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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ 

ДЛЯ АМЕЛІОРАЦІЇ ВПЛИВУ БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КУРОРТУ 

ТРУСКАВЕЦЬ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ГІПОКСІЇЇ ТА ІМУННУ СИСТЕМУ 

 

В клинико-физиологическом наблюдении за детьми с вегетативной дистонией 

показано, что дополнение стандартного бальнеотерапевтического комплекса 

курорта Трускавец интервальной нормобарической гипоксической тренировкой 

(ИНГТ) в одних случаях предотвращает снижение теста Штанге и 

сопутствующее ему снижение содержания CD8+-Т-лимфоцитов, вызывает 

нормализующее повышение содержания иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке и 

лизоцима в сыворотке и слюне в сочетании с нормализующим снижением 

циркулирующих иммунных комплексов, а также потенцирует стимулирующее 

влияние бальнеотерапии на активность, интенсивность и завершенность 

фагоцитоза нейтрофилами крови культуры Staph. aureus. На остальные 

параметры иммунитета, а также корректурного теста ИНГТ существенно не 

влияет. В других случаях ИНГТ усиливает положительное влияние бальнеотерапии 

на тест Штанге, сопровождаемое повышением содержания CD8+-Т-лимфоцитов, 

активности фагоцитоза и скорости обработки информации в корректурном 

тесте, а также вызывает нормализующее повышение его завершенности и в 

целом бактерицидной способности нейтрофилов крови, не влияя на остальные 

параметры иммунитета. 

Ключевые слова: интервальная нормобарическая гипоксическая тренировка, 

тест Штанге, иммунитет, корректурный тест, курорт Трускавец. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Раніше нами у клініко-фізіологічному спостереженні за дітьми з вегетативною дистонією 

показано, що доповнення стандартного бальнеотерапевтичного комплексу (СБТК) курорту 

Трускавець інтервальним нормобаричним гіпоксичним тренуванням (ІНГТ) в одних випадках 

запобігає зниженню внаслідок бальнеотерапії тесту резистентності до гіпоксії Штанге і супутньому 

йому посиленню симпатотонічного зсуву вегетативного гомеостазу, а в інших випадках підсилює 

позитивний вплив бальнеотерапії на цей тест, супроводжуваний ваготонічним зрушенням 

вегетативного гомеостазу [12]. Дослідженнями Трускавецької наукової школи бальнеології 

встановлено, що імунотропні ефекти СБТК неоднозначні: окрім сприятливих, мають місце 

нейтральні і несприятливі зміни окремих параметрів імунітету [6,15,27,30]. 

Відомо, що різні варіанти довготривалих гіпоксичних впливів (постійне перебування в горах чи в 

барокамері, ІНГТ тощо) теж здатні чинити неоднозначну імунотропну дію. Давні свідчення про те, 

що у мешканців високогіря знижена стійкість до інфекційних захворювань [огляди: 3,8] щойно 

підтвердились повідомленням [9], що діти і підлітки 7-17 років, котрі мешкають в умовах високогіря 

(Кабардино-Балкарія), характеризуються високим інфекційним індексом - маркером 

імунодефіцитних станів. 

У практично здорових людей 25-35 років, котрі тривалий час (від 1 міс до 10 р) по 2-5 разів на 

тиждень піднімались автомобілем з висоти проживання 1 км до місця роботи на висоті 2,1 км, 

порівняно з постійними мешканцями висоти 0,9 км, котрі не піднімались в гори, виявлено зниження 

абсолютного вмісту лейкоцитів на 24-28%, Т-лімфоцитів – на 19-29%, В-лімфоцитів – на 15-23%, за 

стабільних їх відносних рівнів та концентрацій імуноглобулінів А і М, але такого, що поглиблюється 

з часом, зниження IgG на 6-19%. Суттєво знижувались кількість активних фагоцитів (на 29%) та 

параметри активності (на 26%) і інтенсивності (на 54%), але не завершеності фагоцитозу нейтрофілів. 

Натомість відносний вміст активних Т-лімфоцитів прогресивно зростав на 11-29%, як і параметри 

інтрадермальної проби з фітогемаглютиніном [11]. 
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В експерименті на мишах, котрі впродовж трьох тижнів піддавались дії гіпоксії шляхом 

щоденного перебування впродовж 6 годин на “висоті” 3 км, Антоненко В.Т. і Меньшова М.А. [3] 

виявили суттєві морфо-функціональні зміни в імунних органах. Зокрема, вміст в тимусі Т-лімфоцитів 

вже на 4-й день падав до 51% початкового рівня, на 7-й день сягав мінімуму (40%), а надалі почав 

відновлюватись, проте і на 21-й день становив лише 69% від контролю. При цьому зміни кількості В-

лімфоцитів були незначні. В селезінці Т-лімфопенія була менш вираженою: 80% на 4-й, 60% - на 7-й, 

87% - на 14-й і 81% - на 21-й дні. При цьому вміст В-лімфоцитів після поступового зниження до 74% 

на 4-й і 69% на 7-й дні на 14-й день експерименту сягав 133% від контролю з повторним зниженням 

до 89% на 21-й день. У лімфатичних вузлах вміст обох популяцій лімфоцитів проявляв однакову 

динаміку: після досягнення мінімуму на 7-й день їх вміст починав відновлюватись, не досягаючи все 

ж контрольного рівня. 

Натомість інші автори свідчать, що за умов гіпоксичних впливів зміни імунітету, як правило, 

сприятливі. 

Зокрема, за даними Серебровської Т.В. та ін. [25], двотижневе ІНГТ у здорових людей 25-35 років 

з низькою стійкістю до гіпоксії знижувало рівень лейкоцитозу на 19%, загальних лімфоцитів – на 

24,5%, тоді як у осіб з нормальною стійкістю до гіпоксії лейкоцитоз, будучи початково на 23% 

нижчим, проявляв тенденцію до зростання на 7,5%, а пан-лімфоцитоз, початково нижчий на 36%, 

проявляв тенденцію до дальшого зниження на 9%. Відносний вміст CD8+-Т-лімфоцитів у першій 

групі проявляв тенденцію до росту від 25,3% до 27,3%, натомість у другій групі проявлялась 

тенденція до зниження від 23,2% до 21,5%. Аналогічний паттерн виявлено і щодо CD4+-Т-

лімфоцитів. Низька активність комплемента у осіб з низькою стійкістю до гіпоксії зростала на 59%, 

до рівня активності у осіб з нормальною стійкістю до гіпоксії, яка внаслідок ІНГТ значуще не 

змінювалась. (До слова, раніше ці автори [14] показали, що ІНГТ сприяє підвищенню 

комплементарної активності сирватки здорових людей на 15%, при цьому стимулюються як 

класичний (на 37%), так і альтернативний (на 21%) шляхи активації комплемента). Натомість 

підвищений рівень IgG в першому випадку знижувався на 19%, досягаючи нормального, а нижчий на 

30% рівень IgG у осіб з нормальною стійкістю до гіпоксії проявляв тенденцію до зростання на 14%. 

Помірно підвищений рівень IgM у першому випадку продовжував тенденцію до росту, тоді як 

початково нормальний рівень у осіб другої групи залишався без змін. З іншого боку, ні підвищений 

рівень IgA у низькостійких осіб, ні нормальний – у нормальностійких не реагували на ІНГТ. 

Нормальні рівні циркулюючих імунних комплексів проявляли слабкі тенденції до зниження у осіб 

обох груп. Поглинальна активність нейтрофілів залишалась стабільно нормальною, а їх спонтанна 

бактерицидність проявляла тенденцію до зниження у низькостійких осіб та до підвищення - у 

нормальностійких. Натомість як індукована, так і резервна бактерицидність у низькостійких осіб, 

будучи на 40% і 74% відповідно нижчі від таких у нормальностійких, під впливом ІНГТ зростали 

відповідно на 43% і 181%, тоді як у нормальностійких до гіпоксії осіб відзначено лише тенденції до 

росту цих параметрів бактерицидності. При цьому рівень IFN-γ в обидвох групах залишався 

стабільним, TNF-α – знижувався, а IL-4 реагував на ІНГТ за законом початкового рівня: у 

низькостійких осіб підвищувався від 0,03 до 0,64 пг/мл, натомість у нормальностійких – знижувався 

від 2,57 до 0,50 пг/мл. 

Шогенцукова Е.А. [32] вивчала дію клімату середньогіря (Приельбрусся) на імунний статус хворих 

на бронхіальну астму. В процесі 30-денного спостереження змін абсолютної кількості Т-лімфоцитів 

не виявлено, натомість вже після добового пребування у санаторії абсолютна кількість В-лімфоцитів 

знижувалась майже вдвічі, зберігаючись на цьому рівні впродовж всього курсу гірськокліматичного 

лікування. При цьому значно знижувались початково підвищені рівні імуноглобулінів Е і G, меншою 

мірою - IgА, за відсутності суттєвої динаміки IgM. Початково знижені показники фагоцитарної 

(поглинальної і перетравлюючої) функції нейтрофілів через добу практично не змінювались, через 10 

діб ще більше знижувались, потім починали підвищуватись і на 30-ту добу виявились вищими від 

початкових. Проте початково знижена фагоцитарна ємність крові продовжувала падати, за рахунок 

зниження вмісту сегментоядерних нейтрофілів, зменшуючись на 20-ту добу удвічі і залишаючись 

зниженою на момент останнього обстеження. 

Сутковой Д.А. и Барабой В.А. [28] виявили, що у алергічних хворих (поліноз, бронхіт, бронхіальна 

астма) з початково підвищеною абсолютною і відносною кількістю лімфоцитів в поєднанні із 

зниженими показниками популяції Т-лімфоцитів і субпопуляції активних Т-лімфоцитів на 3-тю добу 

перебування у високогір’ї (2,1 км) кількість лейкоцитів і, особливо, лімфоцитів зростала, причому 

більшою мірою, ніж у здорових людей, зберігаючись на досягненому рівні і на 24-ту добу. При цьому 
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кількість загальних і активних Т-лімфоцитів суттєво зростала на 3-тю добу і продовжувала дещо 

зростати до кінця спостереження, а їх чутливість до імуномодуляторів і гістаміну знижувалась. 

За свідченням Березовского В.А. [7], інструментальна нормобарична оротерапія у аналогічного 

контингенту хворих сприяла нормалізації субпопуляційного складу лімфоцитів, зменшувала рівень 

ЦІК, збільшувала кількість та функціональну і бактерицидну активність альвеолярних макрофагів в 

поєднанні зі зменшенням ступеню пошкоджуваності нейтрофілів у бронхо-альвеолярних змивах. 

Березовский В.А. и Дейнега В.Г. [8] показали, що у осіб зі зниженим відносним вмістом Т-

лімфоцитів в поєднанні з підвищеним вмістом В- і 0-лімфоцитів на 10-20 добу перебування у 

Приельбруссі (висота 2,1 км) рівень першої популяції в 1,5 р зростав, а двох інших – знижувався. 

Після повернення на рівнину такий паттерн зберігався, так що через 10 днів всі три популяції 

наближувались до норми. У іншого подібного контингенту автори спостерігали, крім таких же змін 

популяцій лімфоцитів, нормалізацію підвищеного рівня IgM за відсутності суттєвих змін Igg G і А. 

Констатовано також підвищення бактерицидності шкіри і інтенсивності фагоцитозу нейтрофілів 

крові за відсутності змін його активності. 

Белошицким П.В. и др. [22] показаний сприятливий вплив тритижневого перебування в 

аналогічних умовах середньогір’я на прояви імунодисфункції, викликані факторами чорнобильської 

катастрофи. Зокрема, відносний вміст 0-лімфоцитів знижувався від 150% норми до 112%, натомість 

знижений до 74% норми рівень В-лімфоцитів практично нормалізувався (103%), як і вміст Т-

лімфоцитів, який підвищувався від 80% норми до 96%. При цьому нормалізувалося співвідношення 

Т-гелперів і Т-супресорів внаслідок зниження рівня перших від 153% норми до 103% в поєднанні з 

підвищенням рівня других від 66% норми до 102%. 

Щойно показано, що гіпоксичні тренування впродовж 10 днів на „висоті” 6 км чинять сприятливу 

імуномодулювальну дію на лімфоїдну популяцію білої пульпи селезінки щурів зі 

стрептозотоциновим діабетом [13]. 

Неоднозначність імунотропної дії гіпоксії цілком зрозуміла в світлі положення про гіпоксію як 

один із природних стресорів [1] та фактор прекондиціонування і посткондиціонування [23,24]. 

Показано, що навіть триразова помірна гіпобарична гіпоксія, пред'явлена щурам після важкого 

травматичного стресу, цілком запобігає розвитку тривожної патології шляхом модифікації експресії 

глюко- і мінералокортикоїдних рецепторів в гіпокампі і неокортексі, що забезпечує збалансованість 

пошкоджуючої і проадаптивної дії глюкокортикоїдів на нейрони мозку і активність гіпофізарно-

адренокортикальної системи [23]. Позаяк останній належить важлива роль у імуномодуляції [огляди: 

1,16], цілком природно, що гіпоксичне посткондиціонування ефективне і стосовно корекції 

імунодисфункції. З іншого боку, імунна система через продуковані її клітинами лімфопептиди здатна 

впливати на резистентність організму до неімуногенних факторів, зокрема до радіації, гіпоксії тощо 

[2]. 

Виходячи з викладеного, ми поставили перед собою мету з’ясувати можливість амеліорації 

імунотропних ефектів СБТК шляхом додаткового застосування ІНГТ. З огляду на нейротропну дію як 

гіпоксії [7,8,17,23], так і продукованих імуноцитами цитокінів [16,29,31], були досліджені також 

зміни деяких параметрів розумової працездатності. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом спостереженням були 60 хлопців 10-13 років, мешканців радіаційно забруднених теренів, 

котрі прибували на курорт Трускавець для відновного лікування хронічного пієлонефриту в фазі 

ремісії. При поступленні оцінювали резистентність до гіпоксії в тесті Штанге, імунний статус за 

тестами I-II рівнів ВООЗ, користуючись уніфікованими методиками [19,30], а також розумову 

працездатність за коректурним тестом Анфімова. Діти з приблизно однаковими початковими 

показниками тесту Штанге випадковим чином попадали у контрольну чи основну групу. Контрольна 

група отримувала СБТК (пиття біоактивної води Нафтуся, аплікації озокериту, мінеральні купелі), а в 

основній групи проводили додатково ІНГТ, керуючись методичними рекомендаціями [10], але у 

більш щадному режимі: по 3 щоденні сеанси дихання гіпоксичною сумішшю упродовж 5 хв з 5-

хвилинними інтервалами дихання атмосферним повітрям. Користувались портативним пристроєм 

“Гіпокситрон-Симплекс-5”, виготовленим в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця к.т.н. Лопатою 

В.О. Об’єм дихального контуру регулювали відповідно до індивідуальної життєвої ємності легень, 

визначеної портативним спірометром. Після завершення 10-денного курсу проводили повторне 

тестування. Референтні величини запозичені з попередніх досліджень Трускавецької наукової школи 

бальнеології [6,15,30]. 
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Результати оброблено методами варіаційного і кореляційного аналізів з використанням пакету 

програм “Statistica-5”. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

На попередньому етапі аналізу з контрольної і основної супергруп було сформовано по дві групи 

за критерієм індивідуальних змін тесту Штанге – з негативною чи несуттєвою і позитивною 

динамікою []. Надалі проведено порівняння імунотропних та ноотропних ефектів СБТК і 

доповненого ІНГТ. 

Стосовно клітинного імунітету виявлено (табл. 1), що погіршення тесту Штанге (від 45±5 с до 36±5 

с) супроводжується тенденцією до дальшого зниження абсолютного вмісту в крові загальних 

лімфоцитів – від 88% середньої норми (СН) до 81% СН. При цьому відносний вміст субпопуляції Т-

гелперів/індукторів зростає на 16% - від 87,5% СН до 101,5% СН в поєднанні зі зниженням на 19% 

рівня субпопуляції Т-супресорів/кілерів від 107% СН до 86% СН. Одним із механізмів зниження 

вмісту CD8+-Т-лімфоцитів може бути посилення генерації активних форм кисню [цит за: 21], 

викликане, зокрема, гіперсипатикотонією. 

Обчислення класичного імунорегуляторного індексу (ІРІ=Th/Ts), який в нормі становить пересічно 

1,36, дає підстави для висновку, що під впливом СБТК початкова схильність контингенту до 

гіперсупресії (ІРІ=1,11) трансформується у виражену гіпосупресію (ІРІ=1,61), яка, як відомо, 

супроводжується схильністю до алергічних і автоімунних реакцій. 
 

Таблиця 1. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на клітинний імунітет у 

дітей, підлеглих негативній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

Пан-лімфо-

цити, Г/л 

CD4+-Т-лім-

фоцити, % 

CD8+-Т-лім-

фоцити, % 

CD16+-лім-

фоцити, % 

CD19+-лім-

фоцити, % 

Контрольна 

(СБТК) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

1,86±0,16 

1,71±0,12* 

-0,15±0,08 

29,4±1,1* 

34,1±1,2 

+4,7±1,7# 

26,4±0,9 

21,2±0,6* 

-5,1±0,5# 

16,5±1,0 

14,9±1,3 

-1,6±1,4 

27,2±0,6 

26,9±0,6 

-0,3±0,7 

Основна 

(СБТК+ ІНГТ) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

1,79±0,19 

1,89±0,15 

+0,10±0,15 

29,0±0,9* 

30,4±0,9* 

+1,4±0,7 

26,0±0,6 

25,2±0,6 

-0,7±0,5 

17,4±1,8 

16,5±1,5 

-0,9±1,7 

27,6 ±0,6 

27,5±0,5 

-0,1±0,4 

Норма (n=30) N±m 2,12±0,10 33,6±0,9 24,7±0,8 15,6±1,0 26,1±0,6 

 рП ns ns ns ns ns 

рΔ ns ns <0,001 ns ns 
 

Примітки: 
 

1. Х±m – середні величини початкових (П) і кінцевих (К) показників та їх стандартні похибки. 

2. Показники, значуще відмінні від нормальних, позначені *. 

3. Δ±m – середні величини прямих різниць між кінцевими і початковими величинами та їх 

стандартні похибки. 

4. Значущі ефекти бальнеотерапії в контрольній і основній групах позначені #. 

5. р - значущість міжгрупових відмінностей між початковими (П) величинами та їх змінами 

(Δ). 
 

Доповнення СБТК ІНГТ, запобігаючи погіршенню тесту Штанге (45±5 с до і 47±4 с після 

бальнеотерапії), по-перше, реверсує тенденцію динаміки пан-лімфоцитозу, по-друге, редукує 

стимулюючий вплив СБТК на вміст CD4+-Т-лімфоцитів до тенденції, по-третє, практично цілком 

запобігає зниженню вмісту CD8+-Т-лімфоцитів, так що аналогічно знижений ІРІ (1,12) проявляє лише 

тенденцію до нормалізації (1,21). Подібні ефекти ІНГТ відомі, і роблять його ефективним 

немедикаментозним методом лікування алергодерматозів і бронхіальної астми [5,20]. 

На початково нормальні рівні ні натуральних кілерів (CD16+-лімфоцитів), ні В-лімфоцитів 

(фенотипу CD19+) обидва лікувальні комплекси значуще не впливають. Обчислення балансовим 

методом відносного вмісту 0-лімфоцитів засвідчує, що в контрольній групі має місце їх незначний 

приріст – від 0,5% до 2,9%, який відвертається застосуванням ІНГТ (0% і 0,4% до і після 

бальнеотерапії відповідно)  

Поліпшення ж тесту Штанге під впливом СБТК (від 43±4 с до 51±4 с) супроводжується (табл. 2), 

на тлі незмінного абсолютного вмісту пан-лімфоцитів, нормалізуючим підвищенням відносного рівня 

CD8+-Т-лімфоцитів на 18% (від 81% до 96% СН) в поєднанні з тенденцією до підвищення рівня 
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CD4+-Т-лімфоцитів (від 93% до 99% СН), так що так що початково підвищений ІРІ проявляє 

тенденцію до нормалізації, знижуючись від 1,57 до 1,41. 

Застосування ІНГТ, посилюючи сприятливий вплив СБТК на тест Штанге, який зростає від 43±4 с 

до 62±3 с, сприяє дальшому приросту рівня Т-супресорів/кілерів - від 85% до 108% СН за аналогічної 

з попередньою групою тенденції до підвищення рівня Т-гелперів/індукторів (від 91% до 98% СН), так 

що ІРІ переміщується з верхньої зони норми (1,45) у нижню (1,23). Початково помірно знижений 

рівень натуральних кілерів зростає в обидвох групах приблизно однаковою мірою (на 23% і 30% в 

контрольній і основній відповідно). Натомість початково нормальні рівні В-лімфоцитів проявляють 

значуще відмінні протилежні тенденції до змін: підвищення на 5% у контрольній групі і зниження на 

4% - в основній. При цьому після бальнеотерапії в обидвох групах не виявлено 0-лімфоцитів, 

початковий рівень яких, за розрахунками, становив 9,8% і 8,1% в контрольній і основній групах 

відповідно. Це свідчить за експресію поверхневих рецепторів, головною мірою, CD8+- і CD16+-

лімфоцитів. 
 

Таблиця 2. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на клітинний імунітет у 

дітей, підлеглих позитивній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

Пан-лімфо-

цити, Г/л 

CD4+-Т-лім-

фоцити, % 

CD8+-Т-лім-

фоцити, % 

CD16+-лім-

фоцити, % 

CD19+-лім-

фоцити, % 

Контрольна 

(СБТК) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

1,65±0,10* 

1,67±0,09* 

+0,02±0,08 

31,4±0,9 

33,3±1,1 

+1,9±1,4 

20,0±1,4* 

23,6±0,7 

+3,6±1,1# 

13,3±1,2 

16,4±1,4 

+3,1±1,3# 

25,5±1,0 

26,7±0,6 

+1,2±0,8 

Основна 

(СБТК + ІНГТ) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

1,98±0,19 

1,70±0,16* 

-0,28±0,17 

30,7±1,1* 

32,8±1,5 

+2,0±1,7 

21,1±1,1* 

26,7±1,1 

+5,6±0,8# 

11,8±1,2* 

15,3±1,9 

+3,5±1,6# 

26,3±0,7 

25,2±0,7 

-1,1±0,7 

Норма (n=30) N±m 2,12±0,10 33,6±0,9 24,7±0,8 15,6±1,0 26,1±0,6 

 рП ns ns ns ns ns 

 рΔ ns ns ns ns <0,05 
 

Cкринінг кореляційних зв’язків виявив тісну пряму кореляцію між змінами внаслідок 

бальнеотерапії гіпоксичного тесту Штанге і відносного рівня CD8+-лімфоцитів (рис. 1). Тобто, зміни 

резистентності до гіпоксії на 84% детермінують односкеровані зміни рівня Т-супресорів/кілерів. 
 

 
 

Рис. 1. Зв’язок між змінами внаслідок бальнеотерапії гіпоксичного тесту Штанге (вісь Х) і 

відносного рівня CD8+-лімфоцитів (вісь Y) 
 

Відвернення зниження вмісту CD8+-Т-лімфоцитів, поєднане, як показано нами раніше, з 

відверненням наростання симпатичного тонусу [12], зумовлене, мабуть, і запобіганням посиленню 

генерації активних форм кисню, позаяк Несвітайлова К.В. та ін. [21] у хворих на бронхіальну астму 

дітей 9-13 років, підданих 10-добовому ІНГТ, виявили підвищення вмісту в лейкоцитах 

антиоксидантних ферментів каталази і глутатіон-S-редуктази. Поліваріантність динаміки CD8+-Т-

лімфоцитів узгоджується з даними Серебровської Т.В. та ін. [25], що 10-добовий курс ІНГТ у 

практично здорових людей середнього віку викликав широкий амбівалентний спектр змін в сирватці 

крові маркерів інтенсивності вільнорадикальних процесів – вмісту малонового диальдегіду (від +88% 

до -46%) і активності супероксиддисмутази (від +64% до -56%). За даними Суткового Д.А. і Барабоя 

В.А. [28], рівень МДА у крові здорових людей на 3-тю добу перебування на висоті 2,1 км зростає на 

40%, а на 24-ту – практично нормалізується. Натомість початково підвищений до 136-164% норми 

рівень МДА у хворих з алергією на 3-тю добу суттєво не змінюється, а на 24-ту опускається до 93-

102% норми. 
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Щодо параметрів гуморального імунітету, то у випадках негативної динаміки тесту Штанге в 

контрольній групі значущих змін не виявлено (табл. 3), за винятком нормалізуючого зниження рівня 

циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) на 18% - від 116% СН до 95% СН. Застосування ІНГТ 

посилює цей ефект бальнеотерапії до -26% (ЦІК знижуються від 120% СН до 89% СН) та сприяє 

підвищенню вмісту в сирватці імуноглобулінів всіх класів: IgG – на 47% (від 75% СН до 110% СН), 

IgA – на 47% (від 63% СН до 92% СН), IgM – на 28% (від 92% СН до 117% СН), а також лізоциму: 

сирватки - на 45% (від 77% СН до 112% СН), слини – на 31% (від 76% СН до 100% СН). 
 

Таблиця 3. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на гуморальний імунітет 

у дітей, підлеглих негативній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

IgG, 

г/л 

IgА, 

г/л 

IgМ, 

г/л 

ЦІК, 

од. 

Лізоцим сир-

ватки, мг/л 

Лізоцим 

слини, мг/л 

Контрольна 

(СБТК) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

9,7±1,0 

10,2±1,4 

+0,5±1,6 

1,30±0,13* 

1,54±0,18 

+0,24±0,15 

1,16±0,14 

1,24±0,12 

+0,08±0,13 

51±4 

42±3 

-9±4# 

9,2±0,7 

9,6±1,1 

+0,4±1,2 

145±5* 

148±4* 

+3±6 

Основна 

(СБТК + ІНГТ) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

8,8±1,2 

13,0±1,7 

+4,2±1,6# 

1,19±0,17* 

1,75±0,21 

+0,56±0,16# 

1,06±0,12 

1,35±0,11 

+0,30±0,10# 

53±7 

39±4 

-14±6# 

8,4±0,9 

12,2±1,3 

+3,8±1,1# 

138±8* 

181±6 

+43±9# 

Норма (n=30) N±m 11,8±1,2 1,90±0,18 1,15±0,11 44±4 10,9±0,9 181±6 

 рП ns ns ns ns ns ns 

 рΔ ns ns ns ns <0,05 <0,001 

 

У випадках позитивної динаміки тесту Штанге в контрольній групі значущих змін параметрів 

гуморального імунітету знову не виявлено (табл. 4), за винятком нормалізуючого зниження рівня IgМ 

на 18% (від 123% СН до 91% СН) і підвищення активності лізоциму слини на 17% (від 82% СН до 

96% СН). Додаткове застосування ІНГТ суттєво не впливає на ефект бальнеотерапії на гуморальний 

імунітет. 
 

Таблиця 4. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на гуморальний імунітет 

у дітей, підлеглих позитивній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

IgG, 

г/л 

IgА, 

г/л 

IgМ, 

г/л 

ЦІК, 

од. 

Лізоцим сир-

ватки, мг/л 

Лізоцим 

слини, мг/л 

Контрольна 

(СБТК) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

12,5±2,2 

10,5±1,5 

-2,0±2,1 

1,16±0,17* 

1,13±0,17* 

-0,03±0,17 

1,41±0,24 

1,05±0,13 

-0,36±0,18# 

51±5 

50±6 

-1±4 

11,4±1,7 

10,0±1,2 

-1,4±1,6 

149±5* 

174±9 

+25±11# 

Основна 

(СБТК + ІНГТ) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

12,6±2,4 

13,0±1,4 

+0,5±2,7 

1,31±0,11* 

1,55±0,22 

+0,25±0,18 

1,26±0,20 

1,13±0,13 

-0,13±0,17 

60±7 

52±6 

-8±6 

11,6±1,8 

11,7±1,1 

+0,1±1,9 

151±5* 

177±5 

+26±6# 

Норма (n=30) N±m 11,8±1,2 1,90±0,18 1,15±0,11 44±4 10,9±0,9 181±6 

 рП ns ns ns ns ns ns 

 рΔ ns ns ns ns ns ns 
 

 

Таблиця 5. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на фагоцитоз 

нейтрофілів у дітей, підлеглих негативній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

Лейкоцити, 

Г/л 

Нейтрофіли, 

% 

Фагоцитарний 

індекс, % 

Мікробне 

число 

Індекс 

кілінгу, % 

БЦЗН, 

109 мікр./л 

Контрольна 

(СБТК) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

5,98±0,34 

5,46±0,28 

-0,52±0,22# 

60,8±2,2 

58,3±1,6 

-2,5±2,2 

55,9±2,6* 

64,5±2,2* 

+8,6±2,3# 

4,2±0,3* 

6,5±0,4 

+2,3±0,5# 

53,3±3,6* 

58,0±2,1* 

+4,7±2,5 

4,88±0,73* 

8,35±1,10* 

+3,47±1,17# 

Основна 

(СБТК + 

ІНГТ) 

n=17 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

5,64±0,26 

5,78±0,23 

+0,14±0,24 

56,9±2,0 

56,3±1,7 

-0,6±1,8 

53,6±1,8* 

70,7±2,0 

+17,1±2,3# 

4,0±0,2* 

7,7±0,5 

+3,7±0,6# 

50,6±2,4* 

62,8±2,0 

+12,2±2,1# 

3,77±0,54* 

11,73±1,28 

+7,96±1,33# 

Норма (n=30) N±m 5,94±0,18 57,8±1,6 73,5±2,1 7,0±0,3 68,6±2,9 12,1±1,2 

 рП ns ns ns ns ns ns 

 рΔ =0,05 ns <0,02 ns <0,05 <0,02 
 

Стосовно параметрів фагоцитозу нейтрофілами культури Staph. aureus (табл. 5) в першій 

контрольній групі констатовано, попри погіршення тесту Штанге, підвищення фагоцитарного індексу 
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на 15% (від 76% СН до 88% СН) і мікробного числа – на 55% (від 60% СН до 93% СН) за тенденції до 

підвищення індексу кілінгу (перетравлення) на 9%. У підсумку розрахована бактерицидна здатність 

нейтрофілів (БЦЗН) – кількість мікробів, яку здатні знешкодити нейтрофіли, що містяться в 1 л крові 

– попри зменшення вмісту в крові нейтрофілів на 12% зростає на 71% (від 40% СН до 69% СН). 

ІНГТ, по-перше, запобігає зниженню вмісту в крові нейтрофілів; по-друге, посилює стимулюючий 

ефект СБТК на активність фагоцитозу до 32%, так що вона сягає 96% СН, а на інтенсивність 

фагоцитозу – до 93%, так що вона сягає 110% СН; по-третє, сприяє приросту завершеності 

фагоцитозу на 24%, до 92% СН. У підсумку БЦЗН зростає на 111% - від 31% СН до 97% СН. 

Поліпшення тесту Штанге у другій контрольній групі (табл. 6) супроводжується зростанням БЦЗН 

на 85% - від 36% СН до 66% СН, завдяки посиленню активності фагоцитозу на 14% та його 

інтенсивності – на 55% в поєднанні з тенденцією до посилення кілінгу мікробів. Додаткове 

застосування ІНГТ сприяє дальшому приросту фагоцитарного індексу (до 22%) і підвищенню індексу 

кіллінгу (на 18%), не впливаючи додатково на приріст мікробного числа нейтрофілів (+51%). У 

підсумку БЦЗН зростає на 154% - від 33% СН до 83% СН. 
 

Таблиця 6. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на фагоцитоз 

нейтрофілів у дітей, підлеглих позитивній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара- 

метр 

Лейкоцити, 

Г/л 

Нейтрофіли, 

% 

Фагоцитарний 

індекс, % 

Мікробне 

число 

Індекс 

кілінгу, % 

БЦЗН, 

109 мікр./л 

Контрольна 

(СБТК) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

5,19±0,23* 

5,01±0,18* 

-0,18±0,22 

56,8±2,6 

56,5±1,4 

-0,3±2,3 

59,0±3,1* 

67,0±2,2* 

+8,0±2,9# 

4,2±0,2* 

6,5±0,4 

+2,3±0,5# 

57,6±4,1* 

61,5±2,5 

+3,9±3,1 

4,32±0,62* 

7,98±0,97* 

+3,66±0,90# 

Основна 

(СБТК + ІНГТ) 

n=13 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

5,29±0,39 

5,27±0,41 

-0,02±0,42 

57,4±1,9 

60,2±1,6 

+2,8±1,9 

56,0±2,2* 

68,6±1,6 

+12,5±2,6# 

4,7±0,4* 

7,1±0,4 

+2,4±0,5# 

52,0±3,4* 

61,6±2,3 

+9,6±3,5# 

3,94±0,48* 

10,01±1,52 

+6,06±1,59# 

Норма (n=30) N±m 5,94±0,18 57,8±1,6 73,5±2,1 7,0±0,3 68,6±2,9 12,1±1,2 

 рП ns ns ns ns ns ns 

 рΔ ns ns ns ns ns  
 

Скринінг кореляційних зв’язків між змінами тесту Штанге і параметрів фагоцитарної функції 

нейтрофілів виявив, що найтісніше з динамікою резистентності до гіпоксії корелює динаміка 

активності фагоцитозу (рис. 2). 
 

 

 
 

Рис. 2. Зв’язок між змінами внаслідок бальнеотерапії гіпоксичного тесту Штанге (вісь Х) і 

фагоцитарного індексу нейтрофілів (вісь Y) 
 

Аналіз параметрів коректурного тесту засвідчує, що СБТК спричиняє приріст як швидкості, так і 

точності розумової роботи в обидвох контрольних групах (табл. 7). Ноотропна дія СБТК, оцінена за 

цим же тестом, вже була відома. При цьому показано, що додаткове застосування фітоадаптогенів не 

посилює її [30]. 

У нашому дослідженні додаткове застосування ІНГТ у випадках негативної динаміки тесту 

Штанге теж не відбивається на швидкості роботи, натомість дещо зменшує приріст її точності. У 

випадках же позитивної динаміки тесту Штанге ІНГТ потенціює кількісний аспект ноотропного 

ефекту, знову дещо послаблюючи його якісний аспект. 
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Таблиця 7. Вплив додаткового застосування ІНГТ на ефекти СБТК на коректурний тест у 

дітей, підлеглих негативній чи позитивній динаміці тесту Штанге 
 

Група 
Пара-

метр 

Негативна динаміка Позитивна динаміка 

Кількість 

знаків 

Кількість 

помилок 

Кількість 

знаків 

Кількість 

помилок 

Контрольна 

(СБТК) 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

296±26 

329±25 

+33±9# 

2,8±1,1 

1,1±0,3 

-1,7±0,8# 

311±22 

346±28 

+35±20 

3,5±0,7 

1,7±0,5 

-1,8±0,6# 

Основна 

(СБТК + ІНГТ) 

ХП±m 

XК±m 

Δ±m 

331±22 

364±23 

+33±7# 

2,7±0,6 

1,6±0,5 

-1,1±0,6 

296±28 

356±20 

+60±12# 

2,5±0,6 

1,8±0,5 

-0,7±0,5 

 рП ns ns ns ns 

 рΔ ns ns ns ns 
 

Раніше було показано, що курс реабілітації в умовах середньогір’я (Терскол) дітей 10-16 р і 

дорослих 30-50 р, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, сприятливо вплинув на низку 

нейродинамічних і психофізіологічних параметрів [22]. У здорових курсантів віком 19-21 років 

двотижневий курс інструментальної нормобаричної оротерапії сприяв підвищенню кількості 

обробленого матеріалу на 29-76% і зменшенню кількості допущених помилок в 2,5-2,8 р, зменшенню 

латентного періоду зоро-моторної реакції на 15-28%, поліпшенню показників функціональної 

рухливості нервових процесів, а також поліпшенню тесту САН і зниженню реактивної тривожності. 

Сприятливі зміни розумової працездатності зберігалися впродовж 9-12 місяців [7]. Щойно Кравченко 

Ю.В. и др. [17] повідомили, що довготривала адаптація до гіпоксії у школярів 15-18 років, котрі 

мешкають на висоті 2,1 км, сприяє уповільненню розвитку процесів втоми в корі головного мозку 

впродовж навчального року порівняно з контролем, яким служили школярі , котрі мешкають на 

висоті 0,8 км. 

В руслі нашого обговорення особливо цікаві дані Шейко В.І. та ін. [31] про те, що підвищення 

внаслідок двотижневого вживання вілозену кількості в крові CD8+-Т-лімфоцитів на 48% 

супроводжується збільшенням на 13% максимальної швидкості переробки інформації, оціненої за 

функціональною рухливістю нервових процесів. Зв’язок між імунотропним і ноотропним ефектами 

вілозену підтверджено кореляційним аналізом (r=0,6). 
 

ВИСНОВКИ 
 

У клініко-фізіологічному спостереженні за дітьми з вегетативною дистонією показано, що 

доповнення стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець ІНГТ у одних 

випадках запобігає зниженню тесту Штанге і супутньому йому зниженню вмісту CD8-Т-лімфоцитів, 

викликає нормализуюче підвищення вмісту імуноглобулінів G, A, M в сирватці і лізоциму в сирватці 

та слині у поєднанні з нормализуючим зниженням циркулюючих імунних комплексів, а також 

потенціює стимулюючий вплив бальнеотерапії на активність, інтенсивність і завершеність 

фагоцитозу нейтрофілами крові культури Staph. aureus. На решту параметрів імунітету, а також 

коректурного тесту ІНГТ істотно не впливає. В інших випадках ІНГТ підсилює позитивний вплив 

бальнеотерапії на тест Штанге, супроводжуваний підвищенням вмісту CD8-Т-лімфоцитів, активності 

фагоцитозу та швидкості обробки інформації в коректурним тесті, а також викликає нормализуюче 

підвищення його завершеності і в цілому бактерицидної здатності нейтрофілів крові, не впливаючи 

на інші параметри імунітету. 
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А.G. STARODUB, L.G. BARYLYAK, Т.А. KOROLYSHYN, І.L. POPOVYCH 
 

APPLICATION OF INTERVAL NORMOBARIC HYPOXIC TRAINING FOR 

AMELIORATION INFLUENCE BALNEOTHERAPEUTIC COMPLEX SPA TRUSKAVETS ON 

RESISTANCE TO HYPOXIA AND THE IMMUNE SYSTEM 
 

In the clinical physiological monitoring of children with vegetative dystonia showed that the addition of a 

standard set of balneotherapy on spa Truskavets interval normobaric hypoxic training in some cases prevents 

the reduction of the test Stange and the concomitant reduction of CD8-T cells, causes increased blood 

content of immunoglobulins G, A, M in serum and lysozyme in serum and saliva in conjunction with 

normalizing reduction of circulating immune complexes, and also potentiates the stimulatory effect of 

balneotherapy on the activity, the intensity and completeness of phagocytosis by neutrophils blood culture 

Staph. aureus. On the other parameters of immunity, as well as proof-test interval normobaric hypoxic 

training is not significantly affected. In other cases the interval normobaric hypoxic training increases the 

positive effect of balneotherapy on the test Stange was associated with increased CD8-T-lymphocytes, 

phagocytosis activity and speed of information processing in the proof-test, as well as causing an increased 
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blood level of completeness of phagocytosis and bactericidal capacity of the whole blood neutrophils, 

without affecting the rest of the parameters of immunity. 

Keywords: interval normobaric hypoxic training, test Stange, immunity, correcting test, spa Truskavets. 
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Л.Г. БАРИЛЯК, Р.Ю. РОМАНСЬКИЙ, С.Л. ПОПЕЛЬ, О.М. ФЕДЮШКО, 

МАРТИНЮК І.П. 
 

ВПЛИВ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ І 

СУПУТНІ ЗМІНИ РІВНІВ В ПЛАЗМІ СТАТЕВИХ ТА АДАПТИВНИХ ГОРМОНІВ У ЖІНОК З 

ЕНДОКРИННО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
 

У 69 женщин 20-40 лет с хронической эндокринно-гинекологической патологией под 

влиянием курса питьевой бальнеотерапии на курорте Трускавец физическая 

работоспособность, оцененная по индексу гипертензивно-тахикардической реакции на 

велоэргометрическую нагрузку, изменяется неоднозначно. У 36% женщин констатировано 

повышение физической работоспособности на 516%, у 39% ее изменения колебались в 

диапазоне +5-5%, а у 25% физическая работоспособность снижалась на 526%. 

Выявлены дискордантные изменения уровней в плазме лютропина и тестостерона, тогда 

как уровень фоллитропина оставался стабильным, уровни пролактина и кортизола 

снижались, а эстрадиола, прогестерона и альдостерона повышались при всех вариантах 

актотропного эффекта бальнеотерапии. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, половые и адаптивные гормоны, 

бальнеотерапия, курорт Трускавец, женщины. 
 

*** 

 

ВСТУП 
 

Фізична працездатність вважається одним із атрибутів якості життя та критерієм ефективності лікування і 

реабілітації [23,24]. Важливе місце серед методів реабілітації посідає бальнеотерапія [11,15,21]. Із попередніх 

досліджень відомо, що стан фізичної форми осіб, котрі поступають на реабілітацію на курорт Трускавець, 

коливається в значному діапазоні. Зокрема, за даними Ружило С.В. та ін. [13], серед жінок 40-54 років і 

чоловіків 54-61 року, котрі поступали на реабілітацію хронічних захворювань травної системи, фізичний стан 

за 5-бальною шкалою Ǻstrand був задовільним (3 бали) у 40,5%, незадовільним (2 бали) – у 31,0%, вкрай 

незадовільним (1 бал) – у 2,4% осіб. Разом з тим, 19,0% обстежених отримали добру (4 бали), а 7,1% - відмінну 

(5 балів) оцінку фізичного стану. За даними Флюнта І.С. та ін. [17], серед жінок 29-61 років, котрі перенесли 

холецистектомію внаслідок жовчекам’яної хвороби, фізична форма була незадовільною (1-2 бали) у 15,5%, 

задовільною – у 64%, доброю – у 20,5%. З огляду на добре відому роль гормонів у фізичній працездатності [6], 

згадані автори провели скринінг кореляційних зв’язків між параметрами фізичної працездатності і 

гормонального статусу. Було сформовано три плеяди. Першу плеяду склали гормональні параметри, які 

позитивно корелюють з параметрами працездатності, тобто є позитивними актотропними факторами. Ними 

виявилися рівні в плазмі естрадіолу і трийодтироніну. При цьому незадовільна фізична форма асоціюється зі 

значно зниженими рівнями естрадіолу (58% середньої норми, СН) і трийодтироніну (57% СН). Задовільному 

фізичному стану відповідають більш наближені до СН рівні цих параметрів (79% і 82% СН відповідно). 

Натомість жінки з доброю фізичною формою характеризуються цілком нормальними рівнями естрадіолу (104% 

СН) і трийодтироніну (109% СН). Параметри другої плеяди – кортизол і тиротропний гормон (ТТГ), навпаки, то 

нижчі, що вища фізична форма, тобто є негативними актотропними факторами. Зокрема, жінки з доброю 

фізичною формою характеризуються цілком нормальними рівнями в плазмі кортизолу в поєднанні з 

верхньопограничним рівнем ТТГ. Задовільна фізична форма асоціюється з кортизолемією на рівні 122 % СН і 

рівнем ТТГ у 279% СН. Перехід на ще нижчий рівень фізичної форми супроводжується дальшим підйомом 

рівнів кортизолу (до 138% СН) і ТТГ (до 395% СН). Щодо альдостерону автори не виявили розбіжностей між 

жінками із незадовільною, задовільною і доброю фізичною формою. 

Дані про вплив реабілітації на бальнеологічному курорті Трускавець на фізичну працездатність різних 

контингентів пацієнтів неоднозначні: виявлено як позитивний, так і нейтральний і негативний актотропні 

ефекти [5,13,18,20,22]. Залишаються нез’ясованими вклади у актотропні ефекти окремих складових 

бальнеотерапевтичного комплексу. Тому ми поставили перед собою мету дослідити вплив питної монотерапії 

біоактивною водою Нафтуся на фізичну працездатність та роль у ньому статевих і адаптивних гормонів. 
 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом клініко-фізіологічне спостереження були 69 жінок віком 20-40 років з хронічними ендокринно-

гінекологічними захворюваннями (мастопатія, фіброміома, синдром полікістозних яєчників, гіперплазія 

щитовидної залози). Наявність такої патології стала підставою для обмеження бальнеотерапії вживанням лише 

біоактивної води Нафтуся (3,5 мл/кг за 1 год до їжі тричі на день). Під спостереження брали лише тих жінок, 

котрі поступали впродовж перших 5-7 днів менструального циклу. При поступленні та після завершення курсу 

питної бальнеотерапії, тривалість якого була синхронізована з тривалістю індивідуального менструального 

циклу (24-32 дні), оцінювали фізичну працездатність і гормональний статус. 
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Для оцінки фізичної працездатності застосовано метод двоступеневої (навантаження 0,5 і 1,5 Вт/кг) 

велоергометрії [1-4]. Використовано велоергометр „Tunturi” (Finland) [16]. При цьому розраховували 

запропонований Поповичем І.Л. [13] індекс тахікардійно-гіпертензивної реакції на навантаження 1,5 Вт/кг, 

близький до індексу ефективності роботи серця Aptecar [цит за:3], які більш адекватно характеризують стан 

фізичної працездатності, ніж PWC170 [13]. 

Для оцінки гормонального статусу забирали з ліктьової вени пробу крові, в плазмі якої визначали рівні 

гонадотропних гормонів лютропіну, фолітропіну і пролактину, статевих стероїдів естрадіолу, прогестерону і 

тестостерону, а також кортизолу і альдостерону (методом твердофазного імуноферментного аналізу з 

використанням аналізатора „Tecan”, Oesterreich і набору реагентів ЗАО „Алкор Био”, СПб., РФ [10]). 

Нормативи запозичено з довідкової літератури [9,12,14]. 

Цифровий матеріал оброблено на персональному комп’ютері методом варіаційного аналізу з використанням 

програми „Statistica-5”. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

На першому етапі аналізу спостережуваний контингент ретроспективно було поділено на три групи, на 

основі актотропного ефекту бальнеотерапії, тобто змін індексу тахікардійно-гіпертензивної реакції (ІТКГТР). 

Виявлено, що у 25 жінок (36%) ІТКГТР зростає на 516%, пересічно на 8±1%, від 84±1 до 91±1 

мкВт/кг*уд*мм Hg, за рахунок зменшення гіпертензивної реакції за відсутності змін тахікардійної реакції. 

У 27 осіб (39%) індекс залишається без суттєвої динаміки - його зміни коливаються в діапазоні +5-5%, а 

рівні становлять 90±1 мкВт/кг*уд*мм Hg напочатку і наприкінці бальнеотерапії. 

Разом з тим, у 17 жінок (25%) констатовано зниження ІТКГТР на 526%, пересічно на 8±1%, від 87±3 до 

80±3 мкВт/кг*уд*мм Hg, за рахунок збільшення тахікардії після тесту за відсутності змін реакції систолічного 

тиску. Проте слід взяти до уваги, що зниження фізичної працездатності відбулося лише до середини зони 

норми (62–92 мкВт/кг*уд*мм Hg). 
 

Таблиця 1. Особливості вмісту в плазмі гонадотропних гормонів та їх змін у жінок за різних 

актотропних ефектів бальнеотерапії 
 

Актотропний ефект 

(n) 

Пара-

метр 

Лютропін, 

МО/л 

Фолітропін, 

МО/л 

Пролактин,  

мкг/л 

Негативний 

(n=17) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

3,1±0,9 

6,1±1,0* 

+3,0±0,9# 

4,5±0,2 

4,9±0,2 

+0,4±0,1# 

15,2±3,6* 

9,3±0,6* 

-5,9±3,7 

Нейтральний 

(n=27) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

7,1±0,9* 

7,6±0,7* 

+0,5±0,4 

5,3±0,2 

5,5±0,2 

+0,2±0,1 

14,3±1,2* 

11,4±0,7* 

-2,9±1,3# 

Позитивний 

(n=25) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

9,7±1,4 

7,4±1,0 

-2,2±1,0# 

5,2±0,3 

5,3±0,2 

+0,1±0,1 

13,3±1,5* 

11,0±0,6* 

-2,3±1,3 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

2,8±0,2 

0,55,0 

0,403 

6,1±0,4 

1,810,5 

0,356 

8,4±0,5 

3,313,4 

0,300 
 

Примітки: 

1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти (прямі 

різниці) позначені #. 
 

При аналізі супутніх змін рівнів гонадотропних гормонів виявлено (табл. 1), що негативний актотропний 

ефект асоціюється з підвищенням рівня лютропіну від середини зони норми понад її верхню межу; за 

нейтрального актотропного ефекту пачатково підвищений рівень лютропіну залишається без суттєвих змін; 

натомість позитивний актотропний ефект супроводжується зниженням рівня лютропіну від 346% СН до 264% 

СН, тобто на 23%. 
 

Підвищені рівні пролактину знижуються до верхньої зони норми як за негативного, так і за нейтрального 

актотропних ефектів, натомість підвищення фізичної працездатності асоціюється із стабільнною 

верхньопограничною пролактинемією. В той же час рівень фолітропіну залишається в середній зоні норми за 

всіх трьох варіантів актотропного ефекту. 

Щодо супутньої динаміки статевих стероїдів (табл. 2) вельми чітка закономірність виявлена для 

тестостерону. Так, зниження фізичної працездатності супроводжується підвищенням його рівня від нижньої 

зони норми до її середини. Нейтральний актотропний ефект асоціюється із стабільним верхньопограничним 

рівнем тестостерону, а позитивний – зі зниженням гіпертестостеронемії до верньої межі норми. Отже, нами 

підтверджено виявлену раніше конкордантність динаміки тестостерону і лютропіну [7]. 
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Разом з тим, наші дані лише частково узгоджуються з положенням, що нормальний рівень тестостерону 

підтримує хорошу і фізичну працездатність, стимулює ріст м’язевої і кісткової тканин, зменшуючи при цьому 

вміст жиру [25]. 
 

Таблиця 2. Особливості вмісту в плазмі стероїдних гормонів та їх змін у жінок за різних актотропних 

ефектів бальнеотерапії 
 

Актотропний ефект 

(n) 

Пара-

метр 

Тестостерон, 

мкг/л 

Естрадіол, 

нг/л 

Прогестерон,  

мкг/л 

Альдостерон, 

нг/л 

Кортизол, 

мкг/л 

Негативний 

(n=17) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,15±0,07 

0,38±0,08 

+0,22±0,08# 

69±2* 

77±4* 

+9±3# 

0,81±0,09 

1,20±0,16* 

+0,39±0,15# 

89±5 

108±7 

+19±7# 

216±5* 

209±7* 

-7±4 

Нейтральний 

(n=27) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,45±0,08* 

0,52±0,06* 

+0,07±0,04 

75±2* 

85±2* 

+10±2# 

0,85±0,05* 

1,18±0,09* 

+0,33±0,08# 

100±3 

114±4* 

+14±4# 

233±7* 

212±4* 

-21±6# 

Позитивний 

(n=25) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,72±0,14* 

0,51±0,09* 

-0,22±0,10# 

75±4* 

82±4* 

+7±3# 

0,91±0,09* 

1,24±0,11* 

+0,13±0,09 

95±3 

106±5* 

+11±4# 

232±7* 

210±4* 

-22±7# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

0,28±0,02 

0,010,55 

0,482 

115±8 

30200 

0,370 

0,66±0,05 

0,061,26 

0,455 

85±7 

10160 

0,441 

165±8 

80250 

0,258 
 

Рівень естрадіолу, знаходячись у нижній зоні норми, незначно, але закономірно зростає за всіх варіантів 

актотропного ефекту, що не узгоджується з думкою інших авторів [17] про естрадіол як позитивний 

актотропний фактор.Натомість верхньопограничний рівень кортизолу знижується як за позитивного, так і за 

нейтрального актотропного ефекту, проявляючи тенденцію до зниження і за негативного ефекту. У дітей з 

вегетодистонією Флюнт І.С. та ін. [19]спостерігали, що динаміка рівня в плазмі кортизолу односкерована з 

динамікою фізичної працездатності. Так, зниженню індессу степ-тесту відповідало зниження кортизолемії на 

23% - від 104% СН до 80% СН, за відсутності суттєвих змін степ-тесту кортизолемія залишаась на рівнях 112% 

СН до і 115% СН після бальнеотерапії, а підвищення працездатності супроводжувалося підвищенням рівня 

кортизолу на 18% - від 100% СН до 118% СН. Автори констатували, що зміни кортизолемії прямо 

детермінують зміни фізичної працездатності на 32,6%. За нашими даними, підвищений рівень прогестерону і 

нормальний рівень альдостерону продовжують під впливом бальнеотерапії зростати за всіх варіантів 

актотропного ефекту, тобто і ці гормони, як і кортизол, непричетні до їх розмаїття. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією під впливом курсу 

питної бальнеотерапії на курорті Трускавець фізична працездатність змінюється неоднозначно. У 36% жінок 

констатовано її підвищення на 516%, у 39% зміни коливались в діапазоні +5-5%, а у 25% вона знижувалась 

на 526%. Виявлено дискордантні зміни рівнів в плазмі лютропіну і тестостерону. Рівень фолітропіну 

залишався стабільним, рівні пролактину і кортизолу знижувались, а естрадіолу, прогестерону і альдостерону 

підвищувались за всіх варіантів актотропного ефекту бальнеотерапії. 
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INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS ON PHYSICAL WORK CAPACITY AND 

RELATED CHANGES FOR PLASMA LEVELS OF SEXUAL AND ADAPTIVE HORMONES IN WOMEN 

WITH ENDOCRINE-GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 
 

In women of reproductive age with chronic gynecological-endocrine disorders changes under the influence of the 

course on drinking balneotherapy on spa Truskavets physical work capacity (PWC), estimated by the index of 

tachicardic-hypertensive reaction to bicycle exercise load, is ambiguous. In 36% of women stated increase PWC by 

516%, in 39% of its variation ranged between +5-5%, and in 25% PWC was reduced to 526%. Revealed discordant 

changes in plasma levels of testosterone and lutropin, whereas the level of follitropin remained stable, levels of 

prolactin and cortisol decreased, and estradiol, progesterone and aldosterone rose in all variants of actotropic effect 

balneotherapy. 
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А.Л. ДРАНОВСЬКИЙ, О.Б. ТИМОЧКО, М.М. ЧАПЛЯ, Л.М. ВЕЛИЧКО 
 

СУПУТНІ ЗМІНИ ВЕГЕТАТИВНОГО, ТИРОЇДНОГО ТА ЛІПІДНОГО СТАТУСІВ ЗА РІЗНИХ 

ВАРІАНТІВ ВПЛИВУ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА ФІЗИЧНУ 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ У ЖІНОК З ЕНДОКРИННО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

 

Прослежены сопутствующие изменения параметров вегетативного, тироидного и 

липидного статусов при положительном, нейтральном и отрицательном актотропных 

эффектах курсового питья биоактивной воды Нафтуся курорта Трускавец у 69 женщин 20-40 

лет с хронической эндокринно-гинекологической патологией. Констатировано, что повышение 

физической работоспособности у 36% женщин сопровождается снижением симпатического 

тонуса и уровня в плазме тиреотропного гормона и повышением уровня тиреоглобулина при 

отсутствии изменений вегетативной реактивности и холестеринового коэффициента 

атерогенности. При снижении физической работоспособности, имеющем место у 25% 

женщин, обнаружено повышение вегетативной реактивности и уровня ТТГ и снижение 

атерогенности плазмы при отсутствии изменений симпатического тонуса и уровня 

тиреоглобулина. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, вегетативный, тироидный и липидный 

статусы, бальнеотерапия, курорт Трускавец, женщины 
. 

*** 
 

ВСТУП 
 

В попередній роботі [9] показано, що у жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-

гінекологічною патологією під впливом курсу питної бальнеотерапії на курорті Трускавець фізична 

працездатність змінюється неоднозначно. У 36% жінок констатовано її підвищення, у 39% зміни були 

несуттєві, а у 25% осіб фізична працездатність знижувалась. Авторами виявлено дискордантні щодо змін 

індексу працездатності зміни рівнів в плазмі лютропіну і тестостерону, тоді як рівень фолітропіну залишався 

стабільним, рівні пролактину і кортизолу знижувались, а естрадіолу, прогестерону і альдостерону 

підвищувались за всіх варіантів актотропного ефекту бальнеотерапії. 

Раніше Ружило С.В. та ін. [15], обстеживши осіб обох статей, котрі прибували на відновлювальне лікування 

хронічних гастроентерологічних захворювань, виявили, що вони характеризуються суттєвими частостями 

відхилень в обидві сторони від статево-вікової норми низки параметрів вегетативної регуляції та обміну ліпідів. 

Зокрема, індекс напруження вегетативної регуляції Баєвського виявлено зниженим у 38%, підвищеним - у 26%, 

коефіцієнт атерогенності Клімова – відповідно у 7% і 62%. При цьому низький вміст холестерину в складі α-

ліпопротеїдів констатовано у 55%, нижчий від середнього – у 17%, натомість вищий від середнього – лише у 

10%, а високий – у 2,4% хворих. Маса тіла як інтегральне відображення метаболізму [25] перевищувала 

належну на 20% і більше у 26% хворих, на 20-8% - теж у 26%, в межах 107-93% норми виявлена у 36%, нижчою 

від належної на 8-20% - у 7%, понад 20% - у 5%. Вісьтак Г.І. [8] у іншого контингенту жінок виявила часті 

випадки вегетодистонії. Відомо про тісний зв’язок між атерогенністю і тироїдним статусом [5,6,12,25]. Тому 

цілком зрозумілою є значна частка серед пацієнтів курорту, передовсім жінок, гіпотиреозу [4-6,13,21,22]. 

Недавно Флюнт І.С. та ін. [17] у жінок, котрі перенесли холецистектомію внаслідок жовчекам’яної хвороби, 

виявили позитивну кореляцію рівня фізичної працездатності (за індексом тахікардійно-гіпертензивної реакції 

на велоергометричне навантаження, ІТКГТР) з рівнями в плазмі естрадіолу (r=0,42), холестерину α-

ліпопротеїдів (r=0,41) і трийодтироніну (r=0,31). При цьому незадовільна фізична форма асоціюється зі значно 

зниженими рівнями естрадіолу (58% середньої норми, СН), трийодтироніну (57% СН) і α-ЛП (70% СН). 

Задовільному фізичному стану відповідають більш наближені до СН рівні цих параметрів (79%, 84% і 82% СН 

відповідно). Натомість жінки з доброю фізичною формою характеризуються цілком нормальними рівнями 

естрадіолу (104% СН), трийодтироніну (109% СН) і α-ЛП (99% СН). З іншого боку, жінки з доброю фізичною 

формою характеризуються цілком нормальними рівнями в плазмі триацилгліцеридів в поєднанні з 

верхньопограничним рівнем тиротропного гормону (ТТГ). Задовільна фізична форма асоціюється з 

триацилгліцеридемією на рівні 166% СН та рівнем ТТГ у 279% СН. Перехід на ще нижчий рівень фізичної 

форми супроводжується дальшим підйомом рівнів ТАГ (до 232% СН) і ТТГ (до 395% СН). Авторами виявлено 

значний інверсний кореляційний зв’язок ІТКГТР з рівнями ТТГ (r=-0,42) і ТАГ (r=-0,47). 

Натомість Фучко О.Л. [21] у жінок з хронічним холециститом виявила лише слабкі зв'язки індексу 

працездатності з рівнями Т3 (r=0,23), Т4 (r=0,15) і ТТГ (r=-0,26). 

Добре відомо також про поєднання хорошої фізичної працездатності з ваготонією, а низької – з 

симпатотонією [огляд:15]. 

Виходячи із викладеного, ми поставили перед собою мету дослідити супутні зміни вегетативного, 

тироїдного та ліпідного статусів за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну 

працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом клініко-фізіологічного спостереження був той же контингент жінок, що й у попередніх авторів [9]. 

При поступленні та після завершення курсу стандартної бальнеотерапії проводили низку тестів. 

Для тесту на фізичну працездатність застосовано метод двоступеневої велоергометрії [3] з обчисленням 

індексу тахікардійно-гіпертензивної реакції (ІТКГТР) на навантаження 1,5 Вт/кг [15]. 

Стан вегетативної регуляції оцінено за варіабельністю серцевого ритму [1], з використанням апарату 

„Кардіо” (Київ). 

Для оцінки тироїдного статусу забирали з ліктьової вени пробу крові, в плазмі якої визначали рівні 

тиреотропіну, тиреоглобуліну, тироксину і трийодтироніну (методом твердофазного імуноферментного аналізу 

з використанням аналізатора „Tecan”, Oesterreich і набору реагентів ЗАО „Алкор Био”, СПб., РФ [11]). 

Ліпідний спектр плазми оцінено за вмістом холестерину в складі ліпопротеїнів високої, низької і дуже 

низької густини (застосовано уніфіковані методи [10,24]), з обчисленням холестеринового коефіцієнту 

атерогенності Клімова [12]. 

Нормативи запозичено з літератури [1,7,10,11,23]. 

Цифровий матеріал оброблено на персональному комп’ютері методом варіаційного аналізу з використанням 

програми „Statistica-5”. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Як повідомлялось у попередній публікації [9], у 25 жінок (36%) ІТКГТР зростав на 516%, пересічно на 

8±1%, від 84±1 до 91±1 мкВт/кг*уд*мм Hg. У 27 осіб (39%) його зміни коливалися в діапазоні +5-5%, а рівні 

становили 90±1 мкВт/кг*уд*мм Hg напочатку і наприкінці бальнеотерапії. У 17 жінок (25%) констатовано 

зниження ІТКГТР на 526%, пересічно на 8±1%, від 87±3 до 80±3 мкВт/кг*уд*мм Hg. 

При аналізі параметрів вегетативного статусу виявлено (табл. 1), що позитивний актотропний ефект 

бальнеотерапії супроводжується ваготонічним зсувом. Про це свідчить зниження індексу напруження 

Баєвського (ІНБ) на 25% - від 146% СН до 109% СН, за рахунок зниження на 20% симпатичного тонусу (від 

120% СН до 96% СН) в поєднанні з підвищенням на 14% вагального тонусу (від 93% СН до 106% СН), попри 

симпатотонічний зсув на 6,5% гуморального каналу вегетативної регуляції. 
 

Таблиця 1. Особливості вегетативного статусу та його змін у жінок за різних актотропних ефектів 

бальнеотерапії 
 

Актотропний 

ефект 

(n) 

Пара-

метр 

Симпатичний 

тонус (АМо), 

% 

Вагальний 

тонус (ВР), 

мс 

Гуморальний 

канал (Мо), 

мс 

Індекс 

напруження, 

од. 

Вегетативна 

реактивність, 

од. 

Негативний 

(n=17) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

20,3±1,7 

19,5±1,3 

-0,8±1,3 

110±10 

125±12 

+15±14 

867±28 

818±18* 

-49±25 

132±23 

113±14 

-18±20 

1,37±0,19 

2,00±0,25 

+0,63±0,31# 

Нейтральний 

(n=27) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

20,7±0,8 

18,2±0,6* 

-2,5±0,9# 

114±5 

126±5* 

+13±7 

888±12 

860±12* 

-28±14 

128±12 

95±6 

-33±13# 

1,37±0,11 

2,14±0,15* 

+0,77±0,16# 

Позитивний 

(n=25) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

23,9±1,4* 

19,1±0,9 

-4,8±1,3# 

105±7 

120±8 

+15±7# 

907±20 

847±20* 

-59±25# 

146±17* 

109±10 

-37±15# 

1,31±0,18 

1,53±0,19 

+0,22±0,26 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коеф-т варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

20,0±0,5 

1525 

0,125 

113±3 

75150 

0,166 

900±10 

8001000 

0,056 

100±7 

50200 

0,375 

1,45±0,10 

0,73,0 

0,397 
 

Примітки: 

1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти (прямі 

різниці) позначені #. 
 

Наші дані узгоджуються з даними, отриманими Флюнтом І.С. та ін. [20] у дітей з вегетодистонією, за якими 

позитивний актотропний ефект бальнеотерапії на курорті Трускавець асоціюється зі зниженням ІНБ на 37% (від 

207% СН до 131% СН); при цьому має місце зниження симпатичного тонусу на 13% (від 161% СН до 140% СН) 

і підвищення вагального тонусу на 31% (від 81% СН до 106% СН). За даними спостережень Ружило С.В. та ін. 

[15] за дорослими пацієнтами обох статей з гастроентерологічною патологією, сприятливий актотропний ефект 

бальнеотерапії супроводжується лише тенденцією до зниження симпатичного і підвищення вагусного тонусу. 

Разом з тим, у нашого контингенту вагототонічний зсув вегетативного гомеостазу констатовано і у випадках 

нейтрального актотропного ефекту. Зокрема, ІНБ знижується на 26% (від 128% СН до 95% СН), симпатичний 

тонус – на 12% (від 104% СН до 91% СН), а вагальний тонус проявляє тенденцію до підвищення на 11%. У 

випадках зниження фізичної працездатності закономірних змін не виявлено. 



 20 

Це суперечить даним Флюнта І.С. та ін. [20], що зниження під впливом бальнеотерапії індексу 

працездатності супроводжується ростом ІНБ, а стабільний індекс працездатності асоціюється із відсутністю 

суттєвих змін ІНБ. При цьому негативний актотропний ефект супроводжується підвищенням симпатичного 

тонусу на 29% і зниженням вагального тонусу на 24%, а нейтральний - асоціюється із стабільним вегетативним 

гомеостазом. На відміну від нас, Ружило С.В. та ін. [15] виявили, що несприятливі зміни велоергометричного 

тесту асоціюються із суттєвим посиленням адренергічних і реципрокним ослабленням холінергічних 

регуляторних вегетативних впливів; непевним змінам працездатності відповідають такі ж непевні зміни 

вегетативної регуляції. З іншого боку, нами виявлено, що як негативний, так і нейтральний актотропні ефекти 

супроводжуються підвищеням в межах норми вегетативної реактивності (оціненої за співвідношеням ІНБ 

стоячи і сидячи), тоді як за позитивного актотропного ефекту вегетативна реактивність не змінюється. 

При аналізі параметрів тироїдного статусу виявлено (табл. 2), що негативний актотропний ефект 

супроводжується дальшим підвищенням верхньопограничного рівня в плазмі тиреотропіну на 44% (від 142% 

СН до 205% СН), за нейтрального актотропого ефекту рівень ТТГ залишається верхньопогранично стабільним 

(163% СН і 179% СН до і після бальнеотерапії відповідно), натомість позитивний актотропний ефект 

асоціюється зі зниженням підвищеного рівня ТТГ на 23% (від 274% СН до 205% СН). 
 

Таблиця 2. Особливості вмісту в плазмі тироїдних гормонів та їх змін у жінок за різних актотропних 

ефектів бальнеотерапії 
 

Актотропний 

ефект 

(n) 

Пара-

метр 

Тирео-

тропін, 

мМО/л 

Тироксин, 

нМ/л 

Трийод-

тиронін, 

нМ/л 

Тирео-

глобулін, 

мкг/л 

Негативний 

(n=17) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

2,7±0,5 

3,9±0,4* 

+1,2±0,4 

65±4* 

75±4* 

+10±3# 

1,05±0,07* 

1,29±0,13* 

+0,24±0,10# 

48±6* 

55±9* 

+7±6 

Нейтральний 

(n=27) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

3,1±0,3* 

3,4±0,2* 

+0,3±0,2 

81±4* 

89±3* 

+8±2# 

1,14±0,05* 

1,43±0,07* 

+0,30±0,06# 

41±3* 

53±4* 

+12±4# 

Позитивний 

(n=25) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

5,2±0,6* 

3,9±0,3* 

-1,2±0,4# 

79±6* 

84±5* 

+5±2# 

1,15±0,08* 

1,40±0,10* 

+0,25±0,10# 

42±3* 

55±5* 

+13±6# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

1,90±0,15 

0,33,5 

0,421 

110±4 

65155 

0,205 

2,10±0,09 

1,13,1 

0,238 

30±3 

060 

0,500 
 

Разом з тим, знижені рівні тироїдних гормонів і підвищені рівні тиреоглобуліну під впливом бальнеотерапії 

підвищуються за всіх варіантів її актотропного ефекту, тобто непричетні до нього. 

Наші дані суперечать даним Флюнта І.С. та ін. [20] і Фучко О.Л. [21], що активуючий тиротропний ефект 

бальнеотерапії супроводжується підвищенням фізичної працездатності, за відсутності суттєвих змін тироїдного 

статусу залишаються стабільними і параметри велоергометрії, а гальмівний тиротропний ефект асоціюється з 

несприятливими змінами останніх. 

При аналізі особливостей ліпідного спектру плазми та його змін за різних актотропних ефектів 

бальнеотерапії виявлено (табл. 3), по-перше, що контингент в цілому характеризується підвищеною 

атерогенністю. 
 

Таблиця 3. Особливості ліпідного спектру плазми та його змін у жінок за різних актотропних ефектів 

бальнеотерапії 
 

Актотропний 

ефект 

(n) 

Пара- 

метр 

ХС пребета- 

ЛП, мМ/л 

ХС бета- 

ЛП, мМ/л 

ХС альфа- 

ЛП, мМ/л 
КАГК 

Негативний 

(n=17) 

Xi±m 

Xf±m 

ΔX±m 

0,72±0,02* 

0,67±0,02* 

-0,05±0,01# 

3,10±0,02* 

3,19±0,02* 

+0,09±0,03# 

1,03±0,04* 

1,12±0,03* 

+0,10±0,03# 

3,79±0,11* 

3,49±0,10* 

-0,30±0,08# 

Нейтральний 

(n=27) 

Xi±m 

Xf±m 

ΔX±m 

0,66±0,02* 

0,64±0,02* 

-0,02±0,01 

3,04±0,04* 

3,12±0,02* 

+0,08±0,03# 

1,15±0,04* 

1,23±0,03* 

+0,09±0,02# 

3,40±0,11* 

3,14±0,09* 

-0,26±0,05# 

Позитивний 

(n=25) 

Xi±m 

Xf±m 

ΔX±m 

0,66±0,03* 

0,64±0,02* 

-0,02±0,01 

3,05±0,05* 

3,11±0,04* 

+0,07±0,03# 

1,14±0,05* 

1,19±0,05* 

+0,05±0,02# 

3,43±0,16* 

3,27±0,14* 

-0,16±0,06# 

Середня норма 

Діапазон  

X±m 

Mn÷Mx 

0,36±0,01 

0,30÷0,42 

2,88±0,02 

2,62÷3,13 

1,42±0,01 

1,35÷1,50 

2,28±0,03 

1,91÷2,66 
 

По-друге, зниження фізичної працездатності супроводжується зниженням холестеринового коефіцієнту 

атерогенності на 8%, за рахунок зниження на 7% вмісту холестерину в складі ліпопротеїнів дуже низької 
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густини і підвищення на 10% - в складі ліпопротеїнів високої густини, що компенсує підвищення на 3% 

атерогенної фракції ліпопротеїнів низької густини. Натомість у випадках підвищення фізичної працездатності 

зниженням холестеринового коефіцієнту атерогенності становить всього 4,7%, при цьому вміст найбільш 

атерогенної фракції - ліпопротеїнів дуже низької густини – значуще не змінюється. 

Проте враження про зв’язок між динаміками фізичної працездатності і параметрами ліпідного спектру 

плазми нівелюється даними про аналогічні зміни останніх як за негативного, так і за нейтрального актотропного 

ефектів бальнеотерапії. 

Не знаходили ліпідних детермінаторів актотропних ефектів і Ружило С.В. та ін. [15] у гастроентерологічних 

хворих. 
 

 

ВИСНОВКИ 
 

Простежено супутні зміни параметрів вегетативного, тироїдного і ліпідного статусів при позитивному, 

нейтральному і негативному актотропних ефектах курсового пиття біоактивної води Нафтуся курорту 

Трускавець у жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією. Констатовано, 

що підвищення фізичної працездатності у 36% жінок супроводжується зниженням симпатичного тонусу, рівня 

в плазмі тиреотропного гормону і підвищенням рівня тиреоглобуліну при відсутності суттєвих змін 

вегетативної реактивності та холестеринового коефіцієнту атерогенності. При зниженні фізичної 

працездатності, що має місце у 25% жінок, виявлено підвищення вегетативної реактивності та рівня ТТГ і 

зниження атерогенності плазми при відсутності змін симпатичного тонусу і рівня тиреоглобуліну. 
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Traced concomitant changes the vegetative, thyroid and lipid status with positive, neutral and negative actotropic 

effects drinking bioactive water Naftusya on spa Truskavets in 69 women 20-40 years old with chronic endocrine and 

gynecological diseases. Stated that the increase in physical work capacity in 36% of women accompanied by a 

reduction of sympathetic tone, plasma levels of thyroid-stimulating hormone and increased levels of thyroglobulin in 

the absence of changes in autonomic reactivity and cholesterol atherogenic factor. With a decrease in physical work 

capacity, which occurs in 25% of women, found increased autonomic reactivity and serum TSH and lower atherogenic 

plasma with no change in sympathetic tone and thyroglobulin. 
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СКОРОТЛИВА ЗДАТНІСТЬ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ 

ХВОРОБУ З НАДВАГОЮ ТА ОЖИРІННЯМ 
 

Развитию гипертонической болезни (ГБ) и патологий желчного пузыря (ЖП) 

свойственен общий комплекс патологических факторов, то есть в условиях 

артериальной гипертензии ЖП тоже будет выступать органом-мишенью. Поэтому 

целью данной работи стало определение особенностей сократительной функции ЖП 

у больных ГБ на фоне избыточной массы тела или ожирения у 38 пациентов, 

контроль – 18 лиц без ГБ. У больных ГБ наблюдались достоверно большие продольный 

и поперечный размеры ЖП как на голодный желудок, так и после холекинетика, чем у 

лиц без ГБ. Фракция выброса ЖП у таких пациентов не достигает нормы. 

Поперечный размер ЖП и объем на голодный желудок и после холекинетика 

достоверно коррелируют с уровнем диастолического давления. Это свидетельствует 

о том, что ухудшения контроля за артериальным давлением будет сопровождаться 

перерастяжением ЖП, снижением его сократительной способности и повышением 

риска образования камней.  

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ожирение, желчный пузырь, 

холекинетик. 
 

*** 
 

ВСТУП 

 

Встановлено, що розвитку та прогресуванню гіпертонічної хвороби (ГХ) та патології жовчного 

міхура (ЖМ) притаманний спільний комплекс екзогенних та ендогенних факторів, який приводить до 

порушення місцевих і загальних регуляторних механізмів та функціональних і структурних розладів 

як міокарда, так і ЖМ [1,2]. Це дозволяє припустити, що за умов артеріальної гіпертензії ЖМ буде 

також виступати органом-мішенню, особливо на фоні порушень ліпідного обміну або метаболічного 

синдрому. Однак стан ЖМ у хворих на ГХ з порушеннями ліпідного метаболізму описаний 

недостатньо. В літературі є поодинокі повідомлення про поєднаний перебіг ГХ та патології ЖМ, які 

вказують на наявність зв’язків між цими патологічними станами. До таких спільних екзогенних 

факторів відносяться шкідливі звички, тривалі психотравматичні ситуації, нераціональне харчування, 

спільними ендогенними факторами виступають ожиріння та дисліпідемія [5]. За мультиваріантним 

логістичним регресивним аналізом, утворення каменів ЖМ чітко асоціюється з підвищенням АТ 

більше 130/85 мм рт.ст., збільшеним обводом талії, глікемією натще, гіперінсулінемією та зростанням 

індексу інсулінорезистентності НОМА [12]. За результатами обстеження 1122 хворих з ЖКХ, частота 

ГХ в них становила 44,6 % [14], що значно перевищує частоту в популяції. А обстеження 199 осіб з 

ожирінням у Тайвані показало, що значним фактором, який асоціювався з каменями ЖМ, був 

діастолічний тиск [13]. 

Важливе значення має дослідження скоротливої здатності ЖМ, оскільки вона часто є порушеною, 

а у клініці недостатньо приділяють уваги її вивченню [16]. Висока частота рухових порушень 

біліарної системи зумовлена тим, що холецисто-панкреатодуоденальна зона є інтегрально реагуючою 

системою з нейропептидними механізмами регуляції, в який мають значення багато факторів [8]. На 

нашу думку, одним з таких факторів виступає ожиріння, у тому числі абдомінальне. Однак, 

дослідження скоротливої здатності ЖМ у хворих на ГХ на фоні надваги та ожиріння не вивчалось. 

Мета роботи - визначення особливостей скоротливої функції жовчного міхура у хворих на 

гіпертонічну хворобу на фоні надваги та ожиріння. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Обстежено 38 пацієнтів (13 чоловіків, 25 жінок) віком 57 [50; 63] років, масою 89,0 [80,0; 94,0] кг, 

ІМТ 31,1 [27,7; 34,5] кг/м2. Систолічний АТ у цих хворих становив 164,4 [160,0; 170,0] мм рт.ст., ДАТ 

- 89,5 [80,0; 90,0] мм рт.ст. Контрольну групу склали 18 пацієнтів без ГХ з САТ 130,0 [120,0; 140,0] 

мм рт. ст., ДАТ 80,0 [80,0; 85,0] мм рт. ст., ІМТ 27,6 м/кг2, в яких визначено скоротливу здатність ЖМ 

за аналогічною методикою. Для оцінки функціонального стану ЖМ розроблено багато методів, 
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кожен з яких має певні недоліки [11,4,7,15]. Пріоритет має ультразвуковий метод внаслідок 

неінвазивності, відсутності променевого навантаження, швидкості проведення, високої точності 

[6,9,17], можливості провести функціональне дослідження [4]. Ехосонографія органів черевної 

порожнини проведена із використанням стандартного протоколу ультразвукового дослідження (УЗД) 

органів черевної порожнини [10]. Результати опрацьовані методами непараметричної статистики, 

дані подані як медіана [перший; четвертий квартилі]. Порівняння груп проводилось за критерієм 

Крускала-Уолліса, який є узагальненням критерію Манна-Уітні. Істотною вважали різницю 

показників за умов p0,05. Кореляційні зв’язки вивчені за допомогою методів непараметричної 

рангової кореляції Кендалла τ, оскільки розподіл не був Гауссівським, до уваги приймались лише 

істотні значення коефіцієнтів кореляції τ (z > 2,0; р < 005). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
 

Встановлено, що об’єм ЖМ натще у хворих на ГХ з надвагою/ожирінням склав 20,48 [17,71; 

29,47] мл, після холекінетика - 12,20 [9,44; 13,39] мл, фракція викиду ЖМ - 48,20 [36,20; 58,64] %, що 

істотно перевищувало усі виміри ЖМ осіб без ГХ (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Параметри скоротливої здатності жовчного міхура у хворих та в контролі 
 

Показник, одиниці Медіана 
Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Натще 

Поздовжній розмір, мм 67,0 60,0 72,0 44,0 88,0 

Поперечний розмір, мм 24,0* 22,0 29,0 16,0 34,0 

Об’єм, мл 20,48* 17,71 29,47 6,96 61,27 

Після холекінетика 

Поздовжній розмір, мм 58,0* 48,0 60,0 32,0 74,0 

Поперечний розмір, мм 20,0* 18,0 21,0 12,0 31,0 

Об’єм, мл 12,20* 9,44 13,39 6,43 33,17 

Фракція викиду, % 48,20 36,20 58,64 6,15 91,12 

Контроль натще 

Поздовжній розмір, мм 64,0 59,0 70,0 40,0 79,0 

Поперечний розмір, мм 20,0* 18,0 21,0 17,0 30,0 

Об’єм, мл 13,18* 10,17 14,64 7,86 37,19 

Контроль після холекінетика 

Поздовжній розмір, мм 40,0* 25,0 42,0 18,0 60,0 

Поперечний розмір, мм 17,5* 12,0 20,0 10,0 22,0 

Об’єм, мл 6,41* 1,51 8,34 0,94 12,55 

Фракція викиду, % 58,27 35,29 84,37 14,29 92,42 
 

Примітка. * - Різниця істотна (р<0,05) між хворими та контролем 
 

Після холекінетичного сніданку у хворих усі розміри ЖМ істотно зменшились: довжина на 13,4 % 

(z = 5,20; р < 0,00001), ширина – на 16,6 % (z = 5,44; р < 0,00001), об’єм на 40,4 % (z = 6,01; р < 

0,00001). У той же час в контролі поздовжній розмір зменшився на 37 %, поперечний – на 12,5 %, 

об’єм – на 51,4 % (усі р < 0,00001). Зменшення ФВ ЖМ менше норми (60-68 % [8]) спостерігалось у 

переважної більшості хворих – 73,7 ± 7,1 %, істотно частіше, ніж нормальне значення ФВ ЖМ (10,5 ± 

5,0 %, р < 0,05). У частини хворих було діагностовано збільшення ФВ ЖМ понад норму - у 15,8 ± 5,9 

% (р < 0,05 порівняно з частотою зменшеного значення). Скоротлива здатність ЖМ не відрізнялась в 

чоловіків та жінок, у хворих з надвагою та ожирінням, у пацієнтів середнього та літнього віку. 

Отже, у хворих на ГХ на фоні надваги та ожиріння спостерігались істотно більші розміри ЖМ 

натще та після холекінетика, а фракція викиду була менша норми, що підтверджує дані літератури [3, 

5], за якими частота гіпотонічно-гіпокінетичної форми дискінезія ЖМ корелювала з ІМТ та 

факторами харчування. Важливо, що гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія ЖМ супроводжується 

дисхолією, що підтверджено біохімічним дослідженням міхурової жовчі [3], при якому встановлено 

зростання вмісту дезоксихолевої кислоти, що пояснює посилення секреції холестерину та підвищення 

літогенності жовчі. Тому хворі на ГХ на фоні та надваги є групою підвищеного ризику утворення 

каменів у ЖМ, що слід враховувати під час проведення профілактичних заходів. Більш того, 

непараметричний ранговий кореляційний аналіз показав, що поперечний розмір ЖМ та його об’єм 

істотно корелювали з рівнем діастолічного артеріального тиску, причому як до застосування 

холекінетика, так і після нього (табл. 2). Усі зафіксовані кореляції були прямими за напрямками 
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середньої сили, що свідчить про те, що за умов підвищення діастолічного артеріального тиску 

пропорційно зростають розміри ЖМ. 
 

Таблиця 2. Істотні коефіцієнти непараметричної рангової кореляції Кендалла параметрів 

скоротливої функції жовчного міхура у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням 
 

Складові зв’язку Kendall Tau z p 

Діастолічний 

артеріальний 

тиск 

Поперечний розмір ЖМ натще 0,3854 2,4438 0,01456 

Об’єм ЖМ натще 0,3172 2,0115 0,04427 

Поперечний розмір після холекінетика 0,4181 2,6513 0,00802 

Об’єм ЖМ після холекінетика 0,4102 2,6013 0,00929 
 

Просторова залежність об’єму ЖМ натще та після холекінетика від діастолічного АТ за даними 

багатофакторного регресійного аналізу наведена на рис. 1, де видно, що найбільш тісна залежність 

виявляється за умов високих значень діастолічного артеріального тиску (> 95 мм рт.ст.), та великого 

об’єму ЖМ (> 34 мл). 
 

 

 

Рис. 1. Багатофакторний регресійний аналіз між об’ємами жовчного міхура натще та після 

холекінетика (пс Об’єм ЖМ) та діастолічним тиском 
 

 
 

 

Рис. 2. Багатофакторний регресійний аналіз між фракцією викиду жовчного міхура, 

діастолічним артеріальним тиском та ІМТ 
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За проведеним багатофакторним регресійним аналізом, фракція викиду ЖМ залежала не тільки від 

діастолічного АТ, а й від ІМТ (рис. 2), причому ця сукупна залежність була дуже тісною за умов як 

надваги, так і ожиріння, збільшення діастолічного артеріального тиску > 90 мм рт.ст. та зростання 

фракції викиду ЖМ  > 30% (рис. 2). 
 

ВИСНОВКИ 
 

У хворих на ГХ на фоні надваги та ожиріння спостерігається істотно більші поздовжній та 

поперечний розміри ЖМ як натще, так і після холекінетика, ніж в осіб без артеріальної гіпертензії, 

що створює передумови для каменеутворення. Фракція викиду ЖМ у таких пацієнтів не досягає 

норми. Поперечний розмір ЖМ та об’єм натще та після холекінетика істотно корелюють з рівнем 

діастолічного тиску. Це свідчить, що погіршення контролю за артеріальним тиском буде 

супроводжуватись подальшим перерозтягненням ЖМ, зниженням його скоротливої здатності та 

підвищенням ризику утворення каменів. 
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CONTRACTIVE FUNCTION OF GALLBLADDER IN PATIENTS WITH HYPERTONIC 

DISEASE ON THE BACKGROUND OF OVERWEIGHT AND OBESITY 
 

Progress of hypertonic disease (HD) and pathologies of gallbladder (GB) are often accompanied by joint 

complex of pathological factors, thus, GB will also be a target organ in conditions of arterial hypertension. 

That’s why the aim of this work was to investigate peculiarities of contractive function of GB in patients 

with HD on the background of overweight or obesity, control group – 18 persons without HD. In patients 

with HD longitudinal and transversal GB sizes were substantially bigger both on an empty stomach and after 

cholekinetic influence than in persons without HD. Ejection fraction of GB in these patients didn’t reach 

normal values. Transversal size of GB and its volume on an empty stomach and after cholekinetic influence 

substantially correlated with diastolic pressure level. It proves that the worsening of the arterial pressure 

control will be accompanied by overstrain of GB, decrease of its contractive function and increase of 

gallstone formation risk. 
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О. Я. КОРОЛЮК1, О. В. КОРОЛЮК2 

 

ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ МЕТФОРМІНУ ТА ЗМІН МАСИ ТІЛА НА ПРОГНОЗ І МЕТАБОЛІЧНИЙ 

СТАТУС ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПРЕДІАБЕТОМ 
 

С целью сравнения влияния метформина и изменений массы тела на прогноз и 

метаболический статус 15 больных ИБС с предиабетом принимали метформин 850 

мг/сутки 3 месяца (группа 1); остальным участникам исследования рекомендовали 

изменения способа жизни с целью снижения массы тела на ≥7%, а после повторного 

обследования через год их разделили на подгруппы 2А (14 больных достигших цели) и 

2Б (35 лиц, не достигших цели). Установлено, что лечение метформином не 

сопровождается увеличением частоты сердечнососудистых осложнений и 

декомпенсации сердечной недостаточности. Снижение массы тела и метформин 

существенно улучшают состояние регуляции обмена глюкозы, но только метформин 

уменьшает резистентность к инсулину. Усугубляя инсулинорезистентность, 

увеличение массы тела значительно ухудшает углеводный обмен и вызывает 

диабетический тип дислипидемии. 

Ключевые слова: ИБС, предиабет, метформин, изменения массы тела. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Предіабет – це транзиторний стан, що може перейти як у нормальну регуляцію обміну глюкози (НРГ), так і 

в діабет (ЦД). Предіабет включає порушення глікемії натще (ПГН) та порушення толерантності до глюкози 

(ПТГ). Критеріями ПГН є глікемія натще (Г0') в межах 6,1–6,9 ммоль/л за умови, що через 120 хв. після 

перорального вживання 75 г глюкози глікемія (Г120') не перевищує 7,8 ммоль/л; критеріями ПТГ є Г120' 7,8–11,0 

ммоль/л, якщо Г0'<7,0 ммоль/л [2]. Зниження маси тіла та застосування метформіну можуть сповільнити перехід 

у діабет чи запобігти його розвитку [7]. Американська Асоціація Діабету запропонувала раннє призначення 

метформіну особам, які мають ПГН та ПТГ у поєднанні з одним із наступних додаткових чинників ризику: вік 

≤ 60 років, індекс маси тіла ≥35 кг/м2, діабет у родичів першого ступеня спорідненості, гіпертригліцеридемія, 

зниження вмісту в крові холестерину ліпопротеїенів високої щільності (ХС-ЛВЩ) або рівень глікозильованого 

гемоглобіну (НbA1c) >6,0 % [4]. Однак, в літературі немає цілковитої однозначності щодо безпечності 

застосування метформіну у хворих на ІХС, більшість з яких мають серцеву недостатність [1,5,6]. 

Мета дослідження – порівняти вплив метформіну і змін маси тіла на прогноз і метаболічний статус хворих 

на ІХС із предіабетом. 
 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Залежно від обраної лікувальної тактики 64 хворих із стабільним перебігом ІХС поділено на дві групи. До 

групи 1 увійшло 15 хворих, які приймали метформін 850 мг/добу впродовж 3 місяців. До групи 2 – 49 осіб з 

рекомендаціями щодо СЗСЖ, які включали відмову від шкідливих звичок, фізичне навантаження відповідно до 

толерантності 30 хв. щодня та обмеження споживання вуглеводів і насичених жирів з метою зниження маси 

тіла на ≥7% від вихідного рівня. Після повторного обстеження через рік їх поділили на підгрупи: 2А (14 осіб, 

що досягли мети) і 2Б (35 осіб, які не досягли мети). Первинне і повторне обстеження включало антропометрію, 

стандартний оральний глюкозотолерантний тест з паралельним визначенням інсуліну в сироватці крові 

імуноферментним методом (DRG Instrumentals GmbH, Німеччина) і розрахунком індексу HOMA за формулою 

HOMA=I0'×Г0'/22,5, де I0 – інсулін в сироватці крові натще у мкОд/мл, Г0' – глюкоза в плазмі крові натще у 

ммоль/л [3]; визначення НbA1c методом іонообмінної хроматографії (HUMAN, Німеччина) та показників 

ліпідограми ензиматичними методами (HUMAN, Німеччина).  

Статистичну обробку проводили з допомогою програми «Statistica for Windows 6.0» (Statsoft, USA) 

непараметричними методами, оскільки розподіл більшості показників не відповідав Гаусівському. Відносні 

величини представлено у відсотках (%), кількісні – як медіану [нижній; верхній квартилі]; для порівняння 

використовували парний тест Вілкоксона у залежних вибірках та U-критерій Манн-Уітні або точний тест 

Фішера у незалежних вибірках. Прогноз оцінювали методом Каплана-Майера, обравши дві кінцеві точки. 

Першою комбінованою кінцевою точкою вважали виникнення серцево-судинних ускладнень, які вимагали 

госпіталізації: гострий коронарний синдром, аритмії, декомпенсація серцевої недостатності, інсульт чи 

транзиторне порушення мозкового кровообігу або смерть від вказаних причин. Другою кінцевою точкою 

вважали конверсію у ЦД. Критичний рівень значущості приймали рівним 0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Відсоток осіб з ПГН у групах 1, 2А і 2Б був приблизно однаковим і складав 40 % (n=6), 35,7 % (n=5) та 34,3 

% (n=12) відповідно. Єдиною відмінністю між групами до початку лікування були дещо вищі значення НbA1c у 

групі 2А та значно вищі у групі 2Б порівняно з групою 1 (р1-2А=0,057; р1-2Б=0,035, р2А-2Б>0,05) (табл. 1). 
 

Таблиця 1  Показники метаболічного статусу у різних терапевтичних групах до і після лікування 

Показники, 

одиниці 

Група 1 (n=15) Група 2 (n=14) Група 3 (n=35) 

до після р до після р до після р 

Нb A1c, % 

4,5 

[4,2; 

5,2]  

4,5 [4,2; 

5,1]  >0,05 

5,2 [4,6; 

5,8] 

5,6 [5,0; 

5,9] 
 

>0,05 

5,4 [4,5; 

6,0]  

6,2 [5,9; 

6,6]  0,0002 

Глюкоза 0', 

ммоль/л 

6,1 

[5,2; 

6,4] 

5,4 [4,9; 

5,6]  0,009 

6,0 [5,2; 

6,2] 

5,8 [5,4; 

6,1]  >0,05 

6,3 [6,1; 

6,6] 

7,2 [6,3; 

7,6]  <0,0001 

Глюкоза 120', 

ммоль/л 

8,4 

[6,1; 

9,6] 

6,0 [5,0; 

8,4]  0,001 

8,0 [7,1; 

8,8] 

7,6 [6,4; 

8,1]  >0,05 

8,5 [6,8; 

10,8] 

11,5 [8,1; 

11,9]  <0,0001 

Інсулін 0', 

мкОд/мл 

15,5 

[11,3; 

19,9] 

12,9 

[10,4; 

19,4]  

>0,05 

14,9 

[9,1; 

22,0] 

16,7 

[11,3; 

20,3] 

>0,05 

19,5 

[14,8; 

25,8] 

21,5 [16,9; 

25,8]  0,089 

Інсулін 120', 

мкОд/мл 

59,5 

[26,1; 

82,8] 

44,1 

[26,4; 

57,4]  

>0,05 

78,9 

[40,9; 

92,7] 

57,4 

[45,9; 

85,5] 

>0,05 

68,6 

[58,8; 

100,9] 

58,1 [45,3; 

80,2]  0,0005 

Індекс НОМА 

4,2 

[3,2; 

5,4] 

2,8 [2,4; 

4,9]  0,031 

4,1 [2,2; 

6,4] 

4,4 [2,8; 

5,2]  >0,05 

5,9 [3,4; 

7,5] 

6,4 [4,7; 

8,1]  0,037 

Маса тіла, кг 

86,0 

[78,0; 

94,0] 

84,0 

[78,0; 

93,0] 

0,053 

89,5 

[80,0; 

100,0] 

82,5 

[73,0; 

93,0] 

0,001 

90,0 

[71,0; 

97,0] 

92,0 [78,0; 

98,0] 0,0005 

Індекс маси 

тіла, кг/м2 

30,4 

[28,1; 

34,5] 

29,8 

[27,1; 

33,8] 

0,064 

31,8 

[27,5; 

34,1] 

29,2 

[25,6; 

31,2] 

0,001 

30,8 

[27,8; 

33,1] 

31,5 [28,7; 

33,6] 0,002 

Обвід талії, 

см 

107 

[98; 

116] 

102 [97; 

116] 0,035 

106 [98; 

120] 

98 [92; 

112] 0,001 

109 [94; 

114] 

110 [95; 

113] 0,0005 

Обвід стегон, 

см 

109 

[103; 

126] 

106 

[102; 

126] 

0,068 

108 

[101; 

117] 

103 [98; 

112] 0,001 

110 

[102; 

117] 

111 [102; 

117] 0,008 

Холестерин, 

ммоль/л 

5,7 

[4,8; 

6,4] 

5,4 [5,1; 

6,0]  >0,05 

5,0 [4,7; 

5,5] 

5,0 [4,5; 

5,8]  >0,05 

5,6 [4,6; 

6,1] 

6,1 [5,8; 

7,0]  0,003 

Тригліцериди, 

ммоль/л 

1,6 

[1,3; 

2,2] 

1,7 [1,4; 

1,7]  >0,05 

1,6 [1,3; 

1,9] 

1,7 [1,3; 

2,2]  >0,05 

1,8 [1,3; 

2,3] 

1,8 [1,7; 

3,0]  0,0001 

ХС-ЛВЩ, 

ммоль/л 

1,36 

[0,88; 

1,90] 

1,25 

[1,10; 

1,90]  

>0,05 

0,96 

[0,87; 

1,24] 

1,02 

[0,91; 

1,26] 

>0,05 

1,13 

[0,95; 

1,50] 

0,96 [0,89; 

1,20]  0,009 

ХС-ЛНЩ, 

ммоль/л 

3,1 

[2,3; 

4,1] 

3,6 [2,5; 

4,0]  >0,05 

3,1 [2,4; 

3,8] 

3,2 [2,6; 

3,9]  >0,05 

3,5 [2,6; 

3,9] 

4,2 [3,5; 

4,7]  0,001 

 

Примітка. Різниця істотна (р<0,05) між групами: – 1 і 2А;  – 1 і 2Б;  – 2А і 2Б. 
 

Після порівняння частоти виникнення усіх серцево-судинних ускладнень у вказаних групах встановлено, що 

мінімальна кількість подій спостерігалася у групі 1 – n=7 (46,7 %) порівняно з n=10 (71,4 %) у групі 2А та n=27 

(77,1 %) у групі 2Б; кумулятивні частки виживання за 40 місяців склали 51,4 %, 27,3 % та 19,9% відповідно 

(тест Кокса: р1-2А>0,05, р1-2Б =0,023, р2А-2Б >0,05) (рис. 1А). 
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Усі серцево-судинні ускладнення  Цензуровані
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Декомпенсація серцевої недостатності  Цензуровані
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Рис. 1. Криві виживання (за методом Каплана-Майєра) у різних терапевтичних групах, якщо за 

кінцеві точки взято усі серцево-судині ускладнення (А) та декомпенсацію серцевої недостатності (Б) 
 

До початку лікування серцеву недостатність (СН) ФК І-ІІ (NYHA) мали 9 осіб (60,0 %) у групі 1 та 35 (71,4 

%) у групі 2; у решти пацієнтів була СН ФК ІІІ (NYHA). За частотою виникнення декомпенсації СН впродовж 

періоду спостереження групи не відрізнялися (р>0,05): один випадок (6,7%) у групі 1, два (14,3%) у групі 2А та 

п’ять (14,3%) у групі 2Б; кумулятивні частки виживання за 40 місяців: 92,6%, 71,8% та 72,3% відповідно (рис. 

1Б). 

Після лікування стану НРГ досягли 8 осіб (53,3%) з групи 1, троє (21,4%) з групи 2А та жоден хворий з 

групи 2Б (р1-2А>0,05, р1-2Б<0,0001, р2А-2Б=0,02); конверсія у ЦД зафіксована тільки у групі 2Б у 23 осіб / 65,7% 

(р2Б-1<0,0001, р2А-1 <0,0001). Крім того, після лікування у групі 1 спостерігалося зменшення значень Г0' (р=0,009), 

Г120' (р=0,001), НОМА (р=0,031) і обводу талії (р=0,035) без суттєвих змін інших показників антропометрії та 

ліпідів крові (табл. 1). У групі 2А зменшилися усі показники антропометрії (р=0,001) без суттєвих змін решти 

показників (табл. 1). У групі 2Б підвищилися рівні НbA1c (р=0,0002), Г0' і Г120' (р<0,0001), інсуліну0' (р=0,089), 

НОМА (р=0,037), маси тіла та обводу талії (р=0,0005), індексу маси тіла (р=0,002), холестерину (р=0,003), 

тригліцеридів (р=0,0001) і ХС-ЛНЩ (р=0,001), але зменшилися рівні інсуліну120' (р=0,0005) та ХС-ЛВЩ 

(р=0,009) (табл. 1). 
 

ВИСНОВКИ 
 

Лікування метформіном не супроводжується збільшенням частоти серцево-судинних ускладнень та 

декомпенсації серцевої недостатності. Зниження маси тіла та застосування метформіну суттєво покращують 

стан регуляції обміну глюкози, але лише метформін зменшує резистентність до інсуліну. 3) Збільшення маси 

тіла значно погіршує вуглеводний обмін через посилення інсулінорезистентності та викликає дисліпідемію 

діабетичного типу. 
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INFLUENCE OF METFORMIN IN COMPARISON WITH INFLUENCES OF WEIGHT 

CHANGES ON PROGNOSIS AND METABOLIC STATE OF PATIENTS WITH CORONARY 

ARTERY DISEASE AND PREDIABETES 

 

The aim of present study was to compare metformin influence on prognosis and metabolic state with 

weight changes influences achieved by lifestyle modifications. Among 64 patients with CAD and 

prediabetes 15 received metformin at the dose of 850 mg/day for 3 months (group 1); other participants 

received detailed recommendations for lifestyle modification with the final goal of weight loss for ≥7%; after 

next examination in a year those patients were divided into subgroup 2А (14 persons who reached the goal) 

and subgroup 2B (35 persons who didn’t reach the goal). The result showed that metformin treatment does 

not increase prevalence of both cardiovascular complications and decompensation of heart failure. Either 

weight loss or metformin may markedly improve glucose regulation, but only metformin decreases insulin 

resistance. Increasing insulin resistance, weight gain significantly worsens glucose regulation and causes 

diabetic dyslipidemia. 

Keywords: CAD, prediabetes, metformin, weight changes. 
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І.Л. ПОПОВИЧ, О.В. КОЗЯВКІНА 

 

ТЕРМІНОВІ ВЕГЕТОТРОПНІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ ТА ЇХ НЕЙРО-

ЕНДОКРИННО-ІМУННИЙ СУПРОВІД У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ 

 

В клинико-физиологическом наблюдении за 32 практически здоровыми мужчинами 

26-60 лет установлено, что через 80 мин после употребления стандартной дозы 

биоактивной воды Нафтуся (БАВН) (3 мл/кг, комнатной температуры) у 40,6% 

происходит симпатотонический сдвиг вегетативной регуляции, оцененной по 

вариабельности ритма сердца; у 34,4% лиц констатирован ваготонический 

вегетотропный эффект и у 25,0% - нейтральный. Обнаружены канонические 

корреляционные связи между исходным состоянием вегетативной регуляции – с 

одной стороны, и содержанием в плазме адаптивных гормонов (R=0,66), 

параметрами лейкоцитограммы и фагоцитоза нейтрофилов (R=0,90), 

лейкоцитарным индексом адаптации (R=0,75) и параметрами электроэнцефало-

граммы (R=0,64) – с другой стороны. Между вегетотропными эффектами БАВН и 

сопутствующими изменениями в плазме тестостерона и минералокортикоидной 

активности каноническая корреляция значительная (R=0,57), а между 

вегетотропными и иммунотропными эффектами - сильная (R=0,75). Еще более 

сильная каноническая корреляция обнаружена между изменениями под влиянием 

БАВН вегетативної регуляци и электрогенеза головного мозга (R=0,84). Методом 

дискриминантного анализа обнаружено, что каждый вариант вегетотропного 

эффекта БАВН сопровождается характерными изменениями моноцитоза, 

лейкоцитарного индекса адаптации, минералокортикоидной активности и семи 

параметров электроэнцефалограммы, по совокупности которых может быть 

опознан с точностью 87,5÷100%. Этим же методом показано, что характер 

вегетотропного эффекта БАВН очень четко прекондиционирован констелляцией 16 

исходных параметров-предикторов, отражающих состояние нейро-эндокринно-

иммунного комплекса, и ретроспективно прогнозируется с точностью 100%. 

Ключевые слова: биоактивная вода Нафтуся, вегетативная регуляция, 

адаптивные гормоны, лейкоцитограмма, фагоцитоз нейтрофилов, электроэнцефало-

грамма, здоровые мужчины. 
 

*** 

ВСТУП 
 

В попередніх клініко-фізіологічних спостереженнях, результати яких зібрані у монографіях 

[4,7,20], показано, що впродовж 30-60 хв після вживання стандартної дози біоактивної води Нафтуся 

(БАВН), тобто проміжку часу, який передує їжі, реєструється широкий спектр змін параметрів 

інтракардіальної, центральної і периферійної гемодинаміки, холекінетики, шлункової і панкреатичної 

секреції та регуляторних систем – вегетативної і гастроентеро-панкреатичної. Мета даного 

дослідження – вивчити термінові вегетотропні ефекти БАВН, їх нейро-ендокринно-імунний супровід 

та зв’язки. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Під клініко-фізіологічним спостереженням знаходились 32 практично здорових чоловіків віком 

26-60 років. В базальному стані оцінювали стан вегетативної регуляції за варіабельністю серцевого 

ритму [1-3,10,13,14,23], користуючись апаратно-програмним комплексом „КардиоЛаб+ВСР” (в-ва 

“ХАІ-МЕДИКА”, Харків). Практично синхронно реєстрували також електроенцефалограму у 16 

уніполярних відведеннях апаратно-програмним комплексом „НейроКом” цього ж виробника. Після 

цього вимірювали електроопір точок акпунктури ND, TR, AVL i G8 справа і зліва (метод Фолля, 

прилад серії “Медісса”), які вважаються маркерами стану відповідно нервової, ендокринної і імунної 

систем, а остання відображує “енергетичну рівновагу” [17]. Надалі забирали проби капілярної крові 

для підрахунку лейкоцитограми і визначення лейкоцитарного індексу адаптації Поповича [22], та 

венозної крові - для визначення параметрів фагоцитарної функції нейтрофілів [11] та вмісту в плазмі 

головних адаптивних гормонів – кортизолу, тестостерону, трийодтироніну [5]. Застосовано метод 
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твердофазного імуноферментного аналізу з використанням аналізатора “Tecan” (Oesterreich) і 

відповідних наборів реагентів ЗАТ "Алкор Био" (СПб., РФ) [8]. Крім того, визначали концентрації 

натрію і калію (методом полум'яної фотометрії [6]) з обчисленням Na/К-коефіцієнта як маркера 

мінералокортикоїдної активності, здійснюваної ще одним адаптивним гормоном – альдостероном. 

Після первинного тестування пацієнт випивав БАВН (3 мл/кг, кімнатної температури), а через 80 хв 

проводили повторне тестування за аналогічним алгоритмом. 

Статистична обробка результатів проведена з використанням пакету програм “Statistica 5.5”. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Варіанти термінових вегетотропних ефектів, оцінених за стрес-індексом Баєвського, і 

зв’язки останнього з параметрами варіабельності ритму серця. Оцінка вегетотропного ефекту 

БАВН проведена методом прямих різниць між величинами стрес-індексу Баєвського Р.М. [3] до і 

через 80 хв після її вживання. З метою візуалізації поліваріантності вегетотропних ефектів БАВН на 

рис. 1. у двомірному просторі відображені індивідуальні величини стрес-індексів (точніше, їх 

натуральних логарифмів). Це дає можливість оцінити як характер термінового вегетотропного ефекту 

(розміщення точки над бісектрисою свідчить за симпатотонічний ефект, а під бісектрисою – за 

ваготонічний), так і його вираженість (за довжиною вертикального зміщення точки відносно 

бісектриси). 

Видно, що у 18 (56,3%) осіб точки підняті над бісектрисою на 0,07÷1,16 ln од., а у 14 (43,7%)– 

опущені під нею на 0,07÷0,96 ln од. Якщо вважати зміни стрес-індексу в діапазоні -0,143÷+0,150 ln 

од. несуттєвими, то вегетотропний ефект БАВН у 8 чоловіків (25,0%) слід кваліфікувати як 

нейтральний (квазінульовий), у 13 (40,6%) – симпатотонічний, а у 11 (34,4%) – ваготонічний. 
 

 
 

Рис. 1. Індивідуальні величини стрес-індексу (SI) у чоловіків до (i, вісь Х) і через 80 хв після 

(f, вісь Y) вживання біоактивної води Нафтуся 
 

Звертає на себе увагу вельми слабка підлеглість вегетотропних ефектів „закону початкового рівня” 

[9]. Так, якщо прийняти за ознаку ейтонії спершу запропонований Баевским Р.М. и др. [4] діапазон 

стрес-індексу 50÷200 од. (відповідно 3,91÷5,30 ln од.), то констатуємо, що із 16 осіб з початковою 

симпатотонією у 13 (81%) стрес-індекс знижується, в тому числі у 5 (31%) до рівня ейтонії, а у всіх 

трьох ваготоніків – підвищується, що узгоджується із цим законом. Разом з тим, із 13 ейтоніків у 7 

(54%) виявлено суттєве підвищення стрес-індексу, в тому числі у 3 (23%) – до рівня симпатотонії, 

попри очікувані за цим законом двоскеровані зміни в межах ейтонії. При орієнтуванні на звужений 

діапазон ейтонії [1,2]: 80÷150 од. (4,38÷5,01 ln од.) – констатуємо підвищення стрес-індексу у 80% 

ваготоніків і зниження його у 68% симпатотоніків, знову ж за симпатотонічного зсуву у 7 із 8 

ейтоніків, в тому числі у 3 - до рівня симпатотонії. 

Отже, в принципі, поліваріантність вегетотропних ефектів БАВН має місце у чоловіків з якісно 

різним початковим станом вегетативного гомеостазу. 

З метою аналізу супутніх змін інших параметрів вегетативної регуляції, а також інших 

зареєстрованих параметрів ретроспективно було сформовано три групи осіб, підлеглих різним 

вегетотропним ефектам. 

Виявлено (табл. 1), що ваготонічний ефект БАВН асоціюється зі збільшенням на 30% варіаційного 

розмаху в поєднанні зі зменшенням на 16% амплітуди моди, а також ваготонічним зсувом на 6% 

величини моди. 
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Таблиця 1. Варіанти термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків, оцінених за параметрами Баєвського ВРС 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Стрес-індекс Баєвського 

(АМо/2•Мо•ΔХ), од. 

П 

К 

Δ 

40277 

24852 

-15432* 

17541 

33386 

+15852*v 

20769 

19962 

-89 vs 

Стрес-індекс Баєвського, 

ln од. 

П 

К 

Δ 

5,770,23 

5,260,24 

-0,510,07* 

4,900,21 

5,510,22 

+0,620,10*v 

4,910,36 

4,930,33 

+0,020,04 vs 

Мода (Мо), 

мс 

П 

К 

Δ 

75554 

80052 

+4513* 

85036 

76938 

-8124*v 

86359 

88872 

+2523 vs 

Амплітуда моди (АМо), 

% 

П 

К 

Δ 

63,75,7 

53,65,0 

-10,22,3* 

46,13,8 

54,03,6 

+7,92,6*v 

46,43,2 

47,45,8 

+1,01,8 vs 

Варіаційний розмах (ΔХ), 

мс 

П 

К 

Δ 

13917 

18122 

+4210* 

20919 

15918 

-4911*v 

20833 

19927 

-99 vs 

Індекс вегетативного балансу 

(АМо/ΔХ), 

од. 

П 

К 

Δ 

568105 

37469 

-19448* 

28666 

480119 

+19562*v 

31493 

30377 

-1117 vs 

Вегетативний показник ритму 

(1/Мо•ΔХ), 

од. 

П 

К 

Δ 

11,51,5 

8,41,2 

-3,20,6* 

6,81,1 

11,72,9 

+4,92,0*v 

7,51,7 

7,31,6 

-0,10,3 vs 

Показник адекватності процесів 

регуляції (АМо/Мо), 

од. 

П 

К 

Δ 

9111 

719 

-204* 

565 

737 

+175*v 

5811 

5911 

+13 vs 
 

Примітки: 

1. Ефекти БАВН виражені у вигляді прямих різниць (Δ) між кінцевими (К) і 

початковими (П) величинами параметрів. Значущі ефекти позначені *. 

2. Значущі відмінності між змінами параметрів за ваготонічного і симпатотонічного чи 

нейтрального ефектами позначені v, за симпатотонічного і нейтрального ефектами – s. 
 

Натомість підвищення стрес-індексу як маркер симпатотонічного ефекту БАВН зумовлене 

підвищенням на 17% амплітуди моди і зменшенням на 23% варіаційного розмаху та симпатотонічним 

зсувом на 9,5% величини моди. У осіб з нейтральним вегетотропним ефектом БАВН середні прямі 

різниці між кінцевими і початковими величинами згаданих параметрів коливаються навколо нуля. 

Аналогічний паттерн спостерігається і стосовно динаміки параметрів ВРС Баєвського, похідних 

від базових. Зокрема, ваготонічний ефект характеризується зниженням на 34% індексу вегетативного 

балансу, на 28% - вегетативного показника ритму і на 22% - показника адекватності процесів 

вегетативної регуляції. Тут же вважаємо доречним розглянути динаміку триангулярного індекса 

західних авторів, який зростає на 32%. Природно, що симпатотонічний ефект БАВН асоціюється з 

протилежними змінами перелічених параметрів, які становлять +68%, +72%, +30% і -21% відповідно, 

а нейтральний – з квазінульовою динамікою. 

Стосовно супутніх змін часових параметрів ВРС виявлено (табл. 2), що ваготонічний ефект 

супроводжується зниженням на 5% частоти серцевих скорочень в поєднанні з підвищенням 

параметру SDNN на 23%, RMSSD – на 20%, Cv – на 24%, pNN50 – на 30%. Альтернативний 

вегетотропний ефект БАВН характеризується протилежними змінами часових параметрів ВРС: 

відповідно +10%, -28%, -25%, -20% і -57%, а нейтральний – відсутністю значущої динаміки. 
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Таблиця 2. Супутні зміни часових параметрів ВРС за різних варіантів термінових 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Частота серцевих скорочень (HR), 

уд/хв 

П 

К 

Δ 

79,56,5 

75,45,1 

-4,21,4* 

70,92,6 

77,83,9 

+6,92,2*v 

69,34,5 

69,65,6 

+0,31,3vs 

Стандартне відхилення масиву нормальних 

кардіоінтервалів (SDNN), 

мс 

П 

К 

Δ 

305 

375 

+71* 

465 

334 

-133*v 

478 

468 

-12 vs 

Квадратний корінь суми квадратів різниць 

послідовного ряду кардіоінтервалів 

(RMSSD), мс 

П 

К 

Δ 

205 

246 

+41* 

285 

212 

-73*v 

349 

3713 

+34 s 

Коефіцієнт варіації повного масиву 

кардіоінтервалів (CV), 

% 

П 

К 

Δ 

3,80,6 

4,70,7 

+0,90,2* 

5,40,5 

4,30,5 

-1,10,4*v 

5,20,7 

5,00,6 

-0,20,2 vs 

Доля пар кардіоінтервалів з різницею >50 

мс у загальному масиві кардіоін-ів (pNN50), 

% 

П 

К 

Δ 

5,44,6 

7,04,8 

+1,60,5* 

7,53,6 

3,31,5 

-4,33,2* 

16,17,3 

16,68,6 

+0,62,1 

Триангулярний індекс 

(HRV TI), 

од. 

П 

К 

Δ 

6,90,8 

9,11,2 

+2,20,5* 

10,71,3 

8,41,0 

-2,30,8*v 

10,31,7 

9,71,6 

-0,60,7 v 
 

Аналіз супутніх змін спектральних параметрів ВРС свідчить (табл. 3), що сумарна потужність 

спектру за ваготонічного ефекту БАВН зростає на 53%, за рахунок, головним чином, низькочастотної 

компоненти (LF) ВРС (+82%), тоді як приріст потужності дуже низькочастотної (VLF) компоненти 

становить 42%, а високочастотної (HF) компоненти – незначущий, за відсутності змін вкрай 

низькочастотної (ULF) компоненти ВРС. Натомість симпатотонічний ефект супроводжується 

зниженням сумарної потужності спектру на 49%, при цьому максимальний внесок у таку динаміку 

дає VLF компонента (-59%), переважаючи такий LF компоненти (-40%), знову ж за незначущості змін 

HF компоненти і відсутності динаміки ULF компоненти. За нейтрального вегетотропного ефекту 

БАВН зміни як сумарної потужності спектру, так і окремих його компонент практично відсутні (ULF 

і VLF), або незначущі (LF і HF). 
 

Таблиця 3. Супутні зміни спектральних параметрів ВРС за різних варіантів термінових 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Сумарна потужність (TP) спектру 

варіабельності ритму серця (ВРС), 

мс2 

П 

К 

Δ 

1044339 

1598485 

+554167* 

2406551 

1225290 

-1182327*v 

2534736 

2497843 

-38220vs 

Потужність спектру вкрай низькочастотної 

компоненти ВРС (ULF), 

мс2 

П 

К 

Δ 

3111 

3920 

+914 

12964 

9238 

-3850 

16441 

191141 

+27118 

Потужність спектру дуже низькочастотної 

компоненти ВРС (VLF), 

мс2 

П 

К 

Δ 

35771 

507112 

+15059* 

1154328 

475109 

-680269*v 

850220 

756203 

-94189 

Потужність спектру низькочастотної 

компоненти ВРС (LF), 

мс2 

П 

К 

Δ 

369124 

670192 

+302110* 

658146 

39783 

-261119*v 

779236 

606145 

-173120 v 

Потужність спектру високочастотної 

компоненти ВРС (HF), 

мс2 

П 

К 

Δ 

287192 

381250 

+9459 

465191 

26179 

-204130v 

741380 

944646 

+203288 

Показник активності регуляторних систем 

(ПАРС), 

од. 

П 

К 

Δ 

5,50,8 

4,10,8 

-1,40,5* 

2,60,5 

4,30,9 

+1,70,8*v 

3,60,7 

3,80,9 

+0,20,4 v 
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Саме тут доречно проаналізувати динаміку ще одного інтегрального параметра Баєвського – 

показника активності регуляторних систем (ПАРС), який розраховується на основі низки класичних, 

часових і спектральних параметрів ВРС. Природно, що ПАРС за ваготонічного ефекту зачуще 

знижується, а за симпатотонічного – підвищується, не змінюючись за нейтрального ефекту БАВН. 

На наступному етапі аналізу розглянемо кореляційні зв’язки між класичними параметрами ВРС 

Баєвського і часовими і спектральними параметрами ВРС. 

Як видно на табл. 4, в базальному стані класичний індикатор вагальних регуляторних впливів – 

варіаційний розмах (ΔХ) – дуже сильно прямо корелює з триангулярним індексом (HRVTI) і SDNN та 

сильно прямо – з TP, CV, RMSSD, LF, HF і VLF, і лише помірно - з ULF, тобто перелічені параметри 

теж є вагальними корелятами. Натомість амплітуда моди (АМо) - класичний індикатор симпатичних 

регуляторних впливів – корелює з цими ж параметрами ВРС інвесно і дещо слабше, що зумовлено 

дуже тісним інверсним зв’язком між АМо і ΔХ (r=-0,91). 
 

Таблиця 4. Матриця кореляційних зв’язків між початковими параметрами Баєвського і 

часовими та спектральними параметрами ВРС у чоловіків 
 

r СІБ ln СІБ Мо АМо ΔХ АМо/ΔХ 1/Мо•ΔХ АМо/Мо 

HR 0,54 0,58 -0,94 0,44 -0,40 0,32 0,63 0,78 

SDNN -0,79 -0,93 0,52 -0,90 0,93 -0,81 -0,80 -0,79 

CV -0,69 -0,78 0,14 -0,82 0,86 -0,78 -0,67 -0,58 

RMSSD -0,63 -0,79 0,54 -0,75 0,77 -0,62 -0,66 -0,72 

pNN50 -0,49 -0,69 0,39 -0,65 0,69 -0,49 -0,52 -0,59 

HRVTI  -0,77 -0,93 0,50 -0,89 0,94 -0,80 -0,80 -0,77 

TP -0,69 -0,88 0,55 -0,84 0,88 -0,70 -0,72 -0,74 

ULF -0,40 -0,55 0,47 -0,49 0,51 -0,40 -0,44 -0,45 

VLF -0,56 -0,71 0,54 -0,66 0,68 -0,56 -0,60 -0,61 

LF -0,61 -0,72 0,33 -0,71 0,74 -0,65 -0,61 -0,59 

HF -0,48 -0,67 0,35 -0,64 0,69 -0,48 -0,51 -0,56 

ПАРС 0,92 0,77 -0,39 0,79 -0,71 0,90 0,89 0,77 
 

Примітка: для вибірки з n=32 критична величина |r| при p<0,05 - ≥0,35, при p<0,01 - ≥0,46, при 

p<0,001 - ≥0,58. 
 

Мода (Мо), будучи помірно і протилежним чином пов’язаною з ΔХ (r=0,44) і АМо (r=-0,51), 

корелює з часовими і спектральними параметрами ВРС прямо помірно. 

Стрес-індекс Баєвського (СІБ), точніше його натуральний логарифм, корелює з часовими і 

спектральними параметрами ВРС практично аналогічно з ΔХ за силою, але протилежним – інверсним 

– чином. Інформативність інших інтегральних індексів Баєвського, судячи за коефіцієнтами 

кореляції, поступається СІБ. Не несе суттєвої додаткової інформації і ПАРС, тісно пов’язаний з СІБ. 

Канонічний кореляційний зв’язок між трьома класичними параметрами ВРС Баєвського (ΔХ, АМо 

і Мо), з одного боку, і часовими та спектральними параметрами ВРС – з іншого боку, виявляється 

дуже тісним: R=0,976; R2=0,953; χ2
(27)=128; p<10-6 (рис. 2). 

При цьому канонічний радикал класичних параметрів ВРС представлений інверсним чином 

амплітудою моди (r=-0,91) та прямим чином – варіаційним розмахом (r=0,88) і модою (r=0,80). 

Натомість факторну структуру часових і спектральних параметрів ВРС формують (в порядку 

зменшення факторних навантажень): SDNN (r=0,91), TP (r=0,88), RMSSD (r=0,80), VLF (r=0,74), LF 

(r=0,68), CV (r=0,67), pNN50 (r=0,67), HF (r=0,64) і ULF (r=0,59). 

Отже, в базальному стані класичні параметри ВРС Баєвського і часові та спектральні параметри 

ВРС взаємодетерміновані на 95,3%. 
 



 36 

 

AMo, DX, Mo

T
e
m

p
o
ra

l 
a
n
d
 s

p
e
c
tr

a
l 
p
a
ra

m
e
te

rs
 H

R
V

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

 
 

Рис. 2. Канонічний кореляційний зв’язок між початковими параметрами ВРС Баєвського 

(вісь Х) і часовими та спектральними параметрами ВРС (вісь Y) у чоловіків 
 

Як же пов’язані між собою зміни цих двох констеляцій ВРС, зумовлені вживанням БАВН? Як 

видно на табл. 5, зі змінами часових та спектральних параметрів найтісніше пов’язані зміни саме 

натурального логарифму СІБ. Це стосується, передовсім, HRVTI, SDNN і CV, меншою мірою – TP, LF 

і VLF. Аналогічний паттерн зв’язків виявлено і для АМо та інверсний – для ΔХ. 
 

Таблиця 5. Матриця кореляційних зв’язків між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського і часових та спектральних параметрів у чоловіків 
 

r СІБ ln СІБ Мо АМо ΔХ АМо/ΔХ 1/Мо•ΔХ АМо/Мо 

HR 0,61 0,66 -0,87 0,55 -0,51 0,48 0,53 0,78 

SDNN -0,44 -0,79 0,69 -0,76 0,70 -0,42 -0,30 -0,74 

CV -0,44 -0,74 0,36 -0,74 0,77 -0,42 -0,28 -0,68 

RMSSD -0,26 -0,40 0,75 -0,37 0,14 -0,23 -0,20 -0,45 

pNN50 -0,12 -0,26 0,62 -0,22 0,05 -0,10 -0,09 -0,31 

HRVTI  -0,46 -0,80 0,49 -0,76 0,78 -0,47 -0,35 -0,69 

TP -0,32 -0,67 0,69 -0,63 0,57 -0,31 -0,23 -0,59 

ULF -0,04 -0,18 0,16 -0,13 0,20 -0,06 -0,03 -0,08 

VLF -0,23 -0,52 0,39 -0,48 0,56 -0,23 -0,16 -0,40 

LF -0,31 -0,53 0,33 -0,55 0,53 -0,29 -0,22 -0,54 

HF -0,07 -0,17 0,58 -0,15 -0,09 -0,06 -0,07 -0,22 

ПАРС 0,73 0,69 -0,36 0,54 -0,68 0,70 0,61 0,63 
 

Своєю чергою, зміни АМо і ΔХ тісно інверсно корелюють між собою (r=-0,71). Натомість 

динаміка моди, помірно корелюючи зі змінами АМо (r=-0,55) і ΔХ (r=0,40), пов’язана, на відміну від 

них, з динамікою RMSSD, pNN50 і HF, а також зі змінами SDNN і TP. У підсумку канонічна кореляція 

між змінами двох констеляцій параметрів виявляється майже такою ж дуже сильною, як і між їх 

початковими станами: R=0,923; R2=0,852; χ2
(24)=86; p<10-6 (рис. 3). 

В даному випадку канонічний радикал динаміки класичних параметрів ВРС репрезентований 

інверсним чином змінами амплітуди моди (r=-0,91) та прямим чином – варіаційного розмаху (r=0,84) 

і моди (r=0,76). З іншого боку, радикал динаміки часових і спектральних параметрів отримує 

позитивні факторні навантаження від змін SDNN (r=0,93), CV (r=0,82), TP (r=0,81), VLF (r=0,74), LF 

(r=0,61), RMSSD (r=0,53), pNN50 (r=0,37) і HF (r=0,27). 
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Рис. 3. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського (вісь Х) і часових та спектральних параметрів ВРС (вісь Y) у 

чоловіків 
 

Отже, зміни класичних параметрів ВРС Баєвського і часових та спектральних параметрів ВРС 

взаємодетерміновані на 85,2%. Це дає підстави на наступних етапах аналізу отриманих результатів 

обмежитись використанням лише класичних параметрів ВРС Баєвського. 
 

Супутні зміни ендокринних параметрів за різних варіантів термінових вегетотропних 

ефектів БАВН. При аналізі супутніх змін ендокринних параметрів виявлено (табл. 6), що 

ваготонічний ефект БАВН супроводжується вельми значним (на 34%) підвищенням рівня в плазмі 

тестостерону. Підвищення мінералокортикоїдної активності, оціненої за Nа/К-коефіцієнтом плазми, 

становить всього 5%, але воно статистично значуще, і проявляється зниженням на 5% рівня калію за 

відсутності закономірних змін рівня натрію. Позаяк при цьому рівень кортизолу, який володіє 

незначною мінералокортикоїдною активністю, практично не змінюється, підвищення Nа/К-

коефіцієнту плазми зумовлене, мабуть, альдостероном. На користь такого припущення свідчить факт, 

що за симпатотонічного ефекту тенденція до зниження мінералокортикоїдної активності поєднується 

з тенденцією до підвищення кортизолемії. При цьому рівень тестостеронемії закономірно не 

змінюється. За нейтрального вегетотропного ефекту БАВН зміни тестостерону, кортизолу і 

мінералокортикоїдної активності незакономірні, хоч і можна відзначити тенденції до росту. 

Натомість рівень трийодтироніну не проявляє навіть тенденцій до змін за жодного вегетотропного 

ефекту БАВН. 

В базальному стані виявлено помірні прямі зв’язки вагального тонусу з рівнями в плазмі 

тестостерону (r=0,38) і натрію (r=0,46), моди – з трийодтироніном (r=0,44), тестостероном (r=0,41) і 

калієм (r=0,38), а також інверсні зв’язки моди з кортизолом (r=-0,33) і мінералокортикоїдною 

активністю (r=-0,48) та симпатичного тонусу з тестостероном (r=-0,36) і натрієм (r=-0,33). У підсумку 

канонічна кореляція між вегетативним і ендокринним статусами виявляється вельми значною: 

R=0,663; R2=0,440; χ2
(12)=24; p=0,018 (рис. 4). 
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Таблиця 6. Супутні зміни ендокринних параметрів за різних варіантів термінових 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр 
Ефект 

 

Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Тестостерон, 

нМ/л 

П 

К 

Δ 

21,82,5 

29,23,1 

+7,42,0* 

24,82,5 

26,91,9 

+2,12,0 

19,83,3 

23,23,4 

+3,44,4 

Трийодтиронін, 

нМ/л 

П 

К 

Δ 

2,340,21 

2,360,18 

+0,020,04 

1,870,08 

1,880,06 

+0,010,07 

2,150,17 

2,120,15 

-0,030,11 

Кортизол, 

нМ/л 

П 

К 

Δ 

681118 

696150 

+15139 

60182 

66384 

+6271 

38256 

46285 

+8092 

Натрій, 

мМ/л 

П 

К 

Δ 

134,10,7 

134,21,0 

+0,10,8 

136,41,1 

134,81,1 

-1,61,2 

136,41,9 

135,42,6 

-1,02,6 

Калій, 

мМ/л 

П 

К 

Δ 

3,370,17 

3,210,15 

-0,160,07* 

3,200,07 

3,280,10 

+0,080,07v 

3,400,11 

3,240,10 

-0,160,09s 

Мінералокортикоїдна 

активність (Na/K), 

од. 

П 

К 

Δ 

40,82,0 

42,92,2 

+2,11,0* 

42,91,0 

41,41,1 

-1,50,8 v 

40,41,2 

42,11,4 

+1,70,9 s 
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Рис. 4. Канонічний кореляційний зв’язок між параметрами Баєвського ВРС (вісь Х) і 

ендокринними параметрами (вісь Y) у чоловіків 
 

Зміни внаслідок вживання БАВН мінералокортикоїдної активності (МСА) пов’язані помірно 

прямо зі змінами вагального тонусу (r=0,51) і інверсно – зі змінами симпатичного тонусу (r=-0,41). 

Залежність, візуалізована на рис. 5, описується рівнянням множинної регресії: 

dMCA=0,756 – 0,026•dAMo + 0,028•dΔX 

R=0,51; R2=0,26; F(2,3)=5,2; p=0,012. 

Отже, судячи за коефіцієнтом детермінації R2, зумовлені БАВН реципрокні зміни вагальних і 

симпатичних регуляторних впливів на 26% визначають (детермінують) супутні зміни 

мінералокортикоїдної активності. 
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Рис. 5. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся мінералокортикоїдної 

активності (вісь Z) від змін амплітуди моди (вісь Х) і варіаційного розмаху (вісь Y) у чоловіків 
 

Динаміка рівня в плазмі тестостерону пов’язана значуще прямо зі змінами лише гуморального 

каналу вегетативної регуляції, представленого модою (r=0,40), можна відзначити також слабкий 

інверсний зв’язок з динамікою симпатичного тонусу (r=-0,24). Канонічна ж кореляція між 

вегетотропними ефектами БАВН, з одного боку, і супутніми змінами рівнів в плазмі тестостерону та 

мінералокортикоїдної активності – з іншого боку, виявляється вельми значною: R=0,57; R2=0,33; 

χ2
(6)=14; p=0,029 (рис. 6). 
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Рис. 6. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського (вісь Х) і ендокринних параметрів (вісь Y) у чоловіків 
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При цьому канонічний радикал вегетотропних ефектів формується факторними навантаженнями 

від змін вагального (r=0,89) і симпатичного (r=-0,82) тонусів та гуморального каналу (r=0,77), а 

радикал ендокринних ефектів – від змін мінералокортикоїдної активності (r=0,86) і тестостеронемії 

(r=0,53). 
 

Супутні зміни імунних параметрів за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів 

БАВН. Взявши в якості імунних маркерів параметри лейкоцитограми крові і фагоцитарної функції 

нейтрофілів, ми виявили (табл. 7), що ваготонічний ефект БАВН супроводжується зниженням на 12% 

відносного вмісту в крові моноцитів, натомість симпатотонічний ефект асоціюється з незначним 

(+8%), але статистично значущим підвищенням рівня цього елемента лейкоцитограми крові, за 

відсутності змін у випадках нейтрального вегетотропного ефекту БАВН. Такі ж різноскеровані зсуви, 

але лише у вигляді тенденцій, відбуваються з боку паличкоядерних нейтрофілів (ПЯН). Натомість 

сегментоядерні нейтрофіли (СЯН) проявляють протилежні тенденції до змін. Проте, на відміну від 

моноцитів, вміст обидвох форм нейтрофілів за нейтрального ефекту БАВН проявляє такі ж тенденції 

до змін, як і за симпатотонічного ефекту. Разом з тим, вміст ні лімфоцитів, ні еозинофілів 

закономірно не змінюється за жодного вегетотропного ефекту БАВН. 
 

Таблиця 7. Супутні зміни параметрів лейкоцитограми крові за різних варіантів термінових 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Лімфоцити, 

% 

П 

К 

Δ 

29,31,5 

29,91,6 

+0,60,9 

28,30,7 

28,30,6 

0,00,5 

28,31,6 

29,50,9 

+1,20,7 

Моноцити, 

% 

П 

К 

Δ 

8,20,4 

7,20,3 

-1,00,3 

6,50,4 

7,00,3 

+0,50,2 v 

6,20,4 

6,30,3 

+0,10,2 v 

Еозинофіли, 

% 

П 

К 

Δ 

3,80,2 

3,80,2 

0,00,2 

3,80,2 

3,70,2 

-0,10,2 

3,50,3 

3,80,3 

+0,30,3 

Паличкоядерні нейтрофіли, 

% 

П 

К 

Δ 

5,51,3 

4,21,0 

-1,31,0 

6,31,1 

7,61,0 

+1,30,9 v 

6,01,3 

7,61,2 

+1,61,0 v 

Сегментоядерні нейтрофіли, 

% 

П 

К 

Δ 

53,21,8 

54,81,6 

+1,61,5 

55,21,3 

53,51,5 

-1,71,2 

56,02,9 

53,81,6 

-3,21,7 v 

Лейкоцитарний індекс адаптації Поповича, 

ln од. 

П 

К 

Δ 

0,940,16 

1,010,13 

+0,070,09 

1,240,11 

0,900,13 

-0,340,10*v 

1,250,14 

1,180,10 

-0,070,08s 
 

Скринінг кореляційних зв’язків в базальному стані виявив значну пряму кореляцію гуморального 

каналу з рівнем СЯН (r=0,57) і інверсну – з рівнем моноцитів (r=-0,52), а також помірну інвесну 

кореляцію з рівнями ПЯН (r=-0,32), еозинофілів (r=-0,30) і лімфоцитів (r=-0,26). Вагальний тонус 

аналогічним чином пов’язаний з моноцитами (r=-0,64), СЯН (r=0,45) і ПЯН (r=-0,32), натомість 

симпатичний тонус корелює з цими ж параметрами протилежним чином (величина r становить 0,61; -

0,43 і 0,31 відповідно). 

Аналіз зв’язків між змінами параметрів вегетативної регуляції і лейкоцитограми виявив помірну 

інверсну залежність динаміки моноцитозу від динаміки вагального тонусу (r=-0,51) і моди (r=-0,38) та 

пряму залежність – від динаміки симпатичного тонусу (r=0,40). Ця залежність, візуалізована на рис. 

7, описується рівнянням: 

dMon= -0,176 + 0,006•dAMo - 0,008•dΔX 

R=0,52; R2=0,27; F(2,3)=5,2; p=0,011. 
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Рис. 7. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся вмісту в крові моноцитів 

(вісь Z) від змін амплітуди моди (вісь Х) і варіаційного розмаху (вісь Y) у чоловіків 
 

Ще тісніше динаміка моноцитозу пов’язана з динамікою натурального логарифму стрес-індексу 

Баєвського (рис. 8). 
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Рис. 8. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся вмісту в крові моноцитів 

(вісь Y) від змін стрес-індексу Баєвського (вісь Х) у чоловіків 
 

Зміни рівня ПЯН (BNN), як і моноцитів, пов’язані прямо зі змінами АМо (r=0,54) та інверсно – зі 

змінами Мо (r=-0,41) і ΔX (r=-0,41). Приводимо ілюстрацію (рис. 9) і рівняння регресії: 

dBNN= 0,444 + 0,132•dAMo - 0,006•dMo 

R=0,56; R2=0,31; F(2,3)=6,6; p=0,004. 
 



 42 

 

 -6,833

 -5,665

 -4,498

 -3,33

 -2,163

 -0,995

 0,172

 1,34

 2,507

 3,674

 above

 
 

Рис. 9. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся вмісту в крові 

паличкоядерних нейтрофілів (вісь Z) від змін моди (вісь Х) і амплітуди моди (вісь Y) у 

чоловіків 
 

Натомість детермінація динаміки ПЯН (SNN) динамікою параметрів вегетативної регуляції 

здійснюється протилежним чином: відповідні величини r складають -0,45; 0,33 і 0,31. Залежність, 

відображена на рис.10, описується рівнянням: 

dSNN= -0,84 - 0,17•dAMo + 0,0067•dMo 

R=0,46; R2=0,21; F(2,3)=3,9; p=0,03. 
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Рис. 10. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся вмісту в крові 

сегментоядерних нейтрофілів (вісь Z) від змін амплітуди моди (вісь Х) і моди (вісь Y) у 

чоловіків 
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Cтосовно супутніх змін параметрів фагоцитарної функції нейтрофілів виявлено (табл. 8), що 

ваготонічний ефект БАВН супроводжується незначним, але статистично значущим підвищенням 

активності фагоцитозу за відсутності змін його інтенсивності і завершеності. Натомість 

симпатотонічний ефект асоціюється з пригніченням на 6% індексу кілінгу мікробів, не впливаючи ні 

на мікробне число, ні на фагоцитарний індекс. За нейтрального вегетотропного ефекту БАВН жоден 

із трьох параметрів фагоцитарної функції нейтрофілів закономірно не змінюється. 
 

Таблиця 8. Супутні зміни параметрів фагоцитарної функції нейтрофілів за різних варіантів 

термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Активність фагоцитозу: 

фагоцитарний індекс, 

% 

П 

К 

Δ 

82,01,8 

84,31,5 

+2,31,1* 

83,01,2 

83,21,1 

+0,20,4 

82,71,9 

84,40,7 

+1,71,5 

Інтенсивність фагоцитозу: 

мікробне число, 

мікробів/фагоцит 

П 

К 

Δ 

17,41,4 

16,20,8 

-1,21,1 

15,21,0 

15,20,7 

0,00,5 

12,71,1 

12,81,1 

+0,11,0 

Завершеність фагоцитозу: індекс 

кілінгу мікробів, 

% 

П 

К 

Δ 

37,84,5 

37,84,4 

0,02,3 

43,93,0 

41,23,1 

-2,71,3* 

43,54,1 

43,24,7 

-0,32,1 
 

При цьому лише індекс кілінгу мікробів нейтрофілами (IKN) значуще корелює з параметрами 

вегетативної регуляції: модою (r=0,77) і АМо (r=-0,38). Сказане стосується і динаміки параметрів 

фагоцитозу: лише зміни індексу кілінгу пов’язані помірно зі змінами моди (r=0,42) і слабо – зі 

змінами АМо (r=-0,25). Ця залежність, відображена на рис. 11, описується рівнянням: 

dIKN= -0,87 - 0,016•dAMo + 0,029•dMo 

R=0,42; R2=0,18; F(2,3)=3,1; p=0,06. 
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Рис. 11. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся індексу кілінгу нейтрофілів 

(вісь Z) від змін моди (вісь Х) і амплітуди моди (вісь Y) у чоловіків 
 

При співставленні базальних параметрів вегетативної регуляції – з одного боку, і імунних 

параметрів – з іншого боку, виявлено сильну канонічну кореляцію: R=0,90; R2=0,80; χ2
(15)=55; p<10-5 

(рис. 12). 
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Рис. 12. Канонічний кореляційний зв’язок між початковими параметрами Баєвського ВРС 

(вісь Х) і імунними параметрами (вісь Y) у чоловіків 
 

В даному випадку радикал вегетативної регуляції формується позитивними факторними 

навантаженнями від моди (r=0,96) і вагального тонусу (r=0,66) та негативним навантаженням від 

симпатичного тонусу (r=-0,72). А факторну структуру радикалу імунного статусу формують прямим 

чином індекс кілінгу (r=0,81) і вміст СЯН (r=0,67) та оберненим чином - вміст моноцитів (r=-0,68), 

ПЯН (r=-0,40) і еозинофілів (r=-0,27). 

Між вегетотропними і імунотропними ефектами канонічна кореляція слабша, але все ж 

оцінюється як сильна: R=0,75; R2=0,57; χ2
(18)=33; p=0,018 (рис. 13). 
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Рис. 13. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського (вісь Х) і імунних параметрів (вісь Y) у чоловіків 
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При цьому радикал вегетотропних ефектів БАВН формується позитивними факторними 

навантаженнями від змін моди (r=0,88) і вагального тонусу (r=0,71) та негативним навантаженням від 

змін симпатичного тонусу (r=-0,87). А факторну структуру радикалу імунотропних ефектів формують 

прямим чином зміни вмісту СЯН (r=0,67), індексу кілінгу (r=0,45) і фагоцитарного індексу (r=0,22) та 

оберненим чином - зміни вмісту ПЯН (r=-0,72), моноцитів (r=-0,63) і мікробного числа нейтрофілів 

(r=-0,21). 

Судячи за коефіцієнтом детермінації, вегетотропні ефекти БАВН визначають супутні зміни 

параметрів імунітету на 57%. 

В руслі концепції нейро-ендокринно-імунного комплексу [18,19] проаналізовано канонічну 

кореляцію між вегетотропними ефектами БАВН і супутніми змінами ендокринно-імунного статусу. 

Як і очікувалось, виявлено сильний зв’язок: R=0,81; R2=0,65; χ2
(24)=41; p=0,015 (рис. 14). 
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Рис. 14. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського (вісь Х) і ендокринних та імунних параметрів (вісь Y) у 

чоловіків 
 

І в даному випадку радикал вегетотропних ефектів БАВН формується позитивними факторними 

навантаженнями від змін моди (r=0,90) і вагального тонусу (r=0,67) та негативним навантаженням від 

змін симпатичного тонусу (r=-0,85). Натомість факторну структуру радикалу змін ендокринно-

імунного статусу формують прямим чином зміни мінералокортикоїдної активності (r=0,50), 

тестостеронемії (r=0,46), вмісту СЯН (r=0,54), індексу кілінгу (r=0,44) і фагоцитарного індексу 

(r=0,21) та оберненим чином - зміни вмісту ПЯН (r=-0,66), моноцитів (r=-0,58) і мікробного числа 

нейтрофілів (r=-0,18). 

Отже, вегетотропні ефекти БАВН детермінують супутні зміни ендокринно- імунного статусу на 

65%. 

В руслі концепції про відображення лейкоцитограмою стану загальних адаптаційних реакцій 

організму [5], застосувавши запропонований Поповичем І.Л. [22] лейкоцитарний індекс адаптації, ми 

виявили (див. табл. 7) його значуще зниження за симпатотонічного ефекту БАВН, значно інверсно 

пов’язане з динамікою стрес-індексу (рис. 15). 
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Рис. 15. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся стрес-індексу Баєвського (вісь Х) і лейкоцитарного індексу адаптації Поповича (вісь 

Y) у чоловіків 
 

При цьому виявлено, що в базальному стані лейкоцитарний індекс адаптації (точніше, його 

натуральний логарифм – ln IAP) сильно пов’язаний з модою (r=0,73) та помірно – з вагальним 

(r=0,33) і симпатичним (r=-0,39) тонусами. Отже, він детермінується станoм вегетативної регуляції на 

57%: R=0,755; R2=0,57; χ2
(3)=24; p<10-4 (рис. 16). 
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Рис. 16. Канонічний кореляційний зв’язок між початковими параметрами Баєвського ВРС 

(вісь Х) і лейкоцитарним індексом адаптації Поповича (вісь Y) у чоловіків 
 

В руслі уявлень, що електроопір точок акупунктури меридіану ND характеризує стан нервової 

системи, TR – ендокринної системи, AVL – імунної системи, а G8 – стан „енергетичної рівноваги” 
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[17], вони теж були включені в батарею тестів. Попри початковий скепсис, виявилось (табл. 9), що 

ваготонічний ефект БАВН супроводжується незначним (біля 3%), але статистично значущим 

зниженням електроопору (відповідно - підвищенням електропровідності) в чотирьох точках із 

восьми. За нейтрального ефекту спостерігається незначна тенденція до зниження електроопору. 

Натомість за симпатотонічного ефекту зміни практично відсутні. 

Скринінг кореляційних зв’язків в базальному стані виявив значущу кореляцію лише між модою і 

електроопором в точці G8 зліва (r=-0,42); заслуговують уваги також зв’язки моди з електроопором 

точок AVL зліва (r=-0,29) і справа (r=-0,26) та ND зліва (r=-0,29), а також амплітуди моди з 

електроопором в точці ND справа (r=0,26). 
 

Таблиця 9. Супутні зміни електроопору точок акупунктури за різних варіантів термінових 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

ND справа, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,80,6 

58,20,6 

-1,60,7* 

59,20,5 

59,40,5 

+0,20,6 

59,90,5 

59,30,5 

-0,60,9 

ND зліва, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,90,6 

58,50,6 

-1,40,8 

59,50,4 

59,90,4 

+0,40,6 

60,20,4 

59,50,4 

-0,70,9 

TR справа, 

од. 

П 

К 

Δ 

60,00,5 

58,50,5 

-1,50,6* 

59,70,3 

59,40,3 

-0,30,5 

60,40,6 

59,40,6 

-1,00,9 

TR зліва, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,50,6 

57,90,6 

-1,60,7* 

59,50,4 

59,00,4 

-0,50,5 

60,00,7 

59,20,7 

-0,80,8 

AVL справа, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,60,6 

58,40,6 

-1,20,8 

59,50,3 

59,60,3 

+0,10,7 

60,00,5 

59,90,5 

-0,10,9 

AVL зліва, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,10,7 

58,30,7 

-0,80,9 

59,40,4 

59,50,4 

+0,10,6 

60,10,5 

59,90,5 

-0,21,0 

G8 справа, 

од. 

П 

К 

Δ 

59,20,5 

57,80,5 

-1,40,7 

59,70,5 

58,90,5 

-0,80,4 

60,40,9 

59,40,9 

-1,00,9 

G8 зліва, 

од. 

П 

К 

Δ 

61,80,6 

60,00,6 

-1,80,7* 

61,80,6 

60,90,6 

-0,90,6 

62,10,7 

60,70,7 

-1,41,0 
 

Канонічна зв’язок між станом вегетативної регуляції і електроопором точок акупунктури виявився 

на межі між помірним і значним, але статистично незначущим: R=0,472; R2=0,22; χ2
(6)=10,8; p=0,09 

(рис. 17). 

Ще слабшою і менш значущою виявилась канонічна кореляція між динамікою стрес-індексу і 

супутніми змінами електроопору в точках ND зліва та TR і AVL справа: R=0,35; R2=0,12; χ2
(3)=3,8; 

p=0,29 (рис. 18). 
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Рис. 17. Канонічний кореляційний зв’язок між початковими параметрами Баєвського ВРС 

(вісь Х) і параметрами Фоля (електроопором точок акупунктури) (вісь Y) у чоловіків 
 

Changes for SI

C
h
a
n
g
e
s
 f

o
r 

N
D

L
, 

A
V

L
R

, 
T

R
R

 p
o
in

ts

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5

 
 

Рис. 18. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся стрес-індексу Баєвського (вісь Х) і електроопору точок акупунктури (вісь Y) у 

чоловіків 
 

Попри недостатньо переконливі результати, дослідження в цьому напрямку, на нашу думку, 

заслуговують продовження. 
 

Супутні зміни частотно-амплітудих і спектральних параметрів електроенцефалограми за 

різних варіантів термінових вегетотропних ефектів БАВН. Аналіз супутніх змін частотно-

амплітудих параметрів електроенцефалограми виявив (табл. 10), що ваготонічний ефект БАВН 

супроводжується закономірною зміною лише амплітуди α-ритму, яка підвищується на 15%. За 
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симпатотонічного ефекту амплітуда α-ритму проявляє навіть дуже слабку тенденцію до зниження, 

так що відмінності між альтернативними вегетотропними ефектами БАВН виявляються значущими. 
 

Таблиця 10. Супутні зміни частотно-амплітудих параметрів ЕЕГ за різних варіантів 

термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у чоловіків 
 

Параметр Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Частота β-ритму, 

Гц 

П 

К 

Δ 

16,80,8 

16,50,8 

-0,30,5 

19,10,8 

20,10,9 

+1,00,9 

21,02,0 

19,81,4 

-1,22,0 

Амплітуда β-ритму, 

мкВ 

П 

К 

Δ 

13,62,0 

12,30,8 

-1,41,3 

15,61,9 

14,51,1 

-1,11,0 

14,72,0 

15,01,6 

+0,30,9 

Частота α-ритму, 

Гц  

П 

К 

Δ 

10,60,2 

10,50,2 

-0,10,3 

10,80,2 

11,00,3 

+0,20,1 

11,40,4 

10,90,6 

-0,51,0 

Амплітуда α-ритму, 

мкВ 

П 

К 

Δ 

18,54,2 

21,35,0 

+2,81,3* 

15,12,4 

14,82,4 

-0,40,8v 

7,40,5 

7,00,5 

-0,50,2v 

Частота θ-ритму, 

Гц  

П 

К 

Δ 

6,90,3 

6,40,5 

-0,50,4 

6,70,3 

6,40,3 

-0,30,3 

5,50,5 

5,80,5 

+0,30,7 

Амплітуда θ-ритму, 

мкВ 

П 

К 

Δ 

7,71,0 

8,40,9 

+0,70,4 

7,90,6 

7,20,6 

-0,70,6 

6,00,5 

7,71,7 

+1,71,9 

Частота δ-ритму, 

Гц  

П 

К 

Δ 

1,00,1 

1,00,0 

0,00,1 

1,250,1 

1,00,0 

-0,250,1* 

1,20,1 

1,60,3 

+0,40,3 

Амплітуда δ-ритму, 

мкВ 

П 

К 

Δ 

16,63,9 

12,61,1 

-4,03,9 

13,72,2 

16,14,3 

+2,44,7 

8,81,1 

15,34,2 

+6,44,6 
 

Однак, аналогічна ситуація має місце і за нейтрального ефекту. Щодо решти параметрів 

заслуговує уваги лише тенденція до зниження амплітуди δ-ритму за ваготонічного ефекту, тоді як за 

симпатотонічного ефекту ця тенденція має протилежний характер. Однак, це знову характерно і для 

нейтрального ефекту БАВН. 

Отримані дані про супутні зміни відносних спектральних потужностей основних ритмів ЕЕГ у 16 

відведеннях для зручності аналізу розподілено у 8 таблицях – для кожного із 4 ритмів у лівій і правій 

півкулі. 

Щодо β-ритму ЕЕГ у лівих відведеннях виявлено (табл. 11), що ваготонічний ефект БАВН 

супроводжується зменшенням його відносної спектральної потужності у відведенні F7 на 25%, T5 – 

на 27%. 
 

Таблиця 11. Супутні зміни відносної спектральної потужності β-ритму ЕЕГ у лівих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпато-тонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp1, 

% 

П 

К 

Δ 

30,24,2 

26,13,5 

-4,14,2 

38,24,5 

39,06,1 

+0,82,9 

54,74,4 

41,28,6 

-13,55,3*s 

F3, 

% 

П 

К 

Δ 

25,34,2 

22,44,8 

-2,85,3 

34,05,0 

34,65,8 

+0,63,6 

41,15,1 

36,27,2 

-4,92,9 

F7, 

% 

П 

К 

Δ 

33,14,7 

24,93,2 

-8,23,9* 

42,56,0 

36,37,2 

-6,24,7 

51,97,2 

51,29,5 

-0,76,6 

Т3, 

% 

П 

К 
33,55,8 

31,55,4 

42,66,1 

41,06,5 

55,78,6 

57,38,2 
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Δ -2,19,2 -1,65,2 +1,76,6 

С3, 

% 

П 

К 

Δ 

26,04,0 

24,44,1 

-1,53,7 

32,24,2 

35,15,3 

+2,93,7 

39,24,1 

45,07,3 

+5,83,8 

Т5, 

% 

П 

К 

Δ 

38,36,8 

28,04,7 

-10,34,5* 

41,97,8 

40,45,9 

-1,56,6 

49,36,0 

56,18,3 

+6,86,6v 

Р3, 

% 

П 

К 

Δ 

27,74,5 

25,44,8 

-2,33,8 

33,64,6 

36,05,3 

+2,44,9 

47,45,2 

53,66,9 

+6,26,2 

О1, 

% 

П 

К 

Δ 

31,57,8 

27,04,9 

-4,56,0 

41,75,4 

37,16,4 

-4,65,0 

46,84,9 

62,67,9 

+15,87,5*s 
 

Водночас за симпатотонічного ефекту зменшення потужності незначуще чи відсутнє, а за 

нейтрального – відсутнє чи має протилежну тенденцію. Разом з тим, нейтральний вегетотропний 

ефект БАВН супроводжується зниженням потужності β-ритму у відведенні Fp1 на 25% в поєднанні з 

підвищенням її у відведенні О1 на 34% за відсутності значущих змін за ваго-і симпатотонічних 

ефектів. 

У правій півкулі (табл. 12) ваготонічний ефект БАВН супроводжується зменшенням відносної 

спектральної потужності β-ритму у відведенні О2 на 21%, за відсутності змін за симпатотонічного 

ефекту і тенденції до підвищення – за нейтрального. Натомість симпатотонічний ефект 

супроводжується підвищенням на 23% потужності β-ритму у відведенні F8, тоді як за ваготонічного і 

нейтрального ефектів зміни відсутні. 
 

Таблиця 12. Супутні зміни відносної спектральної потужності β-ритму ЕЕГ у правих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпато-тонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp2, 

% 

П 

К 

Δ 

28,25,4 

29,63,3 

+1,45,1 

37,06,6 

39,06,4 

-2,03,7 

48,45,1 

43,18,9 

-5,34,4 

F4, 

% 

П 

К 

Δ 

24,65,6 

24,03,9 

-0,64,3 

34,65,3 

33,85,5 

-0,93,6 

38,34,2 

39,16,5 

+0,83,9 

F8, 

% 

П 

К 

Δ 

27,35,4 

27,33,3 

0,06,9 

45,55,9 

35,16,7 

-10,45,0* 

52,85,2 

51,75,9 

-1,16,2 

Т4, 

% 

П 

К 

Δ 

31,35,8 

25,33,9 

-6,05,5 

41,55,0 

41,25,6 

-0,33,7 

51,42,8 

55,07,4 

+3,67,0 

С4, 

% 

П 

К 

Δ 

25,03,4 

26,44,4 

+1,42,7 

39,65,2 

37,15,8 

-2,55,1 

40,22,8 

44,07,7 

+3,86,7 

Т6, 

% 

П 

К 

Δ 

30,76,4 

37,06,3 

+6,28,0 

46,26,6 

43,26,2 

-3,13,9 

55,92,5 

58,38,9 

+2,410,0 

Р4, 

% 

П 

К 

Δ 

25,03,4 

24,04,4 

-1,02,7 

35,74,3 

37,75,7 

+2,13,3 

45,21,7 

50,77,1 

+5,65,8 

О2, 

% 

П 

К 

Δ 

35,07,5 

27,85,4 

-7,33,5* 

36,66,7 

32,16,0 

-4,42,7 

55,93,3 

63,314,1 

+7,54,3 
 

Відносна потужність α-ритму у лівій півкулі (табл. 13) за ваготонічного ефекту БАВН 

збільшується на 13% і 16% у відведеннях Р3 і О1 відповідно, тоді як за симпатотонічного ефекту 

зміни відсутні, а за нейтрального має місце тенденція до зменшення потужності. Натомість 

симпатотонічний ефект супроводжується зменшенням потужності α-ритму на 25% і 26% у 
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відведеннях Fp1 і F7 відповідно, тоді як за нейтрального ефекту спостерігається лише тенденція до 

зниження, а за ваготонічного ефекту - протилежна тенденція до збільшення, так що відмінності 

виявляються значущими. 
 

Таблиця 13. Супутні зміни відносної спектральної потужності α-ритму ЕЕГ у лівих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp1, 

% 

П 

К 

Δ 

40,36,1 

42,52,9 

+2,24,2 

37,24,0 

28,02,2 

-9,23,7* v 

22,81,9 

17,94,2 

-4,93,9 

F3, 

% 

П 

К 

Δ 

34,76,8 

35,46,3 

+0,73,2 

34,24,3 

29,43,0 

-4,82,4 

21,74,3 

14,63,1 

-7,12,3* 

F7, 

% 

П 

К 

Δ 

32,55,3 

34,84,9 

+2,23,8 

29,44,1 

21,83,0 

-7,53,7* 

20,25,4 

17,14,3 

-3,22,9 

Т3, 

% 

П 

К 

Δ 

29,14,6 

33,74,4 

+4,63,1 

29,04,2 

28,32,7 

-0,73,1 

15,94,1 

12,72,3 

-3,32,4 v 

С3, 

% 

П 

К 

Δ 

36,36,3 

35,86,4 

-0,51,8 

31,53,5 

33,33,9 

+1,81,7 

19,23,9 

16,22,9 

-3,01,6s 

Т5, 

% 

П 

К 

Δ 

35,35,5 

38,94,2 

+3,72,3 

28,14,7 

25,13,2 

-3,02,2 v 

16,42,6 

16,92,9 

+0,51,9 

Р3, 

% 

П 

К 

Δ 

42,35,7 

47,95,8 

+5,61,1* 

37,14,6 

35,93,4 

-1,32,0 v 

23,74,9 

18,52,1 

-5,23,6 v 

О1, 

% 

П 

К 

Δ 

38,28,9 

44,27,8 

+6,03,0* 

38,95,7 

37,54,2 

-1,43,8 

22,02,4 

18,61,8 

-3,52,5 v 
 

У правій півкулі (табл. 14) значущі зміни виявлено щодо відведення Р4, у якому потужність α-

ритму зростає за ваготонічного ефекту на 14%, за відсутності змін за симпатотонічного ефекту і 

протилежної тенденції – за нейтрального. З іншого боку, нейтральний вегетотропний ефект 

асоціюється зі зменшенням потужності α-ритму на 39% у відведенні Т6 і на 29% - у відведенні Т4. 
 

Таблиця 14. Супутні зміни відносної спектральної потужності α-ритму ЕЕГ у правих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp2, 

% 

П 

К 

Δ 

37,26,8 

40,95,1 

+3,74,5 

33,15,2 

31,03,8 

-2,13,2 

20,72,7 

20,24,6 

-0,53,9 

F4, 

% 

П 

К 

Δ 

33,06,4 

35,64,9 

+2,52,9 

34,64,4 

32,63,1 

-2,02,9 

22,23,8 

17,73,3 

-4,53,1 

F8, 

% 

П 

К 

Δ 

30,14,9 

31,23,5 

+1,15,6 

26,62,9 

21,62,3 

-5,03,4 

24,13,4 

22,13,6 

-2,03,8 

Т4, 

% 

П 

К 

Δ 

32,55,4 

35,66,2 

+3,23,2 

32,93,9 

30,82,8 

-2,02,3 

22,13,4 

15,72,0 

-6,43,2*v 

С4, 

% 

П 

К 

Δ 

36,94,9 

37,25,4 

+0,33,3 

33,53,2 

32,73,8 

-0,82,2 

21,03,5 

17,02,8 

-4,02,8 
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Т6, 

% 

П 

К 

Δ 

36,67,4 

34,06,2 

-2,63,3 

30,04,3 

27,53,0 

-2,53,7 

23,52,9 

14,22,2 

-9,22,9* 

Р4, 

% 

П 

К 

Δ 

47,06,2 

53,45,0 

+6,43,2* 

41,64,2 

38,93,9 

-2,71,8v 

25,94,2 

19,73,1 

-6,14,0 v 

О2, 

% 

П 

К 

Δ 

46,48,3 

49,77,2 

+3,34,9 

46,57,0 

42,86,1 

-3,73,8 

22,72,8 

18,83,2 

-3,93,0 
 

Щодо відносної спектральної потужності θ-ритму виявлено (табл. 15), що у лівій півкулі 

ваготонічний ефект БАВН супроводжується її підвищенням на 74% у відведенні Т5 і на 86% - у 

відведенні О1. Разом з тим, нейтральний вегетотропний ефект БАВН супроводжується значущим 

зниженням потужності θ-ритму у відведеннях С3 (-26%) і Т5 (-22%). 
 

Таблиця 15. Супутні зміни відносної спектральної потужності θ-ритму ЕЕГ у лівих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp1, 

% 

П 

К 

Δ 

8,51,1 

10,72,1 

+2,22,4 

9,51,3 

9,01,7 

-0,51,5 

8,02,2 

7,81,1 

-0,22,0 

F3, 

% 

П 

К 

Δ 

10,51,3 

10,71,4 

+0,21,4 

11,81,5 

9,91,4 

-1,91,4 

12,21,7 

11,11,4 

-1,11,3 

F7, 

% 

П 

К 

Δ 

8,31,0 

12,11,6 

+3,82,1 

9,61,4 

10,72,4 

+1,21,9 

5,81,4 

5,41,3 

-0,40,8 

Т3, 

% 

П 

К 

Δ 

9,61,2 

11,01,4 

+1,41,9 

9,21,4 

8,21,6 

-0,91,6 

7,62,0 

6,00,7 

-1,61,5 

С3, 

% 

П 

К 

Δ 

10,80,8 

12,61,7 

+1,81,6 

12,21,3 

10,41,3 

-1,71,6 

14,02,2 

10,31,9 

-3,71,1*v 

Т5, 

% 

П 

К 

Δ 

7,21,3 

12,51,6 

+5,31,6* 

10,22,0 

10,31,9 

+0,13,0 

9,01,0 

7,01,7 

-2,00,7*v 

Р3, 

% 

П 

К 

Δ 

9,01,1 

10,01,6 

+0,90,7 

9,41,5 

8,81,0 

-0,71,8 

8,81,6 

7,01,3 

-1,71,2 

О1, 

% 

П 

К 

Δ 

5,91,2 

11,02,1 

+5,11,7* 

6,51,3 

7,81,0 

+1,21,6 

10,01,0 

6,72,5 

-3,22,6v 
 

У правій півкулі виявлено (табл. 16) зниження потужності θ-ритму на 97% лише у відведенні О2. 

При цьому за симпатотонічного ефекту у відведенні О2 динаміка протилежна (-31%), а за 

нейтрального – практично відсутня (-8%). Однак при цьому має місце зниження потужності на 31% у 

вдведенні F4 за відсутності суттєвих змін як за ваго-, так і за симпатотонічного ефектів БАВН. 
 

Таблиця 16. Супутні зміни відносної спектральної потужності θ-ритму ЕЕГ у правих 

відведеннях за різних варіантів термінових вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся у 

чоловіків 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp2, 

% 

П 

К 

Δ 

7,61,2 

9,10,8 

+1,51,4 

8,11,6 

8,91,6 

+0,81,8 

7,91,4 

7,21,4 

-0,71,4 

F4, П 10,71,5 11,71,9 13,62,5 
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% К 

Δ 
12,31,1 

+1,71,1 

11,21,4 

-0,51,5 

9,31,3 

-4,22,0*v 

F8, 

% 

П 

К 

Δ 

8,71,4 

14,52,5 

+5,93,3 

8,51,4 

10,92,0 

+2,41,9 

8,31,8 

7,91,8 

-0,41,7 

Т4, 

% 

П 

К 

Δ 

10,61,3 

12,82,1 

+2,22,3 

9,41,1 

9,81,4 

+0,41,6 

8,61,5 

6,11,2 

-2,51,7 

С4, 

% 

П 

К 

Δ 

12,71,5 

12,11,2 

-0,61,3 

9,11,3 

10,01,6 

+0,92,0 

13,02,0 

8,31,0 

-4,72,5 

Т6, 

% 

П 

К 

Δ 

7,01,1 

9,31,0 

+2,31,1 

7,31,1 

8,41,1 

+1,11,1 

6,81,4 

5,21,2 

-1,61,7 

Р4, 

% 

П 

К 

Δ 

9,01,2 

8,61,7 

-0,50,9 

7,81,0 

8,11,5 

+0,31,5 

8,81,6 

6,71,0 

-2,12,0 

О2, 

% 

П 

К 

Δ 

3,70,7 

7,41,3 

+3,61,5* 

5,80,9 

7,51,2 

-1,80,9*v 

5,91,0 

5,41,5 

-0,51,8 
 

Стосовно відносної спектральної потужності δ-ритму виявлено лише різноскеровані тенденції до 

зниження за ваготонічного і до підвищення – за симпатотонічного ефектів БАВН у лівих відведеннях 

Т3 і О1 (табл. 17) і правих відведеннях F4 і F8 (табл. 18). Разом з тим, потужність δ-ритму різко 

підвищується за нейтрального ефекту у відведеннях Fp1 (на 128%) і F3 (на 53%). 
 

Таблиця 17. Супутні зміни відносної спектральної потужності δ-ритму ЕЕГ у лівих 

відведеннях 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp1, 

% 

П 

К 

Δ 

21,05,2 

20,64,9 

-0,47,7 

15,13,4 

24,05,8 

+8,96,6 

14,64,0 

33,310,9 

+18,78,6* 

F3, 

% 

П 

К 

Δ 

29,57,3 

31,56,4 

+1,98,0 

20,14,9 

26,14,6 

+6,05,0 

24,95,4 

38,18,7 

+13,24,8* 

F7, 

% 

П 

К 

Δ 

26,06,0 

28,23,7 

+2,27,6 

18,64,5 

31,17,6 

+12,67,9 

22,06,0 

26,310,6 

+4,38,2 

Т3, 

% 

П 

К 

Δ 

27,85,6 

23,83,2 

-3,96,4 

19,35,3 

22,54,2 

+3,25,5 

20,88,0 

24,08,1 

+3,28,2 

С3, 

% 

П 

К 

Δ 

27,05,8 

27,23,7 

+0,25,2 

24,23,9 

21,23,7 

-3,04,0 

27,64,6 

28,57,7 

+0,94,1 

Т5, 

% 

П 

К 

Δ 

19,24,6 

20,62,0 

+1,34,3 

19,84,6 

24,25,2 

+4,47,4 

25,37,1 

20,07,5 

-5,311,1 

Р3, 

% 

П 

К 

Δ 

20,94,3 

16,71,6 

-4,24,2 

19,93,7 

19,43,2 

-0,53,8 

20,16,3 

20,97,6 

+0,87,4 

О1, 

% 

П 

К 

Δ 

24,48,0 

17,83,3 

-6,68,3 

12,93,3 

17,74,3 

+4,75,5 

21,25,2 

12,14,9 

-9,17,8 
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Таблиця 18. Супутні зміни відносної спектральної потужності δ-ритму ЕЕГ у правих 

відведеннях 
 

Відведення Ефект 
Ваготонічний 

(n=11) 

Cимпатотонічний 

(n=13) 

Нейтральний 

(n=8) 

Fp2, 

% 

П 

К 

Δ 

27,09,0 

20,45,1 

-6,69,8 

21,87,9 

21,14,2 

-0,66,6 

23,06,1 

29,511,1 

+6,66,2 

F4, 

% 

П 

К 

Δ 

31,77,7 

28,13,3 

-3,66,3 

19,15,4 

22,44,4 

+3,35,5 

25,95,1 

33,98,7 

+7,95,8 

F8, 

% 

П 

К 

Δ 

33,98,4 

27,03,7 

-7,011,9 

19,45,3 

32,37,0 

+13,07,7 

14,84,1 

18,46,4 

+3,66,4 

Т4, 

% 

П 

К 

Δ 

25,64,6 

26,25,4 

+0,67,4 

16,34,0 

18,23,1 

+1,93,7 

17,93,8 

23,28,1 

+5,37,2 

С4, 

% 

П 

К 

Δ 

25,43,7 

24,33,2 

-1,14,5 

17,83,9 

20,24,0 

+2,44,1 

25,83,8 

30,79,5 

+4,96,8 

Т6, 

% 

П 

К 

Δ 

25,67,5 

19,83,1 

-5,89,2 

16,44,3 

20,95,6 

+4,56,1 

13,93,2 

22,38,3 

+8,49,6 

Р4, 

% 

П 

К 

Δ 

19,03,6 

14,01,9 

-5,03,1 

15,02,9 

15,33,0 

+0,33,1 

20,23,9 

22,89,1 

+2,68,2 

О2, 

% 

П 

К 

Δ 

14,96,9 

15,23,1 

+0,38,3 

11,22,1 

17,52,9 

+6,43,2 

15,54,4 

12,53,9 

-3,04,7 
 

Скринінг кореляційних зв’язків між базальними параметрами ВРС і ЕЕГ виявив значущі лише між 

модою та амплітудами θ- (r=-0,43), α- (r=-0,43) і β- (r=-0,38) ритмів, але не δ-ритму (r=-0,30), та між 

амплітудою моди і потужністю β-ритму у відведенні О1 (r=-0,35) та δ-ритму у відведенях О1 (r=0,33) 

і Fp2 (r=0,32), а також амплітудою δ-ритму (r=0,33). 
 

Mo, AMo

E
E

G

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-2 -1 0 1 2 3

 
 

Рис. 19. Канонічний кореляційний зв’язок між початковими параметрами Баєвського ВРС 

(вісь Х) і параметрами електроенцефалограми (вісь Y) у чоловіків 
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Канонічна кореляція між параметрами ВРС і ЕЕГ виявилась значною: R=0,64; R2=0,42; χ2
(10)=19; 

p=0,036 (рис. 19). 

При цьому факторна структура канонічного радикалу вегетативної регуляції формується 

позитивним навантаженням, головним чином, від моди (r=0,77) і лише незначною мірою – від 

амплітуди моди (r=0,15). З іншого боку, радикал біоелектрогенезу ЦНС отримує негативні факторні 

навантаження від амплітуд β- (r=-0,79), θ- (r=-0,76) і α- (r=-0,74) ритмів та позитивні навантаження – 

від відносних спектральних потужностей δ-ритму у відведеннях Fp2 (r=0,42) і О1 (r=0,31). 

Аналіз зв’язків між змінами під впливом БАВН параметрів вегетативної регуляції і електрогенезу 

головного мозку виявився значно більш інформативним. Зокрема, констатовано проміжну між 

помірною і значною за силою кореляцію між динамікою амплітуди α-ритму – з одного боку, і 

симпатичного (r=-0,45) та вагального (r=0,44) тонусів (рис. 20). 
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 above

 

 

 

Рис. 20. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся амплітуди α–ритму ЕЕГ 

(вісь Z) від змін амплітуди моди (вісь Х) і варіаційного розмаху (вісь Y) у чоловіків 
 

Рівняння множинної регресії має наступний вигляд: 

d α-rhythm (V) = 0,87 - 0,076•dAMo (%) + 0,013•dΔX (ms) 

R=0,48; R2=0,23; F(2,3)=4,3; p=0,02. 

Отже, динаміка амплітуди α–ритму ЕЕГ детермінується сумісними різноскерованими змінами 

симпатичного і вагального тонусів на 23%. 

З-поміж спектральних параметрів найтіснішою виявилась (рис. 21) залежність від змін симпато-

вагальної регуляції динаміки потужності α–ритму у відведенні F7 (r становить -0,43 і 0,31 

відповідно): 

d F7-α (%) = -2,99 - 0,396•dAMo (%) + 0,002•dΔX (ms) 

R=0,43; R2=0,18; F(2,3)=3,4; p=0,048. 

Тобто, різноскеровані зміни симпатичного і вагального тонусів закономірно визначають зміни 

відносної потужності F7-α–ритму на 18%. 
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 -13,363
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 -0,354

 3,982

 8,318
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 16,991
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Рис. 21. Залежність змін внаслідок дії біоактивної води Нафтуся спектральної потужності α–

ритму ЕЕГ у відведенні F7 (вісь Z) від змін амплітуди моди (вісь Х) і варіаційного розмаху (вісь 

Y) у чоловіків 
 

Аналогічні за скерованістю слабші, але статистично значущі кореляційні зв’язки виявлено між 

змінами симпатичного тонусу і відносною потужністю α–ритму у відведеннях Т5 (r=-0,38), O1 (r=-

0,35) та, певною мірою, Т3 (r=-0,33). Також інверсно пов’язана зі змінами симпатичного тонусу 

динаміка β-ритму у відведенні С4. Натомість потужність θ-ритму у відведенні С4 і і δ-ритму у 

відведенні О1 змінюється односкеровано із симпатичним тонусом (r становить 0,39 і 0,34 відповідно). 

Динаміка моди позитивно корелює з динамікою Fp1-α (r=0,35), F3-θ (r=0,35), Fp2-θ (r=0,34), T6-β 

(r=0,35) і негативно – з F7-δ (r=-0,33)-ритму, а також з амплітудою δ-ритму (r=-0,34). Серед зв’язків 

вагального тонусу заслуговує уваги лише кореляція з F7-α-ритмом (r=0,31). 
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Рис. 22. Канонічний кореляційний зв’язок між змінами внаслідок дії біоактивної води 

Нафтуся параметрів Баєвського (вісь Х) і електроенцефалограми (вісь Y) у чоловіків 
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У підсумку ж канонічна кореляція між змінами під впливом БАВН вегетативної регуляції і 

електрогенезу головного мозку виявляється вельми сильною: R=0,84; R2=0,70; χ2
(30)=47; p=0,027 (рис. 

22). 

В даному випадку радикал вегетотропних ефектів БАВН репрезентований, головним чином, 

змінами симпатичного тонусу (r=0,78) та значно меншою мірою і протилежним чином – моди (r=-

0,37) і вагального тонусу (r=-0,13). З іншого боку, радикал нейродинаміки отримує позитивні 

факторні навантаження від змін спектральної потужності О1-δ- (r=0,55) і С4-θ- (r=0,48) та негативні – 

від змін С4-β- (r=-0,46), О1-α- (r=-0,44), Т5-α- (r=-0,41), F7-α-(r=-0,40) i T6-β- (r=-0,31) ритмів, а також 

амплітуди α-ритму (r=-0,31). 

Отже, вегетотропні ефекти БАВН детермінують зміни біоелектричної активності головного мозку 

на 70%. 

В руслі обговорення вельми доречно привести результати спостережень за церебральною 

ритмікою у деяких категорій осіб. 

В спостереженнях за здоровими студентами встановлено, що напружена розумова робота 

призводила до значного падіння потужності α-ритму в обох півкулях мозку. Відзначалось також 

незначне зниження потужності θ-ритму у лівій півкулі. При цьому проявлялось підвищення 

потужності β1-ритму обох півкуль і β2-ритму лівої півкулі. Описані зміни свідчать про збільшене 

напруження у ЦНС. Разом з тим, автори реєстрували збільшення тривалості кардіоінтервалів та 

зниження стрес-індексу Баєвського [12]. 

У осіб з “антарктичним синдромом”, який є варіантом хронічного стресу, Моісеєнком Є.В. [15] 

виявлено дизрегуляцію гомеостазу інтеграційних систем – нервової (зрушення спектральної 

збалансованості біоелектричної активності головного мозку у вигляді підвищення потужності δ-

ритму на 7,1% при зменшенні потужності α-ритму на 3,8%), симпато-адреналової (зростання 

екскреції норадреналіну на 37% при зниженні екскреції ДОФА на 47%) та імунної (зниження 

фагоцитарної активності нейтрофілів на 30-70%, вмісту в сирватці імуноглобулінів М на 44%), що 

узгоджується з положенням про тісні взаємозв’язки між нервовою, ендокринною і імунною 

системами в рамках триєдиного нейро-ендокринно-імунного комплексу [18,19,25-28]. 

В іншому спостереженні за аналогічним контингентом осіб виявлено зниження потужності δ-

ритму у відведеннях F3, F4, P4 і Т6, θ-ритму у відведеннях F3, F4, Т6 і С3, α-ритму у відведеннях С3, 

С4, F3, F7, T3 і Т6 та β1-ритму у відведеннях F7 і Т6 [21]. Автори вважають виявлені зміни 

результатом характерної взаємодії активуючих систем. 
 

Пошук нейро-ендокринно-імунних параметрів, зміни яких характерні для різних варіантів 

термінових вегетотропних ефектів БАВН. З метою виявлення тих нейро-ендокринно-імунних 

параметрів, за змінами яких під впливом БАВН можна було б розпізнати той чи інший варіант її 

вегетотропного ефекту, вся сукупність супутніх нейро-ендокринно-імунних ефектів була піддана 

дискримінантному (розпізнавальному) аналізу (методом forward stepwise [24]). Програмою включено 

у модель 10 параметрів (табл. 19). 
 

Таблиця 19. Підсумки дискримінантного аналізу змін нейро-ендокринно-імунних 

параметрів, характерних для ваготонічного, симпатотонічного і нейтрального вегетотропних 

ефектів біоактивної води Нафтуся 
 

NΛ 

r 

Дискримінантна 

змінна 

Ефект Ваготонічний Нейтральний 
Симпатото-

нічний 
Критерії 

Wilks’ 
Парам-р n=11 n=8 n=13 

3. 

-0,33 

Мінералокортикоїдна 

активність (Na/K 

плазми), 

од. 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+2,1±1,0 

-0,38 

0,04 

0,34 

+1,7±0,9 

-0,38 

0,04 

0,81 

-1,5±0,8 

-0,38 

0,04 

-0,64 

Λ 

F 

p 

0,37 

5,72 

<10-3 

6. 

-0,11 
Потужність Т5-α-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+3,7±2,3 

-0,09 

0,01 

0,07 

+0,5±1,9 

-0,09 

0,01 

0,19 

-3,0±2,2 

-0,09 

0,01 

-0,17 

Λ 

F 

p 

0,23 

4,39 

<10-3 

7. 

-0,17 Частота δ-ритму ЕЕГ, 

Гц 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

0,0±0,1 

-3,16 

1,49 

-0,29 

+0,4±0,3 

-3,16 

1,49 

7,61 

-0,25±0,1 

-3,16 

1,49 

-6,19 

Λ 

F 

p 

0,19 

4,31 

<10-4 

9. 

-0,30 

Лейкоцитарний індекс 

адаптації Поповича, 

Х±m 

RCCDF1 

+0,07±0,09 

-2,19 

-0,07±0,08 

-2,19 

-0,34±0,10 

-2,19 

Λ 

F 

0,10 

4,88 
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ln од. RCCDF2 

CoeCF 

0,28 

-1,07 

0,28 

1,88 

0,28 

-6,66 

p <10-4 

1. 

0,26 

0,46 

 

Моноцити  

лейкоцитограми, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

-1,0±0,3 

0,13 

1,07 

-2,52 

+0,1±0,2 

0,13 

1,07 

0,91 

+0,5±0,2 

0,13 

1,07 

-0,03 

Λ 

F 

p 

0,63 

8,52 

=10-3 

5. 

-0,37 
Потужність Р3-α-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+5,6±1,1 

-0,04 

-0,06 

0,14 

-5,2±3,6 

-0,04 

-0,06 

-0,02 

-1,3±2,0 

-0,04 

-0,06 

-0,08 

Λ 

F 

p 

0,27 

4,68 

<10-3 

2. 

-0,33 
Потужність Р4-α-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+6,4±3,2 

0,04 

-0,07 

0,06 

-6,1±4,0 

0,04 

-0,07 

-0,22 

-2,7±1,8 

0,04 

-0,07 

0,04 

Λ 

F 

p 

0,48 

6,29 

<10-3 

10. 

-0,31 
Потужність O1-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+5,1±1,7 

0,05 

-0,12 

0,23 

-3,2±2,6 

0,05 

-0,12 

-0,20 

+1,2±1,6 

0,05 

-0,12 

0,16 

Λ 

F 

p 

0,09 

4,63 

<10-4 

4. 

-0,21 
Потужність T6-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+2,3±1,1 

0,39 

-0,25 

0,02 

-1,6±1,7 

0,39 

-0,25 

-1,18 

+1,1±1,1 

0,39 

-0,25 

0,63 

Λ 

F 

p 

0,32 

5,04 

<10-3 

8. 

-0,17 
Потужність F7-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

+3,8±2,1 

-0,21 

0,15 

0,02 

-0,4±0,8 

-0,21 

0,15 

0,70 

+1,2±1,9 

-0,21 

0,15 

-0,28 

Λ 

F 

p 

0,13 

4,91 

<10-4 

 ConDF1 -0,11 -0,11 -0,11  

ConDF2 0,30 0,30 0,30 

ConCF -3,56 -4,15 -3,21 

Root 1 -0,91 -1,84 +1,90 

Root 2 -1,63 +1,69 +0,35 
 

Примітки: 

1. NΛ - порядковий номер дискримінантної змінної в загальній ієрархії. 

2. r – коефіцієнт кореляції між дискримінантною змінною і канонічним коренем 

(першим або другим). 

3. X±m - середнє значення змінної та її стандартна похибка. 

4. RCCDF - нестандартизований коефіцієнт для канонічної дискримінантної функції 

(канонічної змінної). 

5. CоеCF - коефіцієнт класифікуючої функції. 

6. ConDF - константа дискримінантної функції. 

7. ConCF - константа класифікуючої функції. 

8. Root - середня величина канонічного кореня. 
 

Розпізнавальна інформація сконденсована у двох дискримінантних канонічних коренях. При 

цьому мажорний корінь містить 61% розпізнавальних можливостей, коефіцієнт канонічної кореляції 

r* між ним і вегетотропними ефектами становить 0,86, тобто цей корінь пояснює 74% дисперсії 

інформаційного поля ефектів (Wilks’ Λ=0,09; χ2=59; p<10-4). Мінорний корінь містить решту 39% 

дискримінантної здатності і поглинає 65% дисперсії (r*=0,81; Wilks’ Λ=0,35; χ2=26; p=0,002). 

Обчислення індивідуальних канонічних дискримінантних коренів змін нейро-ендокринно-імунних 

параметрів шляхом додавання до константи дискримінантної функції (ConDF) суми добутків цих 

змін на нестандартизовані коефіцієнти для канонічної дискримінантної функції (RCCDF) 

уможливлює візуалізацію осіб, підлеглих різним вегетотропним ефектам БАВН, у двомірному 

просторі цих коренів (рис. 23). 
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Рис. 23. Індивідуальні канонічні дискримінантні корені змін нейро-ендокринно-імунних 

параметрів осіб, підлеглих ваготонічному (v), симпатотонічному (s) чи нейтральному (n) 

вегетотропному ефектам біоактивної води Нафтуся 
 

Видно, що вздовж осі першого кореня особи, підлеглі симпатотонічному (s) ефекту БАВН, 

розміщуються виключно у зоні позитивних значень (центроїд кластера становить +1,90). Натомість 

локалізація осіб, підлеглих як нейтральному (n), так і ваготонічному (v) ефектам БАВН, виявляється 

майже виключно у зоні негативних значень першого кореня, при цьому центроїди обох кластерів 

суттєво не відрізняються (-1,84 і -0,91 відповідно). Така локалізація відображує зменшення за 

симпатотонічного ефекту негативно корелюючих з коренем параметрів: мінералокортикоїдної 

активності, відносної потужності α-ритму ЕЕГ у відведенні Т5 і частоти δ-ритму, а також 

лейкоцитарного індексу адаптації Поповича, тоді як за двох інших варіантів вегетотропного ефекту 

БАВН перелічені параметри приблизно однаковою мірою зростають, проявляють тенденцію до 

збільшення або не змінюються. 

Вздовж осі другого кореня найнижчу позицію посідають особи, підлеглі ваготонічному ефекту 

(центроїд: -1,64), проміжну – симпатотонічному (центроїд: +0,35), а найвищу – нейтральному 

(центроїд: +1,69) ефектам БАВН. Це відображує підвищення за ваготонічного ефекту негативно 

корелюючих з другим коренем потужностей α-ритму у відведеннях Р3 і Р4 та θ-ритму у відведеннях 

О1, Т6 і F7, квазінульові зміни цих параметрів за симпатотонічного ефекту та тенденції до зниження 

– за нейтрального ефекту БАВН. 

Окремого розгляду заслуговує динаміка моноцитозу, яка корелює прямо як з першим (r=0,26), так 

і з другим (r=0,46) коренями, не вписуючись при цьому у їх паттерни. При цьому паттерну першого 

кореня відповідає лише підвищення вмісту моноцитів за симпатотонічного ефекту, а паттерну 

другого кореня – лише зниження моноцитозу за ваготонічного ефекту БАВН. 

В цілому всі три кластери осіб, підлеглих різним вегетотропним ефектам БАВН, у 

інформаційному просторі двох дискримінантних коренів вельми чітко розмежовані (рис. 23). 

Візуальне враження підтверджується обчисленням квадратів віддалей Mahalanobis (D2
M) як 

інтегральної міри відмінностей між кластерами. Зокрема, D2
M між супутніми змінами 

розпізнавальних нейро-ендокринно-імунних параметрів за ваготонічного і нейтрального ефектів 

БАВН становить 13,1 (F=3,7; p=0,006), за нейтрального і симпатотонічного – 17,4 (F=5,3; p<0,001), за 

ваготонічного і симпатотонічного – 13,0 (F=4,9; p=0,001). 

Приналежність до того чи іншого кластера вегетотропних ефектів визначається шляхом 

обчислення класифікуючих дискримінантних функцій для кожного варіанту ефекту, які 

максимізують міжкластерні розбіжності і мінімізують – внутрішньокластерні. Для цього сумують 

добутки коефіцієнтів класифікуючих функцій (CоеCF) на індивідуальні зміни розпізнавальних 

параметрів і до суми додають константи класифікуючих функцій (ConCF), відносячи особу до 

кластера з максимальним значенням функції. Виявлено, що правильність класифікації 
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симпатотонічних ефектів БАВН за супутніми змінами розпізнавальних нейро-ендокринно-імунних 

параметрів становить 100%, ваготонічних – 90,9% (одна помилка на 11 осіб), нейтральних – 87,5% 

(одна помилка на 8 осіб), а загальна коректність – 93,8%. Отже, кожен варіант вегетотропного ефекту 

БАВН супроводжується характерними змінами моноцитозу лейкоцитограми, лейкоцитарного індексу 

адаптації Поповича, мінералокортикоїдної активності і семи параметрів електроенцефалограми, за 

сукупністю яких розпізнається з точністю 87,5÷100%. 
 

Пошук нейро-ендокринно-імунних параметрів, які зумовлюють різні варіанти термінових 

вегетотропних ефектів БАВН. Очевидно, що поліваріантність термінових вегетотропних ефектів 

одного і того ж фактора – БАВН – зумовлена (кондиціонована) розмаїттям індивідуальної (точніше, 

групової) реактивності спостережуваних осіб. Конкретними маркерами реактивності можуть 

розглядатися початкові (базальні) параметри. З метою виявлення таких параметрів, за сукупністю 

яких групи осіб, підлеглих різним вегетотропним ефектам БАВН, суттєво між собою відрізняються, 

знову застосовано дискримінантний аналіз. 

З-поміж зареєстрованих 116 початкових параметрів (20 – варіабельності ритму серця, 6 – 

ендокринних, 9 – лейкоцитограми і фагоцитозу, 8 – акупунктурних точок, 8 частотно-амплітудних і 

64 спектральних параметрів ЕЕГ, а також віку) програмою включено в модель 16 (3 параметри 

вегетативної регуляції, 2 ендокринні, один імунний і 10 параметрів електроенцефалограми). 

Розпізнавальна, а отже – і прогностична інформація, яка міститься у відібраних провісниках, 

сконденсована у двох дискримінантних коренях. Перший корінь, пов’язаний з 11 провісниками (табл. 

20), містить 61% прогностичних можливостей (r*=0,91; η2=0,84; Wilks’ Λ=0,04; χ2=70; p<10-3), а 

другий, пов’язаний з 5 провісниками (табл. 21) – решту 39% (r*=0,88; η2=0,77; Wilks’ Λ=0,23; χ2=31; 

p=0,008). 
 

Таблиця 20. Провісники вегетотропних ефектів БАВН, пов’язані з першим коренем 
 

NΛ 

r 

Дискримінантна 

змінна-провісник 

Ефект Ваготонічний 
Симпатото-

нічний 
Нейтральний Критерії 

Wilks’ 
Парам-р n=11 n=13 n=8 

1. 

0,29 
Моноцити  

лейкоцитограми, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

8,2±0,4 

0,54 

-0,40 

11,9 

6,5±0,4 

0,54 

-0,40 

8,78 

6,2±0,4 

0,54 

-0,40 

9,80 

Λ 

F 

p 

0,70 

6,21 

<0,01 

3. 

0,24 

Показник адекватності 

процесів регуляції 

(АМо/Мо), 

од. 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

91±11 

0,018 

-0,004 

0,331 

56±5 

0,018 

-0,004 

0,248 

58±11 

0,018 

-0,004 

0,243 

Λ 

F 

p 

0,39 

5,39 

<10-3 

4. 

0,14 
Кортизол 

плазми, 

нМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

681±118 

0,0023 

0,0027 

0,001 

601±82 

0,0023 

0,0027 

-0,002 

382±56 

0,0023 

0,0027 

-0,016 

Λ 

F 

p 

0,33 

4,78 

<10-3 

15. 

0,12 
Потужність Fp1-α-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

40,3±6,1 

-0,040 

-0,177 

3,88 

37,2±4,0 

-0,040 

-0,177 

3,59 

22,8±1,9 

-0,040 

-0,177 

4,40 

Λ 

F 

p 

0,04 

3,78 

<10-3 

12. 

-0,21 
Потужність F8-β-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

27,3±5,4 

-0,215 

0,066 

0,45 

45,5±5,9 

-0,215 

0,066 

0,70 

52,8±5,2 

-0,215 

0,066 

0,44 

Λ 

F 

p 

0,08 

3,81 

<10-3 

5. 

-0,17 Частота β-ритму ЕЕГ, 

Гц 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

16,8±0,8 

-0,248 

-0,074 

0,273 

19,1±0,8 

-0,248 

-0,074 

1,064 

21,0±2,0 

-0,248 

-0,074 

1,701 

Λ 

F 

p 

0,29 

4,34 

<10-3 

11. 

-0,10 
Потужність O2-β-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

35,0±7,5 

-0,005 

-0,145 

2,30 

36,6±6,7 

-0,005 

-0,145 

1,96 

55,9±3,3 

-0,005 

-0,145 

2,59 

Λ 

F 

p 

0,09 

4,04 

<10-4 

9. 

-0,09 
pNN50 

кардіоінтервалограми, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

5,4±4,6 

-0,201 

-0,166 

-0,56 

7,5±3,6 

-0,201 

-0,166 

-0,18 

16,1±7,3 

-0,201 

-0,166 

0,79 

Λ 

F 

p 

0,13 

4,22 

<10-4 
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10. 

-0,09 
Потужність НF 

компоненти ВРС, 

мс2 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

287±192 

0,0034 

0,0022 

0,019 

465±191 

0,0034 

0,0022 

0,011 

741±380 

0,0034 

0,0022 

-0,003 

Λ 

F 

p 

0,10 

4,33 

<10-4 

14. 

-0,06 
Потужність F3-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

10,5±1,3 

-0,091 

-0,590 

8,43 

11,8±1,5 

-0,091 

-0,590 

7,32 

12,2±1,7 

-0,091 

-0,590 

9,96 

Λ 

F 

p 

0,06 

3,57 

<10-3 

6. 

-0,04 
Потужність Т5-δ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

19,2±4,6 

-0,138 

-0,089 

1,20 

19,8±4,6 

-0,138 

-0,089 

1,52 

25,3±7,1 

-0,138 

-0,089 

2,08 

Λ 

F 

p 

0,24 

4,23 

<10-3 

 ConDF1 -5,82 -5,82 -5,82  

ConDF2 12,19 12,19 12,19 

ConCF -272,4 -217,1 -265,3 

Root 1 +2,90 -1,03 -2,32 

Root 2 -0,56 +1,92 -2,35 
 

Візуалізація індивідуальних канонічних дискримінантних коренів параметрів-провісників, 

реалізована за описаним вище алгоритмом, демонструє (рис. 24), що особи, підлеглі ваготонічному 

ефекту БАВН, посідають вздовж осі першого кореня праву зону (центроїд: +2,90), натомість особи 

двох інших кластерів – ліву, при цьому центроїд симпатотонічного ефекту менш негативний (-1,03), 

ніж такий нейтрального ефекту (-2,32). Це відображує факти (табл. 20), що позитивно корелюючі з 

першим радикалом провісники характеру вегетотропного ефекту (моноцитоз, показник адекватності 

процесів вегетативної регуляції, кортизол і потужність α-ритму у відведенні Fp1) мають максимальні 

для вибірки значення у осіб, підлеглих ваготонічному ефекту БАВН. Нейтральному ефекту БАВН 

передують мінімальні значення цих провісників, а симпатотонічному, як правило, проміжні. 

Натомість провісники, які негативно корелюють з першим коренем (частота β-ритму та його 

потужність у відведеннях F8 і О2, потужність θ-ритму у відведенні F3 і δ-ритму у відведенні Т5, а 

також потужність високочастотної компоненти ВРС і її параметр pNN50), у випадках ваготонічного 

ефекту мінімальні, а нейтрального – максимальні, знову ж за проміжних значень у осіб, підлеглих 

симпатотонічному ефекту БАВН. 

Вздовж осі другого кореня (табл. 21) найвищу позицію посідають особи, підлеглі 

симпатотонічному ефекту БАВН. 
 

Таблиця 21. Провісники вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся, пов’язані з 

другим коренем 
 

NΛ 

r 

Дискримінантна 

змінна-провісник 

Ефект Ваготонічний 
Симпатото-

нічний 
Нейтральний Критерії 

Wilks’ 
Парам-р n=11 n=13 n=8 

2. 

-0,17 

Трийодтиронін 

плазми, 

нМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

2,34±0,21 

3,36 

0,60 

37,3 

1,87±0,08 

3,36 

0,60 

25,6 

2,15±0,17 

3,36 

0,60 

18,7 

Λ 

F 

p 

0,52 

5,48 

<10-3 

7. 

-0,13 

Потужність С4-δ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

25,4±3,7 

0,053 

-0,047 

1,28 

17,8±3,9 

0,053 

-0,047 

0,96 

25,8±3,8 

0,053 

-0,047 

1,10 

Λ 

F 

p 

0,18 

4,40 

<10-4 

16. 

-0,10 

Потужність О1-δ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

24,4±8,0 

-0,006 

-0,086 

1,66 

12,9±3,3 

-0,006 

-0,086 

1,47 

21,2±5,2 

-0,006 

-0,086 

1,85 

Λ 

F 

p 

0,04 

3,63 

<10-3 

8. 

0,15 

Потужність F7-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

8,3±1,0 

0,193 

0,734 

-6,12 

9,6±1,4 

0,193 

0,734 

-5,05 

5,8±1,4 

0,193 

0,734 

-8,44 

Λ 

F 

p 

0,15 

4,32 

<10-4 

13. 

0,03 

Потужність P3-θ-ритму 

ЕЕГ, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

9,0±1,1 

0,098 

0,500 

-6,80 

9,4±1,5 

0,098 

0,500 

-5,94 

8,8±1,6 

0,098 

0,500 

-8,20 

Λ 

F 

p 

0,07 

3,59 

<10-3 

 ConDF1 -5,82 -5,82 -5,82  
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ConDF2 12,19 12,19 12,19 

ConCF -272,4 -217,1 -265,3 

Root 1 +2,90 -1,03 -2,32 

Root 2 -0,56 +1,92 -2,35 
 

Це відображує факти, що саме симпатотонічному ефекту передують як мінімальні значення 

провісників, інверсно пов’язаних з цим коренем (рівня трийодтироніну в плазмі та потужності δ-

ритму у відведеннях С4 і О1), так і максимальні значення - прямо корелюючих з ним (потужності θ-

ритму у відведеннях F7 і Р3). Проміжному положенню кластера ваготонічного ефекту і найнижчому 

– нейтрального відповідають середні значення лише потужностей δ-ритму; натомість середні 

значення перших трьох провісників практично однакові, що зумовлено нечітким розмежування 

членів цих двох кластерів вздовж осі другого кореня (рис. 24). 

В цілому ж всі три кластери на площині двох дискримінантних коренів цілком чітко розмежовані, 

що документується значеннями квадратів віддалей Mahalanobis. Зокрема, D2
M між коренями 

провісників ваготонічного і нейтрального ефектів становить 33,6 (F=4,2; p=0,005), нейтрального і 

симпатотонічного – 22,0 (F=2,9; p=0,025), ваготонічного і симпатотонічного – 23,8 (F=3,9; p=0,007). 

Цьому відповідає 100%-на (!) точність ретроспективного прогнозу кожного із трьох варіантів 

вегетотропного ефекту БАВН. 

Отже, характер вегетотропного ефекту БАВН дуже чітко прекондиціонований констеляцією 16 

початкових параметрів-провісників, які відображують стан як вегетативної регуляції, так і нейро-

ендокринно-імунного комплексу. З іншого боку, сама БАВН може розглядатися в якості 

прекондиціонуючого фактора, за аналогією з короткочасною гіпоксією, ішемією, гіпо- і гіпертермією 

тощо, дія яких супроводжується нейроендокринними стресорними змінами [9,16]. 
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Рис. 24. Індивідуальні канонічні дискримінантні корені початкових параметрів-

провісників ваготонічного (v), нейтрального (n) та симпатотонічного (s) вегетотропних ефектів 

біоактивної води Нафтуся 
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BИСНОВКИ 
 

У клініко-фізіологічному спостереженні за 32 практично здоровими чоловіками 26-60 років 

встановлено, що через 80 хв після вживання стандартної дози БАВН у 40,6% відбувається 

симпатотонічне зрушення вегетативної регуляції, оціненої за варіабельністю ритму серця; у 34,4% 

осіб констатовано ваготонічний вегетотропний ефект і у 25,0% - нейтральний. Виявлено канонічні 

кореляційні зв'язки між вихідним станом вегетативної регуляції - з одного боку, і вмістом в плазмі 

адаптивних гормонів (R=0,66), параметрами лейкоцитограми і фагоцитозу нейтрофілів (R=0,90), 

лейкоцитарним індексом адаптації (R=0,75) і параметрами електроенцефалограми (R=0,64) - з іншого 

боку. Між вегетотропними ефектами БАВН і супутніми змінами в плазмі тестостерону і 

мінералокортикоїдної активності канонічна кореляція значна (R=0,57), а між вегетотропними і 

імунотропними ефектами - сильна (R=0,75). Ще більш сильна канонічна кореляція виявлена між 

змінами під впливом БАВН вегетативної регуляції і електрогенезу головного мозку (R=0,84). 

Методом дискримінантного аналізу виявлено, що кожен варіант вегетотропного ефекту БАВН 

супроводжується характерними змінами моноцитозу, лейкоцитарного індексу адаптації, 

мінералокортикоїдної активності і семи параметрів електроенцефалограми, за сукупністю яких може 

бути розпізнаний з точністю 87,5÷100%. Цим же методом показано, що характер вегетотропного 

ефекту БАВН дуже чітко кондиціонований констеляцією 16 вихідних параметрів-предикторів, що 

відображають стан нейро-ендокринно-імунного комплексу, і ретроспективно прогнозується з 

точністю 100%. 
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І.L. POPOVYCH, О.V. KОZYAVKINA 
 

TERM VEGETOTROPIC EFFECTS BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND THOSE 

NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE ACCOMPANIMENT IN APPARENTLY HEALTHY MEN 
 

In the clinical-physiological observations in 32 healthy men 26-60 years found that after 80 minutes after 

drinking of bioactive water Naftussya (BAWN) (3 mL/kg at room temperature) in 40,6% going 

sympathotonic shift autonomic regulation, assessed by heart rate variability, with 34,4% of persons 

ascertained vagotonic effect and 25,0% - neutral. Canonical correlations were found between the initial state 

of autonomic regulation - on the one hand, and content adaptive hormones in plasma (R=0,66), the 

parameters leykocytogram and phagocytosis of neutrophils (R=0,90), leukocyte adaptation index (R=0,75) 

and parameters of the electroencephalogram (R=0,64) - on the other. Between vegetotropic effects BAWN 

and attendant changes in plasma testosterone and mineralocorticoid activity significant canonical correlation 

(R=0,57), and between vegetotropic and immunotropic effects - strong (R=0,75). Even stronger canonical 

correlation was found between the changes under the influence of BAWN on autonomous regulation and 

cerebral electrogenesis (R=0,84). Method of discriminant analysis revealed that the each option of 

vegetotropic effect BAWN accompanied by characteristic changes monocytosis, leukocyte index adaptation 

mineralocorticoid activity and seven parameters of the electroencephalogram, the totality of which can be 

identified with an accuracy of 87,5÷100%. The same method is shown that the vegetotropic effect BAWN 

very well conditioned constellation of 16 initial parameters-predictors, reflecting the state of neuro-

endocrine-immune complex, and retrospectively predicted with 100% accuracy. 

Keywords: bioactive water Naftussya, autonomous regulation, adaptive hormones, leukocytogram, 

neutrophil phagocytosis, electroencephalogram, healthy men. 
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О.В. КОЗЯВКІНА 
 

ВЕГЕТОТРОПНІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ У ЩУРІВ-САМЦІВ ТА ЇХ 

ЕНДОКРИННИЙ, ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ І ІМУННИЙ СУПРОВОДИ 
 

Шестидневное употребление биоактивной воды Нафтуся (БАВН) оказывает у 

крыс-самцов двойственный эффект на состояние вегетативной регуляции: у 57,5% - 

симпатотонический, а у 42,5% - ваготонический. При ваготоническом эффекте 

снижение индекса напряжения обусловлено снижением симпатического тонуса на 

26% в сочетании с повышением на 39% вагусного тонуса и ваготоническим 

смещением состояния гуморального канала. Симпатотонический эффект БАВН 

характеризуется повышением на 48% симпатического тонуса, ассоциированным со 

снижением на 65% вагусного тонуса и симпатотоническим смещением на 20% 

состояния гуморального канала. Изменения вегетативной регуляции сопровождаются 

определенными изменениями ряда морфо-функциональных параметров надпочечников 

(массы, толщины фасцикулярной и ретикулярной зон, кортикостеронемии, экскреции 

17-кетостероидов). Ваготонический эффект БАВН сопровождается повышением 

уровня калия в плазме и экскреции его с мочой и содержания натрия в эритроцитах. 

Симпатотонический эффект ассоциируется с уменьшением экскреции натрия с 

мочой в сочетании с тенденцией к снижению его концентрации в плазме при 

нормальном содержании в эритроцитах. Выявлена значительная (R=0,66) 

каноническая корреляция между параметрами вегетативной регуляции и 

эндокринными и метаболическими параметрами. Альтернативные вегетотропные 

эффекты БАВН сопровождаются противоположными изменениями содержания в 

тимусе лимфоцитов и телец Гассаля и однонаправленными, но разновыраженными 

изменениями содержания макрофагов и эндотелиоцитов. Выявлена значительная 

(R=0,67) каноническая корреляционная связь между вегетативными параметрами и 

параметрами тимоцитограммы. Ваготонический эффект БАВН ассоциируется с 

увеличением массы селезенки и повышением содержания в спленоцитограмме 

плазмоцитов, фибробластов и эозинофилов в сочетании со снижением содержания 

ретикулоцитов. При симпатотоническом эффекте снижаются масса селезенки и 

содержание в ней нейтрофилов, но возрастает содержание в спленоцитограмме 

макрофагов. Каноническая корреляционная связь между вегетативными 

параметрами и параметрами спленоцитограммы очень сильная (R=0,94). Выявлена 

сильная (R=0,79) каноническая корреляция между вегетативными параметрами и 

иммунными параметрами крови. При этом иммунный радикал представляют В-

лимфоциты, плазмоциты, базофилы, эозинофилы, сегментоядерные и палочкоядерные 

нейтрофилы, завершенность фагоцитоза нейтрофилов, фагоцитарная активность 

моноцитов, лейкоцитоз и общий лимфоцитоз. Методом дискриминантного анализа 

показано, что крысы-самцы трех групп - интактные и подверженные 

альтернативным вегетотропным эффектам БАВН, четко отличаются между собой 

не только по параметрам вегетативной регуляции, но и по 17 иммунным, 5 

эндокринным и 2 метаболическим параметрам. 

Ключевые слова: биоактивная вода Нафтуся, вегетативная регуляция, 

электролиты, адаптивные гормоны, иммунная система, крысы-самцы. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

У попередніх дослідженнях трускавецької наукової школи бальнеології встановлено, що курсове 

вживання біоактивної води Нафтуся (БАВН) чинить неоднозначні ефекти на стан вегетативної 

регуляції у жінок з гіперплазією щитовидної залози [3], дітей обох статей з дисфункцією 

нейроендокринно-імунного комплексу [7] та здорових щурів [4,21]. В останньому експерименті було 

відстежено супутні зміни низки ендокринних і імунних параметрів у щурів-самок [4]. Мета даного 

дослідження – проаналізувати вегетотропні ефекти БАВН та їх ендокринний, електролітний і 

імунний супроводи у щурів-самців. 
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МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Експеримент поставлено на 50 білих щурах-самцях лінії Wistar масою 240-280 г. З них 10 тварин 

не піддавались жодним впливам, складаючи контрольну групу, а інші 40 напоювались через зонд 

БАВН, взятою із свердловини 21-Н Трускавецького родовища, із розрахунку 1,5% від маси тіла 

одноразово щоденно впродовж шести днів. Наступного дня після завершення курсу напоювання у 

щурів обох груп брали пробу периферійної крові (шляхом надрізу кінчика хвоста) для аналізу 

лейкоцитограми. Через годину під легким ефірним наркозом впродовж 15-20 с реєстрували ЕКГ у II 

стандартному відведенні (вводячи голчасті електроди під шкіру лапок) з метою визначення 

параметрів варіаційної кардіоінтервалограми [1,2,19]. Потім щурів поміщали у індивідуальні камери 

з перфорованим дном для збору добової сечі, в якій визначали концентрації натрію і калію (методом 

полум’яної фотометрії [5]) та 17-кетостероїдів (колориметричним методом за реакцією з м-

динітробензолом [5]), з наступним розрахунком їх добової екскреції. 

Наступного дня тварин декапітували, збираючи при цьому кров, в плазмі якої визначали 

концентрації адаптивних гормонів – кортикостерону, тестостерону, тироксину і трийодтироніну 

(методом твердофазного імуноферментного аналізу [6]) та електролітів – кальцію (за реакцією з 

арсеназо III [5]), фосфатів (фосфат-молібдатним методом [5]), натрію і калію (методом полум’яної 

фотометрії [5]). Вміст натрію і калію визначали також у еритроцитах. 

В цій же порції крові визначали параметри імунограми та фагоцитозу за тестами І і ІІ рівнів ВООЗ 

[11,17,18]: відносний вміст в крові популяції Т-лімфоцитів (за тестом спонтанного розеткоутворення 

із еритроцитами барана), їх теофілінрезистентної і теофілінчутливої субпопуляцій (за тестом 

чутливості розеткоутворення до теофіліну), реакцію бласттрансформації лімфоцитів з 

фітогемаґлютиніном, вміст популяції В-лімфоцитів (за тестом комплементарного розеткоутворення із 

еритроцитами барана). Природні кілери ідентифікували як великі грануловмісні лімфоцити. Вміст 0-

лімфоцитів розраховували балансовим методом. Про стан фагоцитарної функції нейтрофілів 

(мікрофагів) і моноцитів (макрофагів) судили за фагоцитарним індексом – відсотком клітин, що 

містять поглинені мікроби (культура Staphylococcus aureus), мікробним (фагоцитарним) числом – 

кількістю мікробів, поглинених одним фагоцитом, та індексом кіллінгу (перетравлення) – відсотком 

нежиттєздатних мікробів серед поглинених. 

Після забору крові видаляли селезінку, тимус і наднирники та зважували їх. З селезінки і тимуса 

робили мазки-відбитки для підрахунку сплено- і тимоцитограми [12]. У зрізах наднирників 

вимірювали під мікроскопом товщину гломерулярної, фасцикулярної, ретикулярної і медулярної зон. 

Статистична обробка проведена з використанням пакету програм “Statistica-5.5”. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
 

Ваготонічний і симпатотонічний вегетотропні ефекти курсового вживання БАВН та їх 

ендокринний і електролітний супроводи. Загальноприйнято, що варіабільність ритму серця 

(коливання тривалостей кардіоінтервалів) відображує як активність різних ланок вегетативної 

нервової системи, так і вплив на систему кровообігу численних регуляторних механізмів (нервових, 

гормональних, гуморальних), а також ступінь напруження регуляторних систем, зумовлену 

активацією симпато-адреналової і гіпофізарно-адреналової систем у відповідь на будь-який 

стресорний вплив [1,2,19]. В руслі нашого дослідження вельми важливе положення, що активність 

симпатичної і вагальної ланок вегетативної нервової системи, оцінена за варіабільністю ритму серця, 

водночас стосується регуляції й інших іннервованих нею систем, зокрема імунної [22-25], не кажучи 

вже за ендокринну, травну, бронхо-легеневу тощо системи, адже як симпатичні, так і вагальні 

волокна, які взаємодіють з адренергічними і холінергічними рецепторами імунних, ендокринних, 

секреторних і гладком’язевих клітин, беруть початок від спільних нервових центрів. 

Ще на ранніх етапах розвитку методу варіаційної кардіоінтервалометрії було доказано, що такий її 

параметр як мода (Мо, величина найчастішого кардіоінтервалу) відображує стан гуморального 

каналу центральної регуляції синусового вузла, представленого циркулюючими катехоламінами, 

тироїдними гормонами, глюкагоном тощо; амплітуда моди (АМо, відсоток кардіоінтервалів, які 

відповідають значенню моди) відображує регуляторний вплив симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи (симпатичний тонус), натомість вагальний тонус характеризується варіаційним 

розмахом (ΔХ) – різницею між крайніми значеннями кардіоінтервалів [2]. 

Всі три параметри об’єднані Баєвським Р.М. [1,2] у так званий індекс напруження (стрес-індекс), 

який відображує загальний стан вегетативної регуляції (ейтонію, ваготонію чи симпатотонію). 
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Попович І.Л. [12] запропонував користуватись середньогеометричним індексу напруження, тобто 

його кубічним коренем (за кількістю елементів формули), що математично коректніше. 

Скориставшись цією пропозицією, ми виявили (рис. 1, табл. 1), що у 10 інтактних щурів-самців 

індекс напруження (ІН) коливається в діапазоні 0,89÷2,60, а пересічна його величина становить 1,73. 

Базуючись на останній цифрі, 17 щурів, у котрих після тижневого вживання БАВН ІН виявився 

нижчим від неї (0,86÷1,72), відносили до підлеглих ваготонічному ефекту, натомість 23 щурів з ІН в 

діапазоні 1,75÷4,60 вважали підлеглими симпатотонічному ефекту БАВН. 

Формально останнього щура з групи ваготонічного ефекту (ІН=1,72) і першого – з групи 

симпатотонічного ефекту (ІН=1,75) слід би віднести до окремої групи непідлеглих вегетотропному 

ефекту БАВН, проте така група була б непридатна для дальшого статистичного аналізу. Тим не 

менше, про обгрунтованість виділення нейтрального (квазінульового) вегетотропного ефекту БАВН 

свідчить наявність стрибкоподібних переходів (дискретності) між трьома групами тварин. Вельми 

цікаво, що подібна дискретність має місце і серед інтактних щурів. Це узгоджується з відомим 

положенням, що у нормальній популяції як тварин, так і людей існують ейтоніки, ваготоніки і 

симпатотоніки. 

Мабуть, має право на існування й інший підхід до градації вегетотропних ефектів БАВН, за якого 

підлеглими симпатотонічному ефекту слід вважати лише 13 щурів з ІН, що перевищує 2,60, тобто 

максимальний ІН серед інтактних тварин. Тоді інших 27 щурів слід би вважати непідлеглими 

вегетотропному ефекту БАВН. 
 

 
 

Рис. 1. Індивідуальні величини індексу напруження вегетативної регуляції у інтактних (і) 

щурів-самців та підлеглих ваготонічному (v) і симпатотонічному (s) ефектам біоактивної води 

Нафтуся 
 

Зупинившись на першому підході, констатуємо, що на 57,5% щурів БАВН чинить 

симпатотонічний ефект, а на 42,5% - ваготонічний. Для кількісної оцінки вегетотропних ефектів 

застосовано запропоновані Поповичем І.Л. [12,13] індекси: індекс девіації ID - долю дослідної 

величини від середньої контрольної, прийнятої за 1, та індекс d - евклідову віддаль дослідної 

величини від середньої контрольної, прийнятої за 0. Очевидно, що за однакового відсоткового 

відхилення від контрольного рівня двох параметрів воно фізіологічно суттєвіше для менш 

варіабільного параметра. Тому індекс d більш адекватно, ніж індекс ID, характеризує відхилення 

параметра від норми, адже він враховує його варіабільність серед нормальних (контрольних, 

інтактних) осіб. 

Виявлено (табл. 1), що за ваготонічного ефекту БАВН зниження індексу напруження зумовлено 

зниженням симпатичного тонусу на 26% в поєднанні з підвищенням на 39% вагального тонусу і 

ваготонічним зсувом стану гуморального каналу. Натомість симпатотонічний ефект БАВН 
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характеризується підвищенням на 48% симпатичного тонусу, асоційованим зі зниженням на 65% 

вагального тонусу і симпатотонічним зсувом на 20% стану гуморального каналу. 
 

Таблиця 1. Альтернативні ефекти БАВН на параметри вегетативної регуляції 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Індекс напруження 

(1000•АМо/2•ΔХ•Мо)1/3 

X±m 

ID±m 

d±m 

1,73±0,21 

1 

0 

1,23±0,05* 

0,71±0,03* 

-0,74±0,07* 

3,10±0,22*# 

1,80±0,13*# 

+2,04±0,32*# 

Симпатичний тонус 

(АМо), 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

56±7 

1 

0 

41±2* 

0,74±0,04* 

-0,66±0,10* 

82±3*# 

1,48±0,05*# 

+1,20±0,13*# 

Вагальний тонус 

(ΔХ), 

мс 

X±m 

ID±m 

d±m 

41±7 

1 

0 

57±3* 

1,39±0,07 

+0,69±0,13* 

15±2*# 

0,35±0,05*# 

-1,14±0,09*# 

Гуморальний канал вегетативної 

регуляції 

(Мо), мс 

X±m 

ID±m 

d±m 

181±11 

1 

0 

205±8 

1,13±0,04* 

+0,70±0,23* 

145±3*# 

0,80±0,02*# 

-1,08±0,09*# 
 

Примітки: 

1. X±m – середня величина та її стандартна похибка. 

2. ID±m – доля дослідної величини від середньої контрольної та її стандартна похибка. 

3. d±m – евклідова віддаль дослідної величини від середньої контрольної та її 

стандартна похибка. 

4. Параметри, значуще відмінні від контрольних, позначені*. 

5. Значущі відмінності між дослідними групами позначені #. 
 

Враження про реципрокні зміни симпатичної і вагальної ланок вегетативної регуляції 

підтверджується кореляційним аналізом: коефіцієнт кореляції між АМо і ΔХ становить -0,90. Це 

узгоджується з положенням, що посилення симпатичних ефекторних впливів на β1-адренорецептори 

постсинаптичних мембран супроводжується реципрокним ослабленням вагальних впливів на 

постсинаптичні мембрани через β2- і, можливо, α2-адренорецептори пресинаптичних мембран 

парасимпатичних терміналей, що зменшує вивільнення ними ацетилхоліну. І навпаки, посилення 

вагальних ефекторних впливів на постсинаптичні М-холінорецептори асоціюється з реципрокним 

ослабленням симпатичних впливів через М-холінорецептори пресинаптичних мембран адренергічних 

нервових закінчень шляхом гальмування вивільнення ними норадреналіну [15]. 

Величина Мо, своєю чергою, тісно прямо корелює з ΔХ (r=0,88) і інверсно – з АМо (r=-0,76). 
 

Ендокринний і електролітний супроводи вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся. 

Виявлені суттєві зміни вегетативної регуляції супроводжуються певними змінами низки морфо-

функціональних параметрів наднирників (табл. 2). 

Зокрема, маса наднирників і екскреція 17-кетостероїдів за ваготонічного ефекту БАВН 

збільшуються, натомість за симпатотонічного ефекту проявляють тенденцію до зменшення. 

Ваготонічний ефект БАВН супроводжується також потовщенням фасцикулярної і ретикулярної зон 

кори наднирників та підвищенням рівня в плазмі кортикостерону, тоді як за симпатотонічного ефекту 

перші два параметри проявляють лише тенденцію до збільшення, а кортикостеронемія підвищується 

меншою мірою. 

З іншого боку, товщина гломерулярної зони кори наднирників за ваготонічного ефекту БАВН не 

змінюється, тоді як за симпатотонічного – значуще зменшується. Разом з тим, товщина мозкової 

речовини наднирників закономірно не змінюється за жодного вегетотропного ефекту БАВН. 

Не виявлено змін і стосовно рівнів в плазмі тестостерону і тироксину (табл. 3.3). Натомість рівень 

трийодтироніну за симпатотонічного ефекту БАВН значуще зростає, проявляючи лише тенденцію до 

підвищення за вагототонічного ефекту. 

З огляду на загальновідомі факти, що паратирин підвищує рівень в плазмі кальцію і знижує рівень 

фосфатів, а кальцитонін знижує рівні обидвох електролітів, Попович І.Л. [12] запропонував індекси 

паратиринової і кальцитонінової активності, обчислювані за рівнями в плазмі цих електролітів. 
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Таблиця 2. Особливості стану морфо-функціональних параметрів наднирників за 

альтернативних вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Маса тіла, г X±m 258±10 257±8 254±6 

Маса наднирників, 

мг 

X±m 

ID±m 

d±m 

50,0±1,9 

1 

0 

52,9±1,9 

1,06±0,04 

+0,49±0,31 

47,7±1,8# 

0,95±0,04# 

-0,39±0,31# 

Індекс маси наднирників, 

мкг/г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

194± 

1 

0 

210±8 

1,08±0,04* 

+0,82±0,40* 

190±7 

0,96±0,03# 

-0,39±0,37# 

Товщина гломерулярної зони, 

мкм 

X±m 

ID±m 

d±m 

122±8 

1 

0 

122±7 

1,01±0,06 

+0,03±0,27 

108±4 

0,89±0,04* 

-0,51±0,17* 

Товщина фасцикулярної зони, 

мкм 

X±m 

ID±m 

d±m 

222±10 

1 

0 

255±11* 

1,14±0,05* 

+0,98±0,32* 

236±11 

1,06±0,05 

+0,41±0,35 

Товщина ретикулярної зони, 

мкм 

X±m 

ID±m 

d±m 

20,8±1,7 

1 

0 

24,7±1,6 

1,19±0,08* 

+0,71±0,28* 

22,4±1,6 

1,08±0,08 

+0,30±0,29 

Товщина медулярної зони, 

мкм 

X±m 

ID±m 

d±m 

86±7 

1 

0 

84±6 

0,97±0,07 

-0,09±0,25 

88±7 

1,03±0,08 

+0,09±0,28 

Кортикостеронемія, 

нМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

333±42 

1 

0 

512±86 

1,54±0,26* 

+1,33±0,65* 

450±50 

1,35±0,15* 

+0,87±0,37* 

Екскреція 17-кетостероїдів, 

нМ/добу•100 г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

24,4±6,1 

1 

0 

36,5±6,0 

1,49±0,24* 

+0,62±0,30* 

21,6±3,4# 

0,88±0,14# 

-0,15±0,17# 
 

Таблиця 3. Особливості стану деяких ендокринних і електролітних параметрів за 

альтернативних вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Тестостерон, 

нМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

36,6±4,4 

1 

0 

38,5±5,1 

1,05±0,14 

+0,13±0,34 

39,1±3,3 

1,07±0,09 

+0,16±0,22 

Тироксин, 

нМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

60,9±6,0 

1 

0 

61,6±5,5 

1,01±0,09 

+0,03±0,29 

61,1±2,9 

1,00±0,05 

+0,01±0,15 

Трийодтиронін, 

нМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

2,43±0,16 

1 

0 

2,59±0,11 

1,07±0,05 

+0,31±0,22 

2,80±0,13 

1,15±0,04* 

+0,72±0,25* 

Кальцій, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

3,40±0,25 

1 

0 

3,63±0,13 

1,07±0,04 

+0,29±0,16 

3,09±0,15# 

0,91±0,04*# 

-0,40±0,19*# 

Фосфати, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

1,27±0,01 

1 

0 

1,24±0,01* 

0,975±0,01* 

-0,15±0,02* 

1,25±0,01 

0,984±0,01 

-0,09±0,02* 
 

Застосувавши такий підхід, констатуємо, що симпатотонічний ефект БАВН супроводжується 

підвищенням на 14% (або на 0,43σ) кальцитонінової активності і/або зниженням на 9% (або на 0,37σ) 

- паратиринової, про що свідчить зниження рівнів в плазмі кальцію і фосфатів. Натомість за 

ваготонічного ефекту БАВН рівні цих електролітів зміщуються у протилежні сторони, що можна 

інтерпретувати як підвищення на 9% (або на 0,38σ) паратиринової і/або зниження на 11% (або на 0,32 

σ) кальцитонінової активностей. 

Аналіз особливостей стану параметрів обміну натрію і калію за альтернативних вегетотропних 

ефектів БАВН виявив (табл. 4), що ваготонічний ефект супроводжується підвищенням рівня калію в 
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плазмі і екскреції його з сечею за відсутності змін вмісту калію в еритроцитах. Натомість в 

еритроцитах підвищується вміст натрію, тоді як ні концентрація його в плазмі, ні екскреція з сечею 

не змінюються. Симпатотонічний ефект БАВН асоціюється зі зменшенням екскреції натрію з сечею в 

поєднанні з тенденцією до зниження його концентрації в плазмі за нормального вмісту в 

еритроцитах. При цьому всі три параметри обміну калію не відрізняються від контрольних. 
 

Таблиця 4. Особливості стану параметрів обміну натрію і калію за альтернативних 

вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Натрійемія, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

133±8 

1 

0 

139±5 

1,05±0,04 

+0,26±0,20 

124±6# 

0,94±0,04# 

-0,34±0,22# 

Калійемія, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

3,85±0,36 

1 

0 

4,34±0,24 

1,13±0,06* 

+0,44±0,21* 

3,79±0,19 

0,98±0,05 

-0,05±0,17 

Натрійурія, 

мкМ/добу•100 г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

371±81 

1 

0 

369±43 

0,99±0,12 

-0,01±0,17 

260±35 

0,70±0,10* 

-0,43±0,14* 

Калійурія, 

мкМ/добу•100 г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

160±25 

1 

0 

210±23 

1,31±0,14* 

+0,63±0,30* 

162±16 

1,01±0,10 

+0,03±0,21 

Натрій еритроцитів, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

21,4±1,1 

1 

0 

24,2±1,5 

1,13±0,06* 

+0,76±0,36* 

21,3±1,2 

0,99±0,06 

-0,03±0,33 

Калій еритроцитів, 

мМ/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

77,7±2,7 

1 

0 

79,2±3,0 

1,02±0,04 

+0,17±0,35 

77,7±1,9 

1,00±0,02 

-0,01±0,23 
 

З метою оцінки сили зв’язку між параметрами вегетативної регуляції – з одного боку, і 

ендокринними і метаболічними параметрами - з іншого боку, було проведено процедуру канонічного 

кореляційного аналізу. Програмою виділено два канонічні корені (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Канонічна кореляція між вегетативними (вісь Х) і ендокринними та метаболічними 

(вісь Y) параметрами щурів-самців 
 

Вегетативний канонічний корень отримує негативне факторне навантаження від АМо (r=-0,97) і 

позитивні – від ΔХ (r=0,88) і Мо (r=0,65). Ендокринно-метаболічний корінь представлений масою 

наднирників (r=0,54), товщиною гломерулярної (r=0,53) і фасцикулярної (r=0,33) зон їх кори, 
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екскрецією з сечею 17-кетостероїдів (r=0,33), а також рівнями в плазмі калію (r=0,59), кальцію 

(r=0,41) і натрію (r=0,31). Канонічна кореляція між радикалами виявилась значною: R=0,66; χ2
(27)=41; 

p=0,04. 
 

Імунний супровід вегетотропних ефектів БАВН. Маса центрального органу імунітету – тимуса 

– зростає однаковою мірою за обидвох типів вегетотропних ефектів БАВН (табл. 5). Натомість вміст 

в тимоцитограмі лімфоцитів – її мажорного елемента – проявляє протилежні тенденції: до зростання 

– за ваготонічного в до зниження – за симпатотонічного ефекту. Протилежні зміни виявлено і 

стосовно тілець Гассаля, вміст яких за ваготонічного ефекту знижується значуще, а за 

симпатотонічного – проявляє тенденцію до росту. 

Рівні інших двох елементів тимоцитограми змінюються односкеровано, але різною мірою. 

Зокрема, приріст вмісту в тимусі макрофагів відчутніший за симпатотонічного ефекту, а падіння 

вмісту ендотеліоцитів глибше за ваготонічного ефекту БАВН. 
 

Таблиця 5. Особливості стану параметрів тимуса і тимоцитограми за альтернативних 

вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Маса тимуса, 

мг 

X±m 

ID±m 

d±m 

74±5 

1 

0 

86±6 

1,16±0,07* 

+0,72±0,34* 

87±4 

1,17±0,05* 

+0,73±0,23* 

Індекс маси тимуса, 

мг/г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

0,29±0,02 

1 

0 

0,33±0,01 

1,16±0,07* 

+0,68±0,29* 

0,35±0,01* 

1,19±0,06* 

+0,84±0,27* 

Лімфоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

54,8±1,0 

1 

0 

56,4±0,9 

1,03±0,02 

+0,50±0,27 

53,2±1,0# 

0,97±0,02# 

-0,50±0,30# 

Лімфобласти, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

5,5±0,2 

1 

0 

5,5±0,2 

1,00±0,03 

0,00±0,34 

5,3±0,2 

0,96±0,03 

-0,45±0,34 

Епітеліоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

20,4±0,8 

1 

0 

20,3±0,7 

0,99±0,03 

-0,06±0,26 

20,7±0,5 

1,01±0,02 

+0,11±0,19 

Тільця Гассаля, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

1,90±0,29 

1 

0 

1,44±0,18 

0,76±0,10* 

-0,51±0,20* 

2,15±0,18# 

1,13±0,10# 

+0,28±0,20# 

Макрофаги, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

4,7±0,2 

1 

0 

5,6±0,3* 

1,18±0,07* 

+1,28±0,48* 

6,5±0,4* 

1,39±0,08*# 

+2,70±0,50*# 

Ретикулоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

5,3±0,6 

1 

0 

5,4±0,5 

1,01±0,10 

+0,04±0,26 

5,6±0,4 

1,05±0,07 

+0,14±0,18 

Ендотеліоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

7,4±0,4 

1 

0 

5,4±0,3* 

0,73±0,05* 

-1,45±0,26* 

6,7±0,3 

0,90±0,04*# 

-0,55±0,24*# 
 

Решта елементів тимоцитограми – лімфобласти, епітеліоцити і ретикулоцити – непідлеглі 

суттєвим впливам БАВН. 

Канонічний кореляційний зв’язок між вегетативними параметрами і параметрами тимоцитограми 

виявився значним за силою: R=0,67; χ2
(18)=31; p=0,03 (рис. 3). Вегетативний канонічний радикал 

представлений найбільшою мірою гуморальним каналом (r=0,86), менші за модулем і протилежні за 

характером факторні навантаження на радикал дають вагальний (r=0,74) і симпатичний (r=-0,66) 

тонуси. Тимусний канонічний радикал отримує негативні навантаження від відносної маси 

вилочкової залози (r=-0,53) та рівнів в ній макрофагів (r=-0,57), тілець Гассаля (r=-0,48) і 

ендотеліоцитів (r=-0,32), натомість позитивні факторні навантаження на радикал дають лімфобласти 

(r=0,47) і лімфоцити (r=0,33). 
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Рис. 3. Канонічна кореляція між вегетативними параметрами (вісь Х) і параметрами 

тимоцитограми (вісь Y) щурів-самців 
 

Таблиця 6. Особливості стану параметрів селезінки і спленоцитограми за альтернативних 

вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Маса селезінки, 

мг 

X±m 

ID±m 

d±m 

737±50 

1 

0 

784±35 

1,06±0,05 

+0,30±0,22 

691±16# 

0,94±0,02# 

-0,39±0,10# 

Індекс маси селезінки, 

мг/г маси тіла 

X±m 

ID±m 

d±m 

2,84±0,12 

1 

0 

3,06±0,15 

1,08±0,04 

+0,55±0,27 

2,72±0,08# 

0,96±0,02# 

-0,26±0,15# 

Лімфоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

52,8±0,9 

1 

0 

53,0±0,9 

1,00±0,02 

+0,09±0,30 

52,4±0,7 

0,99±0,01 

-0,13±0,25 

Лімфобласти, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

4,8±0,3 

1 

0 

4,7±0,3 

0,98±0,07 

-0,09±0,31 

4,5±0,2 

0,94±0,04 

-0,27±0,20 

Плазмоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

2,6±0,4 

1 

0 

3,4±0,3 

1,29±0,13* 

+0,60±0,26* 

2,9±0,3 

1,10±0,14 

+0,21±0,28 

Нейтрофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

11,5±0,5 

1 

0 

11,4±0,5 

0,99±0,04 

-0,09±0,30 

10,1±0,4* 

0,88±0,04*# 

-0,89±0,26*# 

Еозинофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

2,0±0,3 

1 

0 

2,4±0,2 

1,21±0,10* 

+0,39±0,17* 

1,9±0,2 

0,95±0,08# 

-0,08±0,16# 

Макрофаги, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

5,9±0,6 

1 

0 

5,6±0,3 

0,95±0,06 

-0,16±0,19 

8,5±0,3*# 

1,44±0,05*# 

+1,35±0,17*# 

Ретикулоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

14,5±0,5 

1 

0 

13,0±0,4* 

0,90±0,03* 

-0,95±0,25* 

13,9±0,4 

0,96±0,03 

-0,37±0,26 

Фібробласти, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

5,9±0,4 

1 

0 

6,5±0,3 

1,11±0,05* 

+0,55±0,26* 

5,8±0,3 

0,98±0,05 

-0,10±0,27 
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Маса, особливо відносна, іншого центрального імунного органу – селезінки – проявляє 

протилежні тенденції до змін за альтернативних вегетотропних ефектів БАВН: до збільшення – за 

ваготонічного та до зменшення – за симпатотонічного (табл. 6). 

Ваготонічний ефект БАВН асоціюється з підвищенням вмісту в спленоцитограмі плазмоцитів, 

фібробластів і еозинофілів в поєднанні зі зниженням вмісту ретикулоцитів, за відсутності суттєвих 

змін з боку лімфоцитів, лімфобластів, нейтрофілів і макрофагів. Натомість за симпатотонічного 

ефекту вміст нейтрофілів суттєво знижується, а макрофагів – ще суттєвіше зростає, тоді як рівні 

інших елементів спленоцитограми не відрізняються значуще від контрольних. 

Виявлено дуже сильний канонічний кореляційний зв’язок між вегетативними параметрами і 

параметрами спленоцитограми: R=0,94; χ2
(18)=114; p<10-6 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Канонічна кореляція між вегетативними параметрами (вісь Х) і параметрами 

спленоцитограми (вісь Y) щурів-самців 
 

В даному випадку вегетативний радикал представлений інверсним чином симпатичним тонусом 

(r=-0,99) та прямим чином – вагальним тонусом (r=0,97) і гуморальним каналом (r=0,80). 

Селезінковий канонічний радикал отримує негативні факторні навантаження від макрофагів (r=-0,90) 

і ретикулоцитів (r=-0,23) та позитивні – від маси селезінки (r=0,48) і вмісту в ній нейтрофілів (r=0,36), 

лімфоцитів (r=0,31) та еозинофілів (r=0,30). 

Супутні зміни імунних параметрів периферійної крові розпочнемо аналізувати з лейкоцитограми. 

Виявлено (табл. 7), що ваготонічний ефект БАВН супроводжується незначним, але значущим 

підвищенням вмісту в крові лейкоцитів. При цьому серед форменних елементів лейкоцитограми 

значущі зміни відносного вмісту виявлено лише стосовно еозинофілів (підвищення) і базофілів 

(зниження). За симпатотонічного ефекту БАВН загальний вміст лейкоцитів не відрізняється від 

контролю, разом з тим, значуще знижується відносний вміст лімфоцитів і підвищується відносний 

вміст моноцитів. 

Стосовно супутніх змін параметрів фагоцитозу моноцитів і нейтрофілів периферійної крові 

виявлено (табл. 8), що ваготонічний ефект БАВН супроводжується незначним зниженням активності 

фагоцитозу (фагоцитарного індексу) моноцитів в поєднані з більш відчутним підвищенням його 

інтенсивності (мікробного числа), тоді як за симпатотонічного ефекту фагоцитарний індекс 

макрофагів знижується дещо більшою мірою, а підвищення мікробного числа суттєво менш виражене 

порівняно з таким за ваготонічного ефекту БАВН. За ваготонічного ефекту значуще знижуються як 

активність, так і інтенсивність фагоцитозу нейтрофілів/мікрофагів, тоді як за симпатотонічного 

ефекту БАВН перший параметр знижується лише у вигляді тенденції, а другий – меншою мірою. 

Натомість завершеність фагоцитозу мікрофагів залишається стабільною за обидвох типів 

ваготропниз ефектів. 
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Таблиця 7. Особливості стану параметрів лейкоцитограми периферійної крові за 

альтернативних вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Лейкоцити, 

Г/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

9,76±0,54 

1 

0 

10,64±0,40 

1,09±0,04* 

+0,51±0,23* 

9,80±0,51 

1,00±0,05 

+0,02±0,30 

Лімфоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

61,9±1,5 

1 

0 

60,8±1,3 

0,98±0,02 

-0,23±0,29 

59,0±1,3 

0,95±0,02* 

-0,62±0,29* 

Моноцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

4,2±0,7 

1 

0 

4,9±0,4 

1,18±0,10 

+0,32±0,18 

5,4±0,4 

1,27±0,10* 

+0,50±0,18* 

Еозинофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

3,1±0,6 

1 

0 

4,5±0,5 

1,44±0,18* 

+0,76±0,31* 

3,6±0,4 

1,15±0,12 

+0,26±0,20 

Паличкоядерні нейтрофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

3,3±0,2 

1 

0 

3,1±0,2 

0,93±0,06 

-0,36±0,30 

3,5±0,3 

1,07±0,08 

+0,33±0,37 

Сегментоядерні нейтрофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

27,2±1,7 

1 

0 

26,6±1,1 

0,98±0,04 

-0,11±0,20 

28,4±1,0 

1,04±0,04 

+0,21±0,19 

Базофіли, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

0,30±0,15 

1 

0 

0,12±0,08 

0,39±0,27* 

-0,38±0,17* 

0,17±0,07 

0,58±0,27 

-0,26±0,17 
 

Таблиця 8. Особливості стану параметрів фагоцитозу моноцитів і нейтрофілів периферійної 

крові за альтернативних вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Фагоцитарний індекс моноцитів, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

7,3±1,2 

1 

0 

6,2±0,5 

0,84±0,07* 

-0,31±0,14* 

5,4±0,4 

0,74±0,06* 

-0,52±0,12* 

Мікробне число моноцитів, 

мікробів/макрофаг 

X±m 

ID±m 

d±m 

2,8±0,4 

1 

0 

4,3±0,6* 

1,54±0,19* 

+1,35±0,43* 

3,2±0,2 

1,14±0,06*# 

+0,35±0,14*# 

Фагоцитарний індекс нейтрофілів, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

83,1±0,6 

1 

0 

80,9±1,1 

0,97±0,01* 

-1,13±0,55* 

82,4±0,7 

0,99±0,01 

-0,38±0,37 

Мікробне число нейтрофілів, 

мікробів/мікрофаг 

X±m 

ID±m 

d±m 

8,16±0,07 

1 

0 

7,76±0,16* 

0,95±0,02* 

-1,85±0,76* 

8,01±0,07 

0,98±0,01* 

-0,70±0,31* 

Індекс кілінгу нейтрофілів, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

54,9±2,0 

1 

0 

55,0±1,2 

1,00±0,02 

+0,02±0,18 

53,8±0,9 

0,98±0,02 

-0,18±0,14 
 

Абсолютний вміст в периферійній крові лімфоцитів значуще не змінюється за жодного 

вегетотропного ефекту БАВН (табл. 9). Серед елементів імуноцитограми найвідчутніші зміни за 

ваготонічного ефекту виявлено стосовно 0-лімфоцитів, відносний вміст яких зростає. При цьому 

відповідно знижується відносний вміст Т-кілерів, натуральних кілерів і В-лімфоцитів разом з 

тенденцією до зниження вмісту Т-гелперів і плазмоцитів. Знижується також мітогенна здатність Т-

лімфоцитів. Отже, ваготонічний ефект супроводжується зниженням чи тенденцією до зниження 

вмісту в крові та активності всіх популяцій лімфоцитів, які експресують диференціюючі поверхневі 

рецептори, в поєднанні з підвищеням вмісту лімфоцитів, які ці рецептори не експресують або 

втратили. Симпатотонічний ефект БАВН теж супроводжується підвищенням вмісту 0-лімфоцитів, 

але значуще меншою мірою, ніж ваготонічний ефект. Відповідно популяції Т-лімфоцитів і NK-

лімфоцитів проявляють лише тенденцію до зниження, а рівень В-лімфоцитів не відрізняється від 

контрольного. При цьому активність Т-лімфоцитів, оцінена за їх здатністю трансформуватися у 
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лімфобласти, залишається без змін, а трансформація В-лімфоцитів у плазмоцити проявляє тенденцію 

до зростання. 
 

Таблиця 9. Особливості стану параметрів імуноцитограми периферійної крові за 

альтернативних вегетотропних ефектів БАВН 
 

Параметр  
Контроль 

(n=10) 

Ефект біоактивної води Нафтуся 

Ваготонічний 

(n=17) 

Симпатотонічний 

(n=23) 

Пан-лімфоцити, 

Г/л 

X±m 

ID±m 

d±m 

6,05±0,37 

1 

0 

6,47±0,31 

1,07±0,05 

+0,36±0,27 

5,81±0,40 

0,96±0,07 

-0,20±0,34 

0-лімфоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

29,6±1,5 

1 

0 

35,7±1,3* 

1,20±0,04* 

+1,25±0,27* 

32,5±0,9# 

1,10±0,03*# 

+0,59±0,19*# 

Т-гелпери, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

31,7±0,7 

1 

0 

30,8±0,7 

0,97±0,02 

-0,40±0,33 

31,2±0,6 

0,98±0,02 

-0,24±0,26 

Т-кілери, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

14,9±1,0 

1 

0 

12,6±0,5* 

0,84±0,04* 

-0,69±0,16* 

13,6±0,7 

0,91±0,05 

-0,40±0,21 

Реакція бласттрансформації Т-

лімфоцитів на фітогемаглютинін, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

65,4±3,9 

1 

0 

58,5±2,3 

0,90±0,03* 

-0,56±0,19* 

64,7±2,3 

0,99±0,03# 

-0,05±0,17# 

В-лімфоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

12,8±0,7 

1 

0 

11,8±0,5 

0,92±0,04* 

-0,42±0,20* 

13,2±0,5 

1,03±0,04# 

+0,16±0,21# 

Плазмоцити, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

0,68±0,27 

1 

0 

0,41±0,18 

0,61±0,27 

-0,30±0,21 

1,00±0,23# 

1,49±0,34# 

+0,38±0,27# 

Натуральні кілери, 

% 

X±m 

ID±m 

d±m 

10,3±0,6 

1 

0 

9,1±0,3 

0,88±0,03* 

-0,64±0,14* 

9,6±0,3 

0,93±0,03* 

-0,37±0,17* 
 

Канонічна кореляція між вегетативними параметрами і імунними параметрами крові виявилась 

сильною: R=0,79; χ2
(30)=77; p<10-5 (рис. 5). 
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Рис. 5. Канонічна кореляція між вегетативними параметрами (вісь Х) і імунними 

параметрами крові (вісь Y) щурів-самців 
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При цьому вегетативний канонічний радикал отримує негативне факторне навантаження від 

симпатичного тонусу (r=-0,72) та позитивні – від вагального тонусу (r=0,72) і гуморального каналу 

(r=0,74). З іншого боку, імунний радикал периферійної крові репрезентований інверсним чином В-

лімфоцитами (r=-0,57), базофілами (r=-0,37), сегментоядерними (r=-0,33) і паличкоядерними (r=-0,26) 

нейтрофілами та плазмоцитами (r=-0,26); а позитивні факторні навантаження на імунний радикал 

чинять: фагоцитарний індекс моноцитів (r=0,36), лейкоцитоз (r=0,31), рівні еозинофілів (r=0,27) і 

загальних лімфоцитів (r=0,22) та завершеність фагоцитозу нейтрофілів (r=0,21). 

На наступному етапі нами проаналізовано зв’язок між імунними параметрами тимусу та селезінки 

– з одного боку, і периферійної крові – з іншого. Констатовано, що тиміко-спленічний канонічний 

радикал представлений макрофагами (r=0,62), плазмоцитами (r=0,62) і лімфоцитами (r=-0,57) 

селезінки та ії відносною масою (r=-0,32), а також епітеліоцитами (r=0,41), макрофагами (r=0,31), 

лімфоцитами (r=-0,22) і ретикулоцитами (r=-0,21) тимуса. 

З іншого боку, гемато-імунний радикал отримує максимальне факторне навантаження саме від 

активності фагоцитозу моноцитів/макрофагів (r=-0,76), а також, меншою мірою, від активності (r=-

0,27) і завершеності (r=-0,31) фагоцитозу нейтрофілів/мікрофагів. Суттєві факторні навантаження на 

цей радикал дають ще сегментоядерні нейтрофіли (r=0,31) і загальні лімфоцити (r=-0,26). З 

врахуванням слабких внесків у факторну структуру гемато-імунного радикалу Т-гелперів, 

натуральних кілерів, еозинофілів, базофілів і плазмоцитів його канонічний кореляційний зв’язок з 

тиміко-спленічним радикалом виявляється дуже сильним: R=0,96; χ2
(120)=244; p<10-6 (рис. 6). 

Отже, судячи за коефіцієнтом канонічної кореляції, стан імунних параметрів периферійної крові 

детермінується імунними параметрами селезінки і тимуса на 92%. 
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Рис. 6. Канонічна кореляція між імунними параметрами тимуса та селезінки (вісь Х) і 

імунними параметрами крові (вісь Y) щурів-самців 
 

Фізіологічний зміст такої детермінації полягає в тім, що імуноцити, утворюючись в тимусі і 

селезінці (а також в кістковому мозку), поступають в кров, а потім здійснюють двосторонню 

міграцію між імунними органами і тканинами. Так що лейкоцитограма і імуноцитограма крові є 

наслідком взаємодії процесів проліферації, міграції і загибелі лімфоїдних і мієлоїдних клітин. 

З метою оцінки посередницької ролі ендокринних чинників у впливі вегетативної нервової 

системи на параметри імунітету проведено канонічний кореляційний аналіз зв’язку між 

ендокринними параметрами, котрі значуще змінюються за вегетотропних ефектів БАВН, з одного 

боку, і імунними параметрами – з іншого боку. Виявлено, що між сетами існує тісний зв’язок: 

R=0,89; χ2
(112)=146; p=0,017 (рис. 7). В даному випадку ендокринний канонічний радикал 

представлений прямим чином відносною масою наднирників (r=0,49), товщиною їх фасцикулярної 

(r=0,63), гломерулярної (r=0,44) і ретикулярної (r=0,36) зон, екскрецією 17-кетостероїдів (r=0,34), а 

також трийодтироніном (r=0,49), та інверсним чином - кортикостеронемією (r=-0,14). 
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Рис. 7. Канонічна кореляція між ендокринними (вісь Х) і імунними (вісь Y) параметрами 

щурів-самців 
 

З іншого боку, імунний радикал отримує позитивні факторні навантаження від відносної маси 

тимуса (r=0,51) і селезінки (r=0,38), вмісту в останній лімфобластів (r=0,38) і нейтрофілів (r=0,37), 

вмісту в крові лейкоцитів (r=0,45) та завершеності (r=0,51) і інтенсивності (r=0,27) фагоцитозу 

нейтрофілів крові. Натомість негативні навантаження на імунний радикал дають рівні фібробластів 

(r=-0,47), макрофагів (r=-0,48) і ретикулоцитів (r=-0,42) селезінки, тілець Гассаля (r=-0,50) і 

епітеліоцитів (r=-0,23) тимуса, NK-лімфоцитів (r=-0,47), плазмоцитів (r=-0,40), базофілів (r=-0,40) і 

моноцитів (r=-0,22) крові. 

Аналогічною мірою імунний статус пов’язаний і з параметрами обміну електролітів, підлеглих 

вегетативній регуляції: R=0,93; χ2
(60)=162; p<10-6 (рис. 8). 
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Рис. 8. Канонічна кореляція між параметрами обміну електролітів (вісь Х) і імунними 

параметрами (вісь Y) щурів-самців 
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При цьому радикал обміну електролітів представлений кальційемією (r=0,97), калійемією (r=0,56), 

калійгістією еритроцитів (r=0,28), калійурією (r=0,26) та, незначною мірою, натрійурією (r=0,09). 

Імунний канонічний радикал отримує позитивні факторні навантаження від лімфобластів (r=0,39) і 

ретикулоцитів (r=0,34) тимуса та його відносної маси (r=0,26), плазмоцитів (r=0,36) і нейтрофілів 

(r=0,28) селезінки та її відносної маси (r=0,29), а також від 0-лімфоцитів крові (r=0,26). Негативні 

факторні навантаження на цей радикал дають тільця Гассаля тимуса (r=-0,92), макрофаги селезінки 

(r=-0,47) та плазмоцити (r=-0,50) і паличкоядерні нейтрофіли (r=-0,38) крові. 

Із викладеного випливає припущення, що виявлені нами зміни імунних параметрів є наслідком як 

прямих регуляторних впливів вегетативної нервової системи на імуноцити, так і впливу на них 

гормонів кори наднирників, щитовидної і паращитовидної залоз, діяльність яких, своєю чергою, 

підлегла вегетативній регуляції. При цьому свою імуномодулюючу роль відіграють кальцій, калій і, 

можливо, натрій, обмін яких теж підлеглий нейроендокринній регуляції. Це узгоджується з 

концепцією нейроендокринно-імунного комплексу [10,12-14, 16,22-25]. 
 

Вплив окремих ланок вегетативної регуляції на ендокринні, метаболічні і імунні параметри. 

Для досягнення задекларованої мети спочатку було проведено скринінг кореляційних зв’язків між 

кожною окремою ланкою вегетативної регуляції - з одного боку, і ендокринними, електролітними та 

імунними параметрами – з іншого боку. Потім, відібравши параметри, які корелюють з 

вегетативними параметрами значуще (для статистичної вибірки із 50 тварин |r|>0,28 при p<0,05) чи 

близько до значущості, обчислювали коефіцієнти канонічної кореляції кожного із трьох елементів 

вегетативної регуляції з констеляціями параметрів з негативними чи позитивними зв’язками. 

Виявлено, що індикатор симпатичного тонусу АМо негативно корелює з масою наднирників (r=-

0,35) і товщиної їх гломерулярної зони (r=-0,35), концентрацією в плазмі калію (r=-0,36), кальцію (r=-

0,30) і натрію (r=-0,23), масою селезінки (r=-0,45) та вмістом в ній лімфоцитів (r=-0,29), нейтрофілів 

(r=-0,34) і еозинофілів (r=-0,29), вмістом в тимусі лімфобластів (r=-0,26), в крові - лейкоцитів (r=-0,34) 

і загальних лімфоцитів (r=-0,26), а також завершеністю фагоцитозу нейтрофілів (r=-0,35) і активністю 

фагоцитозу моноцитів (r=-0,28). 
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Рис. 9. Канонічна кореляція між симпатичним тонусом (вісь Х) і параметрами щурів-самців, 

підлеглими його негативному впливу (вісь Y) 
 

Отже, дана ендокринно-електролітно-імунна констеляція підлегла негативному (інгібіторному) 

симпатичному впливу, який на 68% детермінує спричинені БАВН інверсні зміни параметрів, про що 

свідчить високий коефіцієнт канонічної кореляції: R=0,83; χ2
(17)=45; p<10-3 (рис. 9). 

Натомість на констеляцію інших імунних параметрів симпатичний вплив має стимулюючий 

характер, передовсім на вміст макрофагів в селезінці (r=0,85) і тимусі (r=0,27), а також на вміст в 
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тимусі тілець Гассаля (r=0,32) і ендотеліоцитів (r=0,28), в крові – плазмоцитів (r=0,31), базофілів 

(r=0,30) та паличкоядерних (r=0,27) і сегментоядерних (r=0,24) нейтрофілів. 

Канонічна кореляція, візуалізована на рис. 3.10 (R=0,89; χ2
(8)=68; p<10-4), засвідчує, що спричинені 

БАВН зміни перелічених імунних параметрів детермінуються на 79% односкерованими змінами під її 

впливом симпатичного тонусу. 
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Рис. 10. Канонічна кореляція між симпатичним тонусом (вісь Х) і параметрами щурів-

самців, підлеглими його позитивному впливу (вісь Y) 
 

Індикатор вагального тонусу ΔХ, як і очікувалось з огляду на його сильну інверсну кореляцію з 

симпатичним тонусом, корелює з переліченими вище параметрами протилежним чином за приблизно 

однакового модуля сили. 
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Рис. 11. Канонічна кореляція між вагальним тонусом (вісь Х) і параметрами щурів-самців, 

підлеглими його позитивному впливу (вісь Y) 
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Зокрема, вагальний тонус корелює позитивно з калійемією (r=0,30), кальційемією (r=0,30) і 

натрійемією (r=0,23), масою наднирників (r=0,35) і товщиною її клубочкової зони (r=0,33), масою 

селезінки (r=0,42) і вмістом в ній лімфоцитів (r=0,31) та нейтрофілів (r=0,24), вмістом в тимусі 

лімфобластів (r=0,27), в крові – лейкоцитів (r=0,27), а також з індексом кілінгу нейтрофілів (r=0,33) і 

фагоцитарним індексом моноцитів (r=0,23) крові. В цілому канонічний кореляційний зв’язок з 

констеляцією перелічених параметрів дещо слабший порівняно з таким симпатичного тонусу: 

R=0,76; χ2
(15)=35; p=0,003 (рис. 11). Відповідно і менша (57%) міра детермінації вагальним тонусом 

односкерованих змін цих параметрів під впливом БАВН. 

Серед параметрів, підлеглих гальмівному впливу вагального тонусу, домінують макрофаги 

селезінці (r=-0,83), значно поступаються за силою зв’язку тільця Гассаля (r=-0,32), макрофаги (r=-

0,28) і ендотеліоцити (r=-0,28) тимуса, плазмоцити (r=-0,28) та паличкоядерні (r=-0,24) і 

сегментоядерні (r=-0,23) нейтрофіли крові. Констатовано сильну канонічну кореляцію між вагальним 

тонусом і даною констеляцією параметрів: R=0,87; χ2
(8)=61; p<10-4 (рис. 12). 
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Рис. 12. Канонічна кореляція між вагальним тонусом (вісь Х) і параметрами щурів-самців, 

підлеглими його негативному впливу (вісь Y) 
 

Звідси випливає, що спричинені БАВН зміни перелічених імунних параметрів детермінуються на 

75% інверсними змінами під її впливом вагального тонусу. 

Індикатор гуморального каналу вегетативної регуляції Мо корелює позитивно з рівнем в плазмі 

кальцію (r=0,29) і кортикостерону (r=0,27), масою наднирників (r=0,28) і товщиною її гломерулярної 

зони (r=0,26), масою селезінки (r=0,32) і вмістом в ній лімфоцитів (r=0,32), вмістом в тимусі 

лімфобластів (r=0,28), в крові - еозинофілів (r=0,30), а також з індексом кілінгу мікробів 

нейтрофілами крові (r=0,25). 

Канонічна кореляція між гуморальним каналом вегетативної регуляції і даною констеляцією 

параметрів слабша порівняно з попередніми, але теж сильна: R=0,73; χ2
(9)=33,5; p=10-4 (рис. 13). Це ж 

стосується і міри детермінації, яка складає лише 62%. 

Негативно ж корелює мода найбільшою мірою з вмістом в селезінці макрофагів (r=-0,72), 

відносною масою тимуса (r=-0,27) та вмістом в ньому тілець Гассаля (r=-0,31), макрофагів (r=-0,31) і 

ендотеліоцитів (r=-0,24), вмістом в крові В-лімфоцитів (r=-0,31) та трийодтиронінемією (r=-0,24). 

У підсумку канонічна кореляція між гуморальним каналом і даною констеляцією параметрів 

виявляється вельми сильною: R=0,81; χ2
(7)=48; p<10-7 (рис. 14), а міра детермінації змін цих 

параметрів – 66%. 
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Рис. 13. Канонічна кореляція між гуморальним каналом (вісь Х) і параметрами щурів-

самців, підлеглими його позитивному впливу (вісь Y) 
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Рис. 14. Канонічна кореляція між гуморальним каналом (вісь Х) і параметрами щурів-

самців, підлеглими його негативному впливу (вісь Y) 
 

Окремої уваги, з огляду на максимальні коефіцієнти кореляції, заслуговує аналіз впливу 

вегетативної регуляції на вміст в селезінці макрофагів. Як видно на рис. 15, існує вельми чітка 

обернена залежність вмісту макрофагів від вагального тонусу і така ж за силою, але пряма залежність 

від симпатичного тонусу, що зрозуміло в світлі вже згадуваного положення про реципрокність 

холінергічно-адренергічних регуляторних впливів. 
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Regression

95% confid.

MacSpl = 2,22 + 0,076*AMo

Correlation: r = 0,85
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Рис. 15. Залежність вмісту в селезінці макрофагів (осі Y) від вагального (зверху) і 

симпатичного (знизу) тонусу (осі Х) у щурів-самців 
 

Внаслідок чіткої реципрокності міра сумісного впливу на вміст макрофагів вагального і 

симпатичного тонусів не перевищує мір кожного зокрема (рис. 16): 

MacSpl (%) = 3,64 – 0,015•ΔX (ms)+ 0,061•AMo (%) 

R=0,85; R2=0,72; F(2,5)=61; p<10-5; m=±1,1% 
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Рис. 16. Залежність вмісту в селезінці макрофагів (вісь Z) від вагального (вісь Х) і 

симпатичного (вісь Y) тонусів у щурів-самців 
 

Включення у рівняння множинної регресії показника гуморального каналу теж суттєво не 

збільшує міри сумісного вегетативного впливу на вміст в селезінці макрофагів: 

MacSpl (%) = -0,456 + 0,161•ΔX (ms) + 0,169•AMo (%) – 0,0506•Mo (ms) 

R=0,86; R2=0,74; F(3,5)=43; p<10-5; m=±1,1% 

Отже, сумісні вагальні, симпатичні і гуморальні впливи на селезінку детермінують вміст в ній 

макрофагів на 74%. 

Це чудово узгоджується з положенням про ключову роль макрофагів селезінки у регуляторних 

впливах вегетативної (автономної) нервової системи на імуноцити [22-25]. 

На наступному етапі аналізу на основі індексів d відхилення параметрів дослідних щурів від 

параметрів інтактних було побудовано так звані профілі з метою з’ясування особливостей вагального 

і симпатичного впливів на окремі параметри організму. Виділено 5 кластерів вегетотропних впливів. 

Перший кластер (рис. 17) склали параметри, які за ваготонічного ефекту БАВН значуще 

знижуються, тоді як за симпатотонічного ефекту вони знижуються меншою мірою чи незначуще: 

мікробне число нейтрофілів (FNN), вміст ендотеліоцитів в тимусі (EndT), фагоцитарний індекс 

нейтрофілів (FIN), вміст ретикулоцитів в селезінці (RetS), вміст в крові Т-кілерів (Tk-Lf) і 

натуральних кілерів (Nk-Lf) та реакція бласттрансформації Т-лімфоцитів на фітогемаглютинін 

(RBTL). Профілі позначено у вигляді V- - S-. 

Другий кластер (рис. 18) об’єднує параметри, які за симпатотонічного ефекту БАВН проявляють 

тенденцію до підвищення чи підвищуються значуще, а за ваготонічного ефекту тенденцію до 

зниження чи підвищуються меншою мірою: вміст в крові В-лімфоцитів (B-Lf), паличкоядерних 

нейтрофілів (BNN) і плазмоцитів (Pla), в тимусі – тілець Гассаля (GasT), кальцитонінова активність 

крові (CTA), K/Na-коефіцієнт сечі (K/NaU), моноцити крові (M), трийодтиронінемія (T3) та вміст 

макрофагів в селезінці (MacS) і в тимусі (MacT). Профілі позначено у вигляді V±S+. 
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Рис. 17. Профілі параметрів, підлеглих негативному вагальному впливу більшою мірою, ніж 

симпатичному (V- -S-) 
 

 
 

Рис. 18. Профілі параметрів, підлеглих позитивному симпатичному впливу і негативному чи 

менш вираженому позитивному вагальному впливу (V+-S+) 
 

У третьому кластері (рис. 19) зібрано параметри, які за симпатотонічного ефекту БАВН значуще 

знижуються, тоді як за ваготонічного ефекту коливаються навколо нульового (контрольного) рівня: 

нейтрофіли селезінки (NS), лімфоцити крові (L), фагоцитарний індекс моноцитів крові (FIM), 

гломерулярна зона кори наднирників (Glo), лімфобласти тимуса (LbT), натрійурія (NaU), натрійемія 

(Na), сальційемія (Ca) і паратиринова активність крові (PTA). Профілі позначено V±S-. 
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Рис. 19. Профілі параметрів, підлеглих негативному симпатичному впливу і квазінульовому 

вагальному впливу (V+-S-) 
 

Параметри четвертого кластера (рис. 20) за ваготонічного ефекту БАВН значно зростають, 

натомість за симпатотонічного ефекту – значуще знижуються чи коливаються навколо контрольного 

рівня. До таких належать: відносна маса наднирників (Ad%) і селезінки (Sp%), лімфоцити тимуса 

(LcT), екскреція 17-KS, натрій еритроцитів (NaE) та фібробласти (FibS) і еозинофіли (ES) селезінки. 

Маркери профілів: V+S-. 
 

 
 

Рис. 20. Профілі параметрів, підлеглих позитивному вагальному впливу і негативному чи 

квазінульовому симпатичному впливу (V+S-) 
 

Останній, п’ятий кластер (рис. 21) включає параметри, які за ваготонічного ефекту БАВН тією чи 

іншою мірою значуще зростають, а за симпатотонічного ефекту коливаються навколо контрольного 

рівня, проявляють тенденцію до росту чи збільшуються значуще, але меншою мірою, ніж за 

ваготонічного ефекту. До таких параметрів належать: вміст лейкоцитів в крові (Leu), калійурія (KU), 
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плазмоцити селезінки (PlaS), еозинофіли крові (Е), ретикулярна (Ret) і фасцикулярна (Fasc) зони кори 

наднирників, 0-лімфоцити крові (0-Lf) і кортикостеронемія (Cor). Маркери профілів:V++S+ 
 

 
 

Рис. 21. Профілі параметрів, підлеглих позитивному вагальному впливу і квазінульовому чи 

менш вираженому позитивному симпатичному впливу (V++S+) 
 

Описані кластери ендокринних, метаболічних і імунних параметрів, різною мірою підлеглих 

вагальному і симпатичному впливам, візуалізовані на рис. 21 у вигляді середніх величин індексів d. 

Вони відображають здатність вагальних і симпатичних нервів чинити на досліджені параметри як 

односкеровані, але різновиражені впливи, так і різноскеровані, що узгоджується з концепцією ваго-

симпатичного функціонального синергізму та антагонізму. Разом з тим, видно, що дві констеляції 

параметрів підлягають лише симпатичним стимуляційним чи інгібіторним впливам і не чутливі до 

вагальних впливів. Це зумовлено, мабуть, неучастю у відповідних структурах холінорецепторів. 
 

 
 

Рис. 22. Кластери ендокринних, метаболічних і імунних параметрів, різною мірою підлеглих 

вагальному і симпатичному впливам 
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Пошук ендокринних, метаболічних і імунних параметрів, характерних для альтернативних 

вегетотропних ефектів біоактивної води Нафтуся. З метою виявлення ендокринних, метаболічних 

і імунних параметрів, за сукупністю яких інтактні щурі і підлеглі ваготонічному та симпатотонічному 

ефектам БАВН суттєво між собою відрізняються, інформаційне поле зареєстрованих 58 параметрів 

було піддане дискримінантному (розпізнавальному) аналізу (метод forward stepwise [20]). Для 

включення у модель програмою відібрані 24 параметри (дискримінантні змінні). На наступному етапі 

24-мірний простір дискримінантних змінних трансформовано у двомірний простір канонічних 

дискримінантних функцій (канонічних змінних або радикалів), кожна з яких є лінійною комбінацією 

дискримінантних змінних. Коефіцієнт канонічної кореляції як міра зв’язку між радикалом і трьома 

групами становить для першого радикалу 0,95 (Wilks’ Λ=0,011; χ2=160; p<10-6), для другого - 0,94 

(Wilks’ Λ=0,113; χ2=77; p<10-6). Перший радикал містить 54,5% розпізнавальної інформації, а другий 

– решту 45,5%. 

Про абсолютний внесок кожної дискримінантної змінної у значення відповідного радикала дають 

інформацію нестандартизовані коефіцієнти для канонічних дискримінантних функцій (RССDF), 

приведені у табл. 10-12. Для обчислення індивідуальних значень радикалів слід підсумувати добутки 

індивідуальних значень дискримінантних змінних на RCCDF і до знайденої суми додати константу 

дискримінантної функції (ConDF). Це дає можливість візуалізувати розміщення кожного окремого 

щура у двомірному просторі радикалів (рис. 21). 
 

Таблиця 10. Підсумки дискримінантного аналізу першої плеяди параметрів щурів-самців 

інтактних і підлеглих альтернативним вегетотропним ефектам БАВН 
 

NΛ Дискримінантна змінна 
Група Інтактна Ваготоніки Симпатотоніки Критерії 

Wilks’ Парам-р n=10 n=17 n=23 

1. Макрофаги селезінки, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

5,9±0,6 

-1,00 

-0,273 

18,8 

5,6±0,3 

-1,00 

-0,273 

17,1 

8,5±0,3 

-1,00 

-0,273 

23,7 

Λ 

F 

p 

0,557 

18,7 

=10-6 

13. Тільця Гассаля тимуса, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

1,90±0,29 

0,334 

-1,937 

108,8 

1,44±0,18 

0,334 

-1,937 

123,4 

2,15±0,18 

0,334 

-1,937 

120,7 

Λ 

F 

p 

0,049 

9,52 

<10-6 

4. Індекс маси селезінки, 

мг/г маси тіла 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

2,84±0,12 

4,296 

-2,175 

203,1 

3,06±0,15 

4,296 

-2,175 

233,6 

2,72±0,08 

4,296 

-2,175 

204,3 

Λ 

F 

p 

0,269 

10,2 

<10-6 

17. Лімфоцити тимуса, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

54,8±1,0 

0,054 

-0,274 

29,6 

56,4±0,9 

0,054 

-0,274 

31,7 

53,2±1,0 

0,054 

-0,274 

31,3 

Λ 

F 

p 

0,023 

10,2 

<10-6 

14. Індекс маси наднирників, 

мкг/г маси тіла 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

194±6 

0,0196 

-0,0147 

0,314 

210±8 

0,0196 

-0,0147 

0,486 

190±7 

0,0196 

-0,0147 

0,352 

Λ 

F 

p 

0,035 

10,6 

<10-6 

16. Еозинофіли селезінки, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

2,0±0,3 

0,841 

0,044 

23,5 

2,4±0,2 

0,841 

0,044 

26,3 

1,9±0,2 

0,841 

0,044 

20,6 

Λ 

F 

p 

0,027 

10,3 

<10-6 

6. Натрій еритроцитів, 

мМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

21,4±1,1 

0,171 

-0,010 

6,64 

24,2±1,5 

0,171 

-0,010 

7,33 

21,3±1,2 

0,171 

-0,010 

6,18 

Λ 

F 

p 

0,200 

8,64 

<10-6 

23. Індекс кілінгу нейтрофілів 

крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

54,9±2,0 

-0,097 

-0,037 

5,00 

55,0±1,2 

-0,097 

-0,037 

4,91 

53,8±0,9 

-0,097 

-0,037 

5,55 

Λ 

F 

p 

0,012 

8,87 

<10-6 

 ConDF1 -11,2 -11,2 -11,2  

ConDF2 67,3 67,3 67,3 

ConCF -2823 -3320 -3228 

Root 1 +0,19 +3,81 -2,90 

Root 2 +5,42 -1,47 -1,27 
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Примітки: 

1. NΛ - порядковий номер дискримінантної змінної в загальній ієрархії. 

2. X±m - середнє значення змінної та її стандартна похибка. 

3. RCCDF - нестандартизований коефіцієнт для канонічної дискримінантної функції 

(канонічної змінної). 

4. CоеCF - коефіцієнт класифікуючої функції. 

5. ConDF - константа дискримінантної функції. 

6. ConCF - константа класифікуючої функції. 

7. Root - середня величина канонічного кореня. 
 

Таблиця 11. Підсумки дискримінантного аналізу другої плеяди параметрів щурів-самців 

інтактних і підлеглих альтернативним вегетотропним ефектам БАВН 
 

NΛ Дискримінантна змінна 
Група Інтактна Ваготоніки Симпатотоніки Критерії 

Wilks’ Парам-р n=10 n=17 n=23 

2. Мікробне число моноцитів, 

мікробів/макрофаг 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

2,8±0,4 

0,792 

-0,694 

43,1 

4,3±0,6 

0,792 

-0,694 

50,7 

3,2±0,2 

0,792 

-0,694 

45,3 

Λ 

F 

p 

0,434 

11,9 

<10-6 

3. Еозинофіли крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

3,1±0,6 

0,414 

-0,585 

39,8 

4,5±0,5 

0,414 

-0,585 

45,3 

3,6±0,4 

0,414 

-0,585 

42,4 

Λ 

F 

p 

0,342 

10,6 

<10-6 

10. Кортикостерон плазми, 

нМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

333±42 

-0,0009 

-0,0065 

0,416 

512±86 

-0,0009 

-0,0065 

0,458 

450±50 

-0,0009 

-0,0065 

0,464 

Λ 

F 

p 

0,105 

7,92 

<10-6 

11. Фасцикулярна зона кори 

наднирників, 

мкм 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

222±10 

0,013 

-0,055 

3,47 

255±11 

0,013 

-0,055 

3,90 

236±11 

0,013 

-0,055 

3,80 

Λ 

F 

p 

0,082 

8,40 

<10-6 

15. Лейкоцити крові, 

Г/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

9,76±0,54 

-0,376 

0,291 

-11,3 

10,64±0,40 

-0,376 

0,291 

-14,7 

9,80±0,51 

-0,376 

0,291 

-12,1 

Λ 

F 

p 

0,031 

10,3 

<10-6 

18. Калій еритроцитів, 

мМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

77,7±2,7 

0,033 

-0,064 

7,77 

79,2±3,0 

0,033 

-0,064 

8,33 

77,7±1,9 

0,033 

-0,064 

8,10 

Λ 

F 

p 

0,020 

10,1 

<10-6 

19. Ретикулярна зона кори 

наднирників, 

мкм 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

20,8±1,7 

-0,079 

-0,031 

0,65 

24,7±1,6 

-0,079 

-0,031 

0,58 

22,4±1,6 

-0,079 

-0,031 

1,10 

Λ 

F 

p 

0,018 

9,85 

<10-6 

5. Ретикулоцити селезінки, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

14,5±0,5 

-0,328 

0,005 

7,85 

13,0±0,4 

-0,328 

0,005 

6,64 

13,9±0,4 

-0,328 

0,005 

8,84 

Λ 

F 

p 

0,225 

9,53 

<10-6 

9. Базофіли крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

0,30±0,15 

2,649 

1,043 

-2,38 

0,12±0,08 

2,649 

1,043 

0,004 

0,17±0,07 

2,649 

1,043 

-17,55 

Λ 

F 

p 

0,120 

8,17 

<10-6 

24. Т-кілери крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

14,9±1,0 

-0,011 

-0,132 

13,4 

12,6±0,5 

-0,011 

-0,132 

14,3 

13,6±0,7 

-0,011 

-0,132 

14,4 

Λ 

F 

p 

0,011 

8,57 

<10-6 

 ConDF1 -11,2 -11,2 -11,2  

ConDF2 67,3 67,3 67,3 

ConCF -2823 -3320 -3228 

Root 1 +0,19 +3,81 -2,90 

Root 2 +5,42 -1,47 -1,27 
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Таблиця 12. Підсумки дискримінантного аналізу третьої плеяди параметрів щурів-самців 

інтактних і підлеглих альтернативним вегетотропним ефектам БАВН 
 

NΛ Дискримінантна змінна 
Група Інтактна Ваготоніки Симпатотоніки Критерії 

Wilks’ Парам-р n=10 n=17 n=23 

7. Трийодтиронін плазми, 

нМ/л 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

2,43±0,16 

-0,623 

-2,070 

88,9 

2,59±0,11 

-0,623 

-2,070 

100,9 

2,80±0,13 

-0,623 

-2,070 

104,7 

Λ 

F 

p 

0,176 

8,12 

<10-6 

8. Моноцити крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

4,2±0,7 

-0,050 

-0,397 

19,8 

4,9±0,4 

-0,050 

-0,397 

22,3 

5,4±0,4 

-0,050 

-0,397 

22,6 

Λ 

F 

p 

0,145 

8,14 

<10-6 

12. Макрофаги тимуса, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

4,7±0,2 

0,182 

-1,241 

102,4 

5,6±0,3 

0,182 

-1,241 

111,6 

6,5±0,4 

0,182 

-1,241 

110,1 

Λ 

F 

p 

0,059 

9,32 

<10-6 

21. Ретикулоцити тимуса, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

5,3±0,6 

-0,375 

-0,133 

13,4 

5,4±0,5 

-0,375 

-0,133 

13,0 

5,6±0,4 

-0,375 

-0,133 

15,5 

Λ 

F 

p 

0,014 

9,44 

<10-6 

22. Фагоцитарний індекс 

моноцитів крові, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

7,3±1,2 

0,085 

0,290 

-9,81 

6,2±0,5 

0,085 

0,290 

-11,5 

5,4±0,4 

0,085 

0,290 

-12,0 

Λ 

F 

p 

0,013 

9,15 

<10-6 

20. Лімфобласти селезінки, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

4,8±0,3 

0,152 

0,654 

-31,8 

4,7±0,3 

0,152 

0,654 

-35,8 

4,5±0,2 

0,152 

0,654 

-36,7 

Λ 

F 

p 

0,016 

9,70 

<10-6 

 ConDF1 -11,2 -11,2 -11,2  

ConDF2 67,3 67,3 67,3 

ConCF -2823 -3320 -3228 

Root 1 +0,19 +3,81 -2,90 

Root 2 +5,42 -1,47 -1,27 
 

Як видно на рис. 21, кластер інтактних щурів посідає вздовж осі першого радикалу квазінульове 

положення (його середнє значення – центроїд – становить 0,19). 
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Рис. 21. Індивідуальні канонічні величини дискримінантних коренів ендокринних, 

метаболічних і імунних параметрів інтактних (I) щурів-самців і підлеглих симпатотонічному 

(S) та ваготонічному (V) впливу біоактивної води Нафтуся 
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Щурі, підлеглі ваготонічному ефекту БАВН, розміщуються у позитивній зоні осі (центроїд: +3,81), 

натомість підлеглі симпатотонічному ефекту – у її негативній зоні (центроїд: -2,90). Всі три кластери 

вздовж осі чітко ізольовані один від одного. 

Така локалізація відображує факти, що 8 параметрів (табл. 10) щурів інтактної групи мають 

проміжні для вибірки середні значення, тоді як у симпатотоніків вони максимальні (вміст макрофагів 

в селезінки і тілець Гассаля в тимусі) або мінімальні (маса селезінки, вміст в ній еозинофілів, маса 

наднирників, вміст в еритроцитах натрію, в тимусі – лімфоцитів та індекс кілінгу мікробів 

нейтрофілами крові), а у ваготоніків – навпаки. 

Разом з тим, вздовж осі другого радикалу має місце розмежування лише між інтактними 

(центроїд: +5,42) і дослідними щурами, при цьому центроїд симпатотоніків все ж дещо більший, ніж 

ваготоніків (-1,27 і -1,47 відповідно). Це відображує (табл. 11) екстремальні значення у інтактних 

щурів 10 параметрів, зокрема мінімальні щодо інтенсивності фагоцитозу мікробів макрофагами крові, 

вмісту в ній лейкоцитів і еозинофілів, кортикостеронемії, товщини фасцикулярної і ретикулярної зон 

кори наднирників, вмісту в еритроцитах калію та максимальні – щодо вмісту в селезінці 

ретикулоцитів, а в крові – Т-кілерів і базофілів. При цьому перші 7 параметрів у ваготоніків дещо 

вищі, ніж у симпатотоніків, а інші 3 – навпаки. 

Ще 6 розпізнавальних параметрів (табл. 12), будучи мінімальними (трийодтиронін плазми, 

моноцити крові, макрофаги і ретикулоцити тимуса) чи максимальними (лімфобласти селезінки і 

фагоцитарний індекс моноцитів крові) у інтактних щурів, у щурів двох дослідних груп приблизно 

однакові. 

В цілому на площині двох дискримінантних радикалів всі три кластери чітко розмежовуються. 

Візуальне враження підтверджується обчисленням квадратів віддалей Mahalanobis (DM
2) як міри 

відмінності між кластерами. Зокрема, DM
2 між інтактними щурами і підлеглими симпатотонічному 

ефекту БАВН становить 58 (F=7,86; p<10-5), між інтактними і підлеглими вагототонічному ефекту - 

64 (F=7,90; p<10-5), а між обома дослідними групами - 48 (F=9,44; p<10-5). 

Дискримінантний аналіз дає також можливість класифікувати кожного учасника експерименту 

щодо приналежності до однієї із трьох груп. Ця мета досягається шляхом обчислення класифікуючих 

дискримінантних функцій – особливих лінійних комбінацій для кожної групи, які максимізують 

розбіжності між групами і мінімізують дисперсію всередині груп. Значення функцій отримуємо, 

додаючи добутки індивідуальних величин дискримінантних змінних на коефіцієнти класифікуючих 

функцій (CoeCF) до їх констант (ConCF), приведених у табл. 10-12. Об’єкт відноситься до групи із 

максимальним значенням функції. Таким чином можна кожного щура за сукупністю виявлених 

розпізнавальних параметрів безпомилково ідентифікувати проспективно як інтактного чи підлеглого 

одному із вегетотропних ефектів БАВН. 

Отже, щурі-самці трьох груп – інтактні і підлеглі альтернативним вегетотропним ефектам БАВН, 

чітко відрізняються між собою не лише за параметрами вегетативної регуляції, а й за 17 імунними, 5 

ендокринними і 2 метаболічними параметрами. Іншими словами, альтернативні вегетотропні ефекти 

БАВН супроводжуються характерними імунними, ендокринними і метаболічними реакціями. Це 

свідчить про важливу роль вегетативної нервової системи у реалізації впливу БАВН на ендокринно-

імунний комплекс. 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Шестиденне вживання БАВН чинить у щурів-самців двоїстий ефект на стан вегетативної 

регуляції: у 57,5% - симпатотонічний, а у 42,5% - ваготонічний. За ваготонічного ефекту зниження 

індексу напруження зумовлене зниженням симпатичного тонусу на 26% в поєднанні з підвищенням 

на 39% вагального тонусу і ваготонічним зсувом стану гуморального каналу. Натомість 

симпатотонічний ефект БАВН характеризується підвищенням на 48% симпатичного тонусу, 

асоційованим зі зниженням на 65% вагального тонусу і симпатотонічним зсувом на 20% стану 

гуморального каналу. 

2. Зміни вегетативної регуляції супроводжуються певними змінами низки морфо-функціональних 

параметрів наднирників (маси, товщини фасцикулярної і ретикулярної зон, кортикостеронемії, 

екскреції 17-кетостероїдів). 

3. Ваготонічний ефект БАВН супроводжується підвищенням рівня калію в плазмі і екскреції його 

з сечею та вмісту натрію в еритроцитах. Натомість симпатотонічний ефект асоціюється зі 

зменшенням екскреції натрію з сечею в поєднанні з тенденцією до зниження його концентрації в 
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плазмі за нормального вмісту в еритроцитах. Виявлено значну (R=0,66) канонічну кореляцію між 

параметрами вегетативної регуляції і ендокринними та метаболічними параметрами. 

4. Альтернативні вегетотропні ефекти БАВН супроводжуються протилежними змінами вмісту в 

тимусі лімфоцитів і тілець Гассаля та односкерованими, але різновираженими змінами вмісту 

макрофагів і ендотеліоцитів. Виявлено значний (R=0,67) канонічний кореляційний зв’язок між 

вегетативними параметрами і параметрами тимоцитограми.  

5. Ваготонічний ефект БАВН асоціюється зі збільшенням маси селезінки і підвищенням вмісту в 

спленоцитограмі плазмоцитів, фібробластів і еозинофілів в поєднанні зі зниженням вмісту 

ретикулоцитів. Натомість за симпатотонічного ефекту знижуються маса селезінки і вміст в ній 

нейтрофілів, але зростає вміст в спленоцитограмі макрофагів. Канонічний кореляційний зв’язок між 

вегетативними параметрами і параметрами спленоцитограми дуже сильний (R=0,94). 

6. Виявлено сильну (R=0,79) канонічну кореляцію між вегетативними параметрами і імунними 

параметрами крові. При цьому імунний радикал репрезентують В-лімфоцити, плазмоцити, базофіли, 

еозинофіли, сегментоядерні і паличкоядерні нейтрофіли, завершеність фагоцитозу нейтрофілів, 

фагоцитарна активність моноцитів, лейкоцитоз і загальний лімфоцитоз. 

7. Методом дискримінантного аналізу показано, що щурі-самці трьох груп – інтактні і підлеглі 

альтернативним вегетотропним ефектам БАВН, чітко відрізняються між собою не лише за 

параметрами вегетативної регуляції, а й за 17 імунними, 5 ендокринними і 2 метаболічними 

параметрами. 
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O.V. KOZYAVKINA 
 

VEGETOTROPIC EFFECTS OF BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA IN MALE RATS AND 

THEIR ENDOCRINE, ELECTROLYTE AND IMMUNE SUPPORT 
 

Six-day use of bioactive water Naftussya (BAWN) has male rats a dual effect on the state of autonomic 

regulation: in 57.5% - sympathotonic, and at 42.5% - vagotonic. When vagotonic effect of reducing the 

stress index is due to reduced sympathetic tone by 26% combined with a 39% increase in vagal tone and 

offset vagotonic state humoral channel. But sympathotonic BAWN effect characterized by an increase of 

48% sympathetic tone associated with a decline to 65% of the vagal tone and sympathotonic offset a 20% 

state of humoral channel. Changes in autonomic regulation accompanied by certain changes in a number of 

morphological and functional parameters of the adrenal gland (weight, thickness fascicular and reticular 

zones, plasma level corticosterone, urinary 17-ketosteroids excretion). Vagotonic effect BAWN 

accompanied by increased levels of potassium in the plasma and its excretion in the urine and sodium 

content in red blood cells. But sympathotonic effect associated with a decrease in urinary sodium excretion, 

combined with a tendency to decrease its concentration in plasma with normal in erythrocytes. There was a 

significant (R=0,66) canonical correlation between the parameters of autonomic regulation and endocrine 

and metabolic parameters. Alternative vegetotropic effects BAWN accompanied opposite changes in the 

content of thymus cells and Gassall corpuscles and unidirectional, but various changes in the content of 

macrophages and endothelial cells. Considerable (R=0,67) canonical correlation between vegetative 

parameters and thymocytogramma. Vagotonic effect BAWN associated with increased spleen weight and 

increased content in splenocytogramma plasmacytes, fibroblasts and eosinophils, combined with a reduction 

in the content of reticulocytes. But at sympathotonic effect reduces spleen weight and the content of her 

neutrophils, but increased content splenocytogramma macrophages. The canonical correlation between 

vegetative parameters and splenocytogramma very strong (R=0,94). Revealed a strong (R=0,79) canonical 

correlation between vegetative parameters and immune parameters of blood. In this root is immune B-

lymphocytes, plasmacytes, basophils, eosinophils, neutrophils, stab and segmented, completeness neutrophil 

phagocytosis, phagocytic activity of monocytes, leukocytosis and general lymphocytosis. The method of 

discriminant analysis showed that male rats of three groups - intact and subject to alternative vegetotropic 

BAWN effects clearly differ from each other not only on the parameters of autonomic regulation, but also 

immune, endocrine and metabolic parameters. 

Keywords: bioactive water Naftussya, autonomous regulation, electrolytes, adaptive hormones, immune 

system, male rats. 
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Н. П. СУВОРОВ, И. Г. СУВОРОВА 
 

КОНЦЕПЦИИ КОСМОТЕОРИИ. ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИИ И ЦЕЛОСТНОСТИ В 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (Сообщение 23) 
 

Автори продовжили дослідження способів формування досконалої людини на основі 

пізнання принципів побудови оптимальних енергоінформаційних систем різної 

природи. 

Ключові слова: гармонія, цілісність. 
 

*** 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Хронические финансовые и социально-экономические кризисы в технически развитых странах 

Европы и Америки постоянно ставят злободневные вопросы: „кто виноват, что делать, каковы 

причины кризиса и пути его преодоления”. 

Многие передовые ученые и социологи единодушны в результатах своих исследований: 

необходимо формировать новое постиндустриальное, постэкономическое общество, в котором 

главным действующим лицом станет новый человек с новыми ценностями, новыми принципами и 

канонами взаимодействия людей, с новыми законами, правилами, стандартами всей 

жизнедеятельности. Однако одних, даже очень правильных, лозунгов для устремления к новому явно 

недостаточно. Необходимо доказать с научной точки зрения стратегию развития-эволюции человека, 

обосновать путь, направление движения гомо сапиенс. 

Несмотря на высокий уровень развития науки в настоящее время не существует теоретически 

обоснованного пути развития-эволюции человека. Человек фактически „развивается” по принципу, 

изложенному в русских народных сказках: иди туда, не знаю куда! Свобода воли, свобода выбора 

являются доминантой жизни. Долг и обязанности человека вторичны по отношению к его правам. По 

аналогии с этим для гомо сапиенс всегда было и остается первичным материя, материальный 

достаток, материальное благополучие. Сознание (энергия сознания) − вторично. Сознание, высшие 

тела (оболочки) оказались вторичными, их роль свелась к обслуживанию низших тел и в особенности 

ненасытного физического тела. В итоге сформирован устойчивый образ человека-потребителя. 

Принижение роли и значимости основного философского вопроса привело к тому, что не 

разработана система морально-нравственных принципов, канонов, законов, порядка и правил жизни, 

обязательных для выполнения каждым и всеми индивидуумами общества. 

Без веры, без высоких эталонов и идеалов, без чести и совести, без морали и нравственности, без 

устремления к вершине, совершенству происходит деградация и вырождение гомо сапиенс. Качество 

энергии взаимодействия людей зависит и определяется этикой и в целом мировоззрением. 

Отсутствие канонов, законов этики, отсутствие мировоззрения порождает низкое качество личности 

человека, низкое качество энергии взаимодействия людей. 

Отсутствие знаний и профессионализма в любой области деятельности опасно для человека. 

Игнорирование, не знание принципов формирования доброкачественной, гармонизированной 

энергии рано или поздно окажется смертельно опасным как для отдельного человека, так и всех 

людей. 

Система морально-нравственных принципов, законов составляет основу мировоззрения. По-

гречески мировоззрение ─   (космотеория). 

Греческое слово   означает: Космос, Вселенная, Мир, общество, народ, люди. 

Следовательно, космотеория (мировоззрение) ─ это теория развития людей и Мироздания. Люди 

(космос) и Вселенная (Космос) имеют одинаковое название ─   (космос). Теория развития 

людей и Вселенной (Космоса) по своей идее и замыслу, по своему определению должна быть единой, 

целостной, холистической, системной. В настоящее время космотеория как целостная теория, наука 

не разработана. Поэтому сейчас не разработано целостное учение о мировоззрении. Разработана 

определенная совокупность базисных (фундаментальных, основополагающих) составляющих 

правильного мировоззрения. К ним следует отнести − веру, духовность, гармонию. Эти компоненты 

порождают основу, фундамент всей космотеории. По мере развития космотеории число базисных 

составляющих может увеличиваться до любого количества, вплоть до бесконечности. 

Всеобщая субстанция, лежащая в основе существования и развития Мироздания и Человека, 

является энергия. Поэтому закономерным и естественным является включение энергии в число 
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основных базисных составляющих космотеории. С позиций новейших достижений многих молодых 

наук XX столетия человека, общество, нацию можно рассматривать как сложные (большие) 

составные энергоинформационные, или биоэнергоинформационные образования − элементы, 

структуры, системы. Энергоинформационный подход дает возможность взять на вооружение методы 

анализа и синтеза, утвердившиеся в технических науках, для формирования новых 

антропологических сущностей и структур − человека, людей. 

Все базисные компоненты правильного мировоззрения несут в себе колоссальную этическую и 

энергоинформационную значимость. Особенно это относится к гармонии. 

Гармония ─ это тот «кирпичик», с помощью которого строится все здание космотеории. Уже 

назрела необходимость создания теории или основ теории гармонии. 

На основе использования математических моделей разработана философская и математическая 

трактовка гармонии. Определена количественная мера гармонии простых и сложных 

энергоинформационных образов, энергоинформационных структур, систем. 

Установлено, что гармония служит критерием оптимальности, критерием совершенства. Гармония 

является критерием качества энергии взаимодействия людей. Качество энергии взаимодействия 

людей зависит от их собственной энергии и правил этики, в частности, гармонии-нравственности, 

гармонии-морали. 

Математически данное утверждение определяется выражением 

)(0 rmEE   , 

где E  − энергия взаимодействия, 

0E − собственная энергия индивидов, 

m − число взаимодействующих индивидов, 

 −коэффициент автокорреляции, определяет гармонию-нравственность, 

r − коэффициент взаимной корреляции, определяет гармонию-мораль. 

Полученные результаты используются в качестве теоретической основы для обоснования и 

формирования образа нового человека. Обоснованный теоретически с научной точки зрения новый 

человек назван совершенным. 

Совершенным, в соответствии с критерием максимума гармонии, является человек, 

исповедующий гармонию (принципы гармонии) и устремленный к достижению идеальной (полной) 

гармонии. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что гармония может служить качественно-

количественной оценкой уровня развития личности человека, уровня его совершенства. 

Научное обоснование гармонии способно внести революционные изменения в мировоззрении и во 

всей жизнедеятельности человека и социума. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать стратегию развития человека и 

человечества в Новую Эру − XXI век, новое тысячелетие, эпоху Водолея. 

Стратегия развития человека и человечества заключается в формировании (обучении, воспитании) 

совершенного человека, исповедующего гармонию-нравственность, гармонию-мораль, гармонию-

любовь, мир, взаимопонимание, терпение и терпимость, личную и коллективную гармонию, в целом 

полную гармонию, этику Христа. 

По-гречески совершенный человек ─    (аристос антропос). Сформировав 

  , можно быть уверенным в том, что в процессе эволюции люди создадут 

совершенное государство     (аристос кратос) и совершенное общество 

  (аристократия). 

С энергоинформационной точки зрения основное предназначение человека в Космосе ─ 

генерирование высококачественной, гармонизированной энергии. Вся деятельность людей должна 

быть подчинена решению этой стратегической проблемы. Решение проблемы создания 

высококачественной энергии требует метаморфозы гомо сапиенс на основе изменения качества 

личности человека, перехода к аристос антропос. В этом и состоит ответ на вопрос интеллигенции 

«что делать». 

Говорят, что совершенству нет предела. И это действительно так, ибо безграничны в развитии 

человека его вера, духовность и гармония. Господь утверждает: „Для вознесения человеку нужно в 

первую очередь достичь высокой степени гармонии”. 

Цель проводимых исследований − разработать стратегию развития-эволюции человека, провести 

научное обоснование образа нового, совершенного человека. 
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Основные направления исследований: 

− обоснование обобщенного, универсального критерия оптимальности и совершенства 

энергоинформационных образов, элементов, компонентов, сущностей, сложных (больших) структур 

и систем различной природы; 

− обоснование способов оценки качества энергии взаимодействия энергоинформационных 

образов, сложных (больших) структур и систем различной природы; 

− обоснование совокупности базовых принципов целостной, холистической, полной оптимизации 

и совершенства сложных (больших) энергоинформационных систем различной природы. 

В целом, читателю предлагаются для ознакомления дальнейшие исследования, посвященные теме: 

„концепции космотеории”. 

 

1. ЭНЕРГИЯ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Бесконечно разнообразный Мир был создан в соответствии с единой программой творения. 

Единая программа творения Мира была реализована применительно ко всем частным случаям 

общего множества. При этом во всем сущем заложена общая природа. Единая общая природа всего 

сущего – это энергия. 

Все сущее, все, что нас окружает, и из чего мы состоим, есть энергия и информация, но разной 

плотности, разной частоты вибрации. Информация – это также энергия, особый вид тонко 

организованной энергии, поэтому никакая информация не может исчезнуть, так как это – энергия. 

Жизнь – совокупность всех видов энергии в их неразрывности. В физическом пространстве 

энергия и информация имеет один знак – плюс. Отрицательной энергии, отрицательной информации 

не существует. В тонком Мире (мире эмоций, мыслей) существует энергия и информация 

противоположных знаков (плюс и минус). С помощью энергии противоположных знаков 

формируется мир и антимир. 

Поиск объективных истин, определяющих основополагающие фундаментальные знания, является 

чрезвычайно важным для установления универсального и незыблемого. Таким образом, энергия – 

всеобщая субстанция, лежащая в основе существования и развития Мироздания. Поэтому 

закономерным является энергоинформационный (биоэнергоинформационный)  либо 

информационный (биоинформационный) подход в изучении различных элементов, сущностей, 

структур, предметов, образов, систем. 

В 80-х годах прошлого столетия лауреат Нобелевской премии физик Карло Рубенс доказал, что 

человеческое тело состоит в основном из энергии и лишь небольшого количества вещества, материи. 

Исследования К. Рубенса не противоречат известной формуле Эйнштейна. Согласно Эйнштейну, 

если тело массы  m находится в покое, то запасенная в нем энергия E  равна произведению массы на 

квадрат скорости света 

.2mcE   

Самая знаменитая формула науки означает, что даже в состоянии покоя любое тело обладает 

определенной энергией, которая целиком обязана его массе. Учитывая скорость света, отношение 
E

m
 

имеет порядок 
1110

. Приведенная цифра показывает высокую значимость энергии по отношению к 

массе вещества, что и подтверждают исследования К. Рубенса. 

Вычисление количества собственной энергии для любого предмета, тела, субъекта является 

фактом огромного значения. Но установление количественных соотношений между энергией и 

массой для человека явно недостаточно, ибо нас всегда должен интересовать не просто человек с его 

массой, силой, а качество личности человека. 

Целесообразность исследования качества личности человека побуждает проводить анализ не 

только количества, но обязательно и качества энергии человека – собственной энергии и энергии 

взаимодействия. 

Изучение энергии, познание возможностей управления количеством и качеством энергии 

энергоинформационных, биоэнергоинформационных сущностей, структур и систем различной 

природы – проблема колоссальной сложности и важности. Это важный аргумент для формирования 

научно-обоснованного учения о человеке, внедрения в практику жизни человека будущего гармонии-

нравственности, гармонии-морали, гармонии-любви. 

Несмотря на кажущийся высокий уровень развития современной цивилизации, нам мало известно 

о сути энергии, точно также как и о содержании мировоззрения, нравственности, морали и множества 

других слов. 
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Трудноуловимым для многих людей является различие таких понятий как энергия, мощность, 

сила. Энергия и мощность (сила) имеют между собой существенные отличия. Отличия эти столь 

существенны, что невозможно проводить дальнейший анализ без уточнения содержания указанных 

понятий. 

Как в раннем, так и в современном философском лексиконе нет четкости в определении понятий 

энергия, работа, сила, мощность, потенциал и др. Удивительно, но не созрела ситуация, не пришло 

еще время для установления четкого различия, разграничения указанных понятий. Имеет место явная 

неупорядоченность там, где должна быть абсолютная точность, ясность, четкость. 

„Природная сила, заключенная внутри каждого из нас – это лучший лекарь”, – утверждал 

Гиппократ. Всем хорошо известно словосочетание – физическая сила. В многочисленных народных 

сказках часто используется словосочетание – молодецкая сила, мощь молодого богатыря. Со 

временем сила трансформировалась в крайность типа: сила есть, ума не надо, что якобы 

свидетельствует о самодостаточности физического тела. Классики-философы дошли до широко 

известного нам утверждения: знания – сила! В таком утверждении звучит восторг человека перед 

возможностями ментального тела. Астральное тело тоже участвует в формировании силы, на что 

указывает широко используемое словосочетание – сила желания. Желание может быть очень 

сильным и даже жгучим. Наконец, духовное тело также участвует в формировании силы, о чем 

свидетельствует такие словосочетания, как сила воли, сила духа, мощь души. 

Развитие технических информационных (энергоинформационных) систем тоже начиналось с 

абсолютизации силы, именуемой мощностью. На начальном этапе развития считалось, что на основе 

роста мощности передающих станций можно решить все проблемы систем управления и связи. Но в 

отличие от антропологических биоинформационных систем, в технических информационных 

системах ученые быстро убедились в порочности словосочетания «сила есть, ума не надо». И чтобы 

убедиться в этом не понадобились тысячелетия, достаточно оказалось несколько послевоенных 

десятилетий ХХ века. Сначала были созданы станции излучающие мощность единиц ватт, далее 

киловатты, потом – мегаватты и конструкторы остановились, осознав, что, с помощью «силы» 

проблему построения эффективных систем управления, например, для ракетно-ядерного оружия, 

решить не удастся. Говорят – „нет худа без добра”. 

Колоссальная разрушительная сила ракетно-ядерного оружия сформировала одновременно и 

высочайшую ответственность ученых за судьбу цивилизации и высокие темпы прогресса. В ХХ веке 

прогресс в развитии систем управления ракетно-ядерным оружием в СССР и США был 

фантастическим, ибо он формировался лучшим разумом цивилизации. 

В греческом языке слово η ενεργεια (энергия) означает: 

– действие, деятельность, усилие; 

– энергия, сила; 

– поступок, акт. 

Единый корень со словом η ενεργεια (энергия) имеют следующие слова: ενεργω (энерго) 

означающее: 

– действовать, поступать; 

– стараться, добиваться; 

– осуществлять, проводить, производить 

и   ενεργητικοτητα (энергитикотита), означающее: 

– энергичность, активность; 

– действенность, эффективность. 

Таким образом,   ενεργεια (энергия) включает в себя одновременно как энергию, так и силу, что 

противоречит здравому смыслу, ибо это разные понятия. Остается предположить, что главное 

смысловое значение слова   ενεργεια (энергия) – это действие, деятельность, усилие. 

Наиболее близкими по смыслу к греческому слову энергия являются следующие слова: работа и 

труд. 

Греческое слово η δουλεια (дулья) имеет значение: работа, труд, дело. 

Глубокое смысловое значение имеет слово η εργα ια (эргасия) – работа, труд, дело, занятие, 

деятельность. Корнем слова η εργα ια (эргасия) служит το εργο (эрго) – работа, занятие, дело, 

действие, поступки, творение, произведение. 

В слово η ενεργεια (энергия) как ни странно входит сила, но отсутствует мощность – важнейшая 

составляющая энергии. Мощность входит в другие слова: 

  (исхис) – сила, мощь, мощность, потенция, потенциал; 
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η δυναμη (динами) – сила, мощь, мощность; 

δυναμικος (динамикос) – возможный, потенциальный, сильный, могучий, мощный. 

Согласно утвердившимся понятиям в физике, работа A  – это мощность (сила), действующая в 

течение времени T , т.е. TPA  . В данном случае мощность и сила близки по своему внутреннему 

содержанию. 

Мощность электрическая – это работа тока в единицу времени. В цепи постоянного тока 

VIP  , где I , V  – величины характеризующие ток и напряжение. Мощность звука – это энергия, 

переносимая звуковой волной за единицу времени. 

В энергоинформационных системах собственная энергия 0E  определяется произведением 

мощности P  и времени T  в виде TPE 0 . Следовательно, энергия (работа) определяется двумя 

величинами – мощностью (силой) и временем. Мощность (сила) – первая и важнейшая составляющая 

энергии, но она не единственная. Второй (равноценной) составляющей энергии является время, 

которое исполняет роль «четвертого измерения» и помогает накапливать энергию, энергетический 

потенциал. Если мощность (сила) в основном определяется Природой, то временем (разумно или 

неразумно) может распоряжаться человек. Ему предоставляется такое право. Следовательно, 

человеку всегда предоставляется возможность накапливать энергию на физическом, астральном, 

ментальном и духовном уровнях. 

Говорят, что время, терпение и труд все перетрут, в том числе, помогут человеку решить его 

главную проблему в деле обеспечения самодостаточности – сформировать требуемое количество 

энергии, научиться накапливать энергию, управлять энергетическим потенциалом. При 

фиксированном значении мощности (силы) с помощью времени можно накопить сколь-угодно 

высокий энергетический потенциал. Высокое количественное значение энергии обеспечивают время, 

терпение и труд, точнее трудолюбие. Ясно, что без любви к делу, работе нельзя достичь высоких 

количественных и качественных показателей энергии. Управление энергией – удел людей особенных, 

исключительных, способных любить, умеющих работать с энтузиазмом, вдохновением, людей 

одаренных Богом. 

Высший уровень работы – творение. Творить означает работать, формировать энергию высокого 

качества, гармонизированную энергию.  По-гречески ТВОРЕЦ, СОЗДАТЕЛЬ – ο δημιουργος 

(димиургос), творение – η δημιουγια (димиургия). 

Великое творение, шедевр – το αρ τουργημα (аристургима). Образцовое, выдающееся 

произведение – το αρ τοτεχνημα (аристотехнима). Мастерство – η αρι τοτεχνια (аристотехния). 

Мастерство, высший образец, шедевр, выдающееся (великое) произведение имеют единый корень 

– совершенство –  (аристон). 

Совершенный человек –   (аристос антропос). Критерием совершенства 

может служить гармония (максимизация гармонии). 

Труд обеспечивает формирование энергии, энергетического потенциала человека, любого 

коллектива людей. Труд играет решающую роль в формировании и развитии человека. Труд – это 

путь и способ эволюции человека. Но чтобы с помощью труда накопить высокий энергетический 

потенциал необходимо время, большой временной интервал. Человек потенциально способен 

накопить высокий энергетический потенциал, но для этого нужно много времени, бесконечная 

жизнь. Бесконечность во времени обеспечит получение высокого энергетического потенциала в 

любом пространстве – физическом, астральном, ментальном, духовном. Возможность накопления 

человеком гигантского энергетического потенциала для развития Вселенной является лучшим 

доказательством целесообразности бессмертия его души. Любая душа обладает свойством «нести 

золотые яйца», ибо она энергия и создает энергию. Она потребляет, но и создает энергию. 

Эффективность, результативность, «коэффициент полезного действия» человека как 

энергоинформационной сущности определяется качеством собственной энергии и энергии его 

взаимодействия с окружающей средой, с другими людьми. 

Цель проводимых исследований − разработать стратегию развития-эволюции человека; провести 

научное обоснование образа нового, совершенного человека. 

Основные направления исследований: 

– обоснование обобщающего, универсального критерия оптимальности и совершенства 

технических и антропологических энергоинформационных, биоэнергоинформационных образов, 

сложных (больших) структур и систем различной природы; 
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– обоснование способов оценки качества энергии взаимодействия энергоинформационных, 

биоэнергоинформационных образов сложных (больших) структур и систем различной природы; 

– обоснование совокупности базовых принципов целостной, холистической, полной оптимизации 

и совершенства сложных (больших) энергоинформационных систем различной природы. 
 

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Технические информационные, энергоинформационные структуры и системы успешно 

развивались в течение многих десятилетий прошлого столетия. Они интенсивно развиваются также и 

в настоящее время. Опыт их развития полезен для познания принципов построения оптимальных 

технических, в частности, нетрадиционных систем энергопреобразования. Однако в первую очередь, 

опыт развития технических информационных систем необходим для понимания принципов 

построения оптимальных и совершенных антропологических, биоэнергоинформационных  

(биоэнергетических) структур и систем. 

Структурная схема информационной системы представлена на рис.1 
 

 
 

Рис. 1 Структурная схема информационной системы 
 

Источник информации (ИИ) формирует первичный электрический сигнал )(tx . Сигнал 

)(tx может иметь аналоговую или цифровую форму. Путем квантования аналоговый сигнал 

несложно преобразуется в цифровой видеосигнал. 

Основное назначение модулятора (М) в абонентском пункте (АП) – «А» – согласовать источник 

информации с линией связи по электрическим параметрам и характеристикам. Выполнить это можно, 

например, путем преобразования видеосигнала )(tx  в радиосигнал )(ts . Линия связи может быть 

представлена в виде: физической пары, кабельной, волоконно-оптической, радиорелейной, 

спутниковой линии. В процессе передачи сигнала )(ts  по линии связи на него воздействует шум 

)(tn , что приводит к искажению сигнала. В нешумящем канале связи шум отсутствует, )(tn  = 0. 

В абонентском пункте АП – „В” радиосигнал s(t) поступает в демодулятор (ДМ) и преобразуется в 

видеосигнал )(tx , который далее выдается получателю информации (ПИ). 

Линия связи, модулятор и демодулятор, обеспечивающие совместно передачу и прием 

информации (сообщений), составляют канал связи. Канал связи вместе с источником и получателем 

информации образуют систему связи или информационную систему. 

Информационная система – это, с одной стороны, полная совокупность базовых 

энергоинформационных элементов, с другой стороны, совокупность сигналов, обеспечивающих 

единую целостность для передачи и приема информации (сообщений). Между 

энергоинформационными элементами и сигналами существует взаимнооднозначное соответствие 

(изоморфизм). 

Связь между абонентскими пунктами может быть односторонней (симплексной) и двусторонней 

(дуплексной). Наличие модемов в пунктах „А” и „В” позволяет сформировать двухсторонний обмен 

информацией. 

Дальнейшее развитие информационных систем демонстрируется с помощью структурной схемы 

рис. 2. 
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Рис. 2 Структурная схема информационной системы 
 

Для простоты анализа рассматривается лишь односторонняя информационная связь. Здесь новой 

является совокупность элементов, образующих кодирующее устройство (КУ) и декодирующее 

устройство (ДКУ). Устройства КУ и ДКУ решают многие важнейшие задачи и, прежде всего: 

– повышают достоверность передачи – приема информации; 

– обеспечивают энергетическую и структурную скрытность специальных систем; 

– обеспечивают защиту и исключают несанкционированный доступ к информации. 

Структурная схема информационной системы, обеспечивающая симплексную связь, представлена 

на рис. 3 и является дальнейшим приближением к реальным системам. 
 

 
 

Рис. 3 Структурная схема информационной системы 
 

Здесь для упрощения анализа исключены кодирующие и декодирующие устройства и больше 

внимания уделено высокочастотной части информационной системы. 

Высокочастотный передатчик (ПРД) и приемник (ПРМ) совместно с антеннофидерным и 

вводнокабельным оборудованием образуют линейный тракт, или ствол. Линейный тракт совместно с 

модулятором и демодулятором  образуют канал дальней связи. Главное назначение канала дальней 

связи состоит в обеспечении высококачественной передачи-приема информации при любой 

дальности связи. Форма записи сигналов ),( ctx  и ),( cts подчеркивает их зависимость не только от 

времени, но и от информационного параметра c . 

Структурная схема (рис. 3) является обобщенной, ибо она поясняет процесс формирования и 

обработки произвольных видов информации: телевизионной, телефонной, телеметрической и др. 

Информационная система в реальном случае включает в себя как совокупность простых 

элементов, так и сложных структур (устройств) и сложных подсистем, в частности: 

– подсистему источника информации; 

– подсистему получателя информации; 

– подсистему передающего оборудования; 

– подсистему приемного оборудования; 

– подсистему синхронизации; 

– подсистему телеуправления и телесигнализации; 

– подсистему служебной связи и т.д. 

В каждом конкретном случае необходимо внимательно определять роль и назначение 

энергоинформационных элементов, устройств, структур, подсистем целостной информационной 

системы. Когда число подсистем велико, информационную систему называют большой (сложной). 

Если число подсистем мало, систему называют простой (элементарной). 

Существенным развитием информационных систем следует считать разработку многоканальных 

асинхронноадресных систем и создание на  их основе эффективных информационных сетей. С 
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помощью рис. 4 поясняется общая идея функционирования информационной сети, в состав которой 

входят совокупность независимых абонентов N,...,3,2,1  и совокупность индивидуальных 

приемопередающих подсистем. Каждый из абонентов с помощью своего приемопередающего 

оборудования  имеет возможность включиться в общий линейный тракт для передачи-приема 

сообщений. Это возможно, если в качестве номеров абонентов выбрать совокупность из 

N ортогональных в усиленном смысле переносчиков информации. 
 

 
 

Рис. 4 Информационная сеть 

 

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВ, 

СЛОЖНЫХ СТРУКТУР И СИСТЕМ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 
 

Математическая модель одномерных энергоинформационных образов – элементов, компонентов, 

сущностей 

,cS             (3.1) 

где с – энергетический параметр, одномерная величина или скаляр; 

  – уникальная, неповторимая форма образов. 

Математическая модель многомерных энергоинформационных образов 

,CS             (3.2) 

где  С = (с1, с2, …, сn) – энергетический параметр, многомерная величина, вектор с компонентами 

(с1, с2, …, сn); 

  – форма образов. 

Совокупность   m

iiS
1
  – алфавит (последовательность) образов 

iii cS   

i-ый образ, mi ,1 , m – объем алфавита образов. 

Математическая модель многомерной энергоинформационных структуры, или совокупность 

энергоинформационных образов 





m

i

iicS
1

,           (3.3) 

ic  – коэффициент разложения, одномерная величина имеет энергетическую природу; 

i  − базисные ортонормированные элементы; 

m  – размерность ряда. 

Математическая модель энергоинформационной  системы 





n

k

kSS
1

,           (3.4) 
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kS – независимые подсистемы; 

n  – размерность или число подсистем. 

При n  ~ 1 – система простая (элементарная), если n  >> 1 – система сложная, или большая. 

Когда 



km

i

ikik cS
1

          (3.5) 

km  – размерность ряда разложения подсистемы kS , справедливо соотношение 


 


n

k

m

i

iki

n

k

k

k

cSS
1 11

 .         (3.6) 

Энергоинформационная  система – это совокупность энергоинформационных подсистем, 

энергоинформационных структур, или же энергоинформационных  элементов, функционирование 

которых направлено на достижение единой цели. 

В рамках данной работы принято, что термины «энергоинформационная» и «информационная» 

(структура, система) являются синонимами. 

Информационная (энергоинформационная) система – это совокупность технических средств: 

элементов, устройств, структур и подсистем вместе с источником и получателем сообщений и связей 

между ними, объединенных в единое целое для передачи и приема информации (сообщений). 

Информационная система достигает своей цели на основе взаимнооднозначного преобразования 

сообщений в индивидуальные (первичные), групповые и линейные сигналы в подсистеме передачи и 

обратного их преобразования в сообщения в подсистеме приема. 

Математическая модель одномерного сигнала в i -ом элементе 

),(),( tcctS iii            (3.7) 

ic  – энергетический параметр, скаляр; 

)(ti  – базисная функция, определяющая сигнал i-го элемента. 

Математическая модель многомерного группового сигнала в k-ой подсистеме 





km

i

ikik tcCtS
1

)(),(  ,   nk ,1 ,     (3.8) 

)...,,,( 21 kkmkk cccC   – вектор энергетических параметров группового сигнала k-ой подсистемы; 

kic  –  энергетический параметр i-го элемента k-ой подсистемы; 

)(ti , kmi ,1  − базисные функции, описывающие индивидуальные сигналы k-ой подсистемы; 

km  – размерность ряда. 

Математическая модель многомерного общего (интегрального, линейного) сигнала в 

информационной системе 

 
  


n

k

n

k

m

i

ikik

k

tcCtStS
1 1 1

)(),()(          (3.9) 

Информационная система – это многомерная совокупность групповых сигналов ),( CtSk , nk ,1  

подсистем kS  и многомерная совокупность индивидуальных сигналов )(tc iki , kmi ,1 , nk ,1 . 

 

4. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИИ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ 

ГАРМОНИИ 
 

Согласно толковому словарю Вл. Даля (том Ι), гармония – соответствие, созвучие, соразмерность, 

равновесие, равнозвучие, благостройность, соразмерное отношение частей целого, правильное 

отношение одновременных звуков, аккордов, наука о созвучиях. 

В советских энциклопедических словарях гармония трактуется как стройность, соразмерность, 

соответствие, согласованность. 

Слово гармония – греческое. Гармония имеет большое количество смысловых значений, граней 

важнейшими из них являются: 

армония (η αρμονια) – стройность, созвучие, согласованность, согласие; 

эвфония (η ευφωνια) – благозвучие; 
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симфония (η  υμφωνια) – согласие, согласованность, сходство, соответствие, соглашение, 

договор; 

омония (η ομονια) – согласие, мир, баланс, взаимопонимание, единство взглядов, мыслей, 

единомыслие; 

омотимия (η ομοθυμια) – единодушие, слияние душ. 

Смыслу слова гармония в наибольшей мере соответствует слово корреляция – автокорреляция и 

взаимная корреляция. 

Корреляция – согласование, согласованность, согласие, сходство, соответствие, баланс, слияние, 

совпадение, подобие, равенство. 

Автокорреляция – согласованность, совпадение, подобие, соответствие, сходство, равенство с 

эталонным (опорным), идеальным образом. 

Взаимная корреляция – баланс, равновесие противоположностей, противоположных энергий 

(например, „Ян — Инь”). 

Авто- и взаимная корреляция имеют математическое определение, следовательно, математически 

можно определить и гармонию. Для этой цели необходимо использовать математические выражения 

коэффициентов автокорреляции и взаимной корреляции. 

Термин «гармония» звучит обширно, с философским размахом. Однако в настоящее время не 

только не сформулированы основы теории гармонии, но не определены даже азы, начальные знания о 

самом термине «гармония». В настоящее время можно говорить лишь о принципах  гармонии – 

начале, основных положениях гармонии, в том числе и при анализе самого термина «гармония». 

Вместе с тем приведенных выше сведений достаточно для анализа способов оптимизации 

технических энергоинформационных и энергетических систем с использованием принципов 

гармонии и целостности. 

При анализе технических энергоинформационных систем полезными являются некоторые слова, 

сопутствующие слову гармония. Например, греческое слово ό  υνχρονι μος (синхронизмос) – 

синхронность, одновременность, синхронизм можно отнести к таким сопутствующим словам. 

Другим интересным сопутствующим словом является резонанс. По-гречески резонанс – η αντηχη η 

(антихиси). Слово антихиси означает также эхо. Резонанс с технической точки зрения – это полное 

сходство, совпадение, например, двух энергоинформационных образов, в частности, равенство 

частоты излучения передающей станции и частоты настройки колебательного контура приемной 

станции. При этом следует учитывать, что резонанс может быть не только однопараметрическим (по 

частоте), но многопараметрическим – по частоте, фазе, временной задержке, а также целостной 

(полной) форме энергоинформационных образов. Резонанс – эхо является хорошим дополнением к 

пониманию таких граней гармонии как согласованность, совпадение, подобие, сходство с эталонным 

(опорным), идеальным образом. 

В дальнейшем будет проведен анализ содержания гармонии для следующих примеров: 

– гармония между энергоинформационными элементами, 

− гармония структуры (совокупности) энергоинформационных элементов, 

– гармония информационной системы различной степени сложности. 

Возможен анализ гармонии любых сложных систем. В медицине, например, широко используется 

понятие гомеостаз. Гомеостаз – это не только гармония клеток (элементов), органов (совокупности 

клеток), но и гармония полной совокупности сложных систем человеческого организма. В данном 

случае уместны словосочетания: целостность, холизм, полнота гармонии. 

 

5. СООБЩЕНИЯ И СИГНАЛЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 

Сообщения могут иметь:  электрическую природу и  неэлектрическую. 

С помощью оконечных устройств сообщение неэлектрической природы преобразуется в 

электрическую. 

Сообщение может быть: аналоговым (непрерывным) и дискретным (цифровым). 

Наиболее общей (универсальной) является цифровая форма представления сообщения. Путем 

квантования (по времени и уровню) аналоговое сообщение (сигнал) всегда преобразуется в цифровое. 

Цифровое сообщение – совокупность случайных двоичных или многоосновных символов. Среди 

двоичных различают: 

– одномерное (однокомпонентное) цифровое сообщение, математически обозначается как скаляр с 

c ~ 
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 либо 
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– многомерное (многокомпонентное) цифровое сообщение (цифровая последовательность, 

кодовая комбинация), математически определяется вектором    1,,101,,,,С 321   nсссс , где ci 

– i–ый компонент или проекция вектора на одну из его координат (осей), n – размерность вектора 

(число используемых компонентов). Число используемых градаций символов сообщения и сигнала 

называют основанием. Двоичные сообщения, сигналы имеют основание М = 2. Основание символов 

сообщений и сигналов может быть произвольным, например, восьмеричным М = 8, десятичным М = 

10 и др. Основанием называют также объемом ансамбля (алфавита) источника информации 

(источника сообщений). 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ 
 

С точки зрения математической статистики любое сообщение в технической 

энергоинформационной системе представляет собой случайный набор звуков, слогов, слов, фраз, 

букв, цифр, разных условных знаков, движущихся, неподвижных изображений и др. 

Статистическая теория связи состоялась как наука благодаря тому, что К.Шеннон установил 

количественную меру информации. 

Количественно информация определяется энтропией источника. Энтропия отображает меру 

случайности сообщения, сигнала. Максимальной энтропией, или наибольшей содержательностью 

обладает случайный процесс (шум типа белого гауссова). Он несет в себе максимум информации. 

Переносчики информации описываются регулярной (детерминированной) функцией )(t . 

Регулярный сигнал не несет в себе информации (это «лошадки», перевозящие «седоков» – 

информацию). 

Передача информации осуществляется с помощью модулированных сигналов, в которых несущая 

– переносчик информации )(t  есть регулярный сигнал. На несущую «посажена» информация в виде 

случайной величины – «коэффициенты» с. 

Если символы дискретного сообщения ci имеют объем алфавита  M

iic
1
 и определены их 

вероятности р(сi), то количественная мера информации I1 является энтропий Н 





M

i

ii IcpcpH
1

1)(log)(         (6.1) 

Когда ci равновероятны и взаимонезависимы, т.е. 
M

cp i

1
)(  , то справедливо выражение 
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)(log)(       (6.2) 

Дискретный двоичный источник символов с основанием М = 2 , имеющий независимые и 

равномерные символы, обеспечивает энтропию Н, или количество информации одного символ I1, 

равное 

битеддвIH 1..12log 21  . 

Если 1I  – количество информации, содержащееся в одном символе, то в n символах количество 

информации будет 

1nII             (6.3) 

Зная количество и время передачи информации, можно определить скорость передачи 

информации. Скорость передачи информации в нешумящем канале связи называется 

производительностью источника информации. Она определяется выражением 

с
битMV

nT

nI

T

I
R 2

0

1 log ,        (6.4) 

здесь T – время передачи информации; 

Т0 – длительность одного бита информации; 

0

1

T
V   - скорость модуляции; 

М – основание сигналов. 
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Количество информации, скорость передачи информации – важнейшие показатели технических 

энергоинформационных систем. 

Различают сигналы: 

− простые (элементарные); 

− сложные (составные). 

Простые сигналы: 

− одиночные; 

− двоичные. 

Простой одиночный видео и радиосигнал – это детерминированный (регулярный) сигнал – 

вырожденный случай информационных сигналов (рис.5). 
 

 
 

Рис.5. Детерминированный сигнал 
 

Видеосигнал x(t), называемый первичным электрическим, может, имеет форму прямоугольного 

(либо любую другую форму) импульса длительностью 0T . 

Радиосигнал S(t) является результатом модуляции, например, несущего колебания 

  tacos  видеосигналом x(t). 

Радиосигнал      tatS cos  задан на интервале t  = 0T , ω = 2 πf круговая частота   – 

начальная фаза, a  – амплитуда. Ширина спектра прямоугольного видео импульса 
0

1

T
F  . 

Двоичные сигналы амплитудной, фазовой и частотной модуляции (АМ, ФМ, ЧМ) представлены 

на рис. 6. 
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Рис.6 Информационный сигнал 
 

Между символами сообщения, видеосигналом и радиосигналом существует взаимооднозначное 

соответствие – изоморфизм. 

Двоичные информационные сигналы АМ и ФМ могут быть представлены в виде 

   tcctS , ,          (6.5) 

здесь с – энергоинформационный параметр, носитель информации; 

)(t  – базисная функция, переносчик информации. 

В частности, сигнал АМ имеет вид 

   







0

1
,, ctcctS  , основание сигнала М = 2. 

Сигнал ФМ 

   











1

1
,, ctcctS  , основание сигнала М = 2. 

Параметр с сигналов АМ и ФМ случайным образом принимает одну из двух позиций (1, 0) или 

(+1, -1). 

По аналогии с двоичными одиночный сигнал запишется в виде: 

   ,tctS  c ~ const , c  – регулярный, неслучайный энергетический параметр, 

)(t  – базисная функция. 

В качестве переносчиков информации )(t  могут использоваться детерминированные дискретные 

либо аналоговые (непрерывные) сигналы (функции). 

Самыми распространенными аналоговыми переносчиками информации являются гармонические 

сигналы (функции). 
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Математически гармоническая функция записывается в виде: 

xaxSэ cos)(   либо xbxSэ sin)(  , 

здесь ba,  – постоянные коэффициенты, детерминированные величины, 

x  – текущая переменная, 

э  – индекс элементарной функции. 

Форма математической записи детерминированного (неинформационного) гармонического 

сигнала имеет вид 

       ,sinилиcos   tatStatS  

где a – амплитуда, 

f 2  - круговая частота, 

  – начальная фаза. 

При использовании цифровой формы сигнала полагается, что его энергия 
 

  
  

0 0

0

22 )(),(
T T

EdttSdtctS − const,       (6.6) 

 

а величина 
 

   
   

0 0 0

,1)(
1

),(
1

)( 2

0

2

0

2

T T T

dttS
E

dtctS
E

dtt       (6.7) 

следовательно, )(t  – нормированная по энергии величина. 

Сигналы с постоянной энергией Е0 на длительности Т0 считают равноэнергетическими. Двоичные 

сигналы ФМ и ЧМ являются равноэнергетическими. Двоичные сигналы АМ – 

неравноэнергетические. 

Число базисных функций n есть размерность сигнала. 

Двоичные сигналы АМ, ФМ определяются одной базисной функцией )(t , следовательно, n = 1. 

Двоичные сигналы ЧМ имеют размерность n = 2. они определяются с помощью двух базисных 

функций )(1 t  и )(2 t  

)(),( 11 tcctS  ,  )(),( 22 tcctS  . 

Если в качестве базисных выбрать гармонические функции с разными несущими частотами, то 

сигналы ЧМ можно представить в виде 

)cos()(),( 111   tatSctS ,  )cos()(),( 222   tatSctS , 

где 2121 ,,2 fff   , a – амплитуда сигнала. 

Значительный интерес с теоретической и практической точек зрения представляют простые 

двоичные и сложные многоосновные ортогональные сигналы. 

Совокупность сигналов S1(t), S2(t), …, Sn(t), заданных на интервале {t}, является ортогональной, 

если выполняется равенство 

 
 
t

jiji dttStSSS )()()(








,,0

;,

ji

jiEi
       (6.8) 

здесь )( ji SS   – скалярное произведение, {t} – интервал (область) ортогональности, может быть 

как конечной, так и бесконечной величиной. 

Скалярное произведение двух функций – это интеграл от их совместного произведения. Интеграл 

от произведения двух функций называется сверткой. 

Понимание сути ортогональности связано с анализом двух сверток. 

Первая свертка (индексы сигналов совпадают i = j) принимает вид 

  
  
t t

iiiijiji njiSSdttStSdttStSSS ,1,);()()()()()( .    (6.9) 

Такую свертку называют автокорреляцией. Физически автокорреляция определяет энергию 

сигналов 

 
 
t

jiijjii jiEEEdttSSSSS ;)()()( 0

2
.     (6.10) 
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Равноэнергетические сигналы имеют одинаковые энергии. 

Вторая свертка (несовпадающие индексы сигналов ji  ) записывается в виде 

 

.,)()()( jidttStSSS
t

jiji           (6.11) 

Такую свертку называют функцией взаимной корреляции. 

Физически взаимная корреляция определяет меру совпадения (несовпадения) сигналов, это есть 

их взаимная энергия. 

Совокупность сигналов 

,
)(

)(,...,
)(

)(,
)(

)(
2

2
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1

1
1

n

n
n

E

tS
t

E

tS
t

E

tS
t         (6.12) 

удовлетворяющих условию 
 

 











t

jiji
ji

ji
dttt

,,0

;,1
)()()(         (6.13) 

называется ортонормированной. 

Величина 
 

  
  
t t

jjiiiijiji jidttStS
E

dttt ,)()(
1

)()()(
0

    (6.14) 

 

называется коэффициентом автокорреляции. 
 

Запись   jjii  свидетельствует о том, что сделано предположение (для упрощения 

анализа) равенства всех коэффициентов автокорреляции. 

Ортогональные сигналы имеют максимально возможное значение коэффициентов 

автокорреляции, количественно равное ρ = 1. 

Величина 
 

  

njijirrdttStS
E

dttt
t t

ijjijiji ,1,,,)()(
1

)()()(
0

      (6.15) 

называется коэффициентом взаимной корреляции. 
 

Форма записи rrij   свидетельствует о том, что сделано предположение равенства всех 

коэффициентов взаимной корреляции между собой. 

Ортогональные сигналы имеют минимально возможное значение коэффициентов взаимной 

корреляции, количественно равное 0r . 

Условие ортогональности удобно определять в следующей форме: 

 
 
t

jiji dttStSSS )()()(
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jiE
  nji ,1,  ;     (6.16) 

 

 











t

jiji
ji

ji
dttt

,,0
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)()()(    nji ,1,  .      (6.17) 

 

С математической точки зрения любая совокупность сигналов может быть представлена в виде 

функционального (векторного) пространства. Функциональное (векторное) пространство полностью 

определено, если задано его размерность и метрика. Размерность − число линейно независимых 

базисных функций функционального пространства. Метрика определяется расстоянием или 

скалярным произведением между сигналами. В качестве обобщающей характеристики сигналов 

можно использовать совместную величину, учитывающую как размерность, так и метрику 

функционального пространства. Ее называют базой. Следует особо обратить внимание на тот факт, 

что размерность и метрика зависят от способа формирования и обработки сигналов. Количественная 

оценка базы сигналов имеет вид jirmB ijij  ),1(  (6.18). Если rrij  , то )1( rmB   (6.19), 
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здесь m  − число линейно независимых базисных функций; 
ijr  − коэффициент взаимной корреляции 

между сигналами. 

Большинство сигналов, используемых в современных информационных системах, можно 

определить с помощью обобщенного ряда Фурье 





m

j

jiji MitcCtS
1

,1),(),(  ,        (6.20) 

здесь ic  − коэффициенты разложения; 

)(tj  − ортонормированные базисные функции; 

M  − основание сигналов. 
 

Двоичные ( 2M ) элементарные сигналы АМ, ФМ определяются одной базисной функцией. 

Элементарные сигналы ЧМ определяются двумя базисными функциями. Следовательно, размерность 

элементарных сигналов сравнима с единицей ( m ~1). Двоичные сигналы ЧМ являются 

ортогональными. Для них коэффициент взаимной корреляции равен 
 

 
 

эT

dtttr 0)()( 2112  , 

 

эT  − длительность элементарного сигнала. 
 

Одиночный сложный составной сигнал имеет вид 





m

j

jj tcCtS
1

)(),(  , 

размерность сложного сигнала m >>1. 
 

В качестве базисных широко используются тригонометрические функции, функции Уолша и др. 

База одиночного сложного составного сигнала при обработке в целом сигналов будет 

mrmB ij  )1(  (6.21). Для ортонормированных базисных функций 0 rrij . 

Двоичные ортогональные составные сигналы определяются выражением 





m

j

jiji tcCtS
1

)(),(  ,    2,1i . 

Коэффициент взаимной корреляции сложных ортогональных сигналов имеет вид 

 
 
T

dtCtSCtS
E

r 0),(),(
1

2112 , 

 

здесь E  и T  − соответственно энергия и длительность ортогональных составных сигналов. 
 

База двоичных ортогональных составных сигналов при их оптимальной обработке в целом равна 

mrmB  )1( 12           (6.22). 
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ВАДИМ ЯКИМОВИЧ БЕРЕЗОВСЬКИЙ: ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

 
 

Видатному патофізіологу, провідному спеціалісту України і СНД в галузі клінічної патофізіології 

та космічної медицини, лауреату Премії ім. О.О. Богомольця НАН України та Державної премії 

України, кавалеру ордена князя Ярослава Мудрого V ст., заслуженому діячу науки і техніки України, 

винахіднику року НАН України, доктору медичних наук, професору, академіку та віце-президенту 

Міжнародної академії проблем гіпоксії, куратору проблеми “Космічна медицина” Національного 

космічного агенства України, директору науково-дослідного медико-інженерного центру "НОРТ" 

НАН України, завідувачу відділу клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця 

НАН України Вадиму Якимовичу Березовському 29 серпня 2012 р. виповнилося 80 років. 

Вадим Якимович народився у Києві у 1932 р. У 1950 р. вступив на лікувальний факультет 

Київського медичного інституту. По закінченні навчання отримав диплом з відзнакою та почав 

працювати невропатологом у Луцькій дитячій лікарні та викладачем фізіології у Луцькому 

медичному училищі. 

У 1958 р. був прийнятий до аспірантури Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця. Захистив 

кандидатську, згодом - докторську дисертації. Пройшов весь шлях від молодшого до старшого 

наукового співробітника, завідувача лабораторії, згодом - завідувача відділу фізіології дихання, потім 

- відділу клінічної патофізіології. Підготував і протягом трьох років читав курс фізіології дихання на 

біологічному факультеті КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

Експериментальні дослідження першого періоду його наукової діяльності були спрямовані на 

аналіз теплових ефектів збудження у різних ділянках головного мозку собак та їх зв'язок з 

функціональною активністю та локальним кровопостачанням нервової тканини. За порадою М.М. 

Сиротиніна вперше в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруження кисню в 

живих тканинах людини і лабораторних тварин. Розробив і впровадив у ці дослідження три важливі 

методичні прийоми: технологію калібрування індикаторного електрода, методику стабілізації його 

активної поверхні у біологічних середовищах, засоби запобігання каталітичному виділенню водню 

при роботі у кислому середовищі. Розробив і впровадив у виробництво перший у СРСР прилад для 

вимірювань напруження кисню в тканинах тварин та людини – окситензометр. Ця робота була 

відзначена премією Президії АН УРСР. Спільно з науковцями відділу кардіології сконструював і 

запатентував пристрій для дискретних вимірів систолічного та діастолічного напруження кисню у 

міокарді. Організував і провів у Києві три Всесоюзні симпозіуми "Полярографічне визначення кисню 

у біологічних об'єктах" (1967, 1969, 1972 рр). 

Наявність у Інституті стаціонарних барокамер і щорічні високогірні експедиції дали можливість 

В.Я. Березовському накопичити достатню кількість відомостей щодо індивідуальних особливостей 

адаптації до нестачі кисню, які разом з даними досліджень у клінічних установах м. Києва лягли в 
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основу монографії "Напряжение кислорода в тканях животных и человека" (1975 р.). Очолюючи 

відділ фізіології дихання, В.Я. Березовський продовжував традиції попереднього керівника - проф. 

Є.В. Колпакова, проводячи дослідження реакцій на гіпоксію різних біологічних об'єктів, від мушок-

дрозофіл до людини. Основні результати цих досліджень наведено в монографії "Гипоксия и 

индивидуальные особенности реактивности" (1978 р.). 

Для з'ясування співвідношення вроджених і набутих у процесі онтогенезу особливостей реакцій на 

гіпоксію Вадим Якимович склав реєстр моно- та дизиготних близнюків м. Києва, провів їх 

обстеження на рівні моря та в умовах високогір'я. Ці дослідження показали, що для більшості 

показників генетичнo зумовлені риси реактивності дихальної та серцево-судинної систем відіграють 

домінуючу роль. 

Особливе значення для фізіології легень має недостатньо вивчена на той час сурфактантна 

система. В.Я. Березовський та В.Ю. Горчаков створили прилад сурфактометр, завдяки якому 

з'явилася можливість кількісних визначень активності сурфактантів. Результати досліджень впливу 

гіпоксії різного ступеня на стан системи узагальнено в монографії "Поверхностно-активные вещества 

легкого" (1982 р.) та збірці "Сурфактанты легкого в норме и патологии" (1983 р.). 

Досліджуючи реакції організму на початкові етапи розвитку гіпоксії, В.Я. Березовський 

підкреслив її стимулювальний вплив на секрецію еритропоетинів, ендорфінів, антиноцоцептивних 

факторів, катехоламінів і загальну стимуляцію енергетичного метаболізму. Людина, що переміс-

тилась з рівня моря на висоту 2-2,5 тис. м, у процесі адаптації втрачає значну частину надмірної маси 

і отримує нові якості. Вони розвиваються внаслідок розгальмування бездіяльних генів та експресії 

синтезу білків-ферментів з високою афінністю до кисню. Ці дослідження дали змогу сформулювати 

положення про наявність двох діаметрально протилежних за ефектом дії типів кисневої депривації: 

саногенної гіпоксії, що сприяє здоров'ю та довголіттю людини, і патогенної гіпоксії, яка здатна 

зашкодити його здоров'ю. 

Використовуючи сучасні мембранні технології та ефект "молекулярного сита", В.Я. Березовський 

створив генератори штучного гірського повітря, здатні забезпечувати індивідуальне дозування 

нормобаричної саногенної гіпоксії. Впровадження приладів типу "Оротрон" та "Борей" в медичну 

практику підтвердило їх високу ефективність. Результати цього циклу робіт узагальнено в 

монографіях "Физиологические механизмы саногенных эффектов горного климата" (1988 р.), 

"Введение в оротерапию" (1998 р., друге видання 2002 р.) та “Природная и инструментальная 

оротерапия” (2012 р.). 

Значну частину наукових доробок Вадима Якимовича присвячено дослідженню біофізичних 

феноменів життєдіяльності окремих клітин та організму в цілому. На підставі одержаних даних 

висунуто положення про те, що крім фізичної дифузії, в транспорті кисню бере участь також 

прискорена дифузія та гідродинамічне перенесення кисню міжклітинною і внутрішньоклітинною 

рідинами, включаючи аксонний транспорт цитоплазми. Результати цих досліджень опубліковано в 

журнальних статтях, довідниках "Словарь-справочник по физиологии и патологии дыхания" (1984 р.) 

та "Биофизические характеристики тканей человека" (1990 р.). 

Початок космічної ери і перші орбітальні польоти людини показали, що невагомість істотно 

впливає на метаболізм кальцію та змінює властивості скелету. Напередодні більш тривалих 

міжпланетних польотів за умов невагомості виникає необхідність пошуку шляхів стабілізації стану 

організму. Використовуючи спеціальні режими переривчастої нормобаричної гіпоксії, В.Я. 

Березовський та співробітники відділу клінічної патофізіології довели, що преадаптація в межах 

саногенної гіпоксії здатна гальмувати розвиток алергічних станів та остеопенії бездіяльності. 

Технологію превентивного підвищення резистентності організму було використано в перед-

польотній підготовці першого космонавта незалежної України Л. Каденюка та його дублера Я. 

Пустового. 

В останні роки Вадим Якимович запропонував нову, валеологічну класифікацію гіпоксії, 

розмежувавши її варіанти за ефектом біологічної дії на індиферентну, саногенну, патогенну та 

абіогенну форми. На відміну від традиційно укоріненої точки зору про гіпоксію як головну причину 

патології, обстоює положення, що початкова фаза дозованої нормобаричної гіпоксії стимулює 

фізіологічну регенерацію, розгальмовує “сплячі”, неактивні гени, активує синтез білків-ферментів з 

високою афінністю до кисню та забезпечує преадаптацію організму людини до несприятливих умов 

існування, підвищує його неспецифічну резистентність. Природну оротерапію гірським кліматом 

Карпат варто ширше використовувати з метою запобігання розвитку легеневих та серцево-судинних 

захворювань. Інструментальну оротерапію штучним гірським повітрям доцільно застосовувати як 

допоміжний лікувальний прийом, який прискорює реабілітацію юних пацієнтів, що страждають на 
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дитячий церебральний параліч. Впровадження цієї технології забезпечує достатньо високу 

ефективність, що сягає 70-85%. 

Проф. Березовський активно співпрацює з Інститутом високогірної медицини Болівії, 

Європейським Центром гіпокситерапії, Міжнародною академією проблем гіпоксії. Незважаючи на 

свій вік, активно працює керівником відділу клінічної патофізіології Інституту фізіології ім.. 

О.О.Богомольця НАН України. Кожні 2-3 роки регулярно проводить Міжнародні симпозіуми 

“Актуальні проблеми біофізичної медицини” (1998,2000,2002,2005,2007,2009,2012), які користуються 

увагою міжнародної наукової спільноти. 

Виконує обов'язки Віце-президента міжнародної Академії проблем гіпоксії. Куратор проблеми 

“Космічна медицина” Державного Космічного агенства України. 

Високий творчий і конструкторський потенціал ювіляра дав змогу йому опублікувати за роки 

дослідницької роботи понад 460 статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, 11 монографій, 6 

методичних рекомендацій МОЗ України, одержати 46 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 

виховати 23 кандидатів і 5 докторів наук. Результати своїх робіт він доповідав на 12 міжнародних 

конгресах і симпозіумах. 

Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо йому здоров'я, щастя та успіхів у реалізації подальших творчих 

задумів, суспільній активності щодо захисту природного середовища та безпечного для здоров'я 

людини довкілля. 
 

Дирекція Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

Редколегія 
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ГЕНАДІЙ ІВАНОВИЧ СТЕЦЕНКО: ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

 

 
 

Відзначив свій 75-літній ювілей один із старійшин-науковців курорту Трускавець, лауреат премії 

ім. Т. Торосєвича ЗАТ "Трускавецькурорт", кандидат медичних наук, старший науковий співробітник 

Генадій Іванович Стеценко. 

Народився ювіляр 16 вересня 1937 року на Полтавщині у сім'ї сільського учителя. Закінчив 

Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. 

Вперше відвідавши курорт Трускавець у 1965 році, будучи ще членом наукового студентського 

гуртка, він прийняв рішення: продовжити наукові спостереження з вивчення ефективності 

курортного лікування жовчокам'яної хвороби у Трускавці. І так сталося, що з 1966 року Г.І. Стеценко 

працює саме на цьому курорті. 

Починав свого лікарську діяльність ординатором санаторію "Берізка", потім - лікарем-

дослідником базового санаторію "Каштан", а згодом - молодшим науковим співробітником 

Одеського НДІ курортології. У 1975 році Геннадій Іванович захистив кандидатську дисертацію 

"Діагностика і диференційована терапія хронічного епідемічного гепатиту в умовах курорту 

Трускавець". Продовжуючи працю в Інституті курортології до 1994 року, спільно зі своїми колегами 

по Трускавецькій клінічній групі вивчав особливості лікувальної дії природних і преформованих 

засобів, які використовуються в умовах курорту. 

Особлива увага була привернута до вивчення ролі органічних сполук Нафтусі в забезпеченні її 

лікувальної дії. Завдяки таким дослідженням були запропоновані нові технології підготовки Нафтусі 

до вживання. Результати цієї роботи опубліковані в періодичній науковій пресі та в колективній 

монографії "Физиологические основы лечебного действия воды "Нафтуся" (1989). 

Вважаючи, що з озокеритом пов'язано формування Нафтусі, Г.І. Стеценко спільно зі своїми 

колегами перегорнув сторінку, пов'язану зі створенням нових лікувальних препаратів на основі 

озокериту. Отримано 6 авторських свідоцтв на винаходи, підготовлено методичні рекомендації, 

інформаційні листи, а також випущено колективну монографію "Озокерит - лікувальний дар 

природи" (1998). 

У 1994 році Одеський НДІ ліквідував у Трускавці клінічну групу, але наукова діяльність старшого 

наукового співробітника Г.І. Стеценка не закінчилася. За ініціативою учасників науково-практичної 

конференції і Трускавецького міськвиконкому на курорті Трускавець був створений "Курортний 

науково-реабілітаційний центр "Карпати-Чорнобилю", який закономірно і заслужено очолив 

Геннадій Іванович. Важко було тоді, бо фінансувань на проведення наукових досліджень виділялось 

обмаль, та все ж за його керівництва виконано три науково-дослідні програми, вперше на курорті 

налагоджено вимір вмісту в організмі та біологічних рідинах радіонуклідів і їх виведення в процесі 

курортного оздоровлення. 

На основі отриманих результатів випущено методичні рекомендації "Особливості курортної 

реабілітації потерпілих від чорнобильської катастрофи", а також опублікована монографія "Курортна 

реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи" (1999). 



 122 

У 1997 році в Трускавці створюється ЗАТ "Трускавецький валеологічний інноваційний центр" і 

Г.І. Степенко призначається заступником директора по науковій роботі. Новий напрямок у своїй 

науковій діяльності Генадій Іванович зустрів у розквіті творчих сил. Ним проведено велику 

організаційну роботу щодо впровадження на курорті інноваційних технологій. Разом з тим, 

продовжувались наукові дослідження. У 2000 році вийшла колективна монографія "Біоактивна вода 

Нафтуся і шлунок", автором одного з розділів котрої є Г.І. Стеценко. Заслуги ювіляра перед курортом 

відзначені премією ім. Т. Торосєвича ЗАТ "Трускавецькурорт". 

Через сімейні обставини Генадій Іванович змушений був перебратися на постійне місце 

проживання у Новосибірськ. Але і там учений не забуває про Трускавець, постійно присилає свої 

публікації у новостворений у 2003 р. журнал "Медична гідрологія та реабілітація", членом 

редакційної ради котрого він є. Ще одна важлива ланка зв’язку ювіляра з Трускавцем та Україною – 

дописи у місцеву пресу про життя української діаспори Новосибірську. 
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Щиро вітаємо земляка із ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, щастя і продовження плідної 

наукової та лікувальної діяльності. 
 

Редакційна колегія журналу 

Лабораторія експериментальної бальнеології 

Асоціація учених м. Трускавця 

ЗАТ "Трускавецькурорт" 
 

 

ПОЗАДУ  ТРИ ЧВЕРТІ СТОЛІТТЯ… 
 

Хіба думав я, що проживу стільки літ, коли мама відвела мене до першого класу, з якого я втік до 

бабусі, бо не сподобалося щось мені у школі. А от саме що, не пам’ятаю. Але сім років навчався. 

Слава Богу, що повернувся з фронту батько. Голод 1947 року добре запам’ятав, коли нас карнач ганяв 

за колоски. Так що, нехай мовчать ці комуністи, котрі кажуть, що у нас не було голодомору-

геноциду. В нашім селі одні помирали з голоду, а в інших білий хліб під рушником на столі лежав. 

Не думав, що проживу стільки літ, коли у 1951 році сів за парту Кременчуцького медичного 

училища чотирнадцятилітнім хлопчиком. Швидко сплинули перші студентські роки, перше 

закохання і поцілунки. Уже юнаком розпочав медичну діяльність. Побував і на цілинних землях в 

казахстанських степах, і в сільській лікарні старшим фельдшером спробував, і завідувачем 

медпунктом на машино-тракторній станції. 

Спробував і служби в радянській армії в 1958 році. Була і тоді дідівщина, але не така страшна, як 

тепер. Спочатку зв’язківцем з котушкою і телефонним апаратом, потім санінструктором в полковому 

медпункті. 

Не відразу після армії вступив до Київського медінституту. Треба було батькові допомагати 

будувати хату на Полтавщині. І коли вже збудували, то і поїхав учитися. 

І ось нарешті – набрав 12 балів з 15! Цього вистачило, щоб зарахували до інституту. Шість років 

долав мистецтво медицини і наукове її обгрунтування. Одночасно працював в інститутській 

багатотиражці. Найбільшою подією у моєму студентському житті було – одруження і народження 

сина. Важким було студентське життя з дитиною. Але, завдяки моїй дружині Ірині, все витримали. 

Не хочу згадувати. 

Перша половина шестидесятих років у Києві – це роки хрущовської відлиги. Якими ж ми були 

довірливими, що так легко повірили в українську Україну. Пізніше усіх “довірливих” зробили 

українськими буржуазними націоналістами (майже так, як і в тридцяті роки минулого століття), а 

недовірливі поставали головними лікарями, аспірантами і професорами. Довірливі, правда не всі, а 

вибірково, відвідали і Сибіру, і Пермських таборів, і “психушок”. 

І ось тепер, на схилі літ, згадую, як довелося побувати на творчому вечорі Євгена Євтушенка, де 

він представив тодішнього молодого поета Івана Драча. Довелося зустрітися і з молодим В'ячеславом 

Чорноволом в хаті Івана Гончара. Правда, розмови з ним не було. Був на поетичних вечорах, де 

виступали Василь Симоненко, Василь Стус. І все це недарма, бо і сам писав вірші, замальовки, 

новели. 

Спитаєте, як попав у Трускавець? Наче й просто. Підказали мені земляки-студенти з Миргороду, 

щоб я записався в науковий гурток “Курортологія”, яким керував доцент Юхим Кушнір. Ось саме 

завдяки цьому гуртку я в 1965 році поїхав на практику в Трускавець. Царство небесне Петру 

Івановичу Нековалю, котрий на той час був інспектором у курортній раді, то і влаштував мене 

дієтлікарем у санаторій “Весна”, де головним лікарем тоді був Микола Дмитрович Саранча. 

Непомітно минув місяць практики. Я зробив велику статистичну роботу “Оцінка курортного 

лікування жовчнокам'яної хвороби у Трускаці”. Пізніше зробив доповідь серед гуртківців. Це був мій 

перший крок в науку. 
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Другим кроком було знайомство з покійним Володимиром Сергійовичем Болишкановим – 

начмедом санаторію “Берізка” (тоді №3). Ми з ним погодили продовжувати наукові спостереження 

щодо курортного лікування жовчнокам’яної хвороби. Уже з’явилися і наукові публікації. 

Ще один крок – це конкурсне влаштування молодшим науковим працівником Одеського НДІ 

курортології. Праця над кандидатською дисертацією. Захистив її у тяжкі для дисертантів семидесяті 

роки. ВАК не пропускав багато робіт, у тому числі і три з Трускавця. Мені позитивна відповідь 

надійшла через півроку. Це найбільша моя радість і моєї дружини після народження сина. Для мене в 

сім”ї були створені всі умови. А зарплата молодшого наукового працівника була дуже маленькою. 

Пообіцяв мені заступник директора, що відразу після одержання диплому переведуть на посаду 

старшого наукового співробітника. Довго довелося чекати. Не знав я тоді, що для цього треба 

було…тепер знаю. 

До 1994 року працював в Трускавецькій клінічній групі Одеського НДІ курортології. Чим можна 

похвалитися? Певно тим, що завжди займався проблемними роботами. Тож недарма дістав 11 

посвідчень на винаходи в галузі курортології. Опубліковано понад 70 наукових праць, в тому числі і 

три монографії. Саме на цей час припадає творче спілкування з головним лікарем 

бальнеоозокеритолікарні №1 Олексієм Плотніковим, Мірою Олексієвною Лаптєвою, Ільком 

Георгійовичем Колотелюком, Іваном Васильовичем Лоїком. Багато зроблено для удосконалення 

озокеритолікування. 

Знаковим для мене і невеличкого колективу було створення “Курортного науково-

реабілітаційного центру “Карпати - Чорнобилю” на базі ЦКП, де головним лікарем був Петро 

Андрійович Бейда. Заохотив я Петра, Царство йому небесне, до науки. Ми вперше на курорті 

налагодили вимір радіонуклідів в організмі в цілому та в екскрементах у потерпілих від 

чорнобильської катастрофи, вивчення стану імунної системи в процесі куротної реабілітації. 

Матеріал, отриманий в результаті спостереження, став основою для кандидатської дисертації Петра 

Бейди. 

Тісне спілкуванні налагодилося між КНРЦ “Карпати - Чорнобилю” і лабораторією 

експериментальної бальнеології Інституту фізіології НАН України, якою керував тоді Степан 

Васильвович Івасівка. Експериментальне підтвердження клінічних досліджень дозволило науково 

обгрунтовувати методичні рекомендації для курортного оздоровлення потерпілих від чорнобильської 

катастрофи. 

Особливо слід відзначити співпрацю з Ігорем Львовичем Поповичем та начмедом військового 

санаторію Володимиром Павловичем Перченком при вивченні реакції шлунку на вживання Нафтусі. 

Останній період наукової діяльності в Трускавці припав на час створення і початку роботи 

Трускавецького валеологічного інноваційного центру та Спеціальної Економічної зони 

“Курортополіс Трускавець” під керівництвом кандидата економічних наук Болеслава Денисовича 

Петровського. Тут розпочинались пільгові інвестиції в розвиток курорту. На жаль, саме тоді, коли все 

було налагоджено, мені довелося покинути Трускавець. Це була третя найважливіша подія в нашому 

житті – народився онук, якого назвали Іваном, в честь двох прадідів, які на той час відійшли в Світ 

інший. Царство їм небесне. 

Ось так я опинився в Сибіру – Новосибірську, де проживав мій син Юрій. І до тепер продовжую 

наукову діяльність. Являюся науковим консультантом фірми “Родник Здоровья”, котра 

спеціалізується на розробці та виготовленні оздоровчих кремів і бальзамів на основі живиці кедра. 

Про все розповідаємо на сайті “Дары кедра”. 

Не можна обминути ще одну діяльність в Сибіру. Нами створена місцева національно-культурна 

автономія українців Новосибірську. Про нашу дільність дивіться на сайті – Кобза-українці Росії. 

Про себе можна розповідати багато, але нехай ще скажуть люди. Дуже хочу наступного року 

відвідати Трускавець. Усім, хто знав мене - щире вітання, я вас люблю, процвітання Трускавцю і 

нашій славній Україні! Борітеся – поборете! 
 

Слава Україні! 

Героям слава! 
 

З повагою до читачів журналу 

Генадій Іванович Стеценко, 

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник 
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СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ ІВАСІВКА: ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 

 
 

Виповнилося 70 років від дня народження і 40 років праці на курорті Трускавець головного 

радника з наукових програм ЗАТ "Трускавецькурорт", Почесного громадянина міста, лауреата премій 

ім. О.О. Богомольця НАН та ім. Т. Торосєвича ЗАТ "Трускавецькурорт", почесного редактора 

журналу “Медична гідрологія та реабілітація”, почесного Голови загальнокурортної Ученої ради, 

колишнього багатолітнього завідувача відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця, директора Трускавецької гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції, 

доктора медичних наук, професора Степана Васильовича Івасівки. 

Пан Івасівка - трускавчанин з діда-прадіда. Після закінчення тоді ще сільської місцевї школи 

навчався впродовж 1956-60 рр. у Дрогобицькому технікумі нафти і газу, потім почав працювати на 

посаді лаборанта. Далі була служба в армії (1961-64 рр.), під час якої йому пощастило відшліфувати 

свою майстерність музиканта (трускавчани і львів'яни знають його і як чудового саксофоніста), а 

заодно - підготуватися до вступу у Львівський медичний інститут. 

Ставши студентом вузу у віці його випускників, пан Степан одразу ж приступив до втілення в 

життя своєї мрії про наукову кар'єру. Напочатку була робота у студентському науковому гуртку 

патофізіології під керівництвом тоді ще зовсім молодого, а тепер знаменитого онколога доцента А.І. 

Потопальського. Перша наукова публікація за його участю з'явилася вже на ІV курсі. Ще будучи 

студентом останнього курсу, майбутній професор приступив до роботи у Централізованій науково-

дослідній лабораторії інституту, в якій чесно і терпляче, не вступаючи у КПРС, пройшов через усі 

посадові щаблі - лаборанта (1970-71 рр.), старшого лаборанта (1971-72 рр.), молодшого наукового 

співробітника (1972-75 рр.), старшого наукового співробітника (1975-76 рр.), заступника керівника 

(1976 р.), очоливши її у 1977 році. Першим вагомим здобутком став захист у 1974 році кандидатської 

дисертації "Характеристика процесса регрессии экспериментальных опухолей под влиянием 

тиофосфамидных производных алкалоидов берберина и сангвинарина". 

З листопада 1977 року Івасівка С.В., не змінюючи місця праці, розпочав свою 25-річну наукову 

діяльність в системі АН України, що стало можливим внаслідок інкорпорації його лабораторії до 

Інституту генетики, а з грудня 1979 року - до Інституту біохімії. В 1982 р. ним була оформлена 

докторська дисертація по онкології, проте захищати її докторант не став на знак протесту проти 

відмови ВАКу у видачі диплома його вчителю А.І. Потопальському, майбутньому "батьку" 

знаменитого протиракового препарату "Україн", який зараз випускається у Австрії. Матеріали 

обидвох дисертацій склали основу їх (разом із Л.І. Петличною) монографій "Модификация 

алкалоидов берберина" (1982) та "Барбарис и его препараты в биологии и медицине" (1989), 

випущених видавництвом "Наукова думка". 

В лютому 1982 р. Івасівка С.В. повертається до своїх витоків, щоб на посаді старшого наукового 

співробітника щойно створеного відділу по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод 
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вступити у 28-річний період роботи в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. Розпочавши, по суті, 

із чистого аркуша, він через кілька років здобуває визнання провідних бальнеологів СРСР, а в грудні 

1990 р. очолює лабораторію експериментальної бальнеології, реорганізовану із відділу. 

В 1989 р. виходить колективна монографія "Физиологические основы лечебного действия воды 

"Нафтуся", а в 1997 р. - одноосібна монографія "Біологічно активні речовини води Нафтуся, їх генез 

та механізми фізіологічної дії", відзначені премією ім. О.О. Богомольця НАН. Монографія написана 

на основі матеріалів докторської дисертації, захищеної у 1994 р. в УкрНДІ медичної реабілітації, 

курортології і фізіотерапії. Знаменно, що його диплом доктора виявився першим, виданим ВАК 

незалежної України за спеціальністю "Курортологія і фізіотерапія". 

Незадовго перед захистом Івасівка С.В. погодився на неодноразові прохання адміністрації ЗАТ 

"Трускавецькурорт" очолити за сумісництвом гідрогеологічну режимно-експлуатаційну станцію, у 

будівлі якої розміщений відділ експериментальної бальнеології. Не пориваючи із науковою роботою, 

йому вдалося перетворити станцію на найкращу серед аналогічних на теренах СНД, про що було 

заявлено учасниками блискуче організованої ним у 1997 р. у Трускавці міжнародної ювілейної 

конференції гідрогеологів. Завдяки унікальному поєднанню геологічної і медичної освіти та 

наполегливій цілеспрямованій праці професор Івасівка С.В. зумів підняти моніторинг і експлуатацію 

родовища Нафтусі на рівень академічної науки, відновивши цим її первинну бальнеоактивість. 

В 1999 р. вийшло одразу дві колективні монографії за участю Івасівки С.В.: "Природа 

бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії" та "Курортна реабілітація 

потерпілих від чорнобильської катастрофи", в 2000 р. - монографія "Біоактивна вода Нафтуся і 

шлунок". Цей доробок відзначено премією ім. Т.Торосєвича в галузі бальнеології, заснованою ЗАТ 

"Трускавецькурорт" у 2001 р. У 2004 р. побачила світ монографія "Фізіологічна активність сечової 

кислоти та її роль в механізмі дії води Нафтуся", у 2005 р. - “Бальнеокардіоангіологія”, у 2006 р. - 

“Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація”, а у 2007 – “Фізіологічна активність 

оздоровлювального напою “Трускавецька кришталева з алое”. 

Неоціненною заслугою проф. Івасівки С.В. перед бальнеологією є заснування ним у 1998 р. і 

редагування впродовж 2 років "Українського бальнеологічного журналу", ідейним наступником 

якого у 2003 р. став часопис "Медична гідрологія та реабілітація", головним редактором якого Степан 

Васильович був донедавна. Ним була здійснена піонерська поїздка у Париж, наслідком якої став 

прийом України у члени Міжнародної федерації термалізму і кліматології. 

Велику увагу проф. Івасівка С.В. приділяв підготовці наукових кадрів. Впродовж 1995-98 рр. 

професор входив до складу спеціалізованої вченої ради при УкрНДІ медичної реабілітації, 

курортології і фізіотерапії, 1999-2006 рр - медичної вченої ради при ЗАТ "Укрпрофоздоровниця". 

Виступав офіційним опонентом низки кандидатських та докторських дисертацій. Під його 

безпосереднім керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій співробітниками відділу, 

лікарями курорту Трускавець і викладачами трускавецьких кафедр Дрогобицького педагогічного і 

Львівського медичного університетів. В 1993 році захистив докторську дисертацію його учень І.С. 

Флюнт, зараз готується до захисту І.Л. Попович, якому професор через хворобу передав лабораторію 

у 2010 р. 

Скуштував С.В. Івасівка і педагогічного хліба, очолюючи впродовж 1994-96 рр. кафедру 

патофізіології Дрогобицького вільного медичного інституту ім. Ю. Котермака, за що, власне, і 

отримав звання професора. До слова, кілька його студентів зараз успішно працюють на курорті, а 

Ходак О.Л. захистила кандидатську дисертацію. 

Справжнім бенефісом С.В. Івасівки стала проведена 18 жовтня 2002 року ІІ конференція Асоціації 

учених м. Трускавця, приурочена до його 60-річчя. Тому цілком логічним продовженням 

проголошених на конференції панегіриків стало рішення міської ради про присвоєння аборигену 

звання Почесного громадянина Трускавця. В травні 2004 року за вагомий внесок у розвиток 

вітчизняної та світової фізіологічної науки та з нагоди 70-річчя заснування Інституту фізіології ім. 

О.О. Богомольця професора С.В. Івасівку нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України з врученням пам'ятного знака. 

Так і напрошується журналістський штамп: вітчизняна онкологія втратила багато, натомість 

бальнеологія взагалі і Трускавець зокрема набули незрівнянно більше. Але у нашому випадку ні про 

які втрати не може бути мови. Підтвердивши відому істину, що перша пристрасть - найпалкіша, 

сивоголовий професор з юнацьким запалом повернувся до свого першого "кохання" - онкології, 

започаткувавши цілком новий напрямок - вплив чинників курорту на захисні сили онкологічних 

хворих. Вже перші результати, оприлюднені на міжнародній конференції курортологів 2001 року, 

були сприйняті громадськістю як наукова сенсація. З кожним роком успіхи в цьому напрямку 
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множились, відображаючись у наукових публікаціях, виступах професора С.В. Івасівки на 

конференціях ВАФК, захисті керованої ним дисертації О.Л. Ходак. У підсумку віднедавна на курорті 

МОЗ відкрито відділення реабілітації онкохворих дітей, які раніше вважалися протипоказаними для 

скерування на курорти. 

Всесторонньо обдарована, широко ерудована, працьовита і доброзичлива людина, із великим 

досвідом керівництва, Степан Васильович користується любов'ю і пошаною колег та мешканців 

міста-курорту. 

Користуючись нагодою, від усього серця бажаємо С.В. Івасівці міцного здоров'я, сімейного щастя 

і Божої благодаті. 
 

Редакційна колегія журналу 

Лабораторія експериментальної бальнеології 

Гідро-геологічна режимно-експлуатаційна станція 

ЗАТ „Трускавецькурорт” 

Асоціація учених м. Трускавця 
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