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Abstract 

Fat cat cancer is one of the most common malignancies. It accounts for 45% of cases of gastrointestinal cancer 

in women and 60% in men. Occurrence of a tumor provides creation of a syndrome of endogenous intoxication 

which needs detoxification and antitumor correction. 

Анотація 

Рак товстої кишки є однiєю з найбiльш поширених злоякiсних пухлин. На його частку припадає 45 % 

випадкiв захворювання на рак шлунково-кишкового тракту у жiнок i 60 % – у чоловiкiв. Виникнення пух-

лин супроводжується синдромом ендогенної інтоксикації, що потребує детоксикаційної та протипухлин-

ної корекції. 

 

Keywords: markers of endogenous intoxication; circulating immune complexes; 1,2 dimethylhydrazine; 

Vincristine: enterosorbent AUT-M. 
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Всесвітня організація охорони здоров’я що-

року оприлюднює прогресуючу статистику зрос-

тання онкологічних захворювань. Щороку реєстру-

ється близько 14 млн нових випадків захворювання 

і до 9 млн випадків смертей внаслідок злоякісних 

новоутворень, значне місце серед яких посідає рак 

товстої кишки [14].  

Колоректальний рак займає 5 місце в структурі 

захворюваності чоловічого населення після раку 

легень, простати, шкіри, шлунку та 4 місце – серед 

пацієнтів жіночої статі, після раку молочної залози, 

шкіри та тіла матки. Оскільки кількість онкологіч-

них хворих щороку зростає, проблема дослідження 

раку товстої кишки залишається актуальною.  

Експериментальні тваринні моделі слугують 

інструментом для оцінки та вивчення біохімічних 

особливостей розвитку злоякісної пухлини кишеч-

ника. Вчені відмітили, що морфологічні та гістоло-

гічні зміни, які виникають у товстій кишці гризунів 

внаслідок ураження 1,2-диметилгідразином (1,2 

ДМГ), максимально точно імітують процеси, що 

мають місце в людському організмі під час форму-

вання злоякісних новоутворень. Тривале введення 

канцерогену 1,2-ДМГ викликає аденокарциному у 

білих щурів, одним із проявів якої є хронічна ендо-

генна інтоксикація [2,20].  

Ендогенна інтоксикація – процес накопичення 

у тканинах та біологічних рідинах надлишкової 

концентрації токсичних речовин, які перевищують 

функціональні можливості природних систем дето-

ксикації [3]. При функціональній неспроможності 

захисних антитоксичних і регуляторних систем в 

організмі наростає вміст ендогенних токсинів, що 

на тлі глибоких порушень структури та функції іму-

нної систем призводить до зниження резистентно-

сті організму [7]. 

У літературних джерелах вказано, що вугле-

цеві сорбенти IV покоління проявляють високі сор-

бційні властивості та можуть використовуватися 

для корекції проявів ендогенної інтоксикації. Сор-

бент АУТ-М складається з мікро-, мезо- та макро-

пор та має питому поверхню пор близько 2000-2500 

м
2

/г. Це дозволяє йому поглинати широкий спектр 

речовин різної молекулярної маси. Препарат виво-

дить деякі продукти обміну речовин з організму, зо-

крема надлишок жовчних кислот, білірубіну, сечо-

вини, холестеролу та ліпідних комплексів, а також 

метаболіти, що призводять до розвитку ендоген-

ного токсикозу [17].  

Хіміотерапія належить до основних методів лі-

кування онкологічних новоутворень. В онкологіч-

ній практиці одними з найпоширеніших препаратів 

хіміотерапії є алкалоїдвмісні засоби. Нашу увагу 

привернув цитостатик рослинного походження Ві-

нкристин. У сучасній науковій літературі зустріча-

ються поодинокі публікації щодо використання ци-

тостатиків алкалоїдів барвінку рожевого у хіміоте-

рапевтичному лікуванні колоректального раку [16]. 

Мета – дослідити динаміку змін маркерів ен-

догенної інтоксикації в організмі експерименталь-

них щурів за умов диметилгідразинового канцеро-

генезу та після застосування цитостатика Вінкрис-

тин на тлі ентеросорбційної корекції. 

Матеріали і методи дослідження 

Експериментальні дослідження проведені на 

76 білих щурах-самцях з початковою вагою 200-250 

г. Усі сі маніпуляції з експериментальними твари-

нами проводили з дотриманням правил «Євро-

пейської конвенції про захист хребетних тварин, 

що використовуються для дослідних та інших нау-

кових цілей», а також згідно з «Науково-практич-

ними рекомендаціями з утримання лабораторних 

тварин та роботи з ними» [6].  

Штучно індукований канцерогенез товстої ки-

шки моделювали шляхом введення несиметрич-

ного 1,2-диметилгідразин гідрохлориду (фірми 

«SIGMA-ALDRICH CHEMIE», виробництва Япо-

нії), попередньо розведеного ізотонічним розчином 

натрію хлориду. 1,2-ДМГ вводили підшкірно в між-

лопаткову ділянку в дозі 7,2 мг/кг один раз на тиж-

день упродовж 30 тижнів відповідно до маси тва-

рини [5].  

Ентеросорбент АУТ-М вводили інтрагастра-

льно щоденно впродовж 21 доби після 30-ти тижне-

вого моделювання онкопроцесу. Добова доза сор-

бенту – 1 мл завису (що відповідає 0,2 г чистої маси 

препарату) на 100 г маси тіла тварини.  

Цитостатик Вінкристин вводили внутрішньо-

шлунково щоденно в дозі 0,23 мг/кг маси тіла тва-

рини протягом 14 днів, починаючи відразу після 7-

місячного моделювання онкопроцесу та 21-денної 

ентеросорбційної терапії. Дозу цитостатика підби-

рали, користуючись інструкцією до застосування 

препарату та, враховуючи видову чутливість тва-

рин (перерахунок здійснювали за Ю. Р. Рибо-

ловлєвим, 1979) [10]. 

Тварин розділили на групи: І група – контро-

льна, тварини якої отримували ізотонічний розчин 

натрію хлориду, ІІ – тварини, уражені 1,2 – ДМГ, ІІІ 

– тварини, уражені 1,2-ДМГ, яким після 30 тижне-

вого введення канцерогену застосовували ентеро-

сорбент АУТ протягом 21 доби, IV –ій групі тварин 

після проведення ентеросорбційної терапії вводили 

цитостатичнй препарат Вінкристин протягом 14 

діб. 

Виведення тварин з експерименту відбувалося 

щомісяця протягом 7 місяців, та на 14-ту та 21-шу 

добу введення ентеросорбенту АУТ після моделю-

вання канцерогенезу, та на 14-ту добу після вве-

дення цитостатика Вінкристин.  

Для вивчення стану гумарольної ланки імунної 

системи досліджували вміст циркулюючих 

імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові згідно 

методики Ю.Я. Гриневича та співавт. [4]. Ступінь 

ендогенної інтоксикації визначали за 

еритроцитарним індексом інтоксикації (ЕІІ) [13] та 

вмістом молекул середньої маси (при λ =280 нм, 

254 нм, 234 нм, 260 нм) [8].  
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Отримані експериментальні дані статистично 

обробляли методом варіаційної статистики за 

допомогою стандартного пакету статистичної 

програми "Statistica 6.0" [19]. Визначали 

середньоквадратичні відхилення, дисперсію та інші 

статистичні параметри, а розрахунки похибок 

вимірювання встановлювали при використанні t-

критерію Стьюдента. Зміни вважали вірогідними 

при р ≤ 0,05. 

Результати дослідження та обговорення 

Ріст та розвиток злоякісних новоутворень в ор-

ганізмі супроводжується розвитком явища інтокси-

кації. Важливим біохімічним маркером ендогенної 

інтоксикації є показник молекул середньої маси 

(МСМ). Істотна особливість МСМ полягає в їх 

чітко вираженій високій біологічній активності. 

Накопичення МСМ є не тільки маркером 

ендоінтоксикації, в подальшому вони посилюють 

перебіг патологічного процесу, набувають роль 

вторинних токсинів, та впливають на 

життєдіяльність всіх систем і органів [1,18].  

Як показали наші дослідження (табл. 1), у 

тварин із змодельованою хронічною інтоксикацією 

спостерігалося зростання вмісту усіх фракцій 

МСМ, як маркерів ендотоксикозу. Так, показник 

фракції МСМ254 у сироватці крові уражених щурів 

підвищувався на 2-ий місяць в 1,6 раза, на 7-й 

місяць експерименту – в 1,9 раза проти показників 

контрольної групи.  

Аналогічне збільшення показника 

спостерігалось для фракції МСМ280, на 2-ий 

місяць ураження – в 1,7 раза, на 7-ий місяць – в 1,8 

раза. Підвищувався й рівень МСМ238 (2-ий місяць 

моделювання неопластичної інтоксикації – в 1,5 

раза, 7-ий місяць – в 1,65 раза). Вміст фракції 

МСМ260 зростав у 1,6 і 1,8 раза на 2-ий та 7-ий 

місяці експерименту відповідно. 

Таким чином, аналіз результатів показав, що 

вміст усіх фракцій молекул середньої маси різко 

збільшується впродовж перших двох місяців, після 

чого залишається стабільно високим до 7-го місяця 

ураження. 

Однією з причин підвищеного їх вмісту, 

можливо, є посилений протеоліз в пошкоджених 

тканинах, а також у самій сироватці крові при 

виході в кров протеолітичних ензимів. Утворені 

при цих умовах гідрофобні токсини, зокрема, 

продукти деградації протеїнів, вважаються 

найбільш токсичними [9]. 

Таблиця 1  

Вміст молекул середньої маси (ум.од./л) у сироватці крові щурів, уражених 1,2 диметилгідразином та 

після застосування ентеросорбенту АУТ та цитостатика Вінкристин (M±m; n=76) 

Група тварин/ термін ураження  
 

МСМ 254 

 

МСМ 280 

 

МСМ 238 

 

СМ 260 

Контроль 0,100±0,007 0,104±0,007 0,110±0,007 0,108±0,008 

1 місяць 0,121±0,009 0,116±0,005 0,145±0,010* 0,114±0,006 

2 місяць 0,161±0,010* 0,179±0,011* 0,168±0,010* 0,176±0,011* 

3 місяць 0,153±0,012* 0,162±0,013* 0,150±0,008* 0,162±0,009* 

4 місяць 0,164±0,011* 0,173±0,009* 0,154±0,008* 0,158±0,007* 

5 місяць 0,172±0,010* 0,180±0,009* 0,160±0,008* 0,166±0,009* 

6 місяць 0,185±0,013* 0,185±0,009* 0,178±0,008* 0,184±0,008* 

7 місяць 0,191±0,011* 0,191±0,011* 0,182±0,007* 0,190±0,008* 

ДМГ+АУТ (14 днів) 0,173±0,012 0,163±0,008 0,163±0,008 0,168±0,008 

ДМГ+АУТ 

(21 день) 
0,145±0,012** 0,124±0,005** 0,132±0,005** 0,140±0,007** 

7 місяців ураження ДМГ + АУТ 

(21днів) + Вінкристин (14 днів) 
0,159±0,006# 

0,154±0,06# 

*** 
0,148±0,01# 0,152±0,003# 

 Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контрольної групи та ураженими 1,2-ДМГ; ** - 

вірогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин та тваринами, які отримували ентеросо-

рбент; *** - вірогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин після ентеросорбційної те-

рапії (21 день) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів); # - вірогідні зміни між ураженими кан-

церогеном тваринами (7 місяць) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів) на тлі ентеросорбційної 

терапії (21 день) 

 

Вміст МСМ 254 у сироватці крові дослідних 

тварин після застосування ентеросорбенту 

зменшився на 14-у добу введення на 18 % 

порівняно з вихідним рівнем, на 21-у добу 

ввведення – на 46 %. Рівень МСМ280 зменшився на 

27 % (14-а доба) і на 64 % (21-а доба). Зменшився й 

вміст МСМ238 на 17 % та 45 % відповідно на 14-у та 

21-у доби застосування сорбента АУТ. Вміст 

фракції МСМ260 знизився на 20 % у відповідні 

терміни дослідження після проведеної 

ентеросорбції. 

Згідно з результатами проведенних 

досліджень, можна зробити висновок, що 

застосування ентеросорбенту АУТ сприяє 

позитивній динаміці зниження показників 

ендотоксикозу. 

Цитотоксична корекція протягом 14 діб 

супроводжувалася зростанням вмісту МСМ254 на 31 

% порівняно з показниками групи тварин, де 

протягом 30 тижнів моделювали онкопроцес. 

Аналогічне зростання показників ендотоксикозу 

спостерігається при визначенні вмісту МСМ238 (на 

31 %) та МСМ260 (на 35 %). Відмічено зростання 
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вмісту МСМ280 на 29 % порівняно з показниками 

групи тварин після ентерособційної терапії, та 

збільшення показника на 35 % у порівнянні з 

ураженими щурами. 

Еритроцитарний індекс інтоксикації (ЕІІ) є од-

ним із маркерів ендотоксикозу. Відомо, що мем-

брани дозрілих еритроцитів розглядаються як про-

тотип плазматичних мембран усіх клітин органі-

зму.  

Моделювання канцерогенезу товстої кишки 

супроводжувалося достовірним збільшення ЕІІ з 

другого місяця експерименту (на 24,8 %). Даний 

показник зростав протягом усього дослідження і на 

7-й місяць перевищував показник контрольних 

тварин на 68,1 % (рис.1). 

Отримані результати можуть вказувати на те, 

що під дією токсичного впливу ДМГ 

пошкоджуються плазматичні мембрани, і як 

наслідок посилюється окиснення вільного 

гемоглобуні до метгемоглобуніну. Вказані зміни 

можуть призвести до розвитку тканинної гіпоксії 

[18]. 

Застосування вуглецевого сорбенту АУТ 

сприяє зменшення кількості ендогенних токсинів, 

що проявляється зниженням їх токсичної дії на 

мембрани клітин. Так, нами встановленно 

зменшення ЕІІ (відносно уражених тварин) на 14-

ий та 21-тй день застосування ентеросорбенту на 18 

% та 52 % відповідно. 

 
Рис.1 Еритроцитарний індекс інтоксикації у щурів з експреиментальнимс канцерогенезом після 

застосування цитостатиків на тилі ентеросорбційної терапії, % 

Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контрольної групи та ураженими 1,2-ДМГ; ** - ві-

рогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин та тваринами, які отримували ентеросор-

бент; *** - вірогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин після ентеросорбційної терапії 

(21 день) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів); # - вірогідні зміни між ураженими канцероге-

ном тваринами (7 місяць) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів) на тлі ентеросорбційної те-

рапії (21 день) 

 

Дія протипухлинного препарату Вінкристин 

супроводжувалася вірогідним зростанням ЕІІ на 38 

% у порівнянні з ураженими протягом 30 тижнів 

тваринами. Також введення цитостатика сприяло 

аналогічному збільшенню ЕІІ (на 14 %) відносно 

групи експериментальних тварин та тлі 

ентеросорбційної терапії. 

Отримані результати можуть вказувати на те, 

що дія сорбенту АУТ-М сприяє адсорбції 

токсичних речовин, зупиняє процеси їх циркуляції 

в організмі, чим послаблює вплив ендогенної 

інтоксикації на організм, чим полегшується перебіг 

захворювання. Дія більшості цитостатиків 

пов’язана з прогресуванням ендотоксикозу, однак 

проведена нами хіміотерапія на тлі детоксикаційної 

корекції, незначно вплинула на проникність 

плазматичних мембран еритроцитів. 

Відомо, що циркулюючі імунні комплекси 

(ЦІК) можуть відображати ступінь неопластичної 

інтоксикації в організмі тварин з індукованим 

канцерогенезом. ЦІК взаємодіючи з системою 

комплементу, калікреїн-кініновою системою 

згортання крові та іншими регуляторними 

системами організму, викликають розвиток реакції 

запалення і пошкодження тканин організму 

[11,12,15]. З іншої сторони, даний показник вказує 

на спроможність імунної системи зв'язувати 

токсини та вторинні метаболіти (антигени) та 

виводити їх з організму. 

У всіх експериментальних тварин із індукова-

ною аденокарциномою товстого кишківника спо-

стерігається суттєве зростання вмісту ЦІК у сиро-

ватці крові, починаючи з 1-го місяця ураження (в 

1,8 раза) порівняно із контрольною групою. Вміст 

ЦІК залишається стабільно високим до 30-тижня 

моделювання онкопроцесу (табл. 2). 

До кінця експерименту (7 місяць дослідження) 

вміст ЦІК у сироватці крові уражених ДМГ тварин 

підвищився в 3,3 раза. 
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Таке підвищення вмісту ЦІК протягом всіх те-

рмінів ураження можна пояснити тим, що цирку-

люючі імунні комплекси є маркером порушень за-

хисної реакції імунної системи. Значне збільшення 

їх вмісту в перший місяць дослідження свідчить 

про включення захисної імунної реакції на потрап-

ляння токсиканта до організму, розвиток запальних 

процесів та пошкодження тканин організму. 

Детоксикаційна терапія після 21-денного вве-

дення сприяла достовірному зменшенню вмісту 

ЦІК в 2,6 раза в порівнянні з групою тварин із змо-

дельованим канцерогенезом. 

Натомість дія протипухлинного препарату 

призвела до зростання досліджуваного показника у 

1,1 раза у порівнянні з групою тварин із змодельо-

ваним канцерогенезом та після застосування енте-

росорбції без застосування цитостатика, але даний 

показник у цій групі тварин виявився в 2,8 раза ни-

жчим за показник у групі тварин, уражених ДМГ. 

Таблиця 2  

Вміст циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові щурів (ум.од/л) із індукованим онкогенезом 

та після застосування цитостатика Вінкристин на тлі детоксикаційної терапії (M±m; n=76) 

Група тварин/ термін ураження диметилгідразином Сироватка крові 

Контроль 58,75±4,96 

1 місяць ураження 106,23±7,31* 

2 місяць ураження 142,35±9,45* 

3 місяць ураження 169,30±11,57* 

4 місяць ураження 192,45±10,47* 

5 місяць ураження 182,12±5,68* 

6 місяць ураження 190,60±10,94* 

7 місяць ураження 196,75±7,80* 

7 місяців ураження ДМГ+ АУТ(14 днів) 88,67±5,12** 

7 місяців ураження ДМГ+ АУТ(21 день) 76,25±2,81** 

7 місяців ураження ДМГ + АУТ(21днів)+ Вінкристин (14 днів) 70,51±3,75# 

Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контрольної групи та ураженими 1,2-ДМГ; ** - ві-

рогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин та тваринами, які отримували ентеросор-

бент; *** - вірогідні зміни між показниками уражених канцерогеном тварин після ентеросорбційної терапії 

(21 день) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів); # - вірогідні зміни між ураженими канцероге-

ном тваринами (7 місяць) та тваринами, які отримували цитостатик (14 днів) на тлі ентеросорбційної те-

рапії (21 день) 

 

Отже, проведені експериментальні дослі-

дження підтвердили позитивний вплив ентеросорб-

ції на показники ендогенної інтоксикації у тварин з 

індукованим канцерогенезом перед застосуванням 

цитостатиків. Це зумовлює доцільність проведення 

сорбційної терапії перед споживанням хіміопрепа-

ратів онкохворими. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Моделювання канцерогенезу товстої 

кишки супроводжується розвитком ендогенної 

інтоксикації організму, на що вказує збільшення 

вмісту циркулюючих імунних комплексів, молекул 

середньої маси у сироватці крові щурів та відсотку 

проникності еритроцитарної мембрани після 

ураження. 

2. Детоксикаційна корекція 

ентеросорбнтом АУТ-М уражених 1,2-

диметилгідразином тварин сприяє зниженню 

вмісту циркулюючих імунних комплексів, молекул 

середньої маси та еритроцитарного індексу 

інтоксикації. Це дає можливість запропонувати 

застосування вуглецевих ентеросорбентів до 

включення їх у схеми корекцій ендогенної 

інтоксикації онкохворих. 

3. Рослинний цитостатичний препарат 

Вінкристин проявив позитивний вплив на 

показники маркерів ендогенної інтоксикації в 

організмі щурів з колоректальним раком, але 

вірогідних змін щодо тварин, які отримували 

ентеросорбент, відмічено не було. Це свідчить про 

помірний вплив дослідного цитостатика на 

розвиток ендотоксикозу в організмі за даної 

онкологічної патології. 
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Кургузкин, И.В. Рикун // Лаб. дело. – 1988. – № 9. – 

С. 22–24. 

14. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel 

R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 

2018: Globocan estimates of incidence and mortality 

worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer 

J. Clin. 2018;68:394–424 

15. Gross D. Ethics in Animal-Based Research / 

D. Gross, R. Tolba // Eur. Surg. Res. – 2015. – № 55(1-

2). – P. 43–57. 

16. Lukas F. Mager, Marie-Hélène Wasmer, et 

al.: Cytokine-Induced Modulation of Colorectal Can-

cer. Frontiers in Oncology, 2016; 6: 96. 

17. Nikolaev V.G. Саrbon adsorbents: 

achievements and perspectives / V.G. Nikolaev, L.A. 

Sakhno, E.A. Snezhkova [et al.] // Experimental 

Oncology. – 2011. – Vol. 33, No 1. – P. 2–8. 

18. Perse M. The dimethylhydrasine induced 

colorectal tumours in rat - experimental colonorectal 

carcirogenesis /M. Perse, A. Cerar //Radiol. Oncol. – 

2005. – № 1(39). – P.61–70. 

19. Okeh U. Statistical problems in medical 

research / U. Okeh // East. Afr. J. Public. Health. – 

2009. – № 6(1). – Р. 1–7. 

20. Oravec C.T. Activation of the colon 

cancerogen 1,2-dimethylhydrasine in the rat colon cell-

mediated mutagenesis assay / C.T. Oravec, C.A. Jones, 

E. Huberman // Cancer. – 1996. – № 2(46). – P. 5068- 

5071. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mager%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27148488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wasmer%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27148488


Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 9 

EARTH SCIENCES 
 

DETERMINATION OF SITE AMPLIFICATION IN THE SOUTH UKRAINIAN NPP 

 

Semenova Yu. 

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, doctoral student, senior researcher, 

Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

Kendzera O. 

Corresponding Member of NAS of Ukraine, Deputy Director, 

Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

 

Abstract 

The main goal of the article is to analyze possible seismic effects in soils of different zones of the territory of 

the South Ukrainian NPP and to discuss the influence of local geology on the amplification of seismic vibrations. 

This paper presents the results of modeling the amplification of seismic vibrations by soils at the site of the South 
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Introduction. According to UN data, seismic dis-

aster forms about 51% of the total number of cata-

clysms and prevails among different natural catastro-

phes. Citizens of the country have the right to protec-

tion of life and health against effects of natural and 

anthropogenic disasters, including earthquakes. This 

right must be secured, within their competence, by all 

subjects of state authority and economic agents in the 

country territory. However, for their successful perfor-

mance, seismologists have to provide them with infor-

mation on parameters of the design seismic effects. 

Basing on this information, design engineers and build-

ers must provide the seismic stability of housing and 

industrial structures, using technical actions of seismic 

protection adequate to the current hazard level. 

An important requirement in the design and oper-

ation of nuclear power plants (NPPs) is to ensure and 

maintain nuclear and radiation safety guarantees during 

seismic impacts. 

The seismic stability of nuclear power plant struc-

tures during seismic oscillations depends on the inter-

action of the structure and the soil base. At the same 

time, the soil stratum of the territory where the main 

NPP facilities are located serves as a frequency con-

verter of the amplitude of seismic vibrations. At some 

frequencies, the amplitude of the oscillations decreases, 

at others it increases. 

All buildings also have their own oscillation pe-

riod or resonance factor, in which the wave energy, 

summed in a few seconds, enhances the oscillation am-

plitude of the building. If the period of vibration of the 

soil corresponds to its own period of the building, it will 

undergo the greatest possible fluctuations and may re-

ceive the most damage. 

Thus, the seismic hazard parameters at the site de-

pend not only on the strength of the earthquake and the 

distance from the epicenter of the earthquake, but also 

on surface geology. 

The decision of the National Security and Defense 

Council, which was enacted by Decree of the President 

of Ukraine No. 585/2011 of May 12, 2011, noted the 

need for an in-depth reassessment of the safety status of 

the power units of Ukrainian NPPs, taking into account 

the lessons learned from the Fukushima-1 accident, in-

cluding verification of their earthquake resistance. The 

purpose of the reassessment of the seismic safety of 

power units is to understand the real state of structures, 

systems and elements, based on their required safety 

function and withstand seismic impact, and, as a result, 

assess the seismic safety margin of the installation [1]. 

To study the seismic characteristics of local soil 

conditions and to predict the quantitative parameters of 

soil vibrations in case of a possible earthquake at a par-

ticular site, work is being done on seismic microzoning. 

When determining the level of seismic impact, a 

parameter is widely used - peak ground acceleration. 

However, technicians know that the ability of seismic 

movement of soil to cause damage to structures, sys-

tems and elements with a plastic reaction does not cor-

relate well with the level of peak soil acceleration. It is 

recognized that other parameters, such as velocity, dis-

placement, duration of significant displacement, spec-

tral acceleration, spectral energy density and cumula-

tive absolute velocity, should play an important role in 

the sound assessment of the effects of seismic ground 

motion on structures, systems and elements [1]. An-

other example is the effects caused by earthquakes of 

low intensity in the near field (i.e., with M≤5.5). Most 

of these events have a high-frequency composition and 

create high levels of peak soil acceleration, but do not 

lead to serious damage to structures and mechanical 

equipment. However, if the high-frequency compo-

nents of the spectrum created by such near-field earth-

quakes are transmitted to the structures, this can cause 

problems for the operability of certain types of equip-

ment. 

Using the frequency response of the soil stratum 

allows us to evaluate the effect of the soil stratum on 

the transformation of the initial seismic impact. 

According to the regulatory document SBS V.1.1-

12: 2014 [2], As a rule, calculation methods are used to 

analyze the features of the soil behavior of the studied 

area under strong seismic influences. For calculations, 
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detailed mathematical models are used that most accu-

rately describe the response of the soil to seismic ef-

fects, including possible local effects. 

Site amplification in the South Ukrainian NPP. 

The studies performed are due to a reassessment of the 

seismic hazard and seismic resistance of the site of the 

South Ukrainian NPP in order to increase the opera-

tional reliability and safety of the NPP. The basis is nu-

clear safety requirements, IAEA recommendations 

SSG-9. 

According to the results of seismic micro-zoning, 

the territory of the South Ukrainian NPP was divided 

into 3 zones, where the seismic effect can be different. 

For each zone, separate frequency characteristics and a 

set of calculated accelerograms were calculated. 

To assess the influence of the thickness of sedi-

mentary rocks, we used one-dimensional (horizontally 

layered models of the environment), which is quite ac-

ceptable when the boundaries between the main geo-

logical elements are close to the horizontal. The layered 

composition of seismic-soil models of three zones of 

the territory of the South Ukrainian NPP are presented 

in Tables 1-3. 

 

Table1 

Properties of soil profile of zone 1 of the territory of the South Ukrainian nuclear power plant. 

Soil Type Shear-wave Velocity (Vs), m/s Mass Density (ρ), g/cm3 Thickness, m 

Surface soil 200 1.69 2.5 

Loamy loam 230 1.83 1.0 

Clay 260 1.88 2.0 

Indigenous clays 260 1.88 1.7 

Indigenous sands 300 1.90 3.0 

Kaolins (loam) 300 1.90 2.3 

Woody soil and woody sand 350 2.00 1.5 

Rock 2000 2.60 - 

 

Table2 

Properties of soil profile of zone 2 of the territory of the South Ukrainian nuclear power plant. 

Soil Type Shear-wave Velocity (Vs), m/s Mass Density (ρ), g/cm3 Thickness, m 

Surface soil 200 1.69 1.5 

Loamy loam 230 1.83 1.0 

Clay 260 1.88 2.0 

Indigenous clays 260 1.88 2.5 

Woody soil and woody sand 350 2.00 1.5 

Rock 2000 2.60 - 

 

Table3 

Properties of soil profile of zone 3 of the territory of the South Ukrainian nuclear power plant. 

Soil Type Shear-wave Velocity (Vs), m/s Mass Density (ρ), g/cm3 Thickness, m 

Surface soil 200 1.69 4.0 

Loamy loam 230 1.83 1.3 

Indigenous clays 300 1.90 1.7 

Indigenous sands 300 1.90 1.0 

Kaolins (loam) 300 1.90 7.0 

Woody soil and woody sand 350 2.00 1.5 

Rock 2000 2.60 - 

 

From Tables 1-3 it follows that Mean shear wave 

velocity of sedimentary layers varying from 200m/sec 

to 350m/s in all zones. Shear wave velocity of the bed-

rock equal to 2000m/s. 

The calculations used an equivalent linear model 

of the soil response to seismic effects. Equivalent linear 

site response analyses were performed using Proshake 

software [3]. The behavior of each layer was specified 

by the Kelvin-Voigt model (viscoelastic). The nonline-

arity of soil stress-strain behavior means that the shear 

modulus of the soil is constantly changing. For each 

layer, the shear modulus reduction and damping ratio 

curves were chosen in order to take into account the 

nonlinearity. 

The equivalent linear method has two big ad-

vantages in the engineering practice. The first one is the 

stability of the numerical integration, and the other is 

the preparation of the input data on the mechanical 

property [4]. 

In fig. 1 shows the calculated frequency character-

istics of the three zones of the site of the South Ukrain-

ian NPP. 
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Figure 1 The calculated frequency characteristics of the three zones of the site of the South Ukrainian NPP. 

 

From the results presented in fig. 1, it can be seen 

that the frequency response of the soil in zone 1 of the 

South Ukrainian NPP is characterized by the frequency 

range of resonant amplification of seismic oscillations 

from 2.06 to 4.0 Hz with a maximum gain of 4.93. In 

the indicated frequency range, one clear maximum is 

observed at a frequency of 3.26 Hz. The frequency re-

sponse of the soil stratum of zone 2 is characterized by 

the frequency range of resonant amplification of seis-

mic oscillations from 6.14 to 8.14 Hz with a maximum 

gain of 9.76. In the specified frequency range, one clear 

maximum at a frequency of 7.26 Hz. The frequency re-

sponse of the soil stratum of zone 3 is characterized by 

the frequency range of resonant amplification of seis-

mic oscillations from 2.82 to 4.3 Hz with a maximum 

gain of 7.79. In the specified frequency range, one clear 

maximum at a frequency of 3.68 Hz. Comparing the 

frequency characteristics of the soil strata of the three 

zones allocated within the territory of the South Ukrain-

ian NPP, it can be seen that zone 1 is characterized by 

lower natural oscillation frequencies compared to zones 

2 and 3. 

An analysis of the calculated frequency character-

istics showed that they differ depending on the ground 

conditions of each zone. Soil amplification of seismic 

waves in zone 2 is greater than in zone 1 and zone 3. 

This phenomenon can be explained by the fact that the 

thickness of sedimentary deposits in the context of the 

soil thickness of zone 2 is the smallest. The thickness 

of sedimentary deposits in zone 2 is 8.5 m, and in zone 

1 - 14 m, and in zone 3 - 16.5 m. In the context of the 

soil stratum of the territory of the South Ukrainian NPP, 

the depth of bedrock changes quite sharply. This leads 

to a shift of the resonance maxima in a wide range of 

frequencies. Zone 1 differs from zone 3 in lower shear 

wave velocities, which explains the greater absorption 

of seismic energy and a decrease in amplification of 

seismic vibrations. Comparing the frequency character-

istics of the soils of the three zones of the territory of 

the South Ukrainian NPP, a classic picture is observed: 

softer, friable soils have lower frequency vibrations 

than dense clay or coarse clastic ones. 

The obtained frequency characteristics were used 

to generate calculated accelerograms simulating design 

earthquakes from the Vrancea zone and from zones of 

local focal zones. 

Conclusions. Destruction and damage to earth-

quake-resistant structures during earthquakes is associ-

ated not only with poor construction quality, but also 

with unfavorable soil conditions of their sections and 

the coincidence of natural frequencies of structures 

with maximum spectral density of the frequency char-

acteristics of soil layers (resonance effects). There may 

also be a thinning of the soil base or a partial loss of its 

bearing capacity (non-linear effects). The rheological 

properties of the soil stratum affect the reaction of the 

surface layer under seismic loading. 

This paper presents the results of modeling the 

amplification of seismic vibrations by soils at the site 

of the South Ukrainian Nuclear Power Plant. The terri-

tory of the South Ukrainian NPP was divided into 3 

zones according to the results of seismic microzoning. 

For each zone, the resulting frequency response and a 

set of calculated accelerograms were calculated sepa-

rately. The influence of the rheological properties of the 

soil on the amplification of the site and the resonance 

frequency is analyzed for each zone. Under the condi-

tions of the site of the South Ukrainian NPP, the roof of 

the ore stone changes quite sharply. This leads to a shift 

of the resonance maxima in a wide range of frequen-

cies. 

Comparing the frequency characteristics of the 

soil of the three zones visualized on the territory of the 

South Ukrainian nuclear power plant, it was found that 

zone 1 is characterized by lower natural oscillations fre-

quencies compared to zones 2 and 3. 

Accounting for seismic vibrations in the low fre-

quency range is especially necessary for the seismic re-

sistance of objects. Since objects located on the terri-

tory of Ukraine can be damaged by strong earthquakes 

from the Vrancea zone. Seismic effects from these 

earthquakes are characterized by low-frequency long-

term oscillations and spread over long distances with-

out significant attenuation, which can cause dangerous 

resonance phenomena. 

In general, all three zones on the territory of the 

South Ukrainian nuclear power plant will have a differ-

ent soil response to seismic effects. Although the zones 

are located very close to each other. 

Therefore, in each case, it is necessary to calculate 

the own frequency response of the soil and a set of de-

signed accelerograms. 
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Abstract 

The integrative indexes of anthropogenic pollution water objects of the largest river basins situated on the 

territory of Cherkasy region are elaborated and calculated. The evaluation of the hydroecological state of water 

objects is realized. A schematic map of the hydroecological situation in Cherkasy region is created. 

Анотація 

Розроблено й обчислено інтегральні показники антропогенного забруднення водних об’єктів найбіль-

ших річкових басейнів на території Черкаської області. Проведено оцінку гідроекологічного стану водних 

об’єктів. Створено картосхему гідроекологічної ситуації в Черкаській області. 
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Для проведення інтегральної характеристики й 

оцінки екологічного стану водних об’єктів Чер-

каської області ми беремо до уваги такі окремі по-

казники, як скидання зворотних стічних вод, уза-

гальнений показник забруднення шкідливими ре-

човинами (який ми одержуємо, перемножуючи 

обсяги скидів, виражені в т/рік, на об’єми скидання, 

обчислювані в млн. м3/рік), мінералізацію та 

гідробіологічну оцінку [3]. Ще двома показниками 

могли би бути рівень біологічного забруднення 

гідрооб’єктів та забрудненості підземних вод, але 

біологічне забруднення на Черкащині ніде не пере-

вищує допустимі норми, а рівень забруднення 

підземної гідросфери є приблизно однаковим у 

межах області.  

Вважаємо за необхідне визначити вагу кож-

ного з перелічених чинників формування гідроеко-

логічної ситуації шляхом присвоєння їм числових 

коефіцієнтів. Найбільш значущим на нашу думку, є 

узагальнений показник забруднення водних 

об’єктів, який отримує коефіцієнт – 3. Згаданий па-

раметр характеризує гідрооб’єкти й цілі річкові ба-

сейни достатньо комплексно, враховуючи значення 

обсягів скидів та об’ємів скидання речовин. Показ-

ник скидання зворотних стічних вод одержує 

коефіцієнт – 2. Решта показників, у тому числі при-

рости забруднення водних об’єктів зворотними 

стічними водами та різноманітними речовинами, 

мають коефіцієнт – 1. 

Формула інтегрального оцінювання антропо-

генного забруднення водних об’єктів у межах річ-

кового басейну виглядає таким чином: 

І=2Vзсв+ΔVзсв+3Ру+ΔРу+М+НВ, (1) 

де І – інтегральний показник гідроекологіч-

ного стану, Vзсв – об’єм викидів зворотних стічних 

вод, ΔVзсв – приріст показників забруднення водних 

об’єктів зворотними водами, Ру – узагальнений по-

казник забруднення шкідливими речовинами, ΔРу – 

приріст показників надходження до гідрооб’єктів 

забруднюючих речовин, М – мінералізація вод, НВ 

– гідробіологічна оцінка. 

За формулою (1) ми розраховуємо значення ін-

тегральних показників екологічного стану водних 

об’єктів кожного з річкових басейнів. 

Зокрема, басейн Дніпра одержує 39 балів, 

оскільки він має п’ятибальні показники забруд-

нення водних об’єктів зворотними стічними во-

дами та шкідливими речовинами з урахуванням чи-

слових коефіцієнтів, а також приросту відповідних 
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значень у 2018 р. порівняно з 2016 р. Крім того, вка-

заний басейн має показник мінералізації вод, оціне-

ний нами на підставі матеріалів Екологічного пас-

порта Черкаської області [1], в один бал, а його 

гідробіологічна оцінка, проведена нами за даними 

фондових матеріалів Черкаського обласного цен-

тру з гідрометеорології [2], становить 3 бали. 

Басейн Росі має 15 балів, у тому числі чотири 

складають (з урахуванням коефіцієнта) показники 

скидання (в тому числі приросту) зворотних 

стічних вод, вісім балів – показники скидання заб-

руднюючих речовин (з урахуванням коефіцієнта та 

приросту значень), в один бал оцінено міне-

ралізацію, у два – гідробіологічні критерії. 

Гідрооб’єкти басейну Тясмину характеризу-

ються 27-ма балами, в тому числі сім балів стано-

вить показник забруднення водних об’єктів зворот-

ними водами (в тому числі один бал – приріст у 

2018 р. порівняно з 2016 р.), шістнадцять балів при-

падає на оцінку забруднення вод шкідливими ре-

човинами (з них чотири бали – на приріст показ-

ника), у два бали оцінено мінералізацію вод, також 

два бали становить гідробіологічна оцінка. 

Басейн Гірського Тікичу отримує 15 балів, у 

тому числі чотири бали становить показник забруд-

нення зворотними стічними водами (з них два бали 

– приріст показника), також у чотири бали оцінено 

забрудненість токсичними речовинами, 5 нарахо-

вано нами через мінералізацію вод, два бали скла-

дає гідробіологічна оцінка.  

Водні об’єкти басейну Гнилого Тікичу одер-

жують 25 балів, із яких 6 припадає на показник за-

бруднення зворотними водами (з них два бали – че-

рез приріст показника у 2018 р. проти 2016 р.), 12 – 

ураженість забруднюючими речовинами (три бали 

– за рахунок приросту), у 5 балів оцінено міне-

ралізацію вод, два бали становить гідробіологічна 

оцінка. 

Для басейну Південного Бугу оцінка антропо-

генного забруднення становить 17 балів, у тому 

числі чотири бали припадає на показник забрудне-

ності зворотними стічними водами (з них два – на 

приріст), вісьмома балами характеризується вра-

женість забруднюючими речовинами, у три бали 

оцінено мінералізацію вод, два бали становить 

гідробіологічна оцінка. 

Басейн Ятрані характеризується 36 балами, з 

яких 20 припадає на оцінку враженості 

гідрооб’єктів забруднюючими речовинами (зо-

крема, у п’ять балів оцінюється приріст у 2018 р. 

проти 2016 р.), 11 балів нараховано через показ-

ники забруднення зворотними стічними водами (з 

них три бали за приріст показника), у три бали 

оцінено мінералізацію вод, у два – гідробіологічні 

параметри. 

Зведені дані щодо показників, одержаних нами 

для річкових басейнів на території Черкаської об-

ласті, на підставі яких обраховано інтегральні по-

казники антропогенного забруднення, наведено в 

табл. 1. 

З таблиці видно, що найвищі інтегральні по-

казники антропогенного забруднення мають басй-

ени Дніпра та Ятрані, гідроекологічний стан яких 

ми оцінюємо як катастрофічний (5 балів). Відмін-

ності між ними в характері техногенного впливу 

полягають у тому, що Кременчуцьке водосховище 

й малі річки, що впадають до нього, приймають 

більші об’єми зворотних стічних вод, а водотоки й 

водоймища басейну Ятрані мають підвищену міне-

ралізацію. 

Таблиця 1 

 Інтегральна оцінка антропогенного забруднення основних річкових басейнів на території Чер-

каської області 

Річковий басейн 

Показники, бали Сума балів з 

окремих 

показників 

Інтегральний 

показник, бали 
Vзсв 

(х2) 
ΔVзсв Ру (х3) ΔРу М НВ 

Дніпра 5 5 5 5 1 3 39 5 

Ятрані 4 3 5 5 3 2 36 5 

Тясмину 3 1 4 4 2 2 27 3 

Гнилого Тікичу 2 2 3 3 5 2 25 3 

Південного Бугу 1 2 2 2 3 2 17 1 

Гірського Тікичу 1 2 1 1 5 2 15 1 

Росі 1 2 2 2 1 2 15 1 

  

Середні значення інтегрального показника (кри-

зовий стан, 3 бали) властиві басейнам Тясмину та 

Гнилого Тікичу (при цьому водні об’єкти басейну 

Тясмину характеризуються більшим надходженням 

забруднюючих речовин, а гідрооб’єкти басейну Гни-

лого Тікичу мають підвищену мінералізацію). 

Відносно низькі показники (сприятливий стан, один 

бал) притаманні басейнам Південного Бугу (представ-

лена в межах Черкаської області Удичем і його прито-

ками), Гірського Тікичу та Росі. Цілісне уявлення про 

гідроекологічну ситуацію в Черкаській області дає 

картосхема (рис. 1). 
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Рис. 1. Інтегральна оцінка антропогенного забруднення водних об’єктів Черкаської області в розрізі річ-

кових басейнів 
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11th International scientific and practical conference 

“Dynamics of the development of world science” (July 

8-10, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 

2020. С. 479-489. 

 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 15 

ECONOMIC SCIENCES 

 

STAKEHOLD-ORIENTED MANAGEMENT STRATEGY FOR CONSTRUCTION COMPANIES: 

DEFINITION, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF APPLICATION 

 

Velychko V. 

Ph.D., аssistant, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: ВИЗНАЧЕННЯ, НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Величко В.А. 
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Abstract 

It was determined that the development of construction enterprises provides for a rethinking of approaches to 

the development and application of mechanisms and tools for increasing the effectiveness of interaction with 

stakeholders. One of the directions for solving the problems presented is the development and implementation of 

a stakeholder-oriented management strategy for construction enterprises. The aim of the study is to develop a 

stakeholder-oriented management strategy for construction enterprises, given the current ambiguous business con-

ditions. The author’s definition of a stakeholder-oriented management strategy for construction enterprises is pro-

posed. 

The directions of developing a stakeholder-oriented management strategy for construction enterprises are 

identified, which include: the formation of information-analytical and regulatory support for stakeholder relations 

of construction enterprises; creating a quantitative basis by implementing an integrated approach to assessing the 

level of stakeholder relations of construction enterprises; development of measures to increase the integral indica-

tor of stakeholder relations; implementation of the approach and determination of the integral indicator of invest-

ment attractiveness of construction enterprises; economic and mathematical modeling of the influence of a general 

indicator of stakeholder relations on the integral factor of investment attractiveness of construction enterprises; 

forecasting changes in the integral factor of investment attractiveness of construction enterprises depending on the 

growth of a general indicator of stakeholder relations; development of measures to increase the investment attrac-

tiveness of construction enterprises by changing directions and implementing stakeholder relations; the formation 

of local stakeholder-oriented strategies for managing construction enterprises. 

A structural logical model of the formation and implementation of a stakeholder-oriented strategy for man-

aging construction enterprises is proposed. For its development and implementation, directions for the growth of 

their investment attractiveness are proposed. 

Анотація 

Метою дослідження є розробка стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управління будівельних підпри-

ємств, з огляду на сучасні неоднозначні умови господарювання. Запропоновано авторське визначення 

стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управління будівельних підприємств. 

Визначено напрямки розробки стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управління будівельних підпри-

ємств, що включають: створення кількісного підґрунтя шляхом реалізації інтегрального підходу оцінки 

рівня стейкхолдерних відносин будівельних підприємств; розробка заходів зростання інтегрального пока-

зника стейкхолдерних відносин; реалізація підходу і визначення інтегрального показника інвестиційної 

привабливості будівельних підприємств; економіко-математичне моделювання впливу узагальнюючого 

показника стейкхолдерних відносин на інтегральний показник інвестиційної привабливості будівельних 

підприємств. 

 

Keywords: stakeholder-oriented strategy, development of construction enterprises, integral factor, invest-

ment attractiveness, local strategies. 

Ключові слова: стейкхолдерно-орієнтована стратегія, розвиток будівельних підприємств, інтеграль-

ний чинник, інвестиційна привабливість, локальні стратегії. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення розви-

тку будівельних підприємств передбачає переосми-

слення підходів до розробки та застосування меха-

нізмів й інструментів зростання ефективності взає-

модії зі стейкхолдерами. За останні роки 

спостерігаються неоднозначні тенденції щодо фун-

кціонування будівельних підприємств, де знижу-

ється рівень виробничо-господарського і трудового 

потенціалу, спостерігається недостатність обігових 

коштів. Одним із напрямів вирішенням представле-

них проблем є розробка та реалізація стейкхолде-

рно-орієнтованої стратегії управління будівельних 

підприємств. Тому тема дослідження є актуальною 

і має своєчасний характер. 
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Аналіз останніх публікацій. Дослідження пи-

тань щодо забезпечення взаємодії із стейкхолде-

рами представлені у розробках Р. Акоффа, О. В. 

Ареф’єва, Н. І. Верхоглядової, А. Г. Зінченко, А. Т. 

Зуб, Д. Кліленда, В. О. Смачило, Т. Дональдсона і 

Л. Престона, Е. Фрімена, Р. Мітчелла, Б. Агле, Д. 

Вуда, Дж. Ньобоулда, Дж. Люффмена та інших на-

уковців [1–11].  

В існуючих наукових розробках досліджу-

ються та обґрунтовані теоретичні положення щодо 

визначення стейкхолдерів підприємств. Зокрема, Е. 

Фрімен визначає їх як будь-яка група або індиві-

дуум, які можуть впливати або на яких може впли-

вати досягнення організацією своєї мети [9]. У 

цьому підході основна увага фокусується на досяг-

ненні мети діяльності підприємства шляхом забез-

печення взаємодії між зацікавленими особами.  

Представником функціонального підходу до 

визначення стейкхолдерів, поправу, можна вважати 

Р. Акоффа, який характеризує зацікавлених осіб 

шляхом оцінки рівня ефективності у системі виро-

бничих відносин [1]. 

У рамках представленого підходу заслуговує 

на увагу точка зору Д. Кліленда, який визначає 

стейкхолдерів як людей або організацій або групи 

людей, що мають або вважають, що мають, законні 

вимоги щодо деяких аспектів проекту [6]. Він вка-

зує, що метою зацікавленості може бути забезпе-

чення особистого інтересу, частки в участі або ви-

сунення вимог щодо проекту; ця мета може зміню-

ватися від задоволення неформального інтересу в 

процесі участі в проекті до висунення законних 

претензій [6]. 

Комплексний підхід реалізовано у розробках 

Т. Дональдсона та Л. Престона, що визначають су-

купність ознак і характеристик стейкхолдерів [8].  

На структурних компонентах, що формують 

стейкхолдерів та рівень їх взаємодії фокусують 

увагу О. В. Ареф’єв, Н. І. Верхоглядова, А. Г. Зін-

ченко, А. Т. Зуб, В. О. Смачило, Р. Мітчелл, Б. Агле, 

Д. Вуд, Дж. Ньюбоулд, Дж. Луффман [2, 3, 4, 5, 7, 

10, 11]. 

Метою статті є розробка стейкхолдерно-оріє-

нтованої стратегії управління будівельних підпри-

ємств, враховуючи сучасні неоднозначні умови го-

сподарювання. Для досягнення поставленої мети 

вирішуються наступні завдання: визначення по-

няття стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управ-

ління будівельних підприємств; розробка напрямів 

формування та реалізації стейкхолдерно-орієнтова-

ної стратегії управління будівельних підприємств; 

виявлення особливостей застосування стейкхолде-

рно-орієнтованої стратегії управління будівельних 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи 

існуючи теоретичні підходи та сучасні розробки, 

запропоновано авторське визначення стейкхолде-

рно-орієнтованої стратегії управління будівельних 

підприємств, яка характеризується як системи взає-

мопов’язаних дій, спрямованих на прийняття об-

ґрунтованих управлінських рішень щодо забезпе-

чення взаємодії між замовниками, органами держа-

вної влади, громадськими та профспілковими 

організаціями в будівництві та архітектурі, підряд-

никами, зовнішніми та внутрішніми контролюючи 

органи, що впливають на функціонування будівель-

них підприємств, власниками і управлінцями різ-

ного рівня, робітниками та іншими стейкхолде-

рами, які формуються на кількісній основі й спря-

мованих на розвиток будівельних підприємств та 

зростання їх інвестиційної привабливості, врахову-

ючи функціональні особливості, стратегічні відно-

сини та напрями. 

Економіко-математичне обґрунтування прове-

деного дослідження базується на результатах роз-

рахунку інтегрального показника рівня стейкхолде-

рних відносин будівельних підприємств: АТ «ХК 

«Київміськбуд»: 𝐼𝑠 = 5,84; ВАТ «Броварський завод 

будівельних конструкцій»: 𝐼𝑠 = 4,85; АТ «КДБК»: 𝐼𝑠 

= 4,97; АТ «Трест Житлобуд–1»: 𝐼𝑠 = 4,96; ТОВ Бу-

дівельна компанія «Міськжитлобуд»: 𝐼𝑠 = 4,39; 

ПрАТ «Нерухомість столиці»: 𝐼𝑠 = 4,8; ТОВ «Жит-

лобуд–2»: 𝐼𝑠 = 4,82; Українська державна будіве-

льна корпорація «УкрБуд»: 𝐼𝑠 = 4,9; Будівельна 

група «Фундамент». 𝐼𝑠 = 4,82. 

У результаті оцінки визначено інтегральний 

показник рівня стейкхолдерних відносин будівель-

них підприємств, який дозволяє встановити, що на 

найбільшим значенням цього критерію характери-

зувалось АТ «ХК «Київміськбуд». Проте, як і на ін-

ших будівельних підприємствах, воно визначалось 

помірним рівнем, який свідчить про несистемність 

заходів щодо формування та реалізації договірних 

зобов’язань, взаємодії стейкхолдерів за сферами 

функціонування будівельних підприємств, форму-

вання та реалізації корпоративного управління у 

системі взаємовідносин між зацікавленими осо-

бами, стратегічних напрямів, несистемність форму-

вання та реалізації соціально-економічного та інно-

ваційного напрямів при взаємодії із зацікавленими 

особами, про відсутність системи формування та 

визначення показників стратегічного стану будіве-

льних підприємств, забезпечення їх перманентного 

моніторингу. 

Економіко-математичне моделювання для 

проведення дослідження реалізується за наступ-

ними напрямами: 

1. Застосування інформаційно-аналітич-

ного забезпечення на основі результатів оцінки ін-

тегрального показника та системних чинників рівня 

стейкхолдерних відносин будівельних підпри-

ємств. 

2. Вставлення залежності між інтегральним 

показників рівня стейкхолдерних відносин будіве-

льних підприємств і системними чинниками на ос-

нові коефіцієнта кореляції та детермінації. 

3. Побудова полів кореляції, економіко-ма-

тематичних моделей впливу системних чинників на 

інтегральний показник рівня стейкхолдерних від-

носин будівельних підприємств. 

4. Визначення критеріїв, що визначають 

адекватність розроблених економіко-математичних 

моделей. 
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5. Інтерпретація встановлених зв’язків між 

інтегральним показником рівня стейкхолдерних ві-

дносин будівельних підприємств і системними чин-

никами. 

На основі запропонованих напрямів еконо-

міко-математичного моделювання розроблені мо-

делі, визначені коефіцієнти кореляції та детерміна-

ції (табл. 1) 

Таблиця 1 

Результати економіко-математичного моделювання впливу системних чинників на інтегральний показ-

ник рівня стейкхолдерних відносин будівельних підприємств, відн. од. 

Назва економіко-математичної моделі 

Економіко-ма-

тематична мо-

дель 

Коефіцієнт 

кореляції (𝑅) 

Коефіцієнт де-

термінації (𝑅2) 

впливу системного чинника якості та рівня вико-

нання договірних зобов’язань на інтегральний по-

казник рівня стейкхолдерних відносин будівельних 

підприємств 

𝐼𝑠 = 2,32 𝑥𝑆1 −
7,48  

0,68 0,46 

впливу системного чинника рівня взаємодії до-

сліджених будівельних підприємств із різними гру-

пами стейкхолдерів на інтегральний показник рі-

вня стейкхолдерних відносин будівельних підпри-

ємств 

𝐼𝑠

= 0,38 𝑥𝑆2

+ 3,57 

0,9 0,81 

впливу cистемного чинника формування та реалі-

зації корпоративного управління будівельних підп-

риємств для забезпечення взаємодії зі стейкхолде-

рами на інтегральний показник рівня стейкхолдер-

них відносин будівельних підприємств 

𝐼𝑠

= 0,76 𝑥𝑆3

+ 2,31 

0,88 0,78 

впливу системного чинника стратегічного стану 

будівельних підприємств на інтегральний показник 

рівня стейкхолдерних відносин будівельних підп-

риємств 

𝐼𝑠

= 0,29 𝑥𝑆6

+ 4,37 

0,39 0,15 

 

Для оцінки достовірності встановлених коре-

ляційно-регресійних зв’язків визначається критерії 

адекватності. Зокрема, у досліджені визначені кри-

терії Фішера і Стьюдента (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати визначення критеріїв Фішера і Стьюдента за моделями впливу системних чинників на інтег-

ральний показник рівня стейкхолдерних відносин будівельних підприємств, відн. од.  

Назва економіко-математичної моделі 

Розраховані зна-

чення F та t крите-

ріїв Фішера і 

Стьюдента 

Нормативні значення F 

та t критеріїв Фішера і 

Стьюдента (при рівні 

значущості 0,05)  

впливу системного чинника якості та рівня вико-

нання договірних зобов’язань на інтегральний показ-

ник рівня стейкхолдерних відносин будівельних під-

приємств 

FS1
= 24,6 

tS1
= 18,9 

tp = 5,3 

 

Fн = 3,44 

tн = 2,31 

впливу системного чинника рівня взаємодії дослідже-

них будівельних підприємств із різними групами 

стейкхолдерів на інтегральний показник рівня 

стейкхолдерних відносин будівельних підприємств 

FS2
= 37,2 

tS2
= 27,7 

tp = 10,1 

 

впливу системного чинника формування та реалізації 

корпоративного управління будівельних підприємств 

для забезпечення взаємодії зі стейкхолдерами на ін-

тегральний показник рівня стейкхолдерних відносин 

будівельних підприємств 

FS3
= 32,1 

tS3
= 23,5 

tp = 8,4 

 

впливу системного чинника стратегічного стану буді-

вельних підприємств на інтегральний показник рівня 

стейкхолдерних відносин будівельних підприємств 

FS6
= 9,6 

tS3
= 5,4 

tp = 3,1 

 

 

У результаті дослідження визначено, що роз-

раховані критерії Фішера і Стьюдента за моделями 

впливу системних чинників на інтегральний показ-

ник рівня стейкхолдерних відносин будівельних 

підприємств перевищують їх нормативні значення, 

що свідчить про доцільність та значущість встано-

влених між чинниками зв’язків. 

Перевірка економіко-математичних моделей 

на гомо або гетероскедастичність свідчить про од-
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норідність розподілу зв’язків, оскільки розрахун-

кове значення критерію μ не перевищує його нор-

мативних значень: 

 модель впливу системного чинника яко-

сті та рівня виконання договірних зобов’язань на ін-

тегральний показник рівня стейкхолдерних відно-

син будівельних підприємств: μрозх (1,26)  μнорм 

(2,36); 

 модель впливу системного чинника рівня 

взаємодії досліджених будівельних підприємств із 

різними групами стейкхолдерів на інтегральний по-

казник рівня стейкхолдерних відносин будівельних 

підприємств: μрозх (1,12)  μнорм (2,36); 

 модель впливу cистемного чинника фор-

мування та реалізації корпоративного управління 

будівельних підприємств для забезпечення взаємо-

дії зі стейкхолдерами на інтегральний показник рі-

вня стейкхолдерних відносин будівельних підпри-

ємств: μрозх (1,54)  μнорм (2,36); 

 модель впливу системного чинника стра-

тегічного стану будівельних підприємств на інтег-

ральний показник рівня стейкхолдерних відносин 

будівельних підприємств: μрозх (1,85)  μнорм (2,36). 

Автокореляція залишків у розроблених еко-

номіко-математичних моделях відсутня – критерій 

Дарбіна-Уотсона перевищує значення 2: 

 модель впливу системного чинника яко-

сті та рівня виконання договірних зобов’язань на ін-

тегральний показник рівня стейкхолдерних відно-

син будівельних підприємств: DW =2,31; 

 модель впливу системного чинника рівня 

взаємодії досліджених будівельних підприємств із 

різними групами стейкхолдерів на інтегральний по-

казник рівня стейкхолдерних відносин будівельних 

підприємств: DW =2,86; 

 модель впливу cистемного чинника фор-

мування та реалізації корпоративного управління 

будівельних підприємств для забезпечення взаємо-

дії зі стейкхолдерами на інтегральний показник рі-

вня стейкхолдерних відносин будівельних підпри-

ємств: DW =2,65; 

 модель впливу системного чинника стра-

тегічного стану будівельних підприємств на інтег-

ральний показник рівня стейкхолдерних відносин 

будівельних підприємств: DW =2,12. 

Мультиколінеарність між незалежними чин-

никами відсутня, оскільки побудовані однофак-

торні моделі, де застосовується один незалежний 

змінник. 

Інтерпретація отриманих результатів еко-

номіко-математичного моделювання свідчить про 

те, що: 

 системний чинник якості та рівня вико-

нання договірних зобов’язань на 46% обумовлює 

зміни інтегрального показника рівня стейкхолдер-

них відносин будівельних підприємств; 

 системний чинник рівня взаємодії до-

сліджених будівельних підприємств із різними гру-

пами стейкхолдерів характеризує зміни інтеграль-

ного показника рівня стейкхолдерних відносин 

будівельних підприємств на 81%; 

 cистемний чинник формування та реалі-

зації корпоративного управління будівельних підп-

риємств для забезпечення взаємодії зі стейкхолде-

рами обумовлює зміни інтегрального показника рі-

вня стейкхолдерних відносин будівельних 

підприємств на 78%; 

 системний чинник стратегічного стану 

будівельних підприємств на 15% обумовлює зміни 

інтегрального показника рівня стейкхолдерних від-

носин будівельних підприємств. 

Запропоновані напрями розробки стейкхолде-

рно-орієнтованої стратегії управління будівельних 

підприємств: 

 формування інформаційно-аналітичного 

та нормативно-правового забезпечення стейкхол-

дерних відносин будівельних підприємств; 

 створення кількісного підґрунтя шляхом 

реалізації інтегрального підходу оцінки рівня 

стейкхолдерних відносин будівельних підпри-

ємств; 

 розробка заходів зростання інтегрального 

показника стейкхолдерних відносин; 

 реалізація підходу та визначення інтегра-

льного показника інвестиційної привабливості бу-

дівельних підприємств; 

 економіко-математичне моделювання 

впливу узагальнюючого показника стейкхолдерних 

відносин на інтегральний чинник інвестиційної 

привабливості будівельних підприємств; 

 прогнозування змін інтегрального чин-

ника інвестиційної привабливості будівельних під-

приємств залежно від зростання узагальнюючого 

показника стейкхолдерних відносин; 

 розробка заходів підвищення інвестицій-

ної привабливості будівельних підприємств шля-

хом змін напрямів та реалізації стейкхолдерних ві-

дносин; 

 формування локальних стейкхолдерно-

орієнтованих стратегій управління будівельними 

підприємствами. 

Розроблені напрями формування стейкхолде-

рно-ориєнтованої стратегії управління будівель-

ними підприємствами дозволяють сформувати ін-

формаційно-аналітичне та нормативно-правове за-

безпечення й створити кількісне підґрунтя для 

прийняття управлінських рішень щодо зростання 

ефективності стейкхолдерних відносин будівель-

них підприємств, спрямованих на підвищення їх ін-

вестиційної привабливості. 

У рамках запропонованої стратегії визнача-

ються локальні стратегії: антикризова, стабілізації 

та зростання. Розроблена структурно-логічна мо-

дель формування та реалізації стейкхолдерно-оріє-

нтованої стратегії управління будівельними підп-

риємствами. Представлена модель складається з ін-

формаційного блоку, що створює кількісне 

підґрунтя для реалізації стейкхолдерно-орієнтова-

ної стратегії управління будівельними підприємст-

вами.  

Аналітичний блок включає формування квази-

метричних моделей переходу чинників та інших 

елементів інформаційного блоку в показники, що 
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впливають на формування та реалізацію стейкхол-

дерних відносин. У результаті будується багаторів-

нева система показників, що дозволило розробити 

та реалізувати методологічний підхід до інтеграль-

ної оцінки рівня стейкхолдерних відносин будіве-

льних підприємств (оцінний блок). Визначається 

інтегральний показник рівня стейкхолдерних від-

носин, значення якого варіюється від 0 до 10 і бі-

льше.  

Якщо його значення менше ніж 3, то застосо-

вується локальна антикризова стейкхолдерно-оріє-

нтована стратегія управління будівельними підпри-

ємствами. Значення інтегрального показника рівня 

стейкхолдерних відносин знаходиться у проміжку 

від 3,01 до 7 дозволяє запропонувати локальну 

стейкхолдерно-орієнтовану стратегію стабілізації. 

Якщо інтегральний показник перевищує значення 

7,01, то застосовується стратегія зростання. 

Залежно від запропонованих локальних стра-

тегій, розробляється та реалізується дорожня карта 

забезпечення ефективності рівня стейкхолдерних 

відносин будівельних підприємств, відповідних за-

ходів. 

У рамках стейкхолдерно-орієнтованої страте-

гії управління будівельних підприємств особливого 

значення має розробка заходів зростання їх інвес-

тиційної привабливості, як узагальнюючого чин-

ника розвитку: 

 знизити рівень хвилеподібності змін інте-

грального показника інвестиційної привабливості 

будівельних підприємств; 

 забезпечення зростання рівня стейкхол-

дерних відносин у 2,1 рази, що призведе до збіль-

шення рівня інвестиційної привабливості у серед-

ньому більш ніж у 7,5 рази; 

 визначення та системне врахування чин-

ників територіального розташування будівельних 

підприємств, просторового забезпечення будівель-

них об’єктів, рівнів сформованої логістично-транс-

портної системи, доступності до ресурсів, що засто-

совуються для будівництва об’єктів, розвиненості 

людського капіталу, екологічної та соціально-полі-

тичної стабільності; 

 забезпечення протидії корупційним ризи-

кам, інфляційної стабільності; 

 системне формування та застосування 

нормативно-правового забезпечення,  

 забезпечення розвиненості інвестиційних 

процесів; 

 формування партнерських відносин із ко-

нтролюючими державними органами у сфері інвес-

тування будівництва; 

 формування та розвиток імпортно-експо-

ртних відносин;  

 забезпечення конкурентних переваг в бу-

дівельній сфері; 

 розвиток виробничо-господарської бази 

будівельних підприємств;  

 розробки та реалізації маркетингової дія-

льності, 

 забезпечення повноти та достовірності 

управлінського обліку й контролінгу,  

 зростання ефективності корпоративного 

управління будівельних підприємств; 

 забезпечення кадровим потенціалом, рі-

вня та ефективності застосування інформаційно-

аналітичного забезпечення у сфері інвестиційної ді-

яльності будівельних підприємств;  

 застосування нормативно-правового за-

безпечення у сфері інвестиційної діяльності, наяв-

ності та рівня використання стратегії розвитку, зро-

стання конкурентоспроможності; 

 застосування сучасних будівельних мате-

ріалів, техніки та технологій будівельними підпри-

ємствами, зростання якості будівельних об’єктів, 

реалізація інвестиційних програм будівельними 

підприємствами; 

 забезпечення платіжної дисципліни, за-

стосування інновацій будівельними підприємст-

вами;  

 зниження зносу основних засобів, забез-

печення їх оновлення; 

 збалансування показників фінансової ав-

тономності, зростання фінансової стійкості та лік-

відності; 

 збільшення рівня ефективності викорис-

тання основних і оборотних активів; 

 зростання фондоозброєності та рівня фо-

рмування та використання вітчизняних й іноземних 

інвестицій; 

 забезпечення можливостей здійснення 

інвестиційної діяльності будівельними підприємст-

вами, застосування сучасних технологій, освоєних 

за рахунок залучення іноземних і вітчизняних інве-

стицій;  

 удосконалення управлінської структури 

будівельних підприємств шляхом забезпечення 

особливого контролю та моніторингу за формуван-

ням й використанням інвестицій; 

 розробка та реалізація стейкхолдерно-

орієнтованої стратегії управління будівельними 

підприємствами. 

Висновки. Результати проведеного дослі-

дження дозволяють визначити перспективні на-

прями та можливості для протидії негативним яви-

щам, впливам внутрішніх і зовнішніх факторів на 

функціонування будівельних підприємств. Запро-

понована стейкхолдерно-орієнтована стратегія уп-

равління будівельними підприємствами відкриває 

нові можливості для проведення досліджень в сфері 

взаємодії стейкхолдерів на регіональному і держав-

ному рівнях, враховуючи запропонований підхід до 

розробки стратегії, застосування методів і моделей. 
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стейкхолдерів. К. : Регіональний аспект. 2008. 60 с. 
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The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of enterprises resource potential. 
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The resource potential of the enterprise is a set of 

resources, that are available to the enterprise, and is de-

termined by their quantity, quality parameters, compo-

sition, ratio and compliance with the goals, set by the 

enterprise at a particular stage of development. The 

composition of resource potential, mechanisms for its 

formation and management differ significantly by in-

dustries and areas of economic activity. Therefore, 

there is an objective need to clarify a number of issues, 

regarding the economic nature, properties, structure of 

resource potential. 

 For today, there are many different definitions 

and interpretations of the categories "potential", "re-

sources" and "resource potential". It is necessary to 

clarify the essence and relationship between these cat-

egories in order to clarify these concepts. 

The concept "potential" is usually associated in the 

general scientific context with the concepts of 

"strength" or "power". Traditionally, this term is used 

to describe the means, stocks and sources, that can be 

used to solve a particular problem or achieve a certain 

goal, as well as for the capabilities of an individual, so-

ciety, state. In the economic context, the potential of the 

enterprise characterizes the set of its capabilities.  

From this point of view, the potential of the enter-

prise is usually understood as a set of factors,that char-

acterize the strength, sources, capabilities, funds, 

stocks, resources and other reserves, that can be used in 

economic activities. From another point of view, the 

potential of the enterprise is determined by the quality 

and quantity of resources that the enterprise has, the 

qualifications of the enterprise staff, innovative, infor-

mational and financial capabilities [2, p. 77-78]. 

Defining the concept of potential has not only im-

portant scientific but also practical significance, be-

cause the idea of its content determines the approach to 

its evaluation, measurement and management. 

For further development of the study, it is im-

portant to determine, what is meant by resources. 

The word "resource" comes from the French "re-

source" - supplement. In the S.M.Goncharov’s eco-

nomic dictionary the resources are defined as natural, 

raw materials, material, labor, financial values, that can 

be used, if necessary, to create products, provide ser-

vices, obtain added value [8, p. 196]. 

The study of the category "potential" is presented 

in table 1. 
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Table 1. 

Research of the category "potential" 

Author Definition 

Ozhegov S.I. 

[7, p. 25] 

Potential is seen as a set of tools needed for something. This definition includes 

two aspects: the availability of resources and target orientation of their use. 

Lyukshynova A.N. [18, p. 

285] 

The potential of the enterprise is a set of its capabilities to produce products or 

provide services. However, in addition to internal variables, it also includes gen-

eral organizational capabilities of management - managerial potential. 

Ryabova T.F. 

[18, p. 286] 

Potential is a set of available factors of production, intelligence, production re-

serves and capabilities that can ensure the production of high quality goods 

needed to meet the comprehensive needs of different categories of the population. 

Khramtsova T.G. 

 [17, p. 23] 

Potential is not only and not just the amount of resources, but also the invested in 

them opportunity to develop the system in a given direction. Opportunities must 

be realized. In economics, the realization of potential finds embodiment in the 

results of activities. 

Own definition 
The potential of the enterprise should be understood as a set of all types of re-

sources that are available and can be mobilized to achieve a certain goal. 

 

Defining the concept of potential has not only im-

portant scientific but also practical significance, be-

cause the idea of its content determines the approach to 

its evaluation, measurement and management. 

For further development of the study, it is im-

portant to determine, what is meant by resources. 

The word "resource" comes from the French "re-

source" - supplement. In the S.M.Goncharov’s eco-

nomic dictionary the resources are defined as natural, 

raw materials, material, labor, financial values, that can 

be used, if necessary, to create products, provide ser-

vices, obtain added value [8, p. 196]. 

From an economic point of view, resources in-

clude a set of individual elements, that directly or indi-

rectly participate in the production or provision of ser-

vices. Therefore, the most important feature of the cat-

egory "resources" is a direct connection with the 

productionprocess, that is resources in the process of 

use take the form of factors of production (table 2). 

Table 2 

Research of the category "resources" 

Author Definition 

L.G. Okorokova 

[9, p. 141] 

The resources of the enterprise are understood as a set of stocks, sources, means 

and objects of labor that are available to the enterprise and which can be mobilized 

and activated, as well as used to achieve its goals. 

V.V. Kovaleva 

[8, p. 141] 

Defines a set of resources as material and technical base (long-term resources due 

to the essence of the technological process), current assets (assets that ensure the 

implementation of the technological process), labor resources and financial re-

sources. 

І.Т. Balabanov 

[10, p. 86] 

The resources owned by the enterprise include technical, technological, labor, spa-

tial (territory, premises, communications), financial resources and opportunities. 

Large economic diction-

ary 

[11, p. 548] 

Resources are the main elements of production potential that the system (enter-

prise) has at its disposal and which are used to achieve specific goals of economic 

development. 

 

The fundamental difference between the terms 

"resources" and "potential" is that resources exist inde-

pendently of the subjects of economic activity, and the 

potential of an individual enterprise or society, as a 

whole, is inseparable from the subjects of activity. That 

is "potential" in addition to tangible and intangible as-

sets, includes the ability of the employee, team, enter-

prise, society as a whole to effectively use ofavailable 

funds or resources. 

It is advisable in the system of evaluation indica-

tors of resource efficiency to use the economic cate-

gory, through which you can take into account the 

amount of accumulated resources, the degree of use of 

opportunities and the size of the created social product. 

"Resource potential" can serve as such a category. 

To determine the resource potential of the enter-

prise as an object of study of economics, it is necessary 

to focus on theoretical approaches to the category of 

"resource potential" in the research of foreign and do-

mestic economists (Table 3). 

In the works of most authors, the resource poten-

tial of the enterprise is represented by all the resources, 

used in social production at one stage or another of the 

development of productive forces. This is the most im-

portant feature of the "resource potential" category. 

However, to consider it only as a set of all resources is 

hardly correct, as it still contains a number of qualita-

tive economic characteristics. 

As an economic category, resource potential ex-

presses the relationship between people about the accu-

mulation and use of available opportunities. The es-

sence of resource potential is the interaction of all its 

constituent elements. 

Resource direction considers the resource poten-

tial as a set of resources of the economic link, the as-
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sessment of resource potential is reduced to determin-

ing the cost of available resources, and the level of use 

of resource potential is determined by the ratio of the 

obtained result to the amount of used resources. 

As an economic category, resource potential ex-

presses the relationship between people about the accu-

mulation and use of available opportunities. The es-

sence of resource potential is the interaction of all its 

constituent elements. 

Table 3 

Theoretical approaches to the definition of "resource potential" 

Author Definition 

Svobodin V.A. 

[8, p. 27] 

Resource potential - a set of resources available to the enterprise (land, labor 

and material). 

Misko K.M. 

[6, p. 13] 

Resource potential - the total value of realized and unrealized opportunities 

for the use of resources in the process of meeting social needs, which is ex-

pressed in the resource form of its representation. 

Klepikov Yu.N. 

[4, p. 5] 

The magnitude of the potential of the enterprise is determined by the amount 

of resources owned by the enterprise and the conditions that allow to achieve 

the most complete and rational use of them. 

Komarov M.A. 

[9, p. 54] 

Resource potential - a system of resources, an interconnected set of material, 

energy, information tools, as well as the workers themselves, who use (or can 

use) them in the production of material goods and services. 

Shamanska O.I. 

[10, p. 166-167] 

Resource potential is an economic basis, the real strength of the enterprise, 

characterized by a system of indicators that reflect not only the available re-

sources, but also their reserves, which can be used under certain conditions. 

Serdak S.E. 

[7, p. 84] 

The resource potential of the enterprise should be understood as a set of tan-

gible, intangible, financial and labor resources, as well as the ability of em-

ployees to use effectively these resources to fulfill the mission and achieve 

current and strategic goals of the enterprise. 

Own definition 

Resource potential is a set of different types of resources that are available to 

the company and can be involved in its activities to maximize customer needs 

and achieve economic effect. 

 

As an economic category, resource potential ex-

presses the relationship between people about the accu-

mulation and use of available opportunities. The es-

sence of resource potential is the interaction of all its 

constituent elements. 

Resource direction considers the resource poten-

tial as a set of resources of the economic link, the as-

sessment of resource potential is reduced to determin-

ing the cost of available resources, and the level of use 

of resource potential is determined by the ratio of the 

obtained result to the amount of used resources. 

In the "effective" direction the resource potential 

is seen as the ability of the economic system to develop, 

process resources to meet social needs, the assessment 

of resource potential is reduced to assessing the maxi-

mum turnover, that the economy is able to produce at 

such a quantity, quality and structure of resources. Dis-

tinctive features of the category "resource potential" are 

considered in Fig.1.
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Fig.1. 

Distinctive features of the category "resource potential"* compiled by the author on the basis of [7, p. 140] 

 

In the economic literature there are two directions 

of research of resource potential as an object: "re-

source" and "effective" [9, p. 142]. 

In the process of their development, the resource 

potential of enterprises may increase or decrease. The 

latter occurs in cases where the company's own re-

sources are reduced due to the outflow of employees, 

reduction of material resources, disposal of fixed as-

sets, their restoration is not compensated, etc. The ca-

pacity reduction is also possible due to a steady decline 

in demand for products. 

The resource potential of the enterprise can be 

characterized by four main criteria, which are presented 

in Fig.2. 
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Fig 2 

The main criteria of the resource potential of the enterprise 

* compiled by the author on the basis of [6, p. 8] 

 

Resource potential is realized in the process of car-

rying out the activities of the enterprise. This activity is 

an active and purposeful influence of the personnel of 

the enterprise on the means and objects of labor, the re-

sult of which is new goods and services. 

Despite the diversity of its species manifestations, 

the resource potential of the enterprise is characterized 

by some characteristics, which are presented in Figure 

3. 

 
Fig. 3. 

Characteristic features of the resource potential of the enterprise 

* compiled by the author on the basis of [9, p. 12] 

 

The generalization of theoretical approaches to the 

content of resource potential allowed to identify gen-

eral classification features of resource potential. 

The effective use of resource potential allows the 

company to obtain economic (profit), social (satisfac-

tion of consumer demand) and environmental effects. 

Depending on the degree of involvement in pro-

duction and economic activities, different elements of 

resource potential play a different role, so when study-

ing its structure should be divided into active and pas-

sive parts. 

Characteristic features of the resource potential of the enterprise 

purpose - means that the resource potential of 

the enterprise in general and each of its 

elements are formed to achieve well-defined 

goals of the enterprise at this stage of 

development 

ability to self-reproduction and development - 

means that the potential and its elements 

change according to the requirements of the 

external and internal environment 

polystructurality - means that the resource 

potential of the enterprise combines different 

structural elements, some of which are also 

characterized by thir own structure (eg, 

production potential) 

interchangeability, alternative elements - 

means the ability to choose efficient options 

for allocating resources between the potential 

elements to ensure a balanced balance and 

optimal structure 

the ability of personnel (managers) to use resources, ability to manage the resources of enterprise  

Criteria of resource potential of the enterprise: 

real opportunities of the enterprise in this or that sphere of activity (also unrealized opportunities) 

form of entrepreneurship and the corresponding organizational structure of the enterprise 

the amount of resources both involved and only prepared for the use in production 
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The active part includes resource, that are in-

volved in economic activity and directly affect its ef-

fectiveness: the existing fixed assets and non-produc-

tive assets; normative stocks of material values in the 

sphere of production and circulation; employed part of 

the economically active population; scientific and tech-

nical information, realized in technologies, means, sub-

jects and products of work. 

The passive part of the resource potential contains 

resources, that are available, but not involved in eco-

nomic turnover, they include: excess stocks and re-

serves of material values in the sphere of production 

and circulation; unoccupied part of labor resources; sci-

entific and technical information implemented in pro-

jects; results of scientific and research developments. 

The resource potential of the enterprise is the re-

sult of a complex combination of its constituent ele-

ments: financial, material, intangible, informational, 

personnel, technical and technological resources 

(Fig. .4). 

 

 
Fig. 4.  

The scheme of resource potential of the enterprise 

* compiled by the author on the basis of [4, p. 18] 

 

The analysis of the scheme of resource potential 

allows to argue, that the financial resources should be 

considered as a set of funds and receipts, that are 

available to the company and can be used to achieve 

specific goals and objectives. This resource is 

important in the activities of any enterprise. Without 

sufficient financial resources, the company can not 

operate stably and have prospects for future 

development. The financial potential of the enterprise 

determines the competitiveness, opportunities for 

business cooperation, assesses how the economic 

interests of the enterprise and its partners in financial 

and production terms are guaranteed. 

Material resources consist of fixed and current 

assets, which are used in the production process and are 

the 

. material base of the enterprise. They include 

fixed assets and the share of working capital. 

Intangible resources are considered as part of the 

property of the enterprise, which characterizes the 

objects of intellectual property and other similar rights 

belonging to the enterpriseIntangible assets include 

patents, computer programs, licenses, certificates for 

the right to operate or use any property, inventions, 

know-how, and so on. 

The important resources, on which the efficiency 

of the enterprise depends, are human resources. They 

consist of permanent employees who have the 

necessary training, knowledge and skills to perform ef-

fectively certain functions. It is the labor potential that 

activates all other components of the resource potential 

of the enterprise. 

All the activities of the enterprise are extremely 

dependent on a variety of information. In particular, the 

management of the enterprise, the effectiveness of any 

management decisions is possible without the 

availability of information resources. The information 

potential of the enterprise should be understood as a set 

of information resources and capabilities for their 

implementation, which provide the conditions for its 

long-term development in the market, based on the 

generation, accumulation and the use of knowledge 

[12, p. 112]. 

Material and technical base, production capacity 

of any enterprise depends on technical resources. They 

are considered as a set of mechanisms and machines, as 

well as systems and means of management, extraction, 

storage, processing of raw materials, energy and 

information created to produce certain products and 

serve the non-productive needs of society. These 

elements form the material and technical base of the 

production system. The means of production in their 

material composition are the production assets of the 

enterprise, which are divided into fixed and working 

capital. The economic essence and material content of 

these funds are the defining characteristics for outlining 

their importance in the implementation of reproductive 

processes and the development of any production. 

The efficiency of production at the enterprise is 

impossible without technological resources, which 

form a set of processes, rules, skills used in the 

manufacture of products, work in any field of 

production. An important component of technological 

processes are the processes, that cover successive 

technological operations (actions), each of which is 

Resource potential of the 

enterprise 

ENTERPRISE 

Information 

resources 

Material 

resources 
Financial 

resources 

Human 

resources Intangible 

resources 

Technical and 

technological 

resources 
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based on certain natural processes and human activities 

and aimed at creating a specific object. A characteristic 

feature of technological resources is the high dynamics 

of methods, technologies, due to the presence of 

competitive ideas, scientific developments etc. 

Some scientists consider the structure of the 

resource potential of the enterprise as a set of object and 

subject components. Object components of resource 

potential are related to the material form of the 

enterprise potential, subjective - with the social form of 

manifestation, ie they are not consumed, but act as a 

prerequisite, as a general economic, general economic 

factor of rational use of object components [6, with. 

17]. 

According to V. Gerasymchuk, the definition of 

managerial (intellectual) potential includes the 

assessment of the following main characteristics: 

perception of new ideas; willingness to criticize; vision 

of perspective; level of intelligence; purposefulness and 

intentions; managerial thinking [3, p. 103]. 

The composition of the resource potential in 

relation to the functional areas of formation and use is 

presented in Fig.5. 

 
* compiled by the author on the basis of [6, p. 9] 

 

Most researchers distinguish the production po-

tential in the resource potential of the enterprise. 

According to O.V. Korenkov, the latter covers the 

following components: technical potential, 

technological potential, financial potential, labor 

potential. It is believed that technical and technological 

potentials are components of lower level potential than 

labor or financial. That is, technical and technological 

potentials are fully part of the production potential and 

only through it are "superimposed" on the other types 

of potentials. At the same time, labor potential is a 

separate type of potential, although it has a significant 

impact on production potential [5, p. 188]. 

Thus, the resource potential is the basis of the 

economic potential of the business entity and reflects 

the potential opportunities of the enterprise. At the 

same time, economic potential implies the realization 

of potential opportunities, expressed in the 

achievement of economic effect. 
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Abstract 

The article provides a brief overview of the characteristics of the Capno Trainer and the advantages of its use 

in complex orthodontic diagnostics. 

The aim of our study is to study in more detail the impairment of the respiratory function, create a compre-

hensive plan for orthodontic treatment, and ensure the stability of the result. 

Аннотация 

В статье представлены краткий обзор характеристик аппарата Capno Trainer и преимущества его при-

менения в комплексной ортодонтической диагностике. 

Целью нашего исследования является более детальное изучение нарушения функции дыхания, созда-

ние комплексного плана ортодонтического лечения, обеспечение стабильности результата. 

 

Keywords: malocclusions, myofunctional balance, nasal breathing, mouth breathing, diagnostics in ortho-

dontics. 

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, миодинамическое равновесие, носовой тип дыхания, ро-

товой тип дыхания, диагностика в ортодонтии. 

 

Зубочелюстные аномалии и деформации не-

редко являются причинами развития функциональ-

ных, морфологических и эстетических нарушений 

челюстно-лицевой области, а при наличии функци-

ональных нарушений, имеющиеся отклонения 

только усиливаются и усугубляются. Этиологиче-

ские факторы, способствующие развитию зубоче-

люстных аномалий многочисленные и разнообраз-

ные. Это затрудняет определение первопричины 

формирования патологии и возможности просле-

дить причинно-следственные связи [2,6,10]. 

К основным факторам риска формирования па-

тологии прикуса относятся: аномалии прикрепле-

ния уздечек губ и языка, инфантильный тип глота-

ния, лень жевания, преждевременная потеря молоч-

ных зубов, вредные привычки (сосание пальцев, 

закусывания губ, прокладывание языка между зу-

бами и другие), смешанный и ротовой типы дыха-

ния [6,7,9]. 

Мысли отечественных и зарубежных авторов о 

формировании привычки ротового типа дыхания 

разделились. Одни утверждают, что зубочелюст-

ные аномалии, которые сопровождаются сужением 

верхней челюсти провоцируют закрепления рото-

вого типа дыхания. Другие склоняются к версии, 

что именно изменение типа дыхания приводит к 

нарушению миодинамического равновесия и ба-

ланса в процессе роста и развития лицевого ске-

лета[1,6,11]. 

Для построения корректного плана лечения, 

очень важно алгоритм проведения диагностиче-

ских мероприятий. Сбор детального анамнеза поз-

воляет нам получить информацию о протекании бе-

ременности и родов, сроки прорезывания зубов, 

возможны травмы, вредные привычки, нарушение 

сна у ребенка или другие особенности пациента. 

Оценка степени развития зубных дуг и стадию фор-

мирования прикуса проводится с помощью кли-

нико-диагностических моделей. Ортопантомо-

грамма демонстрирует нам наличие зубных зачат-

ков, направление их прорезывания, 

симметричность развития костных структур, также 

можно проследить воспалительные процессы зу-

боальвеолярного участка [3]. 

Проведение фотопротокола занимает особое 

место в современной ортодонтической практике, 

ведь план лечения должен быть направлен форми-

рования оптимальной окклюзии и улучшение 

морфо-эстетических характеристик лица. На 

внешне ротовых фотографиях мы можем оценить 

симметричность и пропорциональность лица, ха-

рактер смыкания губ (параллельность линии гори-

зонта или изогнутую арку смыкания губ), наличие 

«наперстка» подбородочной мышцы, заметные 

нарушения осанки; внутренне ротовые фотографии 

дают нам информацию о характере смыкания зу-

бов, состояния твердых тканей зубов и слизистой 

оболочки полости рта. Оценка основных функций 

организма дыхания, глотания, речи, жевания тре-



Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 29 

бует детальной проработки [4,5,8]. Выполнение фо-

нетических проб и упражнений на глотания можно 

зафиксировать с помощью видео и подкрепить к 

виртуальной папке пациента. Исследование функ-

ции жевания освещены в достаточном объеме в 

научных источниках. 

Обследование пациентов с нарушением носо-

вого типа дыхания требует дополнительного изуче-

ния. Дыхательные пробы Генче и Штанге не явля-

ются объективными; применения ваты или зер-

кальца, что поочередно прикладываются к ноздрям 

пациента являются неточными методами диагно-

стики; тесное сотрудничество ортодонта с отола-

рингологом позволяет выявить и предупредить раз-

витие ЛОР патологии, но не устраняет привычку 

ротового типа дыхания. 

В нашей практике с целью контроля и визуали-

зации концентрации углекислого газа в выдыхае-

мом воздухе, ритмичности и частоты дыхания мы 

применяем аппарат Capno Trainer. Это анализатор 

СО2, который применяется для выявления наруше-

ний функции дыхания и контроля эффективности 

ортодонтического лечения. Преимуществом дан-

ного метода является простота, скорость, точность, 

неинвазивность, безболезненность и визуализация 

полученных результатов. Капнометрия проводится 

в комплексе стартовой диагностики и в конце этапа 

лечения [11]. 

 
Рисунок 1, Capno trainer 

 
Рисунок 2, пациент К, 2012 г.р., проведение капнометрии 

 

У каждого из пациентов проводится оценка че-

тырех показателей: базового дыхания, дыхание с 

ровной спиной, медитативное дыхание (с закры-

тыми глазами) и после пяти минут физических 

нагрузок.

  
Рисунок 3, график капнометрии Базовое дыхание Рисунок 4, график капнометрии Дыхание с ров-

ной спиной 
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Рисунок 5, график капнометрии Медитативное 

дыхание 

Рисунок 6, график капнометрии, Дыхание после 5 

мин физических нагрузок 

 

После каждого из этапов результат теста авто-

матически высчитывается и визуализируется на 

экране. Весь тест занимает несколько минут и мо-

жет быть применен у детей с раннего возраста. 

Особое внимание уделяется уровню СО2 (нор-

мой является 40 мм рт. ст.), поскольку углекислый 

газ выполняет ряд важных функций: поддерживает 

pH крови, предупреждает спазм гладкой мускула-

туры, способствует высвобождению кислорода из 

оксигемоглобина, стимулирует дыхательный центр 

в головном мозге. 

В случае выявления отклонений от показате-

лей частоты и ритмичности дыхания, снижение 

уровня СО2, шумного дыхания, нарушения осанки 

как следствие вредной привычки смешанного или 

ротового типов дыхания лечение предусматривает 

комплекс ортодонтических мероприятий, обяза-

тельным этапом которых является дыхательная 

гимнастика и комплекс миофункциональных 

упражнений. 

Выводы:  

Применение Capno Trainer позволяет более 

точно оценить степень нарушения функции дыха-

ния, спланировать комплекс ортодонтических ме-

роприятий, проследить эффективность выбранного 

метода лечения, что в свою очередь даст возмож-

ность уменьшить срок лечения и обеспечить ста-

бильность результата. 
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Abstract 

Study results of urease activity, lysozyme and the degree of dysbiosis in the oral liquid of patients with type 

2 diabetes mellitus during dental implantation accompanied by developed therapeutic and prophylactic measures 

indicate high efficiency of proposed therapeutic and prophylactic complex for normalizing microbiocenosis in the 

oral cavity in patients with type 2 diabetes mellitus in the process of orthopedic treatment. At the same time, after 

1 year of observation in the main group of patients receiving the treatment and prophylactic complex, activity of 

urease in the oral liquid was 2 times less than in comparison group receiving only basic therapy, degree of dysbiosis 

was 4.3 times, and activity of lysozyme was 2.1 times higher than this indicator in comparison group. 

Аннотация 

Результаты исследования активности уреазы, лизоцима и степени дисбиоза в ротовой жидкости па-

циентов с сахарным диабетом 2 типа при дентальной имплантации в сопровождении разработанных ле-

чебно-профилактических мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности предлагаемого ле-

чебно-профилактического комплекса по нормализации микробиоценоза в полости рта у пациентов с са-

харным диабетом 2 типа в процессе ортопедического лечения. При этом через 1 год наблюдения в 

основной группе пациентов, получавших лечебно-профилактический комплекс, в ротовой жидкости ак-

тивность уреазы была в 2 раза меньше чем в группе сравнения, получавшей только базовую терапию, сте-

пень дисбиоза – в 4,3 раза, а активность лизоцима в 2,1 раза превышала этот показатель в группе сравнения. 

 

Keywords: dental implantation, diabetes mellitus, oral liquid, biochemical parameters. 

Ключевые слова: дентальная имплантация, сахарный диабет, ротовая жидкость, биохимические по-

казатели. 

 

Проведение дентальной имплантации у паци-

ентов с сахарным диабетом (СД) усложняется нали-

чием различных нарушений метаболических про-

цессов в организме [1, 2]. 

Использование зубных имплантатов у пациен-

тов с сахарным диабетом, остается спорным, по-

скольку имеются данные как о негативных, так и 

положительных результатах такого лечения [3].  

При ортопедическом лечении пациентов с ис-

пользованием имплантатов на фоне СД необхо-

димо использовать лечебно-профилактическую те-

рапию, регулирующую углеводный обмен, усили-

вающую иммунитет, антиоксидантного и 

остеотропного характера действия, поскольку при 

СД нарушаются многие процессы в организме и, 

естественно, нарушается процесс нормального ре-

моделирования костной ткани и стабильность им-

плантата [2, 4, 5].  

Цель данной работы. Изучение влияния ле-

чебно-профилактических мероприятий при ортопе-

дическом лечении пациентов с СД 2 типа с исполь-

зованием имплантатов на биохимические показа-

тели микробиоценоза ротовой жидкости. 

Материалы и методы. В исследовании участ-

вовало 53 пациента 30-55 лет с диагнозом СД 2 

типа, направленных на дентальную имплантацию. 

Лечебно-профилактический комплекс (ЛПК) 

сопровождения ортопедического лечения с исполь-

зованием имплантатов включал комплекс биологи-

чески активных веществ «ПОИС» (1 месяц 2 раза в 

https://teacode.com/online/udc/61/616.316-008.8.html
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году), регулирующий углеводный обмен в орга-

низме при СД 2 типа, фитоконцентрат «Иммуни-

кум» (3 недели 3 раза в году), усиливающий имму-

нитет и резистентность в полости рта, антиокси-

дантно-остеотропный препарат «Селен + цинк 

актив» (3 недели 2 раза в году) и нормализующий 

костный метаболизм витаминный комплекс «Алфа-

вит» (20 дней 2 раза в году). Кроме того, местно в 

виде аппликаций использовали экстракт гинкго-би-

лобы и виноградных косточек (15 дней 4 раза в 

году), регулирующий микробиоценоз, улучшаю-

щий кровоснабжение и уменьшающий воспаление 

в полости рта. Первое использование ЛПК прово-

дилось перед операцией имплантации. Все препа-

раты применялись по инструкции. 

В работе в ротовой жидкости пациентов оце-

нивались на разных этапах лечения активность уре-

азы, лизоцима и степени дисбиоза [6, 7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Активность уреазы в ротовой жидкости может кос-

венно отражать степень обсемененности полости 

рта условно-патогенной микробиотой, поскольку 

этот фермент секретируется Klebsiella oxytoca, 

Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia 

stuartii, Providencia rettgeri, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris и др. условно-патогенными бакте-

риями. В таблице 1 приведены результаты исследо-

вания активности уреазы в ротовой жидкости паци-

ентов с СД 2 типа в процессе ортопедического ле-

чения. На исходном этапе уровень этого маркера 

микробной контаминации превышал нормальные 

значения в 2,8 раза. Эта информация обуславливает 

необходимость проведения эффективных антимик-

робных мероприятий. 

Таблица 1 

Изменения активности уреазы в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2 типа на раз-

ных этапах ортопедического лечения, мк-кат/л  

Группы 

Сроки наблюдения 

исходный 
через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 меся-

цев установки 

имплантов 

через 1 год 

установки им-

плантов 

Норма – 0,065±0,009 

Сравнения 

n = 24 

0,193±0,018 

p < 0,001 

0,096±0,011 

p < 0,05 

p1 < 0,005 

0,204±0,019 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

0,185±0,021 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

0,169±0,022 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

Основная 

n = 29 

0,178±0,019 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

0,074±0,09 

p > 0,05 

p1 < 0,005 

p2 > 0,05 

0,092±0,011 

p < 0,05 

p1 < 0,005 

p2 < 0,005 

0,073±0,009 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

0,084±0,010 

p > 0,05 

p1 < 0,005 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 

 

Анализ ротовой жидкости наблюдаемых паци-

ентов через 1 месяц профилактических мероприя-

тий (перед фиксацией имплантатов) показал досто-

верное снижение активности уреазы в обеих груп-

пах, но в разной степени. Так в ротовой жидкости 

группы сравнения этот показатель уменьшился в 

2,0 раза, а в основной группе – в 2,5 раза по сравне-

нию с исходным уровнем. Полученные данные го-

ворят о способности комплекса лечебно-профилак-

тических препаратов в значительной степени сни-

жать бактериальную контаминацию полости рта 

пациентов с СД 2 типа (табл. 1).  

Исследование ротовой жидкости наблюдае-

мых пациентов через 3 месяца после установки им-

плантатов установило повышение активности уре-

азы в группе сравнения до исходного уровня. При-

чем высокая активность уреазы в ротовой жидкости 

пациентов группы сравнения с СД 2 типа после 

установки имплантатов сохранилась через 6 и 12 

месяцев (табл. 1). 

В ротовой жидкости основной группы, которая 

получала комплекс препаратов, активность уреазы 

через 3 месяца после фиксации имплантатов была 

достоверно низкой по отношению к исходному 

уровню. Отдаленное исследование через 6 и 12 ме-

сяцев показало низкий уровень активности уреазы 

в ротовой жидкости основной группы, которая до-

стигла значений, соответствующих норме. Полу-

ченные результаты говорят об антимикробной эф-

фективности предлагаемого лечебно-профилакти-

ческого комплекса у пациентов с СД 2 типа, 

нуждающихся в имплантации.  

Устойчивое снижение активности уреазы в ро-

товой жидкости пациентов с СД 2 типа после им-

плантации под влиянием комплекса препаратов, 

возможно, связано со стимуляцией неспецифиче-

ской антимикробной защиты ротовой полости, о 

чём свидетельствуют результаты исследования ак-

тивности лизоцима. Этому ферменту отводят важ-

нейшую роль в системе неспецифической антимик-

робной защиты полости рта, поскольку лизоцим 

разрушает бактерии и вирусы, одновременно акти-

вирует иммуноглобулины и фагоцитирующие лей-

коциты. Поэтому снижение активности лизоцима в 

полости рта приводит к активному росту и размно-

жению условно-патогенной и патогенной микро-

биоты. 
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Результаты анализа активности лизоцима в ро-

товой жидкости наблюдаемых пациентов с СД 2 

типа представлены в таблице 2.  

В исходном состоянии наблюдалась низкая ак-

тивность этого антимикробного фактора в ротовой 

жидкости пациентов обеих групп. В среднем актив-

ность лизоцима была снижена более чем в 2 раза по 

сравнению с нормой. Этими результатами можно 

объяснить высокую исходную активность уреазы в 

ротовой жидкости пациентов с СД 2 типа (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменения активности лизоцима в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2 типа на 

разных этапах ортопедического лечения, ед/л  

Группы 

Сроки наблюдения 

исходный 
через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 месяцев 

установки им-

плантов 

через 1 год 

установки им-

плантов 

Норма – 142 ± 17 

Сравнения 

n = 24 

59 ± 8 

p < 0,005 

83 ± 7 

p < 0,01 

p1 < 0,05 

62 ± 5 

p < 0,01 

p1 > 0,05 

73 ± 9 

p < 0,01 

p1 > 0,05 

58 ± 7 

p < 0,005 

p1 > 0,05 

Основная 

n = 29 

64 ± 7 

p < 0,005 

p2 > 0,05 

105 ± 14 

p > 0,05 

p1 < 0,05 

p2 > 0,05 

102 ± 9 

p = 0,05 

p1 < 0,05 

p2 < 0,01 

118 ± 13 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,005 

127 ± 14 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 

 
Активность лизоцима несколько повысилась в 

ротовой жидкости пациентов группы сравнения 
только через месяц после проведения базовой тера-
пии. На протяжении всех последующих сроков ис-
следования уровень активности этого антимикроб-
ного фактора сохранялся низким и соответствовал 
исходным значениям. 

При этом в ротовой жидкости пациентов с СД 
2 типа, которые дополнительно получали ЛПК, ис-
следуемый показатель через месяц увеличился в 1,6 
раза. Через 3 месяца после установки имплантатов 
активность лизоцима в ротовой жидкости этой 
группы была достоверно выше исходного уровня и 
значений в группе сравнения (табл. 2). 

На следующем этапе исследования через 6 ме-
сяцев после фиксации имплантатов наблюдалась 
высокая активность лизоцима в ротовой жидкости 
пациентов основной группы, получавшей регу-
лярно лечебно-профилактический комплекс препа-
ратов. При этом самые высокие значения активно-

сти лизоцима зарегистрированы в этой группе че-
рез 12 месяцев после установки имплантатов (табл. 
2). Представленные данные демонстрируют спо-
собность препаратов комплекса эффективно стиму-
лировать неспецифическую антимикробную за-
щиту полости рта на фоне СД 2 типа и фиксации 
имплантатов. 

Наиболее наглядно состояние системы «анти-
микробная защита – бактериальная контаминация» 
в полости рта отражает расчетный индекс степень 
дисбиоза. Соответствующие данные приведены в 
таблице 3. 

Как видно из представленных результатов, сте-
пень дисбиоза у пациентов с СД 2 типа на началь-
ном этапе исследования была в 6-7 раз выше 
нормы. Через месяц проведения лечебно-профи-
лактических мероприятий и перед установкой им-
плантатов степень дисбиоза в полости рта пациен-
тов обеих групп достоверно уменьшилась: в 2,8 
раза в группе сравнения и более значительно в ос-
новной – в 3,9 раза (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменения степени дисбиоза в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2 типа на раз-

ных этапах ортопедического лечения  

Группы 

Сроки наблюдения 

исходный 
через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 месяцев 

установки им-

плантов 

через 1 год 

установки им-

плантов 

Норма – 1,0±0,001 

Сравнения 

n = 24 

7,16 ± 0,84 

p < 0,001 

2,55 ± 0,31 

p < 0,01 

p1 < 0,005 

7,14 ± 0,69 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

5,58 ± 0,67 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

6,34 ± 0,80 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

Основная 

n = 29 

6,09 ± 0,75 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

1,54 ± 0,18 

p < 0,005 

p1 < 0,001 

p2 < 0,01 

1,97 ± 0,23 

p < 0,005 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

1,35 ± 0,09 

p < 0,005 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

1,45 ± 0,18 

p < 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 
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Через 3 месяца после фиксации имплантатов в 

полости рта пациентов группы сравнения степень 

дисбиоза вновь увеличилась до исходного уровня, 

на котором сохранялась через 6 и 12 месяцев (табл. 

3).  

При этом в основной группе, которой регу-

лярно назначали комплекс лечебно-профилактиче-

ских препаратов, степень дисбиоза через 3, 6 и 12 

месяцев была существенно ниже исходного уровня 

(в среднем, в 4 раза). Это подтверждает высокую 

эффективность комплекса по нормализации микро-

биоценоза у пациентов с СД 2 типа и после имплан-

тации (табл. 3). 

Выводы. Полученные результаты исследова-

ния активности уреазы, лизоцима и степени дисби-

оза в ротовой жидкости пациентов с СД 2 типа при 

дентальной имплантации в сопровождении ле-

чебно-профилактических мероприятий свидетель-

ствуют о высокой эффективности предлагаемого 

ЛПК и нормализации у них микробиоценоза в по-

лости рта в процессе ортопедического лечения. 
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Abstract 

The study involved 123 patients with recurrent depressive disorders. The majority of patients showed a pre-

dominance of apatico-adynamic, astheno-energetic, anxious and senesto-hypochondriаcal symptom complexes. 

The apathic-adynamic symptom complex was associated with a decrease in interest, difficulty in making decisions, 

rigidity of thinking, decreased concentration and switching of attention, low selectivity of attention to neutral 

stimuli, moderate impairment of executive functions and verbal productivity, decreased work efficiency and ability 

to work, and moderate impairments in the sphere of personal and social interaction. The astheno-anergetic symp-

tom complex correlated with a decrease in work efficiency and a low level of performance, a decrease in concen-

tration and attention switching, moderate impairment of executive functions, verbal productivity and delayed re-

production, decreased interest, difficulty in making decisions, rigidity of thinking and mild disturbances in the 

sphere of socially useful activities and self-service. An anxious symptom complex was associated with high selec-

tivity of attention to negative stimuli and low selectivity of attention to positive stimuli, catastrophization, blaming 

others, difficulties in abstraction and decision-making, average stability of attention, and a decrease in work effi-

ciency. The senesto-hypochondriacal symptom complex was associated with rigidity of thinking, high selectivity 

of attention to negative stimuli and low selectivity of attention to positive stimuli, catastrophization and rumina-

tion, pronounced impairments of executive functions and a low level of attention switching. 

Анотація 

В дослідженні прийняло участь 123 пацієнтів з рекурентними депресивними розладами. У більшості 

пацієнтів було зафіксоване переважання апатико-адинамічного, астено-анергетичного, тривожного та се-

несто-іпохондричного симптомокомплексів. Апатико-адинамічний симптомокомплекс був асоційований 

зі зниженням інтересу, труднощами в прийнятті рішень, ригідністю мислення, зниженням концентрації та 
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переключення уваги, низькою вибірковістю уваги на нейтральні стимули, помірними порушеннями вико-

навчих функцій і вербальної продуктивності, зниженням ефективності роботи й працездатності та помір-

ними порушеннями у сфері особистісної та соціальної взаємодії. Астено-анергетичний симптомокомплекс 

корелював зі зниженням ефективності роботи та низьким рівнем працездатності, зниженням концентрації 

та переключення уваги, помірними порушеннями виконавчих функцій, вербальної продуктивності і від-

строченого відтворення, зниженням інтересу, труднощами в прийнятті рішень, ригідністю мислення та 

слабкими порушеннями у сфері соціально корисної діяльності і самообслуговування. Тривожний симпто-

мокомплекс був пов'язаний з високою вибірковістю уваги на негативні стимули та низькою вибірковістю 

уваги на позитивні стимули, катастрофізацією, звинуваченнями інших, труднощами в абстрагуванні і 

прийнятті рішень, середньою стійкістю уваги та зниженням ефективності роботи. Сенесто-іпохондричний 

симптомокомплекс був асоційований з ригідністю мислення, високою вибірковістю уваги на негативні 

стимули та низькою вибірковістю уваги на позитивні стимули, катастрофізацією і румінаціями, вираже-

ними порушеннями виконавчих функцій та низьким рівнем переключення уваги.  

 

Keywords: cognitive impairment, depressive disorders, clinical and psychopathological features, symptom 

complex, recurrent depressive disorder 

Ключові слова: когнітивні порушення, депресивні розлади, клініко-психопатологічні особливості, 

симптомокомплекс, рекурентний депресивний розлад 

 

Актуальність дослідження. Депресія - одна з 

провідних проблем сучасної медицини і по поши-

реності займає друге місце [1]. За даними ВООЗ, на 

депресію страждають понад 264 мільйонів людей 

різного віку [2]. Тільки у період 2008–2012 рр. по-

ширеність депресивних розладів зросла з 65,37 до 

73,6 особи на 100 тис. населення, а захворюваність 

– з 8,74 до 9,06 на 100 тис. населення [1-3]. Депре-

сивні розлади (ДР) розцінюється як провідна при-

чина непрацездатності [2,4]. 

Депресія є клінічно неоднорідним станом із 

значно недооціненою різноманітністю симптомів, 

що охоплюють емоційні, фізичні та когнітивні 

сфери [1,5,6]. Своєчасна діагностика ДР у багатьох 

випадках стає вирішальною умовою успішної ме-

дичної допомоги [3,5,7]. Порушення когнітивних 

функцій - важлива складова клінічної картини де-

пресії - надають несприятливий вплив на якість 

життя пацієнтів і їх повсякденну активність, в тому 

числі трудову діяльність [8]. В сучасній літературі 

відсутні дослідження, спрямовані на виявлення 

особливостей прямих кореляцій між виразністю ко-

гнітивних і емоційних порушень [1,5,7,9]. У зв'язку 

з цим у пацієнтів з депресією необхідно ретельно 

досліджувати когнітивну сферу і враховувати її 

стан при виборі терапевтичної тактики [3,6,10]. Од-

нак в даний час відсутні систематизовані уявлення 

про взаємозв’язок когнітивних порушень (КП) при 

ДР, що робить актуальним дослідження в цьому на-

прямку та визначає мету нашого дослідження. 

Мета дослідження – визначити взаємозв’язок 

між клініко-психопатологічними особливостями 

провідних симптомокомплексів та особливостями 

когнітивних дисфункцій у пацієнтів з рекурент-

ними депресивними розладами (РДР). 

Методи та об’єкт дослідження. В дослі-

дженні прийняло участь 123 пацієнтів з РДР: 57 чо-

ловіків (46,34 ± 2,78) % і 66 жінок (53,66 ± 2,99) %. 

У дослідженні був використаний комплексний 

підхід, що полягав у використанні клініко-психопа-

тологічного, психометричного (шкала особистіс-

ного та соціального функціонування), психодіагно-

стичного (Монреальська шкала оцінки когнітивних 

функцій; модифікована Адденбрукська когнітивна 

шкала; «Заучування десяти слів» (А.Р. Лурія); коре-

ктурна проба; таблиці Шульте; тест Мюнстерберга; 

тест зв'язку символів; тест вербальної швидкості; 

опитувальник когнітивної регуляції емоцій) та ста-

тистичного методів дослідження. Статистична об-

робка даних застосовувалась для визначення серед-

ніх величин кількісних параметрів, їхніх стандарт-

них помилок (у форматі % ± m %), достовірності 

взаємозв’язків (кореляційний аналіз). Статистична 

обробка результатів проводилась за допомогою 

Excel-2010 та STATISTICA 6.1. 

Вивчення клініко-психопатологічних особли-

востей ДР включало в себе аналіз провідних симп-

томокомплексів та клінічних проявів депресії у па-

цієнтів з РДР. Вивчення особливостей КП при ДР 

включало в себе аналіз виразності КП і особливос-

тей пізнавальних процесів (розумової, мнестичної, 

процесу уваги, сприйняття), виконавчих функцій та 

специфіки соціального функціонування у пацієнтів 

з РДР. За результатами досліджень був проведений 

кореляційний аналіз, який дозволив визначити по-

єднання клініко-психопатологічної симптоматики з 

особливостями когнітивного функціонування паці-

єнтів з РДР. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Ретельний аналіз клініко-психопатологічних особ-

ливостей ДР дозволив визначити, що у більшості 

пацієнтів з РДР було зафіксоване переважання апа-

тико-адинамічного (27,64 ± 1,93) %, астено-анерге-

тичного (26,83 ± 1,88) %, тривожного (13,01 ± 0,99) 

% та сенесто-іпохондричного (11,38 ± 0,88) % сим-

птомокомплексів. Поширеність тужливого (5,69 ± 

0,45) %, дисфоричного (7,32 ± 0,58) % та обсесивно-

депресивного (8,13 ± 0,64) % симптомокомплексів 

виявлялась значно менше. 

В клінічній картині пацієнтів з РДР спостеріга-

лось переважання наступних клінічних ознак де-

пресії: депресивний настрій (3,94 балів), суб’єкти-

вні та об’єктивні ознаки пригніченості (5,86 та 5,67 

балів відповідно), почуття провини (3,18 балів), со-

матична тривога (3,06 балів), сомато-вегетативні 

симптоми (порушення сну (63,41%) та апетиту 

(66,67 %), зниження ваги (55,28 %), головні болі 

(54,47 %), запори (544,47 %), вегетативні, серцево-
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судинні та гастроінтестинальні симптоми (3,62, 

3,11 та 2,79 балів)), сенсорні прояви (гіпестезія 

(51,22 %) та анестезія (34,15 %)), психо-моторні 

прояви (загальмованість (55,28 %) та гипомімія 

(70,73 %)) та емоційні прояви (гипотимія (83,74 %), 

незадоволеність (73,98 %), відчуття зневіри (69,11 

%), тривога (63,41 %), апатія (54,47 %), ангедонія 

(63,41 %)). 

Аналіз КП пацієнтів з РДР дозволив встано-

вити, що у сфері мислення були зафіксовані зни-

ження інтересу (99,19 %), труднощі в прийнятті рі-

шень та абстрагуванні (90,24 % та 38,21 % відпо-

відно), ригідність мислення (79,67 %); у мнестичній 

сфері визначалось зниження рівню короткостроко-

вої пам’яті (4,32 балів) та переважання помірних 

порушень відстроченого відтворення (50,41 %); у 

сфері виконавчих функцій виявлені наявність помі-

рних та виражених порушень зорово-моторної ко-

ординації (39,84 % та 19,51 % відповідно) та пору-

шення зорово-просторових функцій (13,72 балів), 

помірних та виражених порушень виконавчих фун-

кцій (54,47 % та 13,01 % відповідно), помірних, ви-

ражених та слабких порушень виконавчої функції 

лексичної системи (39,84 %, 32,52 % та 23,58 % від-

повідно); помірних порушень вербальної продукти-

вності (58,54 %); у сфері уваги спостерігалась наяв-

ність зниження концентрації уваги (80,49 %), пере-

важання зниженого та низького рівнів 

переключення уваги (43,09 % та 26,83 % відпо-

відно), зниженої ефективності роботи (43,90 %), се-

реднього та підвищеного рівнів стійкості уваги 

(42,28 % та 27,64 % відповідно), зниженого та низь-

кого рівнів працездатності (37,40 % та 32,52 % від-

повідно); у сфері сприйняття було зафіксовано пе-

реважання середньої, підвищеної та низької вибір-

ковості уваги на нейтральні стимули (30,89 %, 21,95 

% та 21,95 % відповідно), високої вибірковості 

уваги на негативні стимули (33,33 %) та зниженої й 

низької вибірковості уваги на позитивні стимули 

(54,47 % та 20,33 % відповідно); у сфері соціального 

функціонування відзначалась вираженість наступ-

них когнітивних стратегій регулювання емоцій: 

«самозвинувачення» (69,11 %), «катастрофізація» 

(53,66 %), «звинувачення інших» (45,53 %), «румі-

нації» (43,90 %) та «розгляд у перспективі» (34,15 

%); наявність відсутності порушень та слабких по-

рушень в сфері суспільно корисної діяльності 

(21,95 % та 39,02 %, відповідно), переважання по-

мірних та слабких порушень особистісної та соціа-

льної взаємодії (38,21 % та 24,39 % відповідно), на-

явність слабких порушень в самообслуговуванні 

(35,77 %) та відсутність порушень та наявність сла-

бких порушень у сфері агресивних патернів поведі-

нки (39,84 % та 27,64 % відповідно). 

За допомогою кореляційного аналізу був та-

кож встановлений взаємозв’язок між когнітивними 

дисфункціями пацієнтів з РДР та синдромальними 

варіантами перебігу депресії, що відображено у 

таблиці 1. 

Так, було встановлено, що при РДР апатико-

адинамічний симптомокомплекс був асоційований 

з зниженням інтересу (r = 0,776), труднощами в 

прийнятті рішень (r = 0,798), ригідністю мислення 

(r = 0,799), зниженням концентрації уваги (r = 

0,794), низьким рівнем переключення уваги і (r = 

0,783), низькою вибірковістю уваги на нейтральні 

стимули (r = 0,712), помірними порушеннями вико-

навчих функцій (r = 0,657), помірними порушен-

нями вербальної продуктивності (r = 0,657), зни-

женням ефективності роботи та працездатності (r = 

0,677 та r = 0,512 відповідно), самозвинуваченням 

(r = 0,608), звинуваченням інших (r = 0,487), румі-

націями (r = 0,618), а також зі слабкими порушен-

нями у сферах соціально корисної діяльності і са-

мообслуговування (r = 0,645 та r = 0,811 відповідно) 

та помірними порушеннями у сфері особистісної та 

соціальної взаємодії (r = 0,798). 
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Таблиця 1 

Взаємозв’язок між когнітивними дисфункціями пацієнтів з РДР та синдромальними варіантами перебігу 

депресії (r) 

Найменування показників 

Симптомокомплекси  

Апатико-

адинаміч-

ний 

Астено-ане-

ргетичний 

Тривож-

ний 

Сенесто-іпо-

хондричний 

Мислення 

зниження інтересу 0,776 0,738   

труднощі в прийнятті рішень 0,798 0,687 0,675  

труднощі в абстрагуванні   0,766 0,586 

ригідність мислення 0,799 0,683  0,771 

Пам'ять 
помірні порушення відстроче-

ного відтворення 
 0,764 0,387  

Виконавчі 

функції 

помірні порушення зорово-мо-

торної координації 
  0,678  

помірні порушення виконавчих 

функцій 
0,657 0,781   

виражені порушення виконав-

чих функцій 
   0,675 

помірні порушення вербальної 

продуктивності 
0,657 0,786   

Увага 

зниження концентрації уваги 0,794 0,866   

знижений рівень переключення 

уваги 
 0,681   

низький рівень переключення 

уваги 
0,783   0,879 

знижена ефективність роботи 0,677 0,955 0,687 0,698 

середній рівень стійкості уваги   0,786  

знижений рівень працездатності 0,512   0,456 

низький рівень працездатності  0,766   

Сприй-

няття 

низька вибірковість уваги на 

нейтральні стимули 
0,712    

висока вибірковість уваги на 

негативні стимули 
  0,873 0,856 

низька вибірковість уваги на 

позитивні стимули 
  0,759 0,845 

Соціальне 

функці-

ону-вання 

самозвинувачення 0,608 0,678   

катастрофізація   0,811 0,798 

звинувачення інших 0,487  0,744  

румінації 0,618   0,789 

слабкі порушення у сфері соціа-

льно корисної діяльності 
0,645 0,879   

помірні порушення у сфері осо-

бистісної та соціальної взаємо-

дії 

0,798  0,598 0,432 

слабкі порушення у сфері само-

обслуговування 
0,811 0,713   

 

Астено-анергетичний симптомокомплекс ко-

релював зі зниженням ефективності роботи та ни-

зьким рівнем працездатності (r = 0,955 та r = 0,766 

відповідно), зниженням концентрації та переклю-

чення уваги і (r = 0,866 та r = 0,681 відповідно), по-

мірними порушеннями відстроченого відтворення 

(r = 0,764), помірними порушеннями виконавчих 

функцій (r = 0,781), помірними порушеннями вер-

бальної продуктивності (r = 0,786), зниженням інте-

ресу (r = 0,738), труднощами в прийнятті рішень (r 

= 0,687), ригідністю мислення (r = 0,683), самозви-

нуваченням (r = 0,678) та слабкими порушеннями у 

сфері соціально корисної діяльності і самообслуго-

вування (r = 0,879 та r = 0,713 відповідно).  

Тривожний симптомокомплекс при РДР був 

пов'язаний з високою вибірковістю уваги на нега-

тивні стимули та низькою вибірковістю уваги на 

позитивні стимули (r = 0,873 та r = 0,759 відпо-

відно), катастрофізацією (r = 0,811), звинувачен-

нями інших (r = 0,744), труднощами в абстрагуванні 

і прийнятті рішень (r = 0,766 та r = 0,675 відпо-

відно), середньою стійкістю уваги (r = 0,786), зни-

женням ефективності роботи (r = 0,687), помірними 

порушеннями відстроченого відтворення і зорово-

просторової координації (r = 0,389 та r = 0,678 від-

повідно) та помірними порушеннями у сфері особи-

стісної та соціальної взаємодії (r = 0,598).  



38  Norwegian Journal of development of the International Science No 46/2020 

Сенесто-іпохондричний симптомокомплекс 

був асоційований з труднощами в абстрагуванні (r 

= 0,586), ригідністю мислення (r = 0,771), вираже-

ними порушеннями виконавчих функцій (r = 0,675), 

низьким рівнем переключення уваги і (r = 0,879), 

зниженням ефективності роботи та працездатності 

(r = 0,698 та r = 0,456 відповідно), високою вибірко-

вістю уваги на негативні стимули та низькою вибі-

рковістю уваги на позитивні стимули (r = 0,856 та r 

= 0,845 відповідно), катастрофізацією (r = 0,798), 

румінаціями (r = 0,789) та помірними порушеннями 

у сфері особистісної та соціальної взаємодії (r = 

0,432).  

Для більш детального розуміння поєднання 

провідних симптомів депресії з провідними когні-

тивними порушеннями при РДР був проведений ко-

реляційний аналіз та визначені взаємозв’язки між 

когнітивними особливостями пацієнтів з РДР та 

клінічними проявами депресії (Табл.2).  
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Так, почуття провини при РДР поєднувалось з 

ригідністю мислення (r = 0,945), самозвинувачен-

ням (r = 0,978), високою вибірковістю уваги на не-

гативні стимули та низькою вибірковістю уваги на 

позитивні стимули (r = 0,883 та r = 0,598 відпо-

відно), зниженням концентрації та низького рівня 

переключення уваги і (r = 0,732 та r = 0,679 відпо-

відно), ефективності роботи та низьким рівнем пра-

цездатності (r = 0,711 та r = 0,832 відповідно), зни-

женням інтересу (r = 0,672), труднощами в абстра-

гуванні (r = 0,438), помірними порушеннями 

виконавчих функцій (r = 0,412), катастрофізацією (r 

= 0,671), румінаціями (r = 0,564) та помірними по-

рушеннями у сфері особистісної та соціальної взає-

модії (r = 0,823).  

Загальмованість при РДР поєднувалась з ригі-

дністю мислення (r = 0,879), помірними порушен-

нями вербальної продуктивності (r = 0,895), зни-

женням інтересу (r = 0,756), зниженням концентра-

ції та низьким рівнем переключення уваги і (r = 

0,782 та r = 0,710 відповідно), труднощами в прий-

нятті рішень (r = 0,732), помірними порушеннями 

відстроченого відтворення і зорово-просторової ко-

ординації (r = 0,567 та r = 0,711 відповідно), вира-

женими порушеннями виконавчої функції (r = 

0,619), зниженою впрацьовуваємістю (r = 0,618), 

зниженою вибірковістю уваги на позитивні сти-

мули (r = 0,561), румінаціями (r = 0,743), слабкими 

порушеннями у сфері соціально корисної діяльно-

сті (r = 0,798) та помірними порушеннями у сфері 

особистісної та соціальної взаємодії (r = 0,711).  

Симптом апатії при РДР був пов'язаний з зни-

женням інтересу (r = 0,997), труднощами в прий-

нятті рішень (r = 0,897), вираженими порушеннями 

виконавчої функції (r = 0,874), низьким рівнем пра-

цездатності (r = 0,786), помірними порушеннями 

відстроченого відтворення (r = 0,683), зниженням 

рівню переключення уваги і (r = 0,654), низькою ви-

бірковістю уваги на нейтральні та позитивні сти-

мули (r = 0,654 та r = 0,365 відповідно), помірними 

порушеннями вербальної продуктивності (r = 

0,511), катастрофізацією (r = 0,556), вираженими 

порушеннями зорово-просторової координації (r = 

0,433), ригідністю мислення (r = 0,391) та слабкими 

порушеннями у сферах соціально корисної діяльно-

сті і самообслуговування (r = 0,815 та r = 0,798 від-

повідно).  

Відчуття зневіри при РДР корелювало з висо-

кою вибірковістю уваги на негативні стимули (r = 

0,856), румінаціями (r = 0,843), низьким рівнем пе-

реключення уваги (r = 0,734), самозвинуваченням (r 

= 0,712), ригідністю мислення (r = 0,707), трудно-

щами в прийнятті рішень (r = 0,564) та помірними 

порушеннями у сфері особистісної та соціальної 

взаємодії (r = 0,774).  

Депресивний настрій поєднувався зі знижен-

ням інтересу (r = 0,987), низьким рівнем працездат-

ності (r = 0,792), ригідністю мислення (r = 0,711), 

помірними порушеннями вербальної продуктивно-

сті (r = 0,678), зниженням концентрації та переклю-

чення уваги і (r = 0,711 та r = 0,623 відповідно), ви-

сокою вибірковістю уваги на негативні стимули та 

низькою вибірковістю уваги на позитивні стимули 

(r = 0,785 та r = 0,561 відповідно), самозвинувачен-

ням (r = 0,766), катастрофізацією (r = 0,897), румі-

націями (r = 0,564), труднощами в прийнятті рішень 

(r = 0,598), помірними порушеннями зорово-прос-

торової координації (r = 0,398), слабкими порушен-

нями у сферах соціально корисної діяльності і са-

мообслуговування (r = 0,544 та r = 0,398 відповідно) 

та помірними порушеннями у сфері особистісної та 

соціальної взаємодії (r = 0,456).  

Порушення сну при РДР були асоційовані з по-

мірними порушеннями відстроченого відтворення 

(r = 0,876), зниженням концентрації та низьким рів-

нем переключення уваги і (r = 0,802 та r = 0,678 від-

повідно), помірними порушеннями виконавчих фу-

нкцій (r = 0,798), зниженим рівнем працездатності 

(r = 0,612), труднощами в прийнятті рішень (r = 

0,567), вираженими порушеннями зорово-просто-

рової координації (r = 0,543), слабкими порушен-

нями у сфері соціально корисної діяльності (r = 

0,454) та помірними порушеннями у сфері особис-

тісної та соціальної взаємодії (r = 0,509).  

Порушення апетиту поєднувалось зі знижен-

ням ефективності роботи та працездатності (r = 

0,834 та r = 0,711 відповідно), зниженням інтересу 

(r = 0,713), самозвинуваченням (r = 0,789), вираже-

ними порушеннями виконавчих функцій (r = 0,594), 

катастрофізацією (r = 0,567) та слабкими порушен-

нями у сфері самообслуговування (r = 0,311).  

Зниження ваги при РДР було асоційоване з ви-

сокою вибірковістю уваги на негативні стимули (r 

= 0,845), самозвинуваченням (r = 0,756), катастро-

фізацією (r = 0,598), румінаціями (r = 0,873), зни-

женням рівню переключення уваги і ефективності 

роботи (r = 0,577 та r = 0,612 відповідно), знижен-

ням інтересу (r = 0,513) та низьким рівнем праце-

здатності (r = 0,354).  

Серцево-судинні порушення поєднувались з 

високою вибірковістю уваги на негативні стимули 

та низькою вибірковістю уваги на позитивні сти-

мули (r = 0,745 та r = 0,487 відповідно), самозвину-

ваченням (r = 0,671), румінаціями (r = 0,733), зни-

женням рівню працездатності (r = 0,673), ригідні-

стю мислення (r = 0,564), вираженими 

порушеннями виконавчих функцій (r = 0,453) та 

слабкими порушеннями у сфері соціально корисної 

діяльності і самообслуговування (r = 0,513 та r = 

0,365 відповідно).  

Запори при РДР були пов’язані зі зниженням 

інтересу (r = 0,845), ригідністю мислення (r = 

0,771), високою вибірковістю уваги на негативні 

стимули (r = 0,783), низьким рівнем переключення 

уваги і (r = 0,569), труднощами в прийнятті рішень 

(r = 0,456), самозвинуваченням (r = 0,639) і катаст-

рофізацією (r = 0,567).  

Гипомімія була асоційована з низькою вибір-

ковістю уваги на позитивні стимули (r = 0,872), ру-

мінаціями (r = 0,773), помірними порушеннями у 

сфері особистісної та соціальної взаємодії (r = 

0,688), зниженням рівню переключення уваги та 

ефективності роботи (r = 0,685 та r = 0,449 відпо-

відно), зниженням інтересу (r = 0,511) та слабкими 

порушеннями у сфері соціально корисної діяльно-

сті (r = 0,413).  
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Гіпестезія була поєднана з зниженням інтересу 

(r = 0,634), помірними порушеннями зорово-прос-

торової координації (r = 0,678), помірними пору-

шеннями виконавчих функцій (r = 0,634), знижен-

ням працездатності (r = 0,719), низькою вибіркові-

стю уваги на нейтральні стимули та зниженою 

вибірковістю уваги на позитивні стимули (r = 0,783 

та r = 0,662 відповідно), слабкими порушеннями у 

сфері соціально корисної діяльності (r = 0,312) та 

помірними порушеннями у сфері особистісної та 

соціальної взаємодії (r = 0,365).  

Висновки. Були отримані дані щодо взає-

мозв’язку клініко-психопатологічних особливостей 

пацієнтів з РДР та їх провідними КП.  

В структурі мислення зниження інтересу 

було пов’язане з апатією та депресивним настроєм, 

а також з апатико-адинамічним та астено-анергети-

чним симптомокомплексами, почуттям провини, 

загальмованістю, порушенням апетиту та гипесте-

зією; труднощі в прийнятті рішень корелювали з 

апатико-адинамічним, астено-анергетичним та три-

вожним симптомокомплексами та загальмовані-

стю; труднощі в абстрагуванні - з тривожним сим-

птомокомплексом; ригідність мислення асоціюва-

лась з почуттям провини та загальмованістю та з 

апатико-адинамічним, астено-анергетичним і сене-

сто-іпохондричним симптомокомплексами, з від-

чуттям зневіри і депресивним настроєм.  

В мнестичній сфері помірні порушення від-

строченого відтворення були пов’язані з порушен-

нями сну, астено-анергетичним симптомокомлек-

сом і апатією.  

В структурі виконавчих функцій помірні по-

рушення виконавчих функцій корелювали з апа-

тико-адинамічним та астено-анергетичним симпто-

мокомплексами, порушенням сну та гипестезією, 

виражені порушення виконавчих функцій - з сене-

сто-іпохондричним симптомокомплексом та зага-

льмованістю; помірні порушення вербальної про-

дуктивності були пов’язані з астено-анергетичним 

симптомокомплексом, а виражені порушення вер-

бальної продуктивності – з загальмованістю, апа-

тико-адинамічним симптомокомплексом; помірні 

порушення зорово-моторної координації асоціюва-

лись з підвищеною тривожністю, тривожним симп-

томокомплексом, загальмованістю та гипестезією.  

В сфері уваги зниження концентрації уваги 

мало прямі зв’язки з астено-анергетичним, апатико-

адинамічним симптомокомплексами, порушенням 

сну, почуттям провини, загальмованістю і депреси-

вним настроєм; зниження переключення уваги було 

асоційоване з астено-анергетичним симптомо-

комплексом, апатією, депресивним настроєм та ги-

помімією; низький рівень переключення уваги по-

єднувалось з сенесто-іпохондричним та апатико-

адинамічним симптомокомплексом, почуттям про-

вини, загальмованістю, відчуттям зневіри та пору-

шенням сну; зниження ефективності роботи коре-

лювало з астено-анергетичним, апатико-адинаміч-

ним, тривожним і сенесто-іпохондричним 

симптомокомплексами, порушеннями апетиту, по-

чуттям провини та втратою ваги; середня стійкість 

уваги помірно корелювала з тривожним симптомо-

комплексом; знижена працездатність помірно коре-

лювала з загальмованістю, порушенням сну і апе-

титу та серцево-судинними порушеннями; низький 

рівень працездатності був пов’язаний з почуттям 

провини та з астено-анергетичним симптомо-

комплексом, апатією та депресивним настроєм.  

У сфері сприйняття низька вибірковість 

уваги на нейтральні стимули помірно корелювала з 

апатико-адинамічним симптомокомплексом, апа-

тією та гіпестезією; низька вибірковість уваги на 

позитивні стимули була пов’язана з сенесто-іпохо-

ндричним і тривожним симптомокомплексами та 

гипомімією; висока вибірковість уваги на негативні 

стимули асоціювалась з тривожним та сенесто-іпо-

хондричним симптомокомплексами, почуттям про-

вини, відчуттям зневіри, втратою ваги та з депреси-

вним настроєм, серцево-судинними порушеннями і 

запорами.  

У сфері соціального функціонування слабкі 

порушення у соціальній діяльності і самообслуго-

вуванні корелювали з астено-анергетичним, апа-

тико-адинамічним симптомокомплексами і апа-

тією; помірні порушення особистісної та соціальної 

взаємодії були пов’язані з почуттям провини та з 

апатико-адинамічним симптомокомплексом, зага-

льмованістю, відчуттям зневіри та гипомімією.  

У сфері когнітивного врегулювання емоцій 

«самозвинувачення» мало сильний зв'язок з почут-

тям провини та помірний зв'язок – з апатико-адина-

мічним та астено-анергетичним симптомокомплек-

сами, відчуттям зневіри, депресивним настроєм, 

порушенням апетиту, втратою ваги, серцево-судин-

ними порушеннями, запорами; «катастрофізація» 

мала сильний зв'язок з депресивним настроєм і три-

вожним симптомокомплексом та помірний зв'язок - 

з сенесто-іпохондричним симптомокомплексом та 

почуттям провини; «звинувачення інших» мало по-

мірний зв’язок з тривожним симптомокомплексом; 

«румінація» мала сильний зв'язок з відчуттям зне-

віри, втратою ваги та помірний зв'язок – з апатико-

адинамічним і тривожним симптомокомплексами, 

загальмованістю, серцево-судинними порушен-

нями та гипомімією. 

Таким чином, визначений взаємозв’язок між 

клініко-психопатологічними особливостями депре-

сивних проявів та особливостями когнітивних дис-

функцій у пацієнтів з РДР, який слід враховувати 

при проведенні диференціальної діагностики та при 

створенні психокорекційних заходів, спрямованих 

на редукцію КП при ДР.  
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Abstract 

The gas chromatography determined the fatty acids composition of aboveground parts ( herb, inflorescences, 

leaves and stems)of two Elsholtzia species – Elsholtzia Stauntonii Benth. (Mint Bush) and Elsholtzia ciliate Thun. 

(Chinese Vietnamese Balm.). 

The results of experiment showed that palmitic acid prevails among the saturated fatty acids in herbs of both 

species – Elsholtzia Stauntonii Benth.and Elsholtzia ciliate Thun., whereas linoleic and linolic acids рrevail among 

the non-saturated fatty acids. As for the quantitative determination, the Elsholtzia Stauntonii herb contains per-

centage approximately equal amounts of saturated and unsaturated fatty acids, while unsaturated fatty acids prevail 

in Elsholtzia ciliate herb. The bulk of the saturated fatty acids for Elsholtzia Stauntonii were contained in the 

largest amount in leaves and for Elsholtzia ciliate in stems.The non-saturated fatty acids were contained in the 

largest amount in Elsholtzia Stauntoni inflorescences and Elsholtzia ciliate herb. 

 

Keywords: Elsholtzia Stauntonii, Elsholtzia ciliata, fatty acids, gas chromatography. 

 

Introduction 

Elsholtzia Stauntonii Benth. (Mint Bush) and 

Elsholtzia ciliate Thun. (Chinese Vietnamese Balm) 

are herbaceous plant relating to Laniaceae family. They 

have been widely distributed and applied in East Asia, 

India, Africa, North America, and European countries. 

[4]. Elsholtzia Stauntonii Benth. is a perennial plant. 

Elsholtzia Patrinii (Lepech.) Garcke or Elsholtzia 

ciliata (Thunb.) Hyl. is an annual plant. 

The herb harvested during the flowering of both 

species is used for medicinal purposes. Elsholzia herb 

has a wide range of biological effects: antibacterial, 

antifungal, antispasmodic, antipyretic, anti-

inflammatory, analgesic, diuretic and carminative 

properties. Chinese Vietnamese Balm essential oils are 

also used in cancer treatment [2,7]. Mint Bush and Chi-

nese Vietnamese Balm are not a compendia plants and 

are applied only in folk medicine of certain countries. 

This plants are very popular in Chinese, Tibetan and 

Vietnamese folk medicine The chemical composition 

of both Elsholtzia species is presented by phenolic 

compounds, including flavonoids, coumarins, , 

lignanoids, triterpenoids, also steroids, fatty acids, and 

essential oil [5]. 

One of the classes of bioactive substances pos-

sessing high pharmacological activity are the fatty ac-

ids. Fatty acids are a building material for lipids and 

cell walls of the human body, play important reserve 

and energy, thermal insulation functions, are a precur-

sor for substances such as prostaglandins, thrombox-

anes and leukotrienes [3] . The complex of unsaturated 

and polyunsaturated fatty acids is known as vitamin F. 

Vitamin F deficiency causes dermatitis, reduces the co-

agulating properties of blood and regulates blood pres-

sure and contributes to cancer [1]. Unsaturated fatty ac-

ids reduce the formation of inflammatory mediators [ 6, 

10,11], improve tissue nutrition, prevent the develop-

ment of atherosclerosis, have cardioprotective and an-

tiarrhythmic effects [9]. Therefore, a study in fatty ac-

ids composition of Mint Bush herb and Chinese Viet-

namese Balm aboveground parts may prove to be 

expedient.  

 

 Experimental  

In the sources of scientific literature there is not 

enough information about the fatty acid composition of 

the studied species, so the aim of our study was to es-

tablish the qualitative composition and quantitative 

content of fatty acids present in aboveground parts ( 

herb, inflorescences, leavesand stems) of Mint Bush 

(Elsholtzia Stauntonii Benth.) and Chinese Vietnamese 

Balm (Elsholtzia ciliate Thun.) for a comprehensive 

study of these types of plant materials. 

The objects of our study were Mint Bush herb and 

Chinese Vietnamese Balm herb as collected during the 

blossoming period on the basis of M.M. Grishko Na-

tional Botanical Garden in Kyiv, Ukraine, in August 

and September 2018-2019. 

The qualitative composition study and quantita-

tive fatty acids content determination in aboveground 

parts of Mint Bush and Chinese Vietnamese Balm were 

conducted on Selmichrom-1 gas chromatography unit 

with a flame ionization detector after preliminary meth-

ylation. Unit chromatographic column is made of stain-

less steel, 2.5 m long, internal diameter 4 mm. Station-

ary phase was Inerton after preliminary treatment with 

10% diethyleneglycol succinate (DEGS), carrier gas 

was nitrogen. 
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Chromatography unit operation parameters: tem-

perature of column thermostat 180°С, of evaporator – 

230°С, of detector – 220°С. Nitrogen flow rate was 30 

cm3/min. Sample volume of herb under study fatty ac-

ids methyl esters solution in hexane was 2 mm3. 

The fatty acids methyl esters were obtained by 

modified Peisker method. Methylation was conducted 

with a mixture of chloroform, methanol and sulfuric 

acid in relation 100:100:1. To 30-50 μl of lipophilic 

fraction in glass ampoules 2.5 ml methylating mixture 

were added, ampoules were sealed and placed for 3 

hours to thermostat at stable temperature of 105°С. 

Then the contents of ampoules was transferred to a test 

tube, a small amount of zinc sulfate powder and 2 ml 

each of purified water and hexane was added to extract 

methyl esters. The extract was stirred, settled and hex-

ane phase was filtered off for chromatographic analy-

sis. 

In chromatograms the fatty acids were identified 

by retention time as compared with standard samples of 

fatty acids. Reference samples were «Sigma Ltd» 

standards of saturated and unsaturated fatty acid methyl 

esters. Fatty acids content was calculated by normali-

zation [8]. 

 

Results and Discussion 

The chromatograms of the fatty acid composition 

study in aboveground parts of Mint Bush and Chinese 

Vietnamese Balm are specified in Figs. 1-8.

 

Fig. 1 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Mint Bush (Elsholtzia Stauntonii 

Benth.) herb 
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Fig. 2 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Mint Bush (Elsholtzia Stauntonii 

Benth.) leaves 

 

Fig. 3 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Mint Bush (Elsholtzia Stauntonii 

Benth.) inflorescence 
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Fig. 4 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Mint Bush (Elsholtzia Stauntonii 

Benth.) steams 

Fig. 5 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Chinese Vietnamese Balm (Elsholtzia 

ciliate Thun.) herb 
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Fig. 6 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Chinese Vietnamese Balm (Elsholtzia 

ciliate Thun.) leaves 

 

Fig. 7 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Chinese Vietnamese Balm (Elsholtzia 

ciliate Thun.) inflorescence 
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Fig. 8 The chromatogram of the fatty acid composition determination in Chinese Vietnamese Balm (Elsholtzia 

ciliate Thun.) stems 

 

The results of the fatty acid composition study in 

aboveground parts of Mint Bush are specified in Table 

1. and results of study in aboveground parts of Chinese 

Vietnamese Balm in Table 2. 

Table 1 

Mint Bush (Elsholtzia Stauntonii Benth.) raw materials fatty acids composition 

# 

Methyl ethers of fatty acids 

Samples 

1 2 3 4 

Content, % 

1 С 14:0 myristic  3.28 2.95 2.57 2.17 

2 С 14:1 myristoleic  0.82 0.90 2.22 2.27 

3 С 16:0 palmitic  26.65 29.94 16.47 23.75 

4 С 16:1 palmitoleic  0.55 0.40 1.20 0.40 

5 С 18:0 stearic  5.10 6.58 3.42 4.32 

6 С 18:1 oleic  6.70 4.54 9.55 11.20 

7 Unidentified acid - - 3.60 - 

8 С 18:2 linoleic  11.25 8.74 13.15 23.60 

9 С 18:3 linolenic  22.32 21.23 18.85 14.23 

10 С 20:0 arachic  6.95 10.44 2.41 3.30 

11 С 20:1 gondoic 4.97 3.75 11.90 4.07 

12 С 22:0 behenic  2.02 2.48 2.40 3.72 

13 С 22:1 erucic  2.67 1.92 2.37 1.45 

14 Unidentified acid 0.38 0.36 1.54 0.28 

15 Unidentified acid 6.22 5.70 8.35 4.06 

16 С 24:0 lignoceric  0.12 0.07 - 1.18 

Sum of unidentified acids  6.60 6.06 13.49 4.34 

Sum of identified saturated fatty acids 44.12 52.46 27.27 38.44 

Sum of identified non-saturated fatty acids  49.28 41.48 64.04 57.22 

Note.  

1 – Mint Bush herb 

2 – Mint Bush leaves 

3 – Mint Bush inflorescence 

4 – Mint Bush stems 
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Table 2 

Chinese Vietnamese Balm (Elsholtzia ciliate Thun.) raw materials fatty acids composition 

# Methyl ethers of fatty acids 

Samples 

5 6 7 8 

Content, % 

1 С 14:0 myristic  0.05 0.34 0.07 0.62 

2 С 14:1 myristoleic  2.85 9.87 8.90 2.84 

3 С 16:0 palmitic  7.13 16.10 7.74 27.38 

4 С 16:1 palmitoleic  0.90 0.58 0.20 0.83 

5 С 18:0 stearic  3.02 3.90 2.47 5.24 

6 С 18:1 oleic  9.45 5.45 8.28 14.12 

7 Unidentified acid - - - - 

8 С 18:2 linoleic  24.23 11.95 21.72 17.75 

9 С 18:3 linolenic  50.30 29.58 43.81 15.38 

10 С 20:0 arachic  - 2.26 0.30 3.45 

11 С 20:1 gondoic 1.05 6.53 4.26 5.10 

12 С 22:0 behenic  0.25 0.48 0.34 1.44 

13 С 22:1 erucic  - 0.78 0.13 1.35 

14 Unidentified acid 0.27 0.28 0.48 0.45 

15 Unidentified acid 0.50 11.90 1.30 4.05 

16 С 24:0 lignoceric  - - - - 

Sum of unidentified acids  0.77 12.18 1.78 4.50 

Sum of identified saturated fatty acids 10.45 23.08 10.92 38.13 

Sum of identified non-saturated fatty acids  88.78 64.74 87.30 57.37 

Note.  

5 – Chinese Vietnamese Balm herb 

6 – Chinese Vietnamese Balm leaves 

7 – Chinese Vietnamese Balm inflorescence 

8 – Chinese Vietnamese Balm stems 

 

The retention time of fatty acids are specified in Table 3. 

Table 3 

The retention time of fatty acids 

Methyl ethers of 
fatty acids 

Samples 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Retention time, sec 
С 14:0  
myristic  

157.35 159.18 155.45 156.45 158.46 155.65 157.93 158.17 

С 14:1 
myristoleic  

203.54 204.44 203.94 203.85 204.99 202.43 203.19 203.13 

С 16:0  
palmitic  

250.44 250.05 254.88 256.33 256.11 252.89 252.59 256.76 

С 16:1 
palmitoleic  

312.69 324.84 310.23 308.08 337.26 328.16 334.81 312.84 

С 18:0  
stearic  

424.30 423.70 424.22 425.01 424.04 419.30 419.50 419.35 

С 18:1  
oleic  

503.24 504.85 498.31 500.37 499.38 495.87 495.27 494.94 

Unidentified acid - - 544.04 - - - - - 
С 18:2  
linoleic  

642.49 641.63 639.69 641.77 640.40 634.83 635.74 634.70 

С 18:3 linolenic  712.18 711.24 708.12 711.63 869.20 861.07 863.39 861.21 
С 20:0  
arachic  

871.36 868.47 867.97 870.05 - 707.13 708.74 702.70 

С 20:1  
gondoic 

1010.6 999.9 1001.0 1009.2 989.62 997.05 990.91 985.80 

С 22:0  
behenic  

1217.4 1209.3 1217.1 1214.4 1197.4 1199.8 1195.2 1198.2 

С 22:1  
erucic  

1381.0 1378.4 1378.5 1400.5 - 1360.5 1346.0 1398.5 

Unidentified acid 1625.5 1600.9 1620.9 1626.0 1632.7 1600.7 1616.0 1595.6 
Unidentified acid 1873.7 1844.9 1850.2 1859.4 1841.2 1852.7 1839.7 1822.7 
С 24:0 lignoceric  2114.6 2079.0 - 2095.1 - - - - 
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Note.  

1 – Mint Bush herb 

2 – Mint Bush leaves 

3 – Mint Bush inflorescence 

4 – Mint Bush stems 

5 – Chinese Vietnamese Balm herb 

6 – Chinese Vietnamese Balm leaves 

7 – Chinese Vietnamese Balm inflorescence 

8 – Chinese Vietnamese Balm stems 

 

As seen from the Table 1 and Table 2 data, in all 

objects of study 16 fatty acids were found, 13 of them 

being identified. Unsaturated fatty acids prevailed in all 

aboveground parts of the Chinese Vietnamese Balm , 

as well as in Mint Bush , except for the leaves, which 

had a dominant content of saturated fatty acids.  

In both elsholtzia spicies aboveground samples 

among the saturated acids palmitic acid prevailed, 

whereas most abundant non-saturated acids were 

linolic and linoleic. 

In comparison between Chinese Vietnamese Balm 

herb and Mint Bush herb we must point out that 

quantitatively the non-saturated acids very clearly 

prevailed in Chinese Vietnamese Balm herb (88.78 %), 

whereas the in the Mint Bush herb the amount of satu-

rated (44.12%) and non-saturated (49.28 %) fatty acids 

deviated much more slightly.  

The same trend was observed for leaves, inflo-

rescence and stems as well. 

It must be noted that the content of palmitic acids 

in Mint Bush aboveground parts, especially in herb and 

leaves was higher than in the Chinese Vietnamese Balm 

which in particular was rich in linolenic acid. Only 

stemsof Chinese Vietnamese Balm differed with major 

palmitic acid contain (27.38%) compared to other parts 

of the plant.. 

The lignoceric acid was found only in Mint Bush 

herb, leaves and stems, but its content was not signifi-

cant (0.07%-1.18%). 

 

Conclusion 

Thus, the results obtained from the fatty acids 

composition study of elsholtzia spicies Mint Bush 

(Elsholtzia Stauntonii Benth.) and Chinese Vietnamese 

Balm (Elsholtzia ciliate Thun.) aboveground parts ( 

herb, inflorescences, leaves and stems)may be used and 

considered in the preparation of new substances and 

new drugs on the basis of these raw materials. 
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Abstract 

Helminthiases of the digestive system are the most numerous group of invasive diseases on the territory of 

Ukraine. In order to expand the range of drugs for the third stage of treatment of intestinal helminthiasis (elimina-

tion of the consequences of the disease and restoration of the patient's body), a composition was proposed and a 

technology for preparing an anthelmintic collection based on medicinal plant materials was substantiated. 

 

Keywords: helminthiasis, species, technology, plant raw material 

 

Helminthiases is the worldwide healthcare 

problem 

Introduction. According to the WHO, parasitic 

diseases in the world affect about 4.5 million people [5, 

7, 8]. According to official statistics, 300-400 thousand 

cases of helminthiasis are registered in Ukraine every 

year, 80% of them in children [11]. Although, accord-

ing to some epidemiological studies the incidence of 

the population of Ukraine is 2 million cases annually 

[1, 5]. Even with an imperfect accounting system, the 

annual incidence of helminthiasis in Ukraine reaches 

1333 cases per 100 thousand population [3]. 

The main stages of the clinical course of intesti-

nal helminthiasis are: 

1. Acute. Manifested in the form of general aller-

gic and toxic reactions. 

2. Latent. Usually not accompanied by clinical 

manifestations. 

3. Chronic. Clinical manifestations are individual. 

4. Complications [3, 10]. 

Pharmacotherapy of helminthiasis usually consists 

of the following stages: 

• preparatory (often involves taking antihista-

mines), 

• etiotropic treatment, 

• correction of the consequences and complica-

tions of the disease. 

It is also important to follow the rules of nutrition 

[3]. 

The use of medicinal plants is the fundamental ba-

sis of folk medicine that covers the experience of many 

generations and is the basis for the creation of many 

medicines. Helminthiases treatment is not an exception.  

Foreign experience of helminthiases treatment 

does not recommend using herbal remedies at any stage 

of therapeutic scheme, including complementary ther-

apy. However, research on the anthelminthic action of 

plant extracts are carried out. For example, in the EU 

and the UK elfwort is recommended as anthelmintic 

remedy [9].  

In Asian countries herbal remedies, including 

those for helminth infestations treatment, are exten-

sively used and studied. Chinese traditional medicine 

uses hundreds of different medicinal plants. Pumpkin 

seeds (Cucurbita moschata Duch) and day-lily (Heme-

rocallis thumbergii) deserves special attention in hel-

minthiases treatment, as their anthelminthic activity has 

been clinically proven [2, 4, 9]. The active study of an-

thelminthic activity of plants takes place in India. The 

greatest attention is given to such plants extract as 

Swietenia Mahagoni, Acalypha indica L., Euphorbia 

hirta, Piliostaigma thonningii, Butae monosperma, Cu-

curbita maxima, Punica granatum, Capparis decidua, 

Capparis spinosa, Anacardium occidentalem, Mi-

musops elengi bark, Cleome icoosandra, Zingiber of-

ficinalis, Piper longum, Trychyspermum ammi, Acorus 

calamus, Glycyrrhiza glabra, Cuminum cyminum, 

Saussurea lappa [2, 4, 6, 9]. 

The purpose of this work is to substantiate the 

composition and develop a technology for collecting 

anthelmintic drugs based on medicinal plant materials. 

Materials and methods. The research objects 

were such medicinal plant raw material as tansy flowers 

(No. UA / 7116/01/01), wormwood bitter herb (SPU1 

2.0, pp. 428-430), centaury herb (UA / 8472/01/01), 

wormwood flower (Specification), buckthorn bark 

(SPU 2.0, p. 360-361), elecampane rhizomes with roots 

(No. UA / 5682/01/01), dandelion herb with roots (SPU 

2.0, p. 364), ginger rhizomes (SPU 2.0, p. 336), vale-

rian rhizomes with roots (SPU 2.0, pp. 257-260), cham-

omile flowers (SPU 2.0, pp. 445-448). 

Results. On the basis of the data of the previously 

conducted analysis of the herbal remedies used in the 

treatment of intestinal helminthiasis [9], the composi-

tion of the species, which maximally reflects the needs 

of the patient’s body at the 3rd stage of treatment, was 

proposed (Table 1). 

  

                                                           
1 SPU – State Pharmacopoeia of Ukraine 
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Table 1 

Composition of anthelminthic species for the 3rd stage of treatment 

 

Ingredient Mass. % 

tansy flowers 15.0 

wormwood bitter herb 15.0 

centaury herb 15.0 

wormwood flower 10.0 

buckthorn bark 10.0 

elecampane rhizomes with roots 10.0 

dandelion herb with roots 10.0 

ginger rhizomes 5.0 

valerian rhizomes with roots 5.0 

chamomile flowers 5.0 

Total: 100.0 

 

Technology of preparation. Successively place 

crushed and sifted from dust plant raw materials into 

the mixing tank: 5.0 g of ginger rhizomes, valerian rhi-

zomes with roots and chamomile flowers, 10.0 g of el-

ecampane rhizomes with roots, wormwood flowers, 

dandelion herb with roots and buckthorn bark, 15.0 g 

of centaury herb , wormwood bitter herb and tansy 

flowers. 

The mixture is thoroughly mixed until homogene-

ous, quality control is carried out (in accordance with 

the requirements of the SPU and current legislation) 

and placed in a package for release. Glue the prescrip-

tion number and fill in the front page of the written con-

trol passport. 

Packaging. The species is placed in a package 

(primary packaging) and a pack (secondary packaging), 

which is marked with the labels “Internal”, “Keep out 

of reach of children”, “Store in a dark place”, “Store in 

a cool place”. 

Conditions and term of storage. 10 days in the 

place protected from light. 

Appearance. Species (mixture of particles of me-

dicinal plant raw materials with a specific odor). 

Usage. As prescribed by a doctor in the form of 

infusion.   

Discussion. The species shows anthelmintic, an-

tiparasitic, anti-inflammatory, antibacterial, antiseptic, 

hepatoprotective, nephroprotective, laxative, antialler-

gic, antispasmodic, analgesic, sedative activity and can 

be used to treat helminthiasis of the digestive system. 

The introduction of the proposed composition and 

technology of anthelmintic collection will expand the 

range of extemporaneous drugs and provide the oppor-

tunity for quality preparation of the drug in pharmacies. 

Conclusion. The composition and technology of 

preparation of the species of anthelmintic for the 3rd 

stage of treatment of helminthiasis of the digestive sys-

tem are described. 

The proposed technology complies with the stand-

ards of species preparation in the conditions of pharma-

ceutical compounding. However, this technology does 

not reflect possible risks when adapting it for industrial 

production. 

Thus, the next stage of the research is the develop-

ment of quality control methods, as well as the devel-

opment of industrial technology of antihelminthic spe-

cies. 
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Abstract  

The article presents the results of a study of acute toxicity and local irritating effect of dry extract of cabbage 

garden. After a single intragastric administration to mice and rats it has been established that, the dry extract of 

cabbage garden belongs to the VI class of toxicity «relatively harmless» substances according to the classification 

of K.K.Sidorov and does not have a local irritating effect on the mucous membrane of the eyes of guinea pigs. 

Аннотация  

В статье представлены результаты изучения острой токсичности и местнораздражающего действия 

сухого экстракта капусты огородной. Установлено, что при однократном внутрижелудочном введении мы-

шам и крысам сухой экстракт капусты огородной относится к VI классу токсичности «относительно без-

вредные» веществ по классификации К.К.Сидорова и не оказывает местнораздражающего действия на 

слизистую оболочку глаз морских свинок. 
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Введение. Известно, что действие лекарствен-

ных средств с высокой биологической активностью 

может сопровождаться возникновением различных 

по проявлению и степени тяжести побочных реак-

ций. Поэтому необходимо исследование безопасно-

сти действия потенциальных лекарств [1]. Одним 

из требований к потенциальным лекарственным 

средствам является оптимальное соотношение 

между их эффективностью действия и токсично-

стью. Нежелательные проявления действия следует 

учитывать не только во время доклинических испы-

таний, но и в процессе медицинского применения 

новых лекарственных средств. Изучение биобез-

опасности потенциальных лекарств, в частности 

острой токсичности, является одним из обязатель-

ных этапов разработки новых лекарственных пре-

паратов [1]. Одной из главных характеристик экс-

трактов лекарственных растений, которые предла-

гают как перспективные для создания 

фармакологических препаратов, наряду с высокой 

фармакологической активностью является их без-

опасность. С целью оценки соотношения «эффек-

тивность - безвредность» для нового препарата, по-

мимо изучения специфической фармакологической 

активности, необходимо проведение комплекса 

токсикологических исследований. 

Современная терапия язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки является ком-

плексной и включает эрадикационную антихелико-

бактерную терапию, длительную антисекреторную 

терапию, применение антацидных и гастропротек-

торных препаратов, средств, улучшающих репара-

тивные процессы, нормализующих моторную 

функцию желудка и спазмолитики [2]. Наряду со 

стандартными лекарственными препаратами в 

схеме комплексного лечения язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки назначают ле-

карственные растения, которые, благодаря их про-

тивовоспалительным, обезболивающим, антисек-

реторным, спазмолитическим, репаративным, 

обволакивающим, вяжущим, антиоксидантным 

свойствам оказывают выраженное противоязвен-

ное действие [3]. 
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К перспективным растениям по созданию про-

тивоязвенного препарата относится капуста ого-

родная (Brassica oleracea L.), которая имеет много-

летний опыт применения в народной медицине. 

Сырьевая база данного растения в Украине боль-

шая, многочисленный комплекс биологически ак-

тивных веществ, входящих в ее состав свидетель-

ствуют об актуальности поиска и разработки но-

вого фитопрепарата для лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки на основе 

капусты огородной. 

Предыдущими нашими исследованиями уста-

новлено, что сухой экстракт капусты огородной 

(СЭКО), разработанный в Национальном фарма-

цевтическом университете (НФаУ), оказывает вы-

раженное противоязвенное действие на модели 

острой спирто-преднизолоновой язвы желудка у 

крыс, усиливает моторно-эвакуаторную функцию 

кишечника и не изменяет показатели секреторной 

активности желудка [4]. 

Вышеизложенное послужило обоснованием 

изучения острой токсичности и местнораздражаю-

щего действия сухого экстракта капусты огород-

ной. 

Материалы и методы. Исследования прове-

дены в соответствии с Приказом МОЗ Украины 

№944 от 14.12.2009 г. «Об утверждении порядка 

проведения доклинического изучения лекарствен-

ных средств и экспертизы материалов доклиниче-

ского изучения лекарственных средств» и действу-

ющих методических рекомендаций [5]. Экспери-

менты выполнены на белых нелинейных крысах 

массой 180-220 г, белых нелинейных мышах мас-

сой 18-25 г, морских свинках массой массой 300-

350 г разного пола, выращенных в питомнике вива-

рия ЦНИЛ НФаУ. Животные содержались в стан-

дартных условиях вивария: при температуре 20-

22°С, влажности не более 60-70%, объеме воздухо-

обмена (вытяжка-приток) 8/10, световом режиме 

день/ночь в стандартных алюминиевых клетках не 

более 5 животных в каждой (Directive 2010/63 / EU 

of European Parlament and Council on the protection 

of animals used for scientific purposes). При работе с 

животными придерживался Международный ко-

декс медицинской этики (Венеция, 1983), «Евро-

пейская конвенция по защите позвоночных живот-

ных, используемых с экспериментальными и дру-

гими научными целями» (Страсбург, 1986), 

«Общих этических принципов экспериментов на 

животных», принятыми Первым национальным 

конгрессом по биоэтике (Киев, 2001), Directive 

2010/63 / EU of European Parlament and Council on 

the protection of animals used for scientific purposes и 

закон Украины «О защите животных от жестокого 

обращения» №3477-IV от 21.02.2006 г. 

Одной из токсикологических характеристик 

фармакологических веществ является показатель 

среднесмертельной дозы (ЛД50). Опыты постав-

лены на белых нелинейных мышах и белых нели-

нейных крысах одного пола при однократном внут-

рижелудочном и внутрибрюшинном введении с ис-

пользованием 7 различных доз [6]. Каждую дозу 

вводили 6 животным. При этом определяли верх-

ние параметры токсичности (максимально перено-

симую дозу, ЛД50, ЛД100) по выраженности инте-

гральной реакции в виде гибели животных в ответ 

на введение возрастающих доз препарата. На ос-

нове полученного ряда доз вычисляли среднеле-

тальную дозу ДЛ50 по методу Кербера, которую вы-

ражали в г/кг массы животного [7]. Большие дозы, 

превышающие максимальный объем жидкости для 

внутрижелудочного введения мышам (0,5 мл) и 

крысам (5 мл), вводили порционно с интервалом в 

1 час. 

При наблюдении за экспериментальными жи-

вотными обращали внимание на клиническую кар-

тину острого отравления, ориентируясь при этом на 

данные таблицы «Клинические проявления и их ин-

терпретация при изучении острой токсичности» ме-

тодических указаний ГФЦ [8]. Кроме того, контро-

лировали сроки гибели животных и их число. За вы-

жившими животными наблюдали в течение 14 дней 

(общий вид, поведение, состояние видимых слизи-

стых и шерсти, пищевая и питьевая активность), ре-

гистрируя на 3, 7 и 14 сутки их массу. О степени 

токсичности судили по величине ЛД50 в соответ-

ствии с классификацией К.К.Сидорова [9]. Резуль-

таты изучения острой токсичности СЭКО исполь-

зовали и для выводов о видовой чувствительности 

животных на основе расчета коэффициента видо-

вой чувствительности, что позволяет делать вывод 

о возможности экстраполяции полученных данных 

на человека. 

Местнораздражающее действие СЭКО изу-

чали путем однократного нанесения 1 капли 0,5 и 1, 

5% водного раствора средства в конъюнктиваль-

ный мешок правого глаза морских свинок. Левый 

глаз служил контролем. Реакцию слизистой обо-

лочки глаза регистрировали в динамике через 15 

минут, 1 час и через сутки после введения препа-

рата. Учитывали степень гиперемии, отека, количе-

ство выделений. Оценку повреждающего действия 

проводили по балльной шкале: 0 - отсутствие реак-

ции слизистой оболочки глаза; 1 - легкое покрасне-

ние слезного протока; 2 - покраснение слезного 

протока и склеры в направлении роговицы: 3 - по-

краснение всей конъюнктивы и склеры. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента. Для оценки достоверности полученных 

результатов было принято уровень значимости Р < 

0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследования, 

проведенные на крысах, показали, что у животных, 

которым внутрижелудочно вводили СЭКО в дозах 

1000, 3000, 5000 мг/кг, в течение первого часа после 

его введения признаков беспокойства, угнетения 

локомодации и интоксикации не наблюдалось. 

Крысы свободно перемещались по клетке, нор-

мально реагировали на раздражение. Все животные 

выжили. 

У животных четвертой группы, которым вво-

дили СЭКО в дозе 10000 мг/кг, в первые часы 

наблюдалось незначительное угнетение двигатель-
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ной активности, отсутствие аппетита, взъерошива-

ние шерсти. Все перечисленные признаки исчезали 

в течение суток. Все крысы выжили. Состояние жи-

вотных удовлетворительное. 

У животных, получавших СЭКО в дозе 15000 

мг/кг, в течение первых суток наблюдали: угнете-

ние двигательной активности, отказ от корма, не-

ровную походку, взъерошивание шерсти. Наблюде-

ния показали, что состояние животных нормализо-

валось в течение первых суток: возобновились 

аппетит и двигательная активность, шерсть равно-

мерная. Все животные выжили. В целом отмечается 

положительная динамика веса в течение всего 

опыта. 

Таким образом, проведенные исследования 

позволяют сделать вывод, что при внутрижелудоч-

ном введении ЛД50 СЭКО превышает 15000 мг/кг. 

При дальнейшем изучении острой токсично-

сти использовали внутрибрюшинный путь введе-

ния СЭКО. 

Для ориентировочного определения смертель-

ных доз исследуемый экстракт вводили в дозах 

2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 мг/кг. Ги-

бель животных наблюдали в дозах, начиная с 4000 

мг/кг. Именно поэтому для определения ЛД50 со-

гласно методике, необходимо провести исследова-

ния, используя еще несколько доз. 

В опытах на мышах было установлено (табл. 1, 

2), что ЛД50 находится в интервале доз 4000-8000 

мг/кг. ЛД50 рассчитывали по меньшей дозе интер-

вала согласно методике. 

Таблица 1 

Исследование острой токсичности СЭКО на мышах при внутрибрюшинном введении 

Доза, 

мг/кг 

Количество живот-

ных 

Наблюдаемый эффект: 

погибли/выжили 
Сроки гибели 

2000 6 0/6 - 

3000 6 0/6 - 

4000 6 1/5 3-72 

5000 6 2/4 3-72 

6000 6 3/3 3-72 

7000 6 5/1 3-72 

8000 6 6/0 1-24 

 

Установлено, что ЛД50 для мышей при внутри-

брюшинном введении составляет 5667±387,8 мг/кг. 

ЛД50 для крыс при внутрибрюшинном введении со-

ставляет 5833±417 мг/кг. 

Для расчета коэффициента видовой чувстви-

тельности были использованы полученные значе-

ния ЛД50 для мышей и крыс. 

Таблица 2 

Исследование острой токсичности СЭКО на крысах при внутрибрюшинном введении 

Доза, 

мг/кг 

Количество живот-

ных 

Наблюдаемый эффект: 

погибли / выжили 

Сроки гибели 

2000 6 0/6 - 

3000 6 0/6 - 

4000 6 1/5 3-72 

5000 6 2/4 3-72 

6000 6 2/4 3-72 

7000 6 3/3 3-72 

8000 6 6/0 1-24 

 

При сравнении результатов острого опыта на 

двух видах животных мыши проявляют большую 

чувствительность к СЭКО, чем крысы. Это позво-

ляет считать допустимой экстраполяцию получен-

ных данных на более высокоорганизованные био-

объекты, в том числе и на человека. 

При изучении специфической токсичности 

необходимо исследование местнораздражающего 

действия. СЭКО содержит комплекс полифеноль-

ных соединений, органические кислоты, которые 

иногда могут быть причиной раздражения. 

Результаты наблюдений показали, что 0,5, 1 и 

5% водный раствор СЭКО не вызывает реакции со 

стороны слизистой оболочки глаза животного. Оф-

тальмологический статус морских свинок был в 

норме. Роговица глаза была гладкой, прозрачной, 

радужка по цвету и рисунку без изменений, выра-

женность изменений можно оценить в 0 баллов. 

Таким образом, результаты изучения возмож-

ного местнораздражающего действия свидетель-

ствуют об отсутствии таковой у исследуемого экс-

тракта в различных концентрациях при контакте со 

слизистой оболочкой глаза. 

Выводы. 

1. При изучении острой токсичности сухого 

экстракта капусты огородной при однократном 

внутрижелудочном введении на двух видах 

животных - мышах и крысах - было установлено, 

что он имеет низкую токсичность. Определить ЛД50 

для исследуемого экстракта при 

внутрижелудочном введении не удалось. ЛД50 для 

мышей при внутрибрюшинном введении 
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составляет 5667±387,8 мг/кг, для крыс - 5833±417 

мг/кг. 

2. Полученные результаты позволяют отнести 

сухой экстракт капусты огородной к VI классу 

токсичности «относительно безвредные» вещества 

по классификации К.К. Сидорова. 

3. Сухой экстракт капусты огородной не 

оказывает местнораздражающего действия. 
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Abstract 

Studies have shown that deformity of the hooves is one of the most common lesions. A significant number 

of authors distinguish deformity of the hooves from other diseases and consider the etiological factor of damage 

to be a violation in the ratio between the rate of regrowth and wear of the hoof horn. Deformation develops grad-

ually and at first does not cause changes in the general state of the animal body, however, becoming massive, it is 

one of the reasons for the lack of a significant amount of milk in cows (on average 4 kg per day, or 5% per 

lactation), and also contributes to the emergence hoof diseases 

It has been found that most often hoof diseases in cows (55-75%) occur in 1-3 weeks after calving. However, 

among orthopedic diseases, the most common form of hoof lesion, according to scientists, is pododermatitis and 

laminitis, which make up 51-64%, dermatitis of the interdigital arches - 20-32%, corolla phlegmon - 6-10% and 

arthritis of the hoof joint - 7-8 %. An important place in the pathology of the hooves of highly productive cows, 

according to another author, belongs to deformities of the hoof horns (54.2%). 

Analyzing the etiological and pathogenetic mechanisms of deformed hooves, scientists have established that 

errors in feeding (excessive feeding of concentrated feed), in the content (absence or inadequacy of active exercise, 

in the use of concrete, brick and slit floors) and in breeding have a determining effect on the formation of deformed 

hooves. Animals with deformed hooves, the irregular shape of which is inherited. 

Аннотация 
Как показали исследования, деформация копытец – одно из самых распространенных поражений. Зна-

чительное количество авторов отличает деформацию копытец от других болезней и считают этиологиче-

ским фактором поражения – это нарушение в соотношении между скоростью отрастания и стирания ко-

пытцевого рога. Деформация развивается постепенно и поначалу не вызывает изменений со стороны об-

щего состояния животного организма, однако, приобретая массовый характер, является одной из причин 

недополучения у коров значительного количества молока (в среднем 4 кг за сутки, или 5% за лактацию), а 

также способствует возникновению болезней копытец  

Установлено, что чаще всего болезни копытец у коров (55-75%) возникают в 1-3 недели после отела. 

Однако среди ортопедических заболеваний наиболее распространенной формой поражения копытец, как 

утверждают ученые, является пододерматиты и ламинит, которые составляют 51-64%, дерматиты меж-

пальцевых сводов – 20-32%, флегмоны венчика – 6-10% и артриты копытцевого сустава – 7-8%. Весомое 

место в патологии копытец высокопродуктивных коров, согласно утверждениям другого автора, принад-

лежит деформациям рога копытец (54,2%). 

Анализируя этиологические и патогенетические механизмы деформированных копытец, ученые уста-

новили, что определяющие влияния на образование деформированных копытец оказывают погрешности 
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в кормлении (чрезмерное скармливание концентрированных кормов), в содержании (отсутствие или недо-

статочность активного моциона, в использовании бетонного, кирпичного и щелевого полов) и в разведе-

нии животных с деформированными копытцами, неправильная форма которых наследуется. 

 

Keywords: hooves, cattle, pododermatitis, excessive regrowth of the hoof horn. 

Ключевые слова: копытца, крупный рогатый скот, пододерматиты, чрезмерное отрастание копыт-

ного рога. 

 

Введение  

Заболевания копытец крупного рогатого скота 

наносят большой экономический ущерб хозяй-

ствам. Больные животные резко снижают молоч-

ную продуктивность. У них нарушаются половые 

циклы, что часто ведет к бесплодию. Болезни копы-

тец часто являются причиной преждевременной 

выбраковки и убоя больных животных. Лечение ко-

ров с этими патологиями требует значительных 

экономических затрат[3,5]. 

Многолетние исследования, проведенные В.А. 

Молокановым показали, что заболевания копытец у 

коров являлись те хозяйства, где надой молока на 

одну фуражную корову превышал 3000 кг, причем 

болели, как правило, высокопродуктивные живот-

ные [8,9]. При этом у 70% из них ламинит, пододер-

матиты, дерматит межпальцевые щели, проявля-

лись сразу или в течение 2 недель после растела с 

поражением преимущественно тазовых конечно-

стей (до 98% случаев) [1,2]. 

Среди многочисленных заболеваний конечно-

стей значительное место занимают пододерматиты, 

которые встречаются в 31-62% случаев от числа за-

болевших животных [4,7]. 

Цель работы. Определить эффективность 

коррекцию деформаций копыт у крупного рогатого 

скота в условиях в СПК «Ударник» Бежаницкого 

района Псковской области. 

Материал и методы исследований. 

Опыт проводился в СПК «Ударник» Бежаниц-

кого района Псковской области. в 2010 году. 

Для сравнения частоты возникновения и ха-

рактера деформаций копыт дополнительно нами 

проводились исследования в хозяйствах «Мичу-

рино» и «Исаково» Псковской области, Бежаниц-

кого района.  

Объект исследований - крупный рогатый скот 

с деформациями копытец и заболеваниями дисталь-

ного отдела конечностей.  

В хозяйстве «Мичурино» содержится около 

112 голов крупного рогатого скота. Дойное стадо 

насчитывает 84 коров, среднесуточный надой со-

ставляет 22-26 л молока. Содержания коров на 

ферме беспривязно поверх бетонного пола нахо-

дятся резиновое покрытие. 

В хозяйстве «Исаково» насчитывается 256 го-

лов крупного рогатого скота, в том числе 186 дой-

ных коров, 70 голов молодняка разного возраста. 

Надой на фуражную корову 19-22 литров в день. В 

течение года животные находятся в помещении на 

бетонном полу, беспривязно. 

Для сравнения эффективности расчистки при 

наличии деформаций копыт нами было отобрано 60 

коров по 30 голов в каждом из хозяйств. 

Животных с деформациями копытец выделяли 

в отдельную группу, которых проводилась их рас-

чистка. При наличии патологических процессов в 

области пальца дополнительно проводилось лече-

ние по имеющейся патологии. 

Расчистку копытец осуществляли после фик-

сации животных в станке. Поднятие и фиксация ко-

нечностей на период расчистки обеспечивались со-

ответствующим зубчатым механизмом устройства. 

Расчистку проводили с использованием копытных 

щипцов, копытных ножей и специальной фрезы для 

расчистки копыт. 

Результаты исследований и их обсуждения. 

Данные приведенные в таблице 1 свидетель-

ствуют, что наибольший процент деформаций вы-

явлен среди поголовья коров, принадлежавшего хо-

зяйству «Исаково». Так, среди 68 коров 

деформации выявлены у 85,29% животных. 

Таблица 1 

Структура деформаций копытец крупного рогатого скота в обследованных хозяйствах  

Вид деформации 

Хозяйство 

«Мичурино» «Исаково» 

Голов % Голов % 

Остроугольные копытца 13 25,86 17 32,81 

Тупоугольные копытца 18 15,52 18 15,62 

Плоские копытца 10 15,52 15 17,18 

Полные копытца 12 22,41 10 12,5 

Кривые копытца 15 20,69 24 21,88 

Всего коров с деформациями 68 100 84 100 

Всего КРС в хозяйствах 112 256 

% среди поголовье всего КРС 78,46 25,34 
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У коров наибольший процент приходился на 

остроугольные копытца - 25,86%. Значительно 

выше процент среди деформаций копыт 

приходился на полные копытца - 22,41% по 

сравнению с хозяйством«Исаково». 

Как видно из данных, представленных в 

таблице 2, среди обследованного поголовья коров 

регистрировались такие заболевания, как 

пододерматиты (поверхностные и глубокие), 

флегмона венчика, мякиша и между пальцевого 

свода, подартриты, язва Рустергольца, язвы тканей 

между пальцевого свода, папиломатозный 

пальцевой дерматит. 

Таблица 2 

Структура патологии дистального отдела конечностей у коров в исследуемых хозяйствах 

Патология 

 Хозяйство  

 «Мичурино» «Исаково» 

Голов % Голов % 

Поверхностные гнойные 

пододерматиты 
25 33,33 32 35,29 

Глубокие гнойные 

пододерматиты 
5 13,89 7 13,73 

Флегмона венчика, мякоти и 

между пальцевого свода 
5 13,89 6 11,76 

Язвы тканей между 

пальцевого свода 
5 13,89 5 9,80 

Подартрит 1 2,78 2 3,92 

Папилломатозный пальцевой 

дерматит 
- - 4 7,84 

Язва Рустергольца 8 22,22 9 17,64 

Всего коров с деформациями 42 100 64 100 

Всего КРС в хозяйствах 68 197 

% патологии среди 

поголовье всего КРС 
52,94 25,89 

Патология конечностей у коров 

обследованных хозяйств имела широкое 

распространение в хозяйстве «Мичурино», ее 

процент превышал показатель в хозяйстве «Иса-

ково» на 27,05%. 

В структуре патологии конечностей у коров в 

хозяйстве «Мичурино» преобладают 

поверхностные гнойные пододерматиты - 25 

случаев (33,33%), у животных в хозяйстве «Иса-

ково» зарегистрировано - 32 случаев (35,29%). 

Относительно частоты возникновения 

глубоких гнойных пододерматитов следует 

отметить, что их количество колебалось в 

исследуемых хозяйствах от 13,73% в хозяйстве 

«Мичурино» и 13,89% - в хозяйстве «Исаково» 

Среди других заболеваний следует заметить, 

сравнительно частые случаи язвы Рустергольца. 

Так, у животных исследуемых хозяйств их 

количество колебалось в пределах 8-9 случаев. Но 

при этом по отношению к количеству больных 

коров в хозяйствах их процент колебался: в хозяй-

стве «Исаково» - 17,64% и в хозяйстве «Мичурино» 

- 22,22%. 

У животных в хозяйствах были флегмона 

венчика, мякиша и между пальцевого свода (по 5 

случаев в хозяйстве «Мичурино» и язвы тканей 

между пальцевого свода (по 5 случаев в каждом из 

хозяйств). 

В единичных случаях у коров указанных 

хозяйств регистрировались подартриты. 

Кроме того в хозяйстве «Исаково» у 4 

животных (7,84%) регистрировали случаи болезни 

Мортерало (папилломатозный пальцевой 

дерматит). 

Следует отметить, что заболевания копыт 

были тесно связаны с их деформациями. Так, среди 

42 коров с деформациями в хозяйстве «Мичу-

рино»» патология дистального отдела конечностей 

регистрировалась у 52,94%, в хозяйстве «Исаково» 

среди 64 коровы - у 25,89% животных. 

Опытных животных осматривали ежемесячно, 

отмечая наличие возникновения повторных дефор-

маций, данные наблюдений представлены в табли-

цах 3, 4. 

Проведенные исследования показали, что у ко-

ров, которым проводили расчистку проявлялись 

повторные деформации. 

Так, у коров в хозяйстве «Мичурино» через 4 

месяца после расчистки отмечали возникновение 

деформаций по одному случаю - угловатые, полные 

и кривые копытца, и в 2-х - тупоугольные. Дефор-

мации были выражены не отчетливо.  
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Таблица 3 

Результаты наблюдений за опытными животными в хозяйстве «Мичурино» 

Показатель 

Хозяйство «Мичурино» 

Остроугольные 

копытца 

Тупоугольные ко-

пытца 

Плоские ко-

пытца 

Полные ко-

пытца 

Кривые ко-

пытца 

Животных в группе 4 4 4 4 4 

М
ес

я
ц

ы
 1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 1 2 - 1 1 

Всего животных с по-

вторными деформаци-

ями, гол/% 

5/25,0 

Но при отсутствии повторной расчистки в те-

чение 1-2 месяцев, деформации могут быть причи-

ной заболеваний дистального отдела копытец.  

Кроме того, у животных с повторными дефор-

мациями снижалась молочная продуктивность в 

среднем на 2 литра ежедневно. 

У коров в хозяйстве «Исаково» деформации 

копытец начинали регистрироваться уже со 2-го 

месяца наблюдения. Молочная продуктивность 

снижалась на 2 литра молока ежедневно. 

Таким образом, двукратные обработки копыт 

не обеспечивали должного эффекта, и поэтому 

нами было рекомендовано проводить их в исследу-

емых хозяйствах через каждые 2,5-3 месяца, то есть 

4 раза в год. 

Таблица 5  

Результаты наблюдений за опытными животными в хозяйстве «Исаково» 

Показатель 

Хозяйство «Исаково» 

Остроугольные 

копытца 

Тупоугольные ко-

пытца 

Плоские ко-

пытца 

Полные ко-

пытца 

Кривые ко-

пытца 

Животных в группе 4 4 4 4 4 

М
ес

я
ц

ы
 1 - - - - - 

2 1 - - - 1 

3 2 1 1 1 2 

4 3 2 1 1 2 

Всего животных с 

повторными дефор-

мациями, гол/% 

9/45,0 

Выводы Анализ распространения деформа-

ций копытец у коров в обследованных хозяйствах 

«Мичурино» деформация копытец встречается у 

85,29% животных, в хозяйстве «Исаково» - у 

32,49% животных. Выявлена следующая структура 

деформаций копыт у коров в исследуемых хозяй-

ствах:  

в хозяйстве «Мичурино»: остроугольные ко-

пытца – 25,86%; полные – 22,41%; кривые – 

20,69%; тупоугольные и плоские по 15,52%;  

в хозяйстве «Исаково» остроугольные ко-

пытца – 32,81%; кривые – 21,88%; плоские – 

17,18%; тупоугольные – 15,62%; полные – 12,50%. 

Сравнительный анализ эффективности коррек-

ции деформаций копытец у коров в исследуемых 

хозяйствах показал, что повторная деформация ко-

пытец у коров чаще встречается в хозяйстве «Иса-

ково» по сравнению с хозяйстве «Мичурино» Так, 

в хозяйстве «Мичурино» повторная деформация 

после 4 месяцев коррекции встречалась у 25,0% жи-

вотных, а в хозяйстве «Исаково» - у 45,0% живот-

ных.  
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