеркалення в роботах [4 – 10], 

відсутні конкретні результати щодо синтезу сис-

теми просторово-часової обробки сигналів при спі-

льній оцінці кутових параметрів – кутових коорди-

нат, кутових швидкостей і прискорень. Застосу-

вання неоптимальних алгоритмів обробки завжди 

пов'язане з енергетичними втратами і, як наслідок, 

з погіршенням якісних характеристик системи об-

робки навігаційної інформаціями літальних апара-

тів [8]. 

Радіонавігаційний сигнал, який приймає літа-

льний апарат під час польоту, характеризується ни-

зкою параметрів. Такими параметрами є: амплітуда 

та фаза сигналів від кожного навігаційного косміч-

ного апарату (НКА), час запізнювання сигналів, ку-

тові координати НКА й ряд інших параметрів [11, 

12]. Для того, щоб можна було повністю охаракте-

ризувати політ літального апарату, необхідно одно-

часне знання всіх навігаційних параметрів. Це мо-

жливо лише при спільному вимірюванні всіх пара-

метрів в апаратурі споживача (літального апарату). 

У свою чергу, включення всіх параметрів до кіль-

кості вимірюваних дозволяє спростити викладки і 

призводить до співвідношень, які легко узагальню-

ються на випадок довільної кількості похідних па-

раметрів. 

Одним з критеріїв розділення просторово-ча-

сової обробки сигналів на просторову та часову є 

вектор параметрів руху (польоту) літального апа-

рату [12]. Неможливість такого розподілу обумов-

лена залежністю частоти сигналу від координат то-

чок приймальної антени літального апарату. Для 

когерентного підсумовування полів, що знімаються 

з прийомних елементів антен, система обробки по-

винна компенсувати різницю між стаціонарним і 

динамічним об’єктом. Так, для сигналів рухомих 

об’єктів змінні фазові набіги неоднакові для різних 

точок антен. Це значно ускладнює алгоритми опти-

мальної обробки сигналів від НКА і викликає необ-

хідність визначення можливостей використання не-

оптимальних алгоритмів. Прикладом таких алгори-

тмів можуть бути алгоритми обробки сигналів від 

НКА, які оптимальні для нерухомих споживачів, з 

урахуванням особливостей обробки сигналів в ру-

хомих приймачах. 

У ряді робіт проведено аналіз можливих діапа-

зонів зміни параметрів сигналу, при яких можна не 

враховувати рух споживача та користуватися алго-

ритмами обробки сигналів як для нерухомих спо-

живачів без істотного зниження якісних показників 

систем обробки [7]. Так в [8] досліджено вплив ку-

тової та радіальної швидкості споживача на погір-

шення якісних характеристик системи обробки, що 

реалізує алгоритм оптимальної обробки сигналів 

для нерухомих споживачів. В [9] визначено діапа-

зон зміни кутової швидкості, при якому ця зміна не 

впливає на вигляд оптимальної обробки. Тобто, в 

даному випадку при використанні алгоритмів обро-

бки сигналів нерухомих споживачів для літальних 

апаратів такі швидкісні параметри є завадами. Од-

нак, в деяких навігаційних системах [3, 6, 7, 11] ви-

мірюваними параметрами є як кутова координата, 

так і кутова швидкість. У цьому випадку завадою 

(параметром, що заважає) буде кутове приско-

рення. У той же час при вирішенні цілого ряду за-

вдань, пов'язаних з обробкою інформації в прийом-

них пристроях високоманеврових споживачів (до 

яких, безумовно, належать й літальні апарати), ви-

никає необхідність вимірювання похідних коорди-

нат і більш високого порядку, тобто не тільки шви-

дкостей, але і прискорень. Тому становить інтерес 

розгляд питань оптимальної обробки при спільній 

оцінці координат, їх перших і других похідних, пи-

тань оцінки потенційної точності вимірювань, пи-

тань реалізації оптимальних алгоритмів, пошуку 

субоптимальних алгоритмів, які володіють мен-

шими апаратурними витратами порівняно з опти-

мальними алгоритмами. 

Метою статті є розробка методу обробки про-

сторово-часових сигналів космічних навігаційних 
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систем приймачами літальних апаратів для підви-

щення точності визначення їх координат при по-

льоті. 

Розробка методу обробки просторово-часо-

вих сигналів космічних навігаційних систем 

приймачами літальних апаратів 

Політ літального апарату будемо представляти 

елементарної точкою. Умови завдання сформулю-

ємо наступним чином. 

На заданому інтервалі простору  0;x L  і 

часу  0;t T  спостерігається сигнал випромі-

нювання точкового об'єкта, що рухається: 

   0 0exp .S t S j t  (1) 

Закон зміни дальності ρ0(t) будемо вважати ві-

домим. Відсутні також інші випадкові параметри, 

роль яких досить висвітлена в літературі [1, 3, 4]. 

Прийом сигналу відбувається на тлі теплових 

просторових завад: 

     ; ; ; .y t x S t x n t x   (2) 

Відповідно до реальних умов, що змінюються 

при прийомі навігаційного сигналу на фоні завад, 

вважаємо вхідні сигнали некорельованими [11]: 

       0
1 1 2 2 1 2 1 2; ; .

2

N
n t x n t x t t x x


     (3) 

Для загального випадку руху споживача в про-

сторі з деяким прискоренням залежність кутового 

положення споживача υ(t) від часу досить складна. 

Для порівняння коротких проміжків часу, на яких 

здійснюється вимірювання навігаційних парамет-

рів літальних апаратів, можна апроксимувати υ(t) 

квадратичною функцією. 

Позначаючи sin υ(t) = Θ(t), представимо функ-

цію Θ(t) у вигляді: 

         
2

0 0 0 0 0

1
,

2
t t t t t t t t          (4) 

 

де  ; ;       – відповідно оцінювані 

кутова координата, кутова швидкість і приско-

рення, що розглядаються в момент часу t = t0 = 0. 

Сигнал вигляду (1) створює на антені напруженість 

поля: 

  2

0 0

1
; ; exp .

2

x
S t x S j t t t

C
    

   
       

   
  (5) 

 

Потрібно визначити оптимальний спосіб обро-

бки сигналу та знайти потенційну точність оцінки 

параметрів  ; ;      . 

Оптимальна обробка прийнятих коливань (5) 

зводиться до формування вихідного ефекту у ви-

гляді: 

     
0 0

; ; ;
T L

Y y t x t x dtdx     , 

де опорний сигнал  ; ;t x   системи обро-

бки визначається за допомогою рівняння звернення 

[10]: 

     1 1 1 1 1 1

0 0

; ; ; ; ; ; ; .
T L

t x R t t x x dt dx s t x   
Для кореляційної функції завад, заданої виразом 

(3), значення опорного сигналу набуває вигляду: 

   
0

2
; ; ; ; .t x s t x

N
  


  (6) 

Це призводить до наступного виразу для опти-

мального вихідного ефекту: 

    2

0 0

0 0

1
; exp .

2

T L
x

Y y t x S j t t t dtdx
C

    
   

       
   

   (7) 

 

Як видно з (7), оптимальна обробка сигналів не 

поділяється на просторову та часову, а така обробка 

виконується послідовно. 

На відміну від оптимальних алгоритмів обро-

бки сигналів нерухомих споживачів, коли можливо 

виділити просторову та часову складову сигналу 

від НКА, в даному випадку протягом часу спосте-

реження  0;t T  відбувається зміна напрямку 

приходу електромагнітних хвиль на приймальну 

антену. У кожній точці антени x присутні коли-

вання власної частоти, яка визначається значенням 

координати x і величиною параметрів    та   . 
Ця частота відрізняється від частоти коливань, ви-

промінюваних НКА, на величину 

0

1

2
x

x
t

C
  

 
   

 
, (8) 

яка містить постійний член, що визначається 

кутовою швидкістю переміщення споживача    і 
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містить член, якій лінійно змінюється та визнача-

ється кутовим прискоренням   . 
Для когерентного підсумовування таких коли-

вань, що знімаються з прийомних елементів антени, 

тобто для забезпечення максимального значення 

вихідного ефекту (7), система оптимальної обробки 

повинна компенсувати змінювання у часі. У загаль-

ному випадку за нелінійним закон фазові зрушення 

неоднакові для різних прийомних елементів. Запи-

шемо вираз (6) для дискретного представлення ко-

ливань у прийомних елементах антени у вигляді: 

   2

0 0

0

1
exp ; .

2

T

i
i

i

x
Y S j t t t y t x dt

C
    

   
       

   
   (9) 

 

Як виходить з (9) в кожній точці апертури хі, для кожної сукупності параметрів  ; ;      

формується вихідний ефект: 

    2

0

1
; ,

2

T

i
i

x
Y y t x h t t t dt

C
   

  
      

  
   (10) 

 

який представляє собою алгоритм оптимальної 

часової обробки в кожній точці апертури хі для су-

купності параметрів  , формований в результаті 

впливу прийнятого коливання на лінійну систему з 

імпульсною характеристикою: 

   0 ;i ih t S t t   . (11) 

Порівняно з попереднім випадком (обробка си-

гналів нерухомих споживачів) система обробки на-

вігаційних сигналів рухомих споживачів значно 

ускладнюється. Система обробки повинна бути ба-

гатоканальною для кожної точки апертури. Навіть, 

багатоканальною за кутовими координатами, куто-

вими швидкостями і прискореннями. Запропоно-

вана система обробки, що реалізує вихідний ефект 

(9), представлена на рисунку 1. Для кожної точки 

апертури оптимальна схема обробки будується у 

вигляді сукупності паралельних каналів, кожен з 

яких включає узгоджений фільтр, налаштований на 

певні фіксовані значення  ; ;k k k    . 

Оцінки параметрів визначаються за номерами 

каналів, що дають максимальний вихідний ефект. 

Загальна кількість каналів для кожної точки апер-

тури хі дорівнює добутку необхідної кількості кана-

лів за кожним з параметрів [11]. 

Розглянемо метод визначення потенційної то-

чності вимірювань параметрів польоту літальних 

апаратів. 

Розрахунок теоретично граничної точності 

оцінок зводиться до розрахунку інформаційної ма-

триці Ф [10]. 

 
Рисунок 1. Структура схеми просторово-часової обробки навігаційних сигналів у приймачах літальних 

апаратів 

 

При заданій статистикою поля завади ці елементи визначаються наступним чином: 
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де  ; ;      – сукупність параметрів, що вимірюються; 

D0 – коефіцієнт, який для лінійних антен визначається так: 
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Визначимо відповідні часткові похідні, що входять в вираз (12): 
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Використовуючи співвідношення (14) – (16) визначимо елементи матриці Ф: 
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Таким чином, елементи матриці Ф, зворотної кореляційній матриці помилок вимірювань, визнача-

ються як формою сигналу, так і розмірами апертури антени приймача. 

З урахуванням виразів (17) – (23) інформаційна матриця Ф набуває вигляду: 
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Визначаючи значення dn для реальних ситуацій, коли впливом параметрів    і    на елементи мат-

риці Фij можна знехтувати, отримуємо для співвідношення (24): 
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де q – енергетичне відношення сигнал-завади, яке визначається для лінійних антен як 
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S TL
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 .     (26) 

Коваріаційна матриця помилок вимірювань   визначається шляхом звернення матриці Ф 
1  .     (27) 

Діагональні елементи цієї матриці   визначають дисперсії потенційних оцінок параметрів 
2

 ; 
2

 

; 
2

  . Звертаючи матрицю Ф, отримуємо: 
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Отримані вирази дозволяють оцінити грани-

чно досяжні значення похибок оцінок вимірювання 

кутових координат, кутових швидкостей і кутових 

прискорень системами з лінійними антенами. Як 

виходить з виразів (28) – (30), гранична точність 

оцінки кутових координат 
2

  визначається тільки 

енергетичним співвідношенням сигнал-завади q і 

відносними розмірами апертури L  , а 
2

   і 

2

  , крім того, T2 і T4 відповідно. 
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Існуючі системи траєкторних вимірювань (на-

земні радіолокаційні станції) здійснюють, як пра-

вило, вимірювання тільки двох кутових параметрів 

  і  . У той же час відомо [10], що якщо вимі-

рювальна радіотехнічна система призначена для 

вимірювання деякої сукупності параметрів по-

льоту, то при вимірюванні таких параметрів руху 

об'єктів, що володіють більш високими динаміч-

ними характеристиками, з'являються динамічні по-

милки, обумовлені нездатністю системи відстежу-

вати вимірювані параметри з необхідною точністю. 

Так, якщо вимірювальна система призначена для 

вимірювання тільки кутових координат  , то па-

раметр   розглядається в цьому випадку не як ко-

рисний параметр, а як завада (параметр, який зава-

жає) при вимірюванні  . Значення параметру 
, при якому його можна не враховувати, тобто при 

побудові системи обробки можна прийняти його 

значення рівним нулю – 0 , визначається ви-

ходячи з таких міркувань. На інтервалі вимірю-

вання T зміна кутової координати, обумовленої ру-

хом об'єкта з кутовий швидкістю   і визначається 

як T , не повинно виходити за границі, які ви-

значаються шириною   ,0   функції неви-

значеності за параметром   

  
1

,0
2 M

T 


        (31) 

або як це визначено в [11] 

02

TL


  . (32) 

У разі, коли має місце протилежна нерівність, 

в оптимальній системі оцінки параметра   слід 

передбачити вимірювання або усереднення за  . 

Аналогічно, коли вимірюваним параметром є 

 , параметр   буде завадою. І, якщо його зна-

чення на інтервалі вимірювання не буде перевищу-

вати величини [8, 11]. 

  0,T     ; 

2

1
2

LT
 , (33) 

то при побудові системи обробки цей параметр 

можна не враховувати, вважаючи 0 . В ін-

шому випадку необхідно вимірювати або здійсню-

вати усереднення за  . 

Таким чином, при просторово-часовому розді-

лені радіонавігаційних сигналів для визначення на-

вігаційних параметрів літальних апаратів потен-

ційна точність оцінки кожного з параметрів сиг-

налу така ж, як і при їх оцінці, якщо відомі значення 

інших параметрів. Помилки вимірювань визнача-

ються енергетичним рівнем сигнал-завади і зале-

жать від відповідних часових і просторових інтер-

валів приймання корисного сигналу. 

Висновки та пропозиції 

У статті удосконалено метод синтезу оптима-

льних систем обробки просторово-часових сигна-

лів. Метод дозволяє при побудові оптимальної сис-

теми обробки просторово-часових сигналів нерухо-

мих (стаціонарних) споживачів навігаційної 

інформації виділити підсистему оптимальної прос-

торової обробки (оптимальна антена) і підсистему 

оптимальної часової обробки (оптимальний прий-

мач). При цьому потенційні можливості оцінки па-

раметрів сигналу визначаються енергетичним став-

ленням сигнал-завади, а також електричними роз-

мірами кругової апертури антени. 

Система оптимальної просторово-часової об-

робки сигналів для літальних апаратів не може бути 

розділена на підсистему просторової та підсистему 

часової обробки і відповідно неможливо виявити 

окремо приймальний пристрій і антену. Отримання 

оптимального вихідного ефекту, що забезпечує зна-

ходження найкращої оцінки, вимагає здійснення 

спільної просторово-часової обробки сигналів. Для 

кожної точки апертури антени оптимальна схема 

обробки побудована у вигляді сукупності паралель-

них часових каналів, кожен з яких включає в себе 

узгоджений фільтр, налаштований на певні фіксо-

вані значення параметрів сигналу. 
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АНОТАЦІЯ 

У роботі розглянуто ефективність використання ресурсів каналів зв’язку з багатопозиційною маніпу-

ляцією та завадостійким кодуванням. Запропоновано комплексну методику оцінки інформаційної ефек-

тивності систем передавання дискретних сигналів. 

ABSTRACT 

The paper considers the efficiency of using the resources of communication channels with multi-position 

manipulation and error correcting codes. A comprehensive method for evaluating the information efficiency of 

discrete signal transmission systems is proposed. 

Ключові слова: енергія сигналу, границя Шеннона, частотна ефективність, енергетична ефек-

тивність, BER, багатопозиційні сигнали, сигнально-кодові конструкції. 

Keywords: signal energy, Shannon limit, frequency efficiency, energy efficiency, BER, multi-position sig-

nals, signal-code constructions. 

 

Вступ 

Різні системи зв'язку для передачі дискретних 

і безперервних повідомлень, незважаючи на їх 

відмінність як за призначенням, так і за способами 

реалізації, характеризуються певними кількісними 

показниками. Основними з них є швидкість і до-

стовірність передачі інформації. 

Для забезпечення заданої швидкості передачі 

інформації R і заданої достовірності доводиться ви-

користовувати деяку потужність сигналу в точці 

прийому РС і займати певну смугу частот в каналі 

зв'язку. Яка потужність і яка смуга частот при 

цьому будуть потрібні, залежить від використо-

вуваної системи передачі інформації, а саме, від 

способу трансформації повідомлення в сигнал (мо-

дуляція, кодування і т.д.). 

Являє інтерес порівняння між собою різні си-

стеми зв'язку по мірі ефективності використання 

https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.19
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ними основних ресурсів каналу — потужності сиг-

налу і займаної смуги частот — і досягнутої при 

цьому пропускної здатності і продуктивності. 

Нижче це порівняння проводиться для деяких 

систем у випадку, коли сигнали передаються в ка-

налі з адитивним білим гауссовим шумом. При пе-

редачі дискретних повідомленні достовірність пе-

редачі визначається ймовірністю помилки в 

прийомі одиночного символу РОШ. 

В якості показників, які використовуються для 

порівняння телекомунікаційних систем на фізич-

ному рівні, проф. Зюко А. Р. запропоновано [1, 2] 

коефіцієнти енергетичної β і частотної ефектив-

ності γ, які кількісно дають оцінку питомої енерге-

тичної і частотної ефективності систем передачі ін-

формації (СПІ): 

R





  (1)
 

R

F
 

  (2) 

де R – швидкість передачі символів від дже-

рела (продуктивність джерела)  

β – коефіцієнт використання каналу по потуж-

ності (показник енергетичної ефективності); 

γ – коефіцієнт використання каналу по смузі 

частот (показник частотної ефективності); 

α = PC / N0 – енергетичний показник, що відоб-

ражає відношення потужності сигналу в точці 

прийому PC до спектральної щільності шуму N0; 

∆F – смуга частот каналу, що надається для пе-

редачі сигналу. 

Збільшення значень кожного з показників є 

ознакою зростання ефективності використання ре-

сурсів. 

Узагальненим показником ефективності вико-

ристання ресурсів каналу зв'язку в [1] запропоно-

вано показник інформаційної ефективності η: 

𝜂 =
𝑅

𝐶
=  

𝑅

∆𝐹 𝑙𝑜𝑔(1+𝑄)
=  

𝛼

𝑙𝑜𝑔(1+
𝛼

𝛽
) 

 ,  (3) 

де С – пропускна здатність каналу зв'язку, що 

визначається формулою Шеннона [2]:
 

𝐶 = ∆𝐹 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑄)                   (4) 

де Q = PC / РШ – енергетичний показник, що 

відображає відношення потужності сигналу в точці 

прийому PC до потужності шуму РШ у смузі 

прийому сигналу ∆F: 

РШ = ∆F* N0 .  (5) 

В припущенні, що значення ηmax =1, в [1] запро-

понована наступна гранична залежність між β і γ, 

виходячи з співвідношень (1)...(3):  

12 







  (6)
 

Формула (6) є граничною і показує найкращий 

обмін між β і γ. Проте в ній закладено діалектичне 

протиріччя показників: при незмінному значенні 

ηmax =1 показник β досягає максимуму при γ = 0, а γ 

досягає максимуму при β = 0.  

При цьому значення показника γ може 

змінюватися в широких межах (від 0 до значень, які 

наближаються до ∞), в той час, як β обмежений 

зверху: βmax = 1 / ln 2 = 1,443 при ∆F → 0.  

Отже, при зростанні енергетичної ефектив-

ності β, частотна (спектральна) ефективність γ 

зменшується, тому максимальне значення β дося-

гається при мінімальному γ і навпаки. 

Це одна з головних закономірностей побудови 

нових телекомунікаційних систем: розробник си-

стеми має можливість вибрати одну із стратегій – 

максимум частотної (при мінімальній енергетич-

ній) ефективності, максимум енергетичної (при 

мінімальній частотній) ефективності або ком-

промісну стратегію. 

Лінія показника інформаційної ефективності η 

max =1 в [1]
 
побудована в площині енергетичної β і 

частотної γ ефективності у відповідність із 

співвідношенням (6). 

З використанням співвідношень (1), (2), (5) 

можна показати, що показники β, γ і Q пов'язані 

співвідношенням: 

γ = β ·Q.  (7) 

Тоді, при використанні логарифмічного мас-

штаба, згідно з співвідношенням (7), лінії з однако-

вими значеннями перевищення потужності сигналу 

над потужністю шуму Q = α / F = PЗ / PШ являють 

собою прямі з кутом нахилу 45о в тій же площині, 

що і лінія показника інформаційної ефективності. 

Постановка задачі 

Наявність єдиної лінії інформаційної ефектив-

ності для значення η max =1 істотно ускладнює вибір 

компромісної стратегії при альтернативному про-

тиріччі: максимізація β при заданій якості зв'язку 

(наприклад, при Рош = const у разі передачі дискрет-

них повідомлень), або максимізувати γ при Рош = 

const.  

Очевидно, що порівняння систем за узагаль-

неним показником інформаційної ефективності η з 

використанням єдиної границі для η = 1 є недостат-

ньо повним і об'єктивним.  

Тому однією з задач модифікації існуючої ме-

тодики є введення узагальненої шкали ефектив-

ності η для визначення числових значень в області 

η = [0,1], яка обмежена межею Шеннона [1,2].  

Така модифікація вперше запропонована в [3], 

при якій номограма (рис.1) дозволяє провести гнуч-

кий вибір компромісної стратегії з використанням 

шкали η = [0,1], оскільки в реальних системах η < 1. 

Друга задача витікає з принципової можли-

вості використання площині відображення {β; γ} 

для оцінки інформаційних можливостей дискрет-

них сигналів.  

Незважаючи на те, що знаменник в (3) для по-

казника η визначений для пропускної здатності без-

перервного сигналу (4), чисельник цього виразу 

цілком може бути використаний для випадку пере-

дачі дискретних повідомлень в заданих частотно-

енергетичних умовах при обумовлених умовах до-

стовірної передачі Рош ≤ Рош треб. 

Важливо відзначити, що надлишкове коду-

вання, як інструмент досягнення необхідної до-

стовірності, є важливим фактором зміни потрібного 
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для його реалізації частотного та енергетичного ре-

сурсу: при збільшенні швидкості кодування погір-

шується частотна ефективність, в той же час підви-

щується енергетична ефективність.  

Тому третьою задачею є розширення діапа-

зону відображуваних параметрів (достовірності по-

милки до і після кодування) при оцінці інфор-

маційної ефективності різних систем. 

Четвертою задачею є відображення ефектив-

ності використання сигналів заданого виду модуля-

ції на додатковій шкалі відношення сигнал/шум, 

накладеної на простір зазначених трьох попередніх 

показників ефективності. Така шкала використо-

вувалася автором методики [1], однак не була об'єд-

нана в нерозривний комплекс. 

Вирішення задачі 

Для вирішення першої з поставлених задач по-

будуємо еквіпотенціальні криві, які б відображали 

точки з однаковою інформаційною ефективністю η 

неперервного або дискретного каналу. Для цього 

скористаємося формулою (3), де замість інфор-

маційної ефективності підставимо значення 0,5; 

0,25; 0,125; 0,0625. Результати представлені на рис. 

1.  

Згідно запропонованій шкалі, інформаційна 

ефективність η зростає з наближенням до межі 

Шеннона, де вона наближається до 1. 

При цьому слід відмітити, що однакова інфор-

маційна ефективність може бути досягнута як при 

низькій або високій частотній ефективності γ, чи 

при низьких або високих значеннях показника 

енергетичної ефективності β. Отже, автономно 

розглядати параметр інформаційної ефективності η 

не доцільно, а лише сумісно з іншими показниками 

ефективності.  

 
Рис. 1. Границя Шеннона і еквіпотенціальні криві, що відображають рівну інформаційну ефективність. 

 

Модифікація та формування комплексної 

методики оцінки інформаційної ефективності 

стосовно систем передавання дискретних сиг-

налів. 

При передачі дискретних сигналів з пози-

ційністю М зі швидкістю V символів в секунду при 

ймовірності помилки прийняття символу в каналі 

Рош максимальна швидкість передачі інформації у 

дискретному каналі – пропускна здатність СД 

визначається виразом:  

𝐶Д = 𝑉 ⋅ [𝑙𝑜𝑔 𝑀 + 𝑃ош 𝑙𝑜𝑔
𝑃ош

𝑀−1
+ (1 − 𝑃ош) 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑃ош)].  (8) 

 

Слід зазначити, що, згідно з теоремою Шен-

нона, швидкість СД в каналі, де передбачається ви-

користання завадостійкого кодування, одночасно є 

обмеженням для продуктивності джерела дискрет-

них повідомлень RД, і, як наслідок, продуктивності 

системи RД. Отже, RД ≤ СД < С. 

В каналі без кодування допустимо RД = СД. 

Для цього випадку (без кодування) співвідно-

шення для узагальненої інформаційної ефектив-

ності для дискретного каналу зв'язку [4] справед-

ливо: 

1

1
(log log (1 ) log(1 ))

2 1

ошб
д ошб ошб ошб

P
H M P P P

M
    

   (9) 

Тоді 

1

2 2

1 1 1
(log log (1 ) log(1 ))

2 1 2
log(1 ) log(1 )

ош ош ош дM P P P H
M

h h


   
 
 

 (10) 
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або  

𝜂Д =
𝐶Д

𝐶
=

𝑅

𝐶
=

1

2
(𝑙𝑜𝑔 𝑀+𝑃ош 𝑙𝑜𝑔

1

𝑀−1
+(1−𝑃ош) 𝑙𝑜𝑔(1−𝑃ош))

𝑙𝑜𝑔(1+ℎ2)
, (11) 

де h2 =Q = PС / PШ = α /V, виходячи з допущення що F = 2V. Остаточно 

𝜂 =
𝑅

𝐶
=

𝐻1Д

𝑙𝑜𝑔  (1+𝑄)
 .
 

(12) 

 

Саме єдність фізичної сутності показника η 

виду (12) дає підстави вважати допустимим вико-

ристання уніфікованої шкали η [0,1] для всіх видів 

сигналів. 

Відповідно, для дискретних сигналів 

коефіцієнт енергетичної ефективності визначається 

виразом: 

𝛽Д =
𝐶Д

𝛼
=

𝑅

𝛼
=

𝑙𝑜𝑔 𝑀+𝑃ош 𝑙𝑜𝑔
1

𝑀−1
+(1−𝑃ош) 𝑙𝑜𝑔(1−𝑃ош)

ℎ2 =
𝛾

𝑄
 ,  (13) 

 

Коефіцієнт частотної ефективності визна-

чається виразом: 

𝛾Д =
𝑅Д

∆𝐹
= Н1Д

 .   (14) 

Перейдемо до задачі визначення параметрів 

ефективності для дискретних сигналів і оцінки 

впливу значення ймовірності помилки на інфор-

маційні характеристики. 

Визначення параметрів ефективності для 

дискретних сигналів  

Розглянемо кроки модифікації відомої мето-

дики оцінки ефективності СПІ для випадку дис-

кретних сигналів на прикладі сигналів QPSK і 

QAM-М. 

Відомо [2], що завадостійкість сигналів QPSK 

і QAM-М істотно розрізняється при зміні позицій-

ності М, тобто кількості біт в одному відліку моду-

льованого сигналу. 

Виходячи з виду QAM-М, кожному значенню 

h2 можна поставити у відповідність значення РОШ. 

 
Рис. 2. Криві завадостійкості сигналів QPSK, QAM16 QAM64 

 

На Рис. 2 відображені залежності ефективності використання ресурсів багатопозиційної модуляції і 

СКК для різних вимог до PОШ.  
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Рис. 3. Показники ефективності використання ресурсів каналів з багатопозиційними сигналами 

 

Збільшення позиційності М сигналів QAM-М 

змінює підхід до динаміки взаємозалежності ча-

стотної та енергетичної ефективності: з зростанням 

М покращується інформаційна ефективність η, ча-

стотна ефективність γ СПІ, а також енергетична 

ефективність β.  

Найбільша зміна узагальненої ефективності η 

має місце при переході від QPSK до QAM-16 (від 

значення η = 0,3 до значень η = 0,5...0,6). 

Яскраво виражена тенденція витрати енерге-

тичного ресурсу для забезпечення більш високої 

достовірності. В одиницях показника енергетичної 

ефективності діапазон -8...-11 дБ для QPSK при ди-

наміці досяжної достовірності 10-3...10-7, для QAM-

16 – це -7...-8,5 дБ. 

Завдяки додатковій шкалі абсолютних енерге-

тичних ресурсів (h2 = Q) можна судити про те, що 

зазначений діапазон достовірності для QPSK пов'я-

заний з енергетичним ресурсом каналу зв'язку h2 = 

7...15 дБ, а для QAM-16 – це h2 = 15...20 дБ. 

Отже, велика сукупна ефективність сигналів з 

великим значенням М вимагає більшої потужності 

сигналу в точці прийому. В умовах обмежень на по-

тужність випромінювання базових станцій мобіль-

ного зв'язку подібна обставина, зокрема обумовлює 

істотне скорочення розмірів сот в системах нових 

поколінь (замість радіусів в тисячу метрів в систе-

мах 2G, 3G до сотень метрів системах 4G і до де-

сятків метрів в системах 5G). 

Разом з тим, новим є наочне відображення тен-

денції погіршення узагальнених показників інфор-

маційної ефективності при покращенні достовір-

ності сигналів QPSK, QAM-16 та QAM-64. Можна 

бачити, що при покращенні достовірності, інфор-

маційний показник η суттєво зменшується на фоні 

значного погіршення енергетичної ефективності β 

прі практичній стабільності показника частотної 

ефективності γ. 

Перевагою наведеної методики є те, що вона 

дозволяє порівняти між собою не тільки системи з 

різними видами маніпуляції, але системи зв'язку, 

які для підтримки високої завадостійкості викори-

стовують різні види кодування.  

Введення ступені кодування впливає на (1) і (3) 

наступним чином [5]: 

𝛽 =
𝑘

𝑛
(𝑙𝑜𝑔 𝑀+𝑃ош_код 𝑙𝑜𝑔

𝑃ош_код
𝑀−1

+(1−𝑃ош_код) 𝑙𝑜𝑔(1−𝑃ош_код))

ℎ2  ;

  (15)

 

𝜂 =
𝑘

𝑛
(𝑙𝑜𝑔 𝑀+𝑃ош_код 𝑙𝑜𝑔

𝑃ош_код
𝑀−1

+(1−𝑃ош_код) 𝑙𝑜𝑔(1−𝑃ош_код))

𝑙𝑜𝑔(1+ℎ2)
 ,

   (16) 
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де k – кількість інформаційних символів в ко-

довому блоці довжиною n  

(відношення rk = k / n називається швидкістю 

кодування); 
M – позиційність символу. 

𝑃ош_код – ймовірність помилки біта на виході 

декодера.  

Результати розрахунку ефективності з 

урахуванням маніпуляції та завадостійкого коду-

вання дозволяють при необхідній достовірності 

вибрати спосіб і оцінити ціну досягнення цієї до-

стовірності.  

Так, на прикладі сигналів з модуляцією QPSK 

(Рис.4) показано [5], як варіюються ефективності 

для досягнення необхідної бітової достовірності 

помилки 10 -7. При вихідній бітовій ймовірності 10-

3 в каналі (точка 1), можна використовувати зава-

достійкий блоковий код (127,99,4) для досягнення  

Pош_тр = 10-7 (точка 4), а при вихідній бітовій ймовір-

ності 10-5 в каналі (точка 2), можна використо-

вувати завадостійкий блоковий код (127,113,2) для 

досягнення Pош_тр = 10-7 (точка 5).  

Як можна помітити з рисунка 4, застосування 

ступені завадостійкого кодування завжди призво-

дить до зниження частотної ефективності, і чим 

більше швидкість коду, тим меншу частотну ефек-

тивність воно забезпечує. Водночас, слід заува-

жити, що при застосуванні завадостійкого коду-

вання енергетична ефективність покращується. 

 
Рис.4 Показники ефективності використання ресурсів при Pош_тр =10-7. 

 

Отже, застосування нової модифікованої 

шкали ефективності дозволяє провести комплексну 

оцінку системи за показниками частотної, енерге-

тичної та узагальненої (інформаційної) ефектив-

ності, а також за показником задіяного енергетич-

ного ресурсу h2. 

При цьому модифікована шкала ефективності 

дозволяє комплексно оцінити частотну та енерге-

тичну ефективність використання багатопозиційної 

маніпуляції та завадостійкого кодування. Такий 

спосіб оцінки розширює спектр пошуку оптималь-

них за відносним критеріям енергетичної і частот-

ної ефективності систем передачі, а також абсолют-

ним енергетичним показником h2, оскільки забезпе-

чує великі можливості варіювання параметрами 

для досягнення максимальної продуктивності при 

мінімальних витратах ресурсів каналу зв'язку. 

Висновки: 

Запропонована методика оцінки ефективності 

передавання дискретних сигналів дозволяє наочно 

відображати різні шкали, які визначають динаміку 

зміни відношення потужності сигнал шум на вході 

демодулятора в залежності від енергетичної ефек-

тивності β, частотної ефективності γ та узагальненої 

інформаційної ефективності η, тобто оцінювати 

ефективність використання ресурсів каналів зв'язку 

при всьому різноманітті засобів підвищення інфор-

маційних можливостей цих каналів, включаючи ви-

користання сигнально-кодових конструкцій на ос-

нові сигналів багатопозиційної маніпуляції, що 

особливо актуально в каналах зі слабкою енергети-

кою, зокрема, в системах безпроводового зв'язку.  

Методика дозволяє оцінити ефективність ви-

користання ресурсів каналів зв’язку з багатопо-

зиційною маніпуляцією та завадостійким кодуван-

ням, а також кількісно оцінити витрати на ре-

алізацію заходів щодо підвищення достовірності 

або продуктивності у вимірі запропонованих показ-

ників. Такий спосіб оцінки розширює сферу по-

шуку оптимальних систем передачі, оскільки вра-

ховує можливості варіювання параметрами сиг-

налів в каналах зв’язку в широкому діапазоні 

значень. 
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