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PREVENTION OF MASTITIS IN DRY COWS 

 

Аннотация. 

В статье описаны методы профилактики мастита у коров в сухостойный период и лечебные меро-

приятия. Следует учитывать, что в первые две недели сухостойного периода коровы склонны к масти-

там, что связано со снижением резистентности тканей молочной железы к патогенной микрофлоре в 

этот период. 

Abstract. 

The article describes methods of prevention of mastitis in cows during the dry period and therapeutic 

measures. It should be borne in mind that in the first two weeks of the dry period, cows are prone to mastitis, which 

is associated with a decrease in the resistance of breast tissues to pathogenic microflora during this period. 

 

Ключевые слова: Профилактика, сухостойные коровы, профилактические этапы, мастит, способ 

применения, доза.  

Keywords: Prevention, dry cows, preventive stages, mastitis, method of administration, dose. 

 

Профилактические мероприятия, направлен-

ные на борьбу с маститом коров в сухостойный пе-

риод, должны включать диагностический, лечеб-

ный и профилактический этапы. Коровы должны 

быть проверены на наличие субклинического ма-

стита до запуска. Клиническое исследование вы-

мени проводят через 14 дней после прекращения 

доения и за 7-10 дней до предполагаемого отела. 

Также пробы секрета вымени анализируют на пред-

мет субклинического мастита визуальным и цито-

логическим методами в половине (30-35 дней) су-

хостойного периода.  

Предупредительные мероприятия обязаны 

быть ориентированы на предотвращение предрас-

полагающих к маститу факторов, предотвращение 

попадания в молочную железу болезнетворных и 

условно-патогенных бактерий, увеличение общей 

резистентности организма животных. 

Особое внимание следует придавать выявле-

нию маститов при комплектовании молочного 

стада. С целью этого абсолютно всех отбираемых 

коров необходимо обследовать на мастит, с обяза-

тельным контролем скрытых (субклинических) 

форм данного заболевания. 

Все коровы, входящие в стадо, независимо от 

возраста и клинического состояния молочной же-

лезы, должны быть проверены на носительство в 

вымени основных возбудителей мастита - стрепто-

кокков и стафилококков. Для этого используют ме-

тоды бактериологического исследования молока, 

выдаваемого из каждой доли вымени. 

Коровы в сухостойный период также подлежат 

профилактике мастита. Больных коров необходимо 

лечить в обязательном порядке. 

Высокопродуктивные стада должны наби-

раться только из животных, выращенных в гуман-

ных условиях и проверенных на мастит. При этом 

важно понимать, что омоложение стада приводит 

не только к выздоровлению, но и к снижению коли-

чества заболеваний, так как коровы первых 3-х лак-

таций гораздо реже болеют маститом по сравнению 

с к пожилым коровам. 

В последние годы большое внимание уделя-

ется племенной работе, направленной на устойчи-

вость животных к маститам, маститам с учетом ин-

дивидуальных особенностей, и, кроме того, живот-

ных заводских линий и родственных групп. 

В этом смысле, наряду с традиционными мето-

дами выращивания молочного скота по воспроиз-

водительным и продуктивным качествам, необхо-

димо целенаправленно проводить отбор скота по 

устойчивости к маститам, а также приспособленно-

сти к механическому доению. 

Для профилактики мастита у коров в сухостой-

ный период применяют Клоксерат Плюс ДЦ. Спо-

соб применения и дозировка: в сухой период - по-

сле тщательного выскабливания и дезинфекции по-

раженного участка содержимое аппликатора 

вводят в сосковый канал и массирующими движе-

ниями распределяют равномерно по резервуару. 

Летний мастит - все сухостойные коровы, предрас-

положенные к летнему маститу, получают повтор-

ные инъекции: по 1 шприц-аппликатору в каждую 

долю вымени с интервалом в 3 недели в течение су-

хостойного периода, независимо от лечения. Перед 

отелом для профилактики летнего мастита телкам 

вводят по 1 шприцу-аппликатору в каждую порцию 

вымени с интервалом в 3 недели. 



4 VETERINARY SCIENCES / «Colloquium-journal» #23(146), 2022 

Из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что профилактика мастита в сухостойный пе-

риод очень важна, для сохранения продуктивности, 

а также физиологического состояния животного. 
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Abstract. 

The article deals with a discussion about the place of the case-based method in the study of internal medicine. 

It is emphasized that this is an instructive method that uses clinical cases to develop the skills of questioning, 

discussion, and diagnostic analysis in the process of studying diseases of internal organs. An analysis of the 

method, with its advantages and the stages of implementation is conducted. It has been shown that the case-based 

method intensifies and improves students’ learning and makes it more relevant to clinical practice. 

Анотація. 

У статті обговорюється роль кейс-методу у викладанні внутрішньої медицини. Наголошується, що 

це інструктивний метод, який використовує клінічні кейси для розвитку навичок опитування, обгово-

рення, діагностичного аналізу в процесі вивчення захворювань внутрішніх органів. Проводиться аналіз 

методу з акцентом на його переваги та етапи впровадження. Показано, що кейсовий метод інтенсифікує 

і покращує навчання студентів, робить його більш релевантним до клінічної практики. 

 

Keywords: interactive technology, teaching strategies, case-based learning, higher medical education, inter-

nal medicine.  

Ключові слова: інтерактивні технології, стратегії навчання, кейс-метод, вища медична освіта, вну-

трішня медицина. 

 

Case-based learning (CBL) or case-study is cur-

rently employed as a teaching technique to develop 

clinical problem-solving skills. 

CBL is important inseparable part of clinical edu-

cation for medical students, which is applied in various 

medical subjects (internal medicine, pediatrics, trauma-

tology and orthopedics, etc). A Thistlewaite et al. in a 

review article proposed the CBL definition in a follow-

ing way: “The goal of CBL is to prepare students for 

clinical practice, through the use of authentic clinical 

cases. It links theory to practice, through the application 

of knowledge to cases, using inquiry-based learning 

methods” [1]. 

The learning goal of trainees is no longer just to 

remember a theoretical knowledge, but their practical 

application [2]. So theoretical background is given stu-

dents first, and then a clinical case on the same topic, 

following with discussions on the peculiarities of phys-

ical examination, acceptable diagnostic methods, mak-

ing diagnosis and choosing proper treatment plan. 

Due to the analysis of cases, students could gain a 

broader understanding of clinical diagnoses, treatment, 

and outcomes. Importantly, CBL gives an indication of 

the decision-making process, so that future physicians 

can apply lateral thinking to their own cases. 

Many studies have also reported on the effective-

ness of CBL in achieving learning outcomes and inte-

grating cases into curricula has been shown to enhance 

clinical knowledge [3, 4, 5]. 

Case-based clinical reasoning has most of the fea-

tures that are recommended by Kassirer et al.: “First, 

clinical data are presented, analyzed and discussed in 

the same chronological sequence in which they were 

obtained in the course of the encounter between the 

physician and the patient. Second, instead of providing 

all available data completely synthesized in one cohe-

sive story, as is in the practice of the traditional case 

presentation, data are provided and considered on a lit-

tle at a time. Third, any cases presented should consist 

of real, unabridged patient material. Simulated cases or 

modified actual cases should be avoided because they 

may fail to reflect the true inconsistencies, false leads, 

inappropriate cues, and fuzzy data inherent in actual pa-

tient material. Finally, the careful selection of examples 

of problem solving ensures that a reasonable set of cog-

nitive concepts will be covered” [6]. 
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Medical students need to be able to solve clinical 

problems and make decisions in different medical situ-

ations. The current medical curriculum expects medical 

students to have a great amount of factual knowledge. 

A special part of the curriculum must be dedicated to 

developing of crucial problem-solving abilities. In 

comparison to factual knowledge-based questions, 

case-based methods can more effectively elicit thought 

processes that can improve problem-solving skills in 

medical students. 

CBL has a number of advantages over the tradi-

tional didactic approach. First of all, CBL curricula en-

courage students to actively participate in their learn-

ing, as opposed to traditional teaching methods, when 

students could be passive or lose interest throughout 

class. Secondly, the CBL structure offers opportunities 

for discussion with subject-matter experts and feedback 

on the case studies, whereas lectures typically provide 

little insight into the students' comprehension. Third, 

rather than focusing exclusively on information deliv-

ery using the traditional teacher-driven method, CBL is 

successful in promoting application and integration of 

knowledge, teamwork, and problem-solving skills. 

Fourthly, CBL is also thought to encourage deep under-

standing and high-level learning in contrast to shallow 

studying through standard lectures. This is because 

learners can conceptualise the knowledge and apply it 

better to other subjects rather than simply remember 

lecture material. 

In our work with students, we actively use the 

case-study method in teaching of internal medicine. By 

applying this method, we provide a transition from the 

process of knowledge accumulation to an active, prac-

tical, and oriented approach relevant to students' clini-

cal activities. Our goal is to teach students how to inter-

pret clinical data, identify key issues, find alternative 

solutions, analyse them, and create a plan of action.  

Through case presentations, we will discuss with 

students how the clinical history, physical examination, 

and specific laboratory and imaging studies allow us to 

diagnose patients with different pathologies of internal 

medicine.  

The procedure for creating interactive case studies 

for educational purposes entails five steps: 1) identify 

the learners and write educational objectives, 2) de-

scribe the patient, create enough case detail, 3) concen-

trate the learner on discrete clinical decision points, 4) 

present viable options at all of those points, 5) analyze 

those options and choose the correct course of action. 

The case study classes are separated into three 

stages: 

1.The case's organisational stage (introduction 

session). When the case-class session has to begin, the 

educator chooses a topic for the group to work on and 

then announces it. The teacher also explains the ses-

sion's goals and provides instructions, rules, and guide-

lines. In our work we focus on the in-depth study of 

workshop topics and use some additional issues for in-

dependent extracurricular activity. 

The cases can include: 1) a collection of movies 

depicting actual, practical medical scenarios or cases; 

2) student instructions and reading material required to 

comprehend a given case; 3) Schemes that assist stu-

dents in keeping track of the connections between the 

subject matter they have learned and the competencies 

required to evaluate a given scenario; 4) essential refer-

ence tables, photo; 5) educational materials; 6) a certain 

amount of logical challenges, creative tasks, and as-

signments; 7) multimedia video sessions; 8) test ques-

tions for self-evaluation.  

However, for the case discussion to be education-

ally beneficial, the case must be appropriate to the stu-

dent’s level of knowledge and have enough details to 

enable the learner to reach the proper inference or re-

sult. 

2. Working directly on case scenarios. At this 

stage, we are employing two different formats. Dealing 

with real patients in hospital departments is the first for-

mat, and using online clinical cases databases is the sec-

ond. For the first one, the teacher selects patients from 

the hospital's therapeutic departments who fit the topic 

of the lesson. Depending on the number of patients, stu-

dents are separated into subgroups and provide inter-

viewing and physical examination of patients to gather 

clinical information and then summarise the clinical 

data. The teacher develops a reasonable set of questions 

for the students to respond to and suggests detailing the 

information from the inquiry and objective examination 

using the wording of main, additional symptoms, and 

disease syndromes. Also, students provide a list of di-

agnostic plans to define the main and concomitant di-

agnoses, outline disease pathways, establish illness ae-

tiologies, and compare the clinical profile of a real pa-

tient with a typical disease. We encourage each student 

to submit a written comment to some of the case's ques-

tions in order to increase their level of individual par-

ticipation. The competition-dispute format of the clas-

ses is used to solve situational clinical issues. 

Another case study format can be presented as a 

series of slides or printed on paper. The case is designed 

to be presented to a group of learners and to elicit feed-

back from the audience in the form of specific multiple-

choice questions. A range of methods, such as group 

discussion, brainstorming, and general morphological 

analysis, can be used to get the audience's response. 

The teacher serves as a facilitator and inspects 

each group to assess their progress in discussion and 

solution of the case. When there are debates, the teach-

er's job transforms into an "invisible game" that con-

trols the case-situation analysis process, supervises 

conversations, and gives assistance to student groups as 

necessary. To assist students in moving forward, the 

teacher monitoring discussion and prompts questions 

when necessary. The teacher also makes connections 

between the students' comments to aid the class in un-

derstanding the importance of the topics being pre-

sented and better appreciate the significance of the of-

fered concepts. For the learning process to be opti-

mised, the educator should have a sense of time that 

alerts them whether the discourse is moving too quickly 

or slowly. 

A way of gradually substantiating the diagnosis 

and the expediency of using particular drugs might be 

offered throughout the case discussion. For instance, 
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one case study focused on establishing the correct diag-

nosis of osteoarthritis and selecting the best nonsteroi-

dal medication to treat it when concomitant gastrointes-

tinal and cardiovascular pathology were present. The 

most reasonable approach in this situation should be a 

group discussion in which students assess the problem 

orally, provide analysis of the case, their decisions, and 

recommendations, helping to create useful relevant 

keywords and algorithms for finding the right solution.  

3. Final ending of the case and summary work. 

Students also express their thoughts on the validity of 

the investigation, the patients' physical examinations, 

and the diagnostic plan. After receiving reports from 

each student, the teacher begins reviewing each case, 

clarifies the correct analysis of the problem, and evalu-

ates each student's work. Each report's presentation was 

followed by a discussion regarding a specific aspect of 

the issue through the solving of additional situational 

tasks according to topic and the answering of questions.  

The aim of using case-based study is two-folded: 

to facilitate the acquisition of knowledge (consolidate 

the concept of internal organ diseases, highlight the im-

portance of the differential diagnosis, and recognize the 

key elements on which diagnosis and treatment are 

based) and to foster the development of competences 

(analysis and synthesis ability, search for information, 

and integration of previously acquired knowledge). 

So, the case-study method can help students gain 

more experience with clinical cases that feature inter-

active diagnosis and treatment procedures that are sim-

ilar to real-world scenarios. The case-based study pro-

vides the following advantages: First off, case-based 

learning encourages students to analyse factual data, 

employ analytical techniques, and voice their concerns 

in order to improve their clinical problem-solving abil-

ities. Second, it allows students more opportunities to 

study internal diseases in a practical, case-based set-

ting, which aids in the development of their autono-

mous and collaborative learning skills. Thirdly, by em-

phasizing the integration of core knowledge into clini-

cal practise within a case-learning framework, it 

improves students' capacity for clinical problem-solv-

ing. Case-study can help students to develop the habits 

of identifying, collecting and recording typical clinical 

cases, it also enhance their ability to search information 

and enhance communication skills. 
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Abstract. 

The article examines the methods of motivating students to master academic disciplines in higher educational 

institutions, and analyzes researches that contribute to improving the quality of student education in the conditions 

of modern society. The techniques used for constant updating of the content of education and the formation of 

students' need for independent acquisition of knowledge are considered. 

Анотація. 

В статті розглянуті методи мотивації студентів щодо опанування навчальних дисциплін в вищих 

навчальних закладах, проведено аналіз досліджень, що сприяють підвищенню якості навчання студентів 

в умовах сучасного суспільства. Розглянуті прийоми, які застосовуються для постійного оновлення змі-

сту навчання та формування у студентів потреби самостійного отримання знань. 

 

Keywords: methods of formation of motivation, educational activity, motives of self-development, educational 

disciplines, intellectual potential. 

Ключові слова: методи формування мотивації, навчальна діяльність, мотиви саморозвитку, навча-

льні дисципліни, інтелектуальний потенціал. 

 

Іntroduction. Higher education is aimed at 

providing practical training of specialists who will 

determine the level and pace of economic, scientific, 

technical and social progress. One of the priority 

problems of students' educational activities in higher 

educational institutions is motivation, which regulates 

the active behavior of an individual and arouses interest 

for all people. This requires new approaches to the 

organization of training of students of higher 

educational institutions. When teaching students, it is 

necessary to understand the motives of educational 

activities in order to correct the methods of the 

educational process, to form positive educational 

motivation [2]. Educational activity is a systematic 

process of a person's assimilation of a large number of 

practical skills and abilities, and not only the process of 

mastering general practical skills. 

Education should become the primary intellectual 

potential of the nation and ensure comprehensive 

development of the individual. The most urgent 

problem of modern higher education is the construction 

of students' educational activities, which forms the 

basis of the formation of students' motivation. 

Educational motivation is determined by a combination 

of many factors: the education system, the institution in 

which the educational process takes place and the 

peculiarities of the organization of this process; 

individual characteristics of the learner (age, gender, 

abilities, level of intelligence, self-esteem) and 

characteristics of those who teach [7]. 

The formation of a full-fledged personality of a 

student in higher educational institutions is laid on the 

basis of the most important qualities: initiative and 

responsibility, the desire for innovative actions, 

constant updating of knowledge, etc. Modern students 

of higher educational institutions must quickly adapt to 

the new educational situation, master all forms and 

methods of organizing the educational process. Indirect 

and direct interest in learning are interconnected, it is 

impossible to contrast them [6]. In the development of 

a specialist's personality, positive goals and motives of 

behavior are important, as the most important 

determinants of a student's activity. The motivational 

potential of the lesson decreases if students feel a lack 

of control from the teacher, as well as their detachment, 

isolation from the learning process [5]. 

The purpose of the article: to analyze and 

substantiate the pedagogical features of the motivation 

of students of higher educational institutions. 

Basic text. For the effective implementation of the 

educational process, it is very important to solve all the 

problems of motivation of educational activities, which 

are necessary for the effective implementation of the 

educational process. A negative attitude to learning is 

the reason for the low success rate of students. Teachers 

need to find such methods of pedagogical influence that 

would not only motivate students to study, but also 

contribute to their intellectual and professional 

development. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-23146-8-10
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Learning motivation is an activity that is 

consciously carried out by a person and is the result of 

processing those influences that he receives from the 

social environment. Motivation is related to the 

peculiarities of aspirations, life attitudes and interests 

of a person. Research and analysis of motivational 

processes prompts further updating of the content of 

education, improvement of the quality of students' 

education in the conditions of modern society, 

formation of students' need for independent acquisition 

of professional knowledge and development of active 

creative potential. The success of students in distance 

education depends, first of all, on their motivation, as 

well as on the ability to self-organize, which is inherent 

in each of [3]. 

Motivation is formed by a set of factors, which 

include: situational and behavioral factors, motives, 

incentives, needs, etc. These factors will form the 

foundation of professional activity in the future. 

Motives of self-development and achievement 

make students work hard, solve difficult tasks, engage 

in self-education and strive to achieve the highest 

academic results. There is a mandatory need for a clear 

time planning of training, the need for students to 

participate in adjusting the structure, content and 

effectiveness of the course [1]. A teacher of a higher 

educational institution needs not only to interest 

students in the subject, but also to teach and direct them 

to the practical application of practical skills. During 

the educational process, the student needs to see the 

teacher as his mentor, to whom he can turn for help and 

discuss complex issues. The teacher's communication 

with the student should not be manipulative, formal and 

superficial. The process of forming motivation should 

be based on a deep interest in the personality of the 

student and his learning abilities. A student's 

motivation depends on his adaptation and ability to 

quickly and successfully overcome difficulties during 

his studies. 

A student of a higher educational institution must 

show independence, be able to take into account and 

allocate his time, optimally organize his work. The 

effectiveness of the educational process is directly 

proportional to the motivation and stimulation to 

master the future profession. 

In our opinion, the following types of motivation 

are most effective: 

1) to study successfully and pass exams positively; 

2) to become a highly qualified specialist; 

3) get a diploma; 

4) receive a scholarship; 

6) to gain deep knowledge; 

7) not have unsatisfactory grades in academic 

subjects; 

8) successfully apply the acquired knowledge in 

practice; 

9) faithfully fulfill pedagogical requirements; 

10) to enjoy the respect of teachers; 

11) be an example for other students; 

12) get intellectual satisfaction from learning. 

During the survey of medical students, we 

separated 5 main motivations for educational activity: 

to become a highly qualified specialist - 70%, to receive 

a diploma - 80%, to acquire deep knowledge - 60%, to 

get intellectual satisfaction from learning - 44.5%, to 

successfully apply the acquired knowledge to practice 

- 40%. 

The method of assimilation of educational 

material helps to increase the motivation of educational 

activities. The subject must be learned as a sequence of 

individual phenomena. Each individual phenomenon is 

explained sequentially by the teacher and makes an 

algorithm of actions. The student needs to remember 

the algorithm of actions and start performing them. 

With such an approach to the study of an academic 

discipline, its essence is revealed to the student and 

arouses his interest in the subject. The arrangement of 

students in study groups is of great motivational 

importance. To increase students' motivation for the 

subject, it is advisable to combine highly motivated 

students with those who do not show interest in this 

subject. As a result of joint work, students with low 

motivation significantly increase their interest in this 

subject. 

In higher educational institutions, the following 

methods of motivating students are the most effective: 

Methods of stimulation— methods aimed at 

forming positive motives of students and stimulating 

cognitive activity by enriching educational 

information. 

Such methods include: methods of forming 

cognitive interests and methods of stimulating 

responsibility in learning. 

Methods of forming cognitive interests: 

 Method of educational discussionis a 

discussion of any issue of the educational material. This 

method is based on the exchange of opinions between 

the teacher and students, promotes the development of 

independent thinking, prompts students to practical 

analysis and respect for the opinion of opponents. 

Educational discussion is used during joint problem 

solving by a group of students. The educational 

discussion method contributes to the in-depth study of 

the educational subject, creates an emotionally rich 

educational environment and forms positive emotions. 

During the discussion, students mutually enrich 

themselves with educational information. 

 A method of ensuring success in education— 

a method that involves the teacher stimulating the 

development of interest in the subject in a lagging 

student. This method is most effective in working with 

students who have learning problems. The teacher must 

carefully observe the educational activities of each 

student and provide timely advisory assistance to those 

who need it. Ensuring academic success is most 

effective when students build self-confidence. 

 The method of cognitive games— a specially 

created game activity that has an emotional and 

educational impact on students' assimilation of 

knowledge, skills and abilities. The educational game 

significantly facilitates the assimilation of educational 

material, creates a favorable mood for assimilation of 

knowledge, provides simulation of situations, 

encourages students to study, relieves overload. 

 The method of creating a situation of interestin 

the process of teaching the educational material — the 
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use of interesting situational materials, etc., which can 

easily attract the attention of students. Interesting cases 

and surprises from the life and research activities of 

scientists make a special impression on students. 

 The method of creating a situation of novelty 

of educational material— assumes that in the process 

of teaching the material, the teacher tries to outline new 

tasks that students must master in each lesson, creates 

such an educational and psychological environment in 

which they get moral and intellectual satisfaction. 

 The method of relying on students' life 

experience— consists in the fact that in practical 

classes, students observe a wide variety of facts, 

phenomena, processes, and events every day, which are 

based on certain regularities, which they become 

familiar with during the study of various subjects in 

higher educational institutions. 

 Methods of stimulating duty and 

responsibility in education - providesexplaining to 

students the personal significance of learning; making 

certain demands and fulfilling their duty; operational 

control over the fulfillment of requirements, taking into 

account indications of shortcomings, remarks. 

 Methods of control and self-control in 

education. 

 Control methods — the integration of methods 

that make it possible to check the level of assimilation 

of acquired knowledge and practical skills by students. 

During its use, students learn to argue, express their 

personal opinions, gain experience in logical thinking, 

etc. It is advisable to conduct an oral survey of students 

in a certain sequence: formulation of questions by the 

teacher taking into account the specifics of the subject 

and the requirements of the program; preparing 

students for the answer; correction and self-control of 

the presented knowledge in the process of answering; 

analysis and evaluation of the answer. 

 The questions should be purposeful, logical, 

clear, clear, consistent and help activate students' 

thinking. 

Having considered the issue of the formation of 

educational motivation, theoretical and empirical 

experience about the peculiarities of the formation and 

functioning of the educational motivation of students, 

it is possible to note the classification of educational 

motives, methods of diagnosing the structure of 

educational motivation, to form a position regarding the 

conditions and ways of its formation in the educational 

process. 

Conclusion. The importance of the correct choice 

of teaching strategies and tactics by teachers helps to 

increase the motivation of learning, satisfies the full 

harmonious development of the personality of the 

future specialist. 

In the choice of teaching methods and the 

organization of educational work is especially 

important for the study of theoretical and practical 

disciplines, increasing the effectiveness of pedagogical 

and psychological regularities of the learning process. 
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Аннотация. 
В данной статье представлено исследование мотива перевоплощения (превращения) как формы со-

здания двойной реальности, в которой функционируют как реальные, так и инфернальные героев в сбор-

нике Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кроме того, показана дихотомия образов нечистой 

силы в мифологическом и литературном контекстах. Рассмотрены различные трансформационные 

формы метаморфозы: «человек» – «растение», «человек» – «животное», «человек» – «предмет». Выяв-

лены основные формы превращений в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «человек» – «живот-

ное», «человек» – «предмет». Также мы проанализировали символическую основу «зеркальности» «пере-

вернутого» пространства в повестях из сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Abstract. 

This article presents a study of the motive of reincarnation (transformation) as a form of creating a double 

reality in which both real and infernal heroes function in N.V. Gogol's collection "Evenings on a farm near 

Dikanka". In addition, the dichotomy of images of evil spirits in mythological and literary contexts is shown. 

Various transformational forms of metamorphosis are considered: "man" – "plant", "man" – "animal", "man" – 

"object". The main forms of transformations in the collection "Evenings on a farm near Dikanka" are revealed: 

"man" – "animal", "man" – "object". We also analyzed the symbolic basis of the "mirroring" of the "inverted" 

space in the stories from N. V. Gogol's collection "Evenings on a farm near Dikanka". 
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Исследование мотива перевоплощения или ме-

таморфозы в произведениях как русской, так и за-

рубежной литературы остается одной из актуаль-

ных филологических проблем. Особенный интерес 

вызывают исследования, в которых прослежива-

ется трансформация мотива или сюжета с опорой 

на мифологические и фольклорные тексты, то есть 

обращение к символике инфернального, создаю-

щей концепцию двойной реальности как ведущую 

форму реализации мотива превращений. 

В центре внимания данной статьи – мотив пе-

ревоплощения (превращений) в сборнике Н.В. Го-

голя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

В современных словарях под превращением 

обычно понимается «метаморфоза, при которой че-

ловек или другое существо обращается в животное, 

растение, предмет и, наоборот, например, предмет 

– в живое существо, т.е. изменяет свой облик и ипо-

стась» [2, С. 243]. Таким образом, превращение 

можно рассматривать в разных трансформациях: 

человек – растение; человек – животное; человек – 

предмет. 

В сборнике Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» на первый план выходит трансфор-

мация «человек – животное».  

Важное место мотив перевоплощения играет в 

повести «Вечер накануне Ивана Купала». Здесь не-

чистая сила в лице Басаврюка не столько втирается 

в доверие народа, сколько ищет жертву для про-

дажи души, коим становится Петро, который и так 

находится в пограничном состоянии вследствие 

своего сиротства и оторванности от собственных 

семейных корней. Отсюда и мотив продажи души, 

который берет свое начало еще из Средневековья. 

В христианстве считалось, что договор с дьяволом 

заключается в обмен на какие-либо его услуги, ко-

торые зависят от конкретной ситуации [1, С. 6]. По-

этому Петро после событий в ночь на Ивана Купала 

становится «живым мертвецом», впадает в «мерт-

вый сон». 

Кроме Басаврюка в повести «Вечер накануне 

Ивана Купала» перевоплощается и ведьма. При 

этом встреча с проводником отмечается наличием 

терновника («разделил куст терновника» [3, С. 

132]), который не имеет в праздничную ночь силы, 
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поэтому пропускает нечисть в реальный мир. Про-

водником выступает известный из легенд и сказок 

образ Бабы-Яги. На это указывает и призыв Баса-

врюка («Насилу воротилась, яга!» [3, С. 133]), и из-

бушка на курьих ножках, которая предстает перед 

Петром, и сама старуха, портрет которой с точно-

стью передает облик нечистой силы («старуха с ли-

цом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согну-

тая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, кото-

рыми щелкают орехи» [3, С. 133]).  

Н.В. Гоголь описывает тройное оборотниче-

ство старухи, которая прошла инициацию от собаки 

к кошке с последующим преображением в челове-

ческое подобие. Это может быть связано с прохо-

дом ведьмы сквозь миры. Так, собака ассоциирова-

лась с загробным миром – как его страж и как про-

водник, доставляющий туда души умерших, то есть 

собака находится еще в потустороннем мире, а в об-

лике кошки олицетворяет собой нечистую силу на 

границе миров [7, С. 46]. Последней же точкой пе-

ревоплощения является уже реальный мир, в кото-

ром нечистая сила представлена в человеческом об-

личии, но с дьявольскими отметинами.  

Как отмечает В.Я. Пропп, «в славянской тра-

диции Баба-Яга предстает в трех ипостасях: дари-

тельница, похитительница, воительница [6, С. 312]. 

Как дарительница она дает Петру желаемое – клад, 

то, ради чего он согласился на сделку с Басаврю-

ком. Яга-похитительница также присутствует в по-

вести, когда перед Петром появляется маленький 

Ивась, которому суждено стать жертвой за право 

пользования кладом, то есть дарами потусторон-

него мира. Но Яга предстает и в образе воитель-

ницы, когда через год возвращается к Петру и нака-

зывает героя за совершенное им злодеяние во имя 

личного благополучия и благосостояния.  

Метаморфозу героев встречаем в повестях 

«Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед 

рождеством». Обе ведьмы находятся на границе 

миров, но представлены в оппозиции друг к другу. 

Если Солоха из «Ночи перед Рождеством» являет 

собой образ доброй женщины в мире людей, что не 

мешает ей по ночам творить свои ведьминские про-

делки: «…повалился дым и пошел тучею по небу, и 

вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле» 

[3, С. 142], то ведьма из повести «Майская ночь, 

или Утопленница» становится антиподом Солохи. 

Образ ведьмы в повести определяется постоянно 

повторяющимся признаком – когти: «черная кошка, 

у которой железные когти стучат по полу» [3, С. 

115], когти увидел и Левко, когда утопленницы иг-

рали в ворона. И кошка, и ворон являются провод-

никами в нижний мир, а в славянской мифологии 

представлены как изворотливые, неуязвимые, хит-

рые [7, С. 37], что мы и видим в образе ведьмы, ко-

торой удается долгое время прятаться среди утоп-

ленниц. Когти – признак нечистой силы, причем 

следы от когтей ведьмы остались у панночки и в об-

разе русалки, тем самым, когти являются символом 

зависимости утопленницы от ведьмы даже в поту-

стороннем мире.  

Большое значение в повестях Н.В. Гоголя 

имеет пространственная «перевернутость». Так, ге-

рои в повести «Страшная месть» переодеваются в 

свиные личины, а изображаемые свиньи «разгули-

вают на ходулях». В повести «Майская ночь, или 

Утопленница» надевание вывернутых овчин и пе-

ремещение в перевернутый мир русалки предуга-

даны словами Левко: «Я надену шапку на твои бе-

ленькие ножки». Таким образом, как отмечает 

И.Смирнов, в сборнике «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» дан «трансцендентный карнавал» с пере-

вернутой реальностью [4, С. 130].  

Мотив перевоплощения имеет мифологиче-

скую природу, поэтому метаморфозы связаны с 

трактовкой происхождения мира, превращения – 

часть некой борьбы реального и ирреального. Ис-

следуемый нами мотив играет важную роль в реа-

лизации фольклорных универсалий: «добро – зло», 

«жизнь – смерть», отсюда и проявление инферналь-

ных сил, представленных образом дьявола или 

черта.  

В мифологии дьявол представляется как демо-

ническая сила, но с течением времени он обретает 

в литературе человеческий облик, поэтому в пове-

стях сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

представлено очеловечивание черта и других ин-

фернальных сил. Он выступает в разных ипостасях: 

как искуситель человеческих желаний, благодетель 

и даритель.  

Подобное перевоплощение мы встречаем в по-

вести «Сорочинская ярмарка», где черт принимает 

человеческий образ, чтобы не выделяться среди 

народа, даже место его обитания отвечает не поту-

стороннему, а земному, бытовому существованию. 

Это обычный сарай, который ничем не примечате-

лен. Очеловечивание черта представлено и в пове-

сти «Ночь перед Рождеством», где черт занимается 

типичной для человека работой, не гнушается он и 

традициями людей.  

Как отмечает М. Вайскопф, романтический 

черт-проводник, помогающий в преодолении рубе-

жей, типологически родственен коню, воплощаю-

щий мобильность; в повести «Майская ночь, или 

Утопленница» Голова, проводник царицы, еще 

только сидит на козлах, в других повестях черт и 

вправду оборачивается конем. Демон-посредник 

принимает именно зооморфный облик, вселяясь в 

свиней, собак и кошек. В «Сорочинской ярмарке» 

сатана предстает в образе свиньи; Басаврюк («Ве-

чер накануне Ивана Купала») перевоплощается в 

барана, а нечистая сила, морочившая героя «Закол-

дованного места», из «пищавшего птичьего носа» – 

в баранью голову, а из нее – в ревущего медведя.  

Превращение черта в «низких» домашних жи-

вотных – свинью, собаку – связано с темой падения, 

утратой прежнего величия в загробном мире – в 

христианской традиции свинья связана с бесами. 

Превращение же черта в волка – это перевернутое 

представление о создании человека («Пытаясь сле-

пить человека, Сатанаил слепил волка»). Отсюда 

дихотомия бытия, в которой черт представляет су-

щество «антибытия» с его первозданной материей 
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(овраги, пропасти, «проклятые места»), ставшей 

обиталищем гоголевского дьявола.  

С другой стороны, демон-провоник становится 

дарителем ума, мудрости для героя («Кинулся до-

стать чужого ума», «Начал размышлять о том, до 

каких мудростей доводит человека нечистая сила»). 

Так, в повести «Заколдованное место» существа 

«проклятого места» выполняют функцию наказа-

ния за грехи. В словаре символов баранья голова 

олицетворяет пустоту, никчёмность, что представ-

лено в действиях деда, который бездумно «пользу-

ется» благами «зазеркалья». «Медведь» в славян-

ской мифологии связан с проявление демонической 

силы, подобное значение имеет и «птичий нос», ко-

торый, согласно словарю символов, становится по-

средником между миром реальным и ирреальным. 

«Медведь» – это и символ жадности, одного из гре-

хов, который проявляется в главном герое. Послед-

нее существо – «харя», которое олицетворяет ли-

чину, то есть скрытые черты. Ведь все эти качества 

проявляются после игры существ с дедом в «зазер-

кальном» мире [7, С. 28].  

Другой тип перевоплощения «человек – 

предмет» представлен в повести «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка». Элементы 

фантастического превращения присутствуют при 

описании сна героя. Его будущая жена предстает то 

с гусиным лицом, то в виде модной материи. 

Тетушка трансформируется в колокольню, а сам 

Шпонька – в колокол. 

Таким образом, мотив перевоплощения 

представлен в сборнике «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» в двух трансформациях: «человек – 

животное», «человек – предмет». Метаморфозы 

героев становятся главным приемом проявления 

нижнего мира в верхнем. При этом 

перевоплощение имеет мифологический характер, 

связанный с историей персонажа, попавшего в 

реальный мир, тем самым создавая двойную 

реальность происходящего.  
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Financial resources are one of the fundamental 

concepts of enterprise finance. Their specificity is that 

they always are act in monetary form, have a distribu-

tive nature and reflect the formation and use of various 

types of profits and accumulations of entities economic 

activity. There are many definitions of "financial re-

sources", but there is no single point of view among 

economists. 

In the specialized literature, financial resources are 

most often understood as monetary funds that are cre-

ated in the process of distribution, redistribution and 

use of gross domestic product created. Interpretation of 

the financial resources of the enterprise can be as 

money capital invested in the enterprise to generate in-

come and profit. This can be explained by the fact that 

today the term "funds" (as an organizational form of 

cash flow in the reporting of the enterprise) has been 

replaced by the term "capital" [1]. 

Capital is a real object that can be constantly in-

fluenced in order to generate new income for the com-

pany and use its obligations. That is capital is an objec-

tive factor of production, part financial resources used 

by the enterprise in its activities. Thus, capital is trans-

formed form of financial resources. Therefore, it is im-

possible to equate the concepts of "financial resources" 

and "capital". 

The fundamental difference between capital and 

financial resources is that at any time financial re-

sources greater than or equal to the capital of the enter-

prise. In this case, if the "financial resources" are equal 

to the "capital", it means that the company there are no 

financial obligations. Different classification defini-

tions of financial resources in the economic literature 

allow to formulate their definition has been clarified, 

namely: the financial resources of the enterprise are 

available to the enterprise funds, which are divided on 

two grounds: by their types and composition; by 

sources of their origin (formation) [2]. 

They are designed to cover the costs of expanded 

reproduction, fulfillment of financial obligations before 

individuals and legal entities, economic incentives. Fi-

nancial resources of the enterprise inherent certain fea-

tures that express monetary relations depend on the pri-

mary distribution of the value of gross domestic prod-

uct, the formation and use cash income and 

decentralized funds. 

The most common view is to understand financial 

resources as cash (funds, income, savings) that have a 

target direction. There is another approach where sci-

entists are under financial resources are understood not 

only money, but also the money advanced in the basic 

and working capital. Proponents of this approach un-

derstand financial resources more widely due to the part 

of them that is materialized in assets enterprises. 

Therefore, synthesizing all the above definitions, 

we can present general vision of this concept. Financial 

resources of enterprises are a part cash of the enterprise 

formed in the process of distribution and redistribution 

of national wealth, gross domestic product and national 

income, which are accumulated through own, borrowed 

and borrowed funds and are at the disposal of the entity 

and necessary for the fulfillment of its financial obliga-

tions, the implementation of costs in order to ensure the 

process of extended reproduction, as well as to making 

a profit from the implementation of production and eco-

nomic activities. 

Competitive market environment requires the 

company to constantly improve. In order to be compet-

itive, an enterprise must have a competitive advantage. 

The main means of gaining competitive advantage is to 

find ways to increase the efficiency of their own activ-

ities and improve their financial condition. The purpose 
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of finding and using ways to improve the financial sit-

uation - to ensure the growth of market value of the en-

terprise in the long run. The main task is to identify 

ways to improve the financial situation through the mo-

bilization of internal reserves of the enterprise - explicit 

and implicit. The search for reserves that can be used to 

improve the financial condition of the enterprise is car-

ried out through a thorough analysis of all components 

of its activities. 

Improving the financial condition of the enterprise 

is possible by increasing incoming and reducing out-

going cash flows. Increasing the size of incoming cash 

flows is possible due to: increase in sales revenue; sale 

of fixed assets; refinancing of receivables. Reduction of 

outgoing cash flows is possible due to: reduction of 

costs related to the cost of production; reduction of 

costs covered by profits. 

The main measure to improve financial condition 

is to increase sales revenue. In turn, the amount of sales 

revenue depends on: sales volumes; unit prices of sold 

products. 

To increase sales, it is necessary to maximize sales 

activities of the enterprise. You can stimulate sales in 

different ways. The desired result can be obtained by 

providing discounts to customers, moderate price re-

ductions, the use of mass advertising. There is no single 

recipe for increasing the volume of sales for all compa-

nies. The type of event depends on the characteristics 

of a particular company and its chosen marketing strat-

egy [3]. 

Also, one of the important ways to improve the fi-

nancial situation is the mobilization of internal re-

serves. It: restructuring of enterprise assets; a set of 

measures related to changes in the structure and com-

position of balance sheet assets; conversion into cash of 

existing material and financial assets of the enterprise. 

Particular attention should be paid to hidden re-

serves. Hidden reserves are the part of capital that is not 

reflected in the Balance Sheet. The amount of hidden 

reserves of the balance is equal to the difference be-

tween the book value of individual assets of the enter-

prise and their real value. Ways to improve the financial 

condition of the enterprise through the identification of 

hidden reserves are: lease of fixed assets that are not 

fully used in the work process; use of reverse leasing. 

One of the main directions of the search for reserves is 

to reduce cash outflows by reducing the cost of produc-

tion and costs, the source of which is profit. At each 

enterprise, depending on its features, there may be a dif-

ferent set of factors that affect the cost. 

Thus, financial planning should be clear subordi-

nation of production, operational, marketing, financial 

and other activities of the agricultural enterprise, to 

unite different in time and content scenarios for the use 

of financial resources, to determine the required 

amount depending on the purpose and purpose. Corre-

lating the needs of the agricultural enterprise in finan-

cial resources with their available quantity, financial 

planning allows to make the optimum plan of use of fi-

nancial resources, to optimize structure of sources of 

their formation, to estimate possible risks and threats.  

Also, financial planning for the use of financial re-

sources of the agricultural enterprise should be compre-

hensive. Drawing up a financial plan for the use of fi-

nancial resources of agricultural enterprises is carried 

out using such methods as economic-mathematical 

modeling, budgeting, method of optimization of plan-

ning decisions, normative, calculation-analytical, bal-

ance sheet, etc. Technical and economic standards cal-

culate the company's need for financial resources and 

sources of their formation. such norms are rates of 

taxes, tariff contributions and fees, norms of deprecia-

tion deductions, norms of need for working capital, etc. 

The advantage of the normative method of planning is 

its simplicity. knowing the standard and the actual fig-

ure, it is easy to calculate the deviation, on the basis of 

which you can develop measures to eliminate them. 

Therefore, the urgent problem of financial management 

of enterprises is the development of economically 

sound norms and standards for the formation and use of 

monetary resources, as well as the organization of con-

trol over their observance by each structural unit. The 

disadvantages of the regulatory method are the constant 

change of centralized regulated standards and the need 

to adjust internal standards due to changes in operating 

conditions. The calculation and analytical method of 

planning financial indicators is that based on the analy-

sis of the achieved value of the financial indicator taken 

as a basis, and indices of its change in the planning pe-

riod, the planned value of this indicator is calculated. 

This method is based on expert assessment. There-

fore, the disadvantage of the calculation and analytical 

method is the need to develop several options for the 

financial plan. It follows that the calculation and ana-

lytical method of financial planning for the use of fi-

nancial resources is suitable for agricultural enterprises 

that have a relatively large staff of financial and eco-

nomic service. The balance sheet method of planning 

financial indicators is the need to build balance sheets, 

which leads to the linking of available financial re-

sources and the actual need for them. The advantages 

of this method are its validity and realism, as clearly 

identified elements of income and expenses, is a sepa-

rate accounting. The disadvantages include the fact that 

the calculations do not consider the dynamics of market 

valuation of capital, market conditions, inflation, etc. 

This method is a combination of the advantages of reg-

ulatory, analytical and balance sheet methods and is 

based on the lack of reliable initial data for the devel-

opment of financial plans, which leads to a high proba-

bility of deviations of actual indicators from the 

planned. 

Rational and efficient use of all types of resources 

enterprise is a set of legal, organizational, scientific, fi-

nancial and other measures and parameters aimed at 

achieving enterprise development through a combina-

tion of economic functions and efficient use of its re-

source potential. 

Resource support of current and future activities 

of the enterprise is one of the main elements of produc-

tion and economic tasks of the enterprise, the imple-

mentation of which is aimed at improving its effi-

ciency. The process of functioning of enterprises, 
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which is a systematic movement of their own and ex-

ternal resources, ends with a comparison of the positive 

results of activities and resources spent on it. Currently, 

methodological approaches are used to define and form 

a mechanism for managing enterprise resources, based 

on the optimization of total costs, which are aimed at 

improving the efficiency of the resources available to 

the enterprise.  
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Анотація 

Кислотно-лужний гомеостаз забезпечує стабільну життєдіяльність на клітинно-тканинному рівні 

для більшості живих організмів. При моделюванні у щурів метаболічного ацидозу або алкалозу і визна-

ченні кислотно-лужного стану крові за показниками рН, вмісту вуглекислоти та бікарбонатів, можна 

отримати прямо протилежні результати на протязі декількох місяців, що ставить під сумнів мож-

ливість використання загальноприйнятого методу визначення кислотно-лужного стану. У пізні терміни 

моделювання метаболічного ацидозу у крові щурів визначають частково компенсований респіраторний 

алкалоз, тоді як при моделюванні метаболічного алкалозу тільки в перші дні експерименту визначають 

явища алкалозу, що швидко змінюються явищами вторинного метаболічного та респіраторного ацидозу. 

Висловлюється припущення, що визначені зміни кислотно-лужної рівноваги утворюються за рахунок 

протікання ряду компенсаційних процесів метаболічної системи кислотно-лужного гомеостазу в ор-

ганізмі. Для вдосконалення оцінки зрушень кислотно-лужної рівноваги додатково до біохімічних до-

сліджень долучається спосіб визначення парціального тиску кисню у крови, що дозволить підвищити до-

стовірність і прискорити час виконання дослідження. 

Abstract 

Acid-alkaline homeostasis ensures stable vital activity at the cellular and tissue level for most living organ-

isms. When simulating metabolic acidosis or alkalosis in rats and determining the acid-alkaline state of the blood 

based on pH, carbonic acid, and bicarbonate indicators, it is possible to obtain directly opposite results over 

several months, which calls into question the possibility of using the generally accepted method of determining the 

acid-alkaline state. In the late stages of simulation of metabolic acidosis, partially compensated respiratory alka-

losis is determined in the blood of rats, while in simulation of metabolic alkalosis, phenomena of alkalosis are 

determined only in the first days of the experiment, which quickly replaced by phenomena of secondary metabolic 

and respiratory acidosis. It is assumed that certain changes in the acid-alkaline balance are formed due to the 

flow of a number of compensatory processes of the metabolic system of acid-alkaline homeostasis in the body. In 

order to improve the assessment of changes in the acid-alkaline balance, in addition to biochemical studies, a 

method of determining the partial pressure of oxygen in the blood is added, which will increase the reliability and 

speed up the time of the study. 
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Концентрація Н+ у крові та інших рідинах ор-

ганізму належить до найбільш строго регульованих 

показників у фізіології людини і забезпечує пов-

ноцінність метаболічних процесів у внутрішніх се-

редовищах організму, що протікають у клітинах та 

тканинах. Значення показника рН залежить від 

співвідношення між позитивно зарядженими 

іонами (що формують кислотне середовище) та 

негативно зарядженими іонами (що формують 

лужне середовище). Організм людини постійно 

прагне врівноважити це співвідношення, підтриму-

ючи певний рівень рН, який визначає: фізико-

хімічні властивості колоїдних структур; активність 
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та конформацію білків; чутливість клітинних ре-

цепторів; проникність клітинних мембран; регулює 

судинний тонус; визначає стан дихального центру; 

впливає на стан ЦНС та ін. 

Однак механізми, відповідальні за клітинний, 

локальний, регіональний та системний кислотно-

лужний баланс, потужні регуляторні ефекти яких 

проявляються на рівні клітини, органу та організму, 

вивчені не повністю [1]. У літературі існують 

розбіжності щодо того, які методи слід використо-

вувати для розуміння цих механізмів. 

Більшість цих розбіжностей існує лише тому, 

що суворі правила причинно-наслідкового зв'язку 

(на відміну методів статистики) не часто застосо-

вувалися до розуміння кислотно-лужного балансу, 

а клінічно корисні методи часто використовувалися 

без розуміння фізіології та належного детального 

вивчення. Відмінність і взаємозв’язки між залеж-

ним і незалежним, між причинністю та кореляцією 

так само важлива для кислотно-лужної фізіології, 

як і для будь-якої іншої галузі науки. Тільки шля-

хом ретельного аналізу о причинах та тимчасової 

послідовності змін можна визначити діючі ме-

ханізми регуляції та компенсації кислотно-лужного 

балансу.  

Метою дослідження було отримання даних і 

аналіз інформації про зміни кислотно-лужної рівно-

ваги, що визначаються традиційним методом в 

крові за допомогою приладу газовий мікроаналіза-

тор («Radelkis», Угорщина), при моделюванні у 

піддослідних тварин (щурів) порушень КЩР – ме-

таболічного ацидозу та алкалозу, у порівнянні з 

контрольною групою, на протязі тривалого часу − 5 

місяців. 

При дослідженні впливу різноманітних 

раціонів на кислотно-лужну рівновагу було вста-

новлено, що раціон, що утримує надлишок тварин-

них білків, викликає метаболічний ацидоз, а раціон 

с підвищеним вмістом вуглеводів – метаболічний 

алкалоз. Стан метаболічного ацидозу отримували 

шляхом утримання щурів на дієті з надлишком хло-

риду амонію, як моделі надлишку тваринних білків 

в раціоні [2, 3, 4, 5]. Метаболічний алкалоз отри-

мували шляхом утримання щурів на дієті з надлиш-

ком вуглеводів − сахарози по Нікітіному С.А. і Бу-

гаевої М. Т. [6, 7, 8]. 

Результати та їх обговорення. При моделю-

ванні у білих щурів компенсованого метаболічного 

ацидозу та алкалозу на протязі тривалого часу − 5 

місяців, показники кислотно-лужного стану крові 

(рН, рСО2 та НСО3) в окремі терміни не відповіда-

ють зрушенням, що моделюються. 

Вміст щурів на раціоні з надлишком амонію 

викликає у них розвиток явищ компенсованого ме-

таболічного ацидозу, що виражається достовірним 

зниженням у крові тварин рН, вмісту вуглекислоти 

та бікарбонатів (табл. 1). Порівняно з контролем 

при моделюванні метаболічного ацидозу рН крові у 

щурів достовірно знижується до 7.3 од. до кінця 

місяця та до 7.2 од. через 2 місяці з початку експе-

рименту (табл. 1). 

Надлишок у раціоні білих щурів іонів амонію 

пов'язує α-кетоглутарат циклу трикарбонових кис-

лот, призводить до зниження його функціонування 

та накопичення недоокислених продуктів з розвит-

ком явищ метаболічного ацидозу [9]. 

Однак через п'ять місяців від початку моделю-

вання метаболічного ацидозу рН крові у дослідних 

щурів підвищується до 7.44 од. (табл. 1). Причиною 

цього факту є значне зниження вмісту у тканинах 

структурних ліпідів та прискорене окислення жир-

них кислот, у процесі якого додатково підви-

щується концентрація водневих іонів, що формує 

явища метаболічного ацидозу. Також розщеплення 

жирів у печінці супроводжується утворенням вели-

ких кількостей кетонових кислот, що сприяє виник-

ненню ацидозу. 

Таблиця 1 

Показники рН крові білих щурів (од.) при моделюванні метаболічного ацидозу та алкалозу 

Час 

дослідження 
Контроль Метаболічний ацидоз Метаболічний алкалоз 

3 дні 7,37±0,01 7,35±0,02 *7,61±0,01 о 

1 тиждень 7,37±0,009 7,34±0,02 *7,45±0,01** о 

2 тижні 7,38±0,01 7,33±0,02 *7,33±0,01** 

1 місяць 7,37±0,006 *7,30±0,02 *7,25±0,01** 

2 місяці 7,38±0,01 *7,20±0,01** *7,20±0,01 ** 

5 місяців 7,38±0,008 *7,44±0,02** *7,31±0,01 ** о 

 

Примітка: Знак «*» означає достовірну відмінність дослідних груп щурів від контролю, знак «**» означає 

достовірну відмінність від попередньої дослідної групи щурів, знак «о» відзначає достовірну відмінність 

показників при моделюванні алкалозу порівняно з ацидозом (Р≤0,001- 0,05). 

 

Зі збільшенням тривалості моделювання у щу-

рів метаболічного ацидозу спостерігають явища 

вторинного алкалозу, що свідчить про виснаження 

і, відповідно, зниження витрачення тканинних 

ліпідів у окисних процесах, що накопичують іоні 

водню [10].  

При моделюванні метаболічного алкалозу 

надлишком у раціоні тварин бікарбонату натрію рН 

крові у білих щурів на відміну від моделювання 

ацидозу достовірно зростає, починаючи з третього 

дня, протягом першого тижня проведення експери-

менту (табл. 1). Через тиждень від початку моделю-

вання метаболічного алкалозу протягом усього 

експерименту відзначають достовірне зниження рН 

крові щурів у порівнянні з контролем (табл. 1), що 

свідчить про розвиток вторинного метаболічного 
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ацидозу на фоні первинного метаболічного алка-

лозу і маскує первинні пускові механізми порушень 

кислотно-лужного гомеостазу. 

Встановлені явища знайшли своє пояснення 

щодо особливостей метаболічної системи регуляції 

кислотно-лужного гомеостазу. Розвиток явищ вто-

ринного метаболічного ацидозу при моделюванні 

метаболічного алкалозу відбувається внаслідок 

надмірного компенсаторного утворення органічних 

кислот у гліколізі та трикарбоновому циклі для 

підтримки внутрішньоклітинної рН [11, 12, 13]. 

Моделювання метаболічного ацидозу супро-

воджується з перших днів поступовим достовірним 

зменшенням вмісту вуглекислоти в крові щурів, що 

досягає до 2 місяців максимального зниження 

вмісту вуглекислоти (більш ніж у 2 рази) (табл. 3.2). 

Однак через 5 місяців моделювання ацидозу рівень 

вуглекислоти дещо збільшується порівняно з попе-

редніми термінами дослідження, залишаючись до-

стовірно нижчим за контрольні значення. 

При моделюванні метаболічного алкалозу спо-

стерігають достовірне збільшення (в 1,5 рази) 

вмісту вуглекислоти в крові піддослідних щурів 

протягом перших двох тижнів та зниження цього 

показника у 2 рази до двомісячного терміну прове-

дення експерименту порівняно з контролем, що по-

в'язано з розвитком явищ вторинного ацидозу 

(табл. 2). Через 5 місяців моделювання алкалозу 

рівень вмісту вуглекислоти не відрізняється від 

контролю (табл. 2), що відбиває виснаження ком-

пенсаторних механізмів. 

Динаміка зміни вмісту бікарбонатів у крові 

щурів повторює зміни вмісту вуглекислоти. При 

моделюванні метаболічного ацидозу відзначають 

достовірне поступове зниження вмісту бікарбо-

натів з найнижчими показниками через 2 місяці від 

початку експерименту, тоді як при моделюванні ал-

калозу протягом перших двох тижнів вміст бікар-

бонатів значно збільшується. 

Таблиця 2 

Вміст вуглекислоти (рСО2 мм рт. ст.) у крові білих щурів при моделюванні метаболічного ацидозу 

та алкалозу 

Час 

дослідження 
Контроль Метаболічний ацидоз Метаболічний алкалоз 

3 дні 40,65±0,62 38,90±0,76 *59,95±1,43 о 

1 тиждень 39,40±0,75 *33,75±0,80** *57,50±0,95 о 

2 тижні 39,55±0,63 *30,05±1,16 *61,35±2,05 о 

1 місяць 39,85±0,65 *22,25±0,78** *24,45±0,71** 

2 місяці 39,55±0,67 *18,40±0,82** *14,50±0,96** 

5 місяців 39,30±0,95 *27,60±1,21** 37,45±1,11 **о 

Примітка. Знак «*» позначає достовірні відмінності дослідних груп щурів у порівнянні з контролем, знак 

«**» означає достовірну відмінність від попередньої дослідної групи щурів, знак «о» відзначає достовірну 

відмінність показників при моделюванні алкалозу порівняно з ацидозом (Р≤0,001- 0,05). 

 

До місячного та двомісячного термінів моде-

лювання ацидозу та алкалозу вміст бікарбонатів у 

крові щурів знижується до однакового рівня, дещо 

збільшуючись до 5-місячного терміну проведення 

експериментів (табл. 3).  

Таблиця 3 

Вміст бікарбонату (НСО3-мкв/мл) у крові білих щурів при моделюванні метаболічного ацидозу та 

алкалозу 

Час 

дослідження 
Контроль Метаболічний ацидоз Метаболічний алкалоз 

3 дні 23,25±0,29 *20,95±0,79 *56,85±0,89 о 

1 тиждень 22,55±0,49 *18,55±0,88 *40,00±1,62** о 

2 тижні 23,60±0,36 *16,15±0,91 *32,60±1,12 **о 

1 місяць 23,42±0,26 *10,95±0,30** *10,15±0,49** 

2 місяці 22,65±0,42 * 5,05±0,46** *5,65±0,29** 

5 місяців 22,20±0,55 *18,75±1,05** *18,85±0,81** 

 

Примітка. Знак «*» означає достовірні відмінності дослідних груп у порівнянні з контролем, знак «**» 

означає достовірну відмінність від попередньої дослідної групи щурів, знак «о» відзначає достовірну 

відмінність показників при моделюванні алкалозу в порівнянні з ацидозом (Р≤0,001- 0,05). 

 

Для наочності дані таблиць представлені у ви-

гляді графіків на мал. 1, з яких видно однакове зни-

ження рН крові вже на 3 добу при моделюванні у 

щурів метаболічного ацидозу та алкалозу. Причому 

через 5 місяців при моделюванні метаболічного ал-

калозу знаходять достовірно нижчі показники рН 

крові порівняно з моделюванням метаболічного 

ацидозу. 

Високий вміст вуглекислоти в крові щурів про-

тягом перших двох тижнів моделювання метаболіч-

ного алкалозу різко знижується через 2 тижні до 

контрольних значень, а через місяць - до рівня, що 

спостерігається під час моделювання метаболіч-

ного ацидозу. До 5-ти місячного терміну моделю-

вання алкалозу вміст вуглекислоти підвищується 
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до контрольних значень. При моделюванні мета-

болічного ацидозу вміст вуглекислоти у крові щу-

рів поступово знижується, достовірно підвищую-

чись до 5-ти місячного терміну проведення експе-

рименту. 

Вміст бікарбонатів крові при моделюванні у 

щурів метаболічного алкалозу та ацидозу 

змінюються однаково з показниками вмісту вугле-

кислоти. Високий вміст бікарбонату в крові щурів 

протягом перших тижнів моделювання алкалозу 

різко знижується на місяць від початку експери-

менту до рівня показників, що спостерігаються при 

ацидозі. 

При моделюванні метаболічного алкалозу че-

рез тиждень і майже до кінця експерименту визна-

чають у щурів компенсований метаболічний аци-

доз. Навпаки, через 5 місяців від початку моделю-

вання метаболічного ацидозу діагностують 

частково компенсований респіраторний алкалоз 

(табл. 4).

 

 
Мал. 1. Показники кислотно-лужного стану крові білих щурів при моделюванні метаболічного ацидозу 

та алкалозу через 3 дні (1), 1 тиждень (2), 2 тижні (3), 1 місяць (4), 2 місяці (5) та 5 місяців (6).  

1 – контроль, 2 – ацидоз, 3 – алкалоз. 

  



«Colloquium-journal» #23(146), 2022 / MEDICAL SCIENCES 21 

Таблиця 4 

Кислотно-лужний стан крові білих щурів при моделюванні метаболічного ацидозу та алкалозу 

Час 

дослідження 

Моделювання 

метаболічного ацидозу 

Моделювання 

метаболічного алкалозу 

3 дні Норма 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

алкалоз 

1 тиждень 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

алкалоз 

2 тижні 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

Частково 

компенсований 

респіраторний 

ацидоз 

1 місяць 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

2 місяці 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

Частково 

компенсований 

метаболічний 

ацидоз 

5 місяців 

Частково 

компенсований 

респіраторний 

алкалоз 

Метаболічний 

+ + респіраторний 

ацидоз 

 

Висновки. Використання лабораторних показ-

ників для діагностики кислотно-лужного стану тра-

диційним методом, що визначаються за допомогою 

спеціальних автоматичних газових аналізаторів, 

схоже з використанням електрокардіограми для 

діагностики інфаркту міокарда. Однак ні зміни в 

електрокардіограмі, ні порушення електро-

провідності, які відображаються цими змінами, 

ніколи не вважалися причиною інфаркту міокарда. 

Тоді як щодо показників КЩР крові вважається, що 

показники зрушень концентрації HCO3- (бікарбо-

нату), наприклад, відповідальні за наявність мета-

болічного ацидозу чи алкалозу у всіх тканинах та 

рідинах організму. 

Як показали проведені дослідження, при моде-

люванні у щурів метаболічного ацидозу або алка-

лозу при визначенні кислотно-лужного стану крові 

за показниками рН, вмісту вуглекислоти та бікар-

бонатів, можна отримати прямо протилежні резуль-

тати, що ставить під сумнів можливість викори-

стання загальноприйнятого методу визначення кис-

лотно-лужного стану. У пізні терміни моделювання 

метаболічного алкалозу тільки в перші дні експери-

менту визначають явища алкалозу, що швидко 

змінюються явищами вторинного метаболічного та 

респіраторного ацидозу. Розвиток у тканинах гіпер-

компенсованого черезмірного утворення ор-

ганічних кислот приводить до закислення середо-

вища і до явищ вторинного метаболічного ацидозу, 

тоді як порушення обміну речовин характерні для 

алкалозу. Відповідно газовий аналізатор фор-

мально реєструє показники крові (рН, рСО2, НСО3-

), що відповідають метаболічному ацидозу, який 

складається як компенсаторний стан метаболічного 

алкалозу, що виник під впливом відповідної дієти – 

екзогенного фактора ризику. Діагностування явищ 

вторинного ацидозу при первинному метаболіч-

ному алкалозі вносить істотну помилку як у ро-

зуміння патогенезу захворювань, так і в проведене 

лікування.  

При вираженому або тривалому ацидозі за-

гальноприйнятим методом діагностується мета-

болічний алкалоз, так як інтенсивне окислення 

жирних кислот, яке формує і підтримує явища ме-

таболічного ацидозу, призводить до значного зни-

ження загального вмісту утворених ліпідів у ткани-

нах і рідинах організму при ацидозі, що в свою 

чергу приводить до зниження кількості іонів водню 

в середовищі і діагностується як метаболічний ал-

калоз. 

Таким чином, визначення КЛР за допомогою 

автоматичних газових аналізаторів, як загально-

прийнятий метод, не виявляють первинні пору-

шення кислотно-лужного рівноваги в крові при 

тривалому протіканні компенсаторних реакцій і 

можуть не точно відображати стан кислотно-луж-

ного гомеостазу, який складається в організмі на 

протязі часу. 

Деякі дослідники з метою уточнення стану 

КЩР враховують показники основного іонного 

складу в крові - натрію, калію, кальцію, магнію і 

т.д., тісно пов'язуючи зміни іонного складу ор-

ганізму, його мінеральних запасів, що витрача-

ються в тканинах організму, і стан показників КЩР 

/ 14 /. Також подальшого вивчення вимагає викори-

стання основних запасів білків, жирів, вуглеводів, 

нуклеїнових кислот, вітамінів та інших класів 

біополімерів, на основних шляхах метаболізму в 
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організмі для корекції та компенсації тривалих по-

рушень кислотно-лужного гомеостазу та підтримки 

сталості внутрішнього середовища. Підвищена вит-

рата мінеральних компонентів, а також основних 

запасів біоорганічних речовин, з метою підтримки 

сталості внутрішньоклітинного середовища, може з 

часом і за тривалого впливу факторів ризику приз-

водити до виснаження основних запасів і, без на-

лежного своєчасного поповнення витрачених ре-

сурсів, сприяти розвитку патологічних станів ор-

ганізму. 

Так, по літературним даним та проведеним 

нами самостійним дослідженням, при кардіоміо-

патії, ішемічній хворобі серця, колагенозах, гепати-

тах, остеохондрозах, що розвиваються на тлі ком-

пенсованого метаболічного алкалозу, визначення 

за допомогою загально-прийнятого методу явищ 

метаболічного ацидозу вносить суттєву помилку у 

розуміння патогенезу [15-20]. Встановлене закис-

лення ротової рідини при карієсі є результатом ме-

тодичної помилки визначення кислотно-лужного 

стану. 

Останнім часом, крім трьох основних систем 

підтримки кислотно-лужного гомеостазу в ор-

ганізмі людини і тварин (респіраторної, екскретор-

ної та буферної) було встановлено існування ще 

четвертої − метаболічної [21-27]. Ця система є су-

купністю альтернативних змін спрямованості та ін-

тенсивності обміну вуглеводів, ліпідів, білків і нук-

леїнових кислот, що мають місце безпосередньо в 

клітинах при порушенні в організмі КОС. 

Фізіологічний зміст зазначених змін мета-

болізму полягає в регулюванні інтенсивності 

взаємоперетворень сильних органічних кислот і ос-

нов у слабші кислоти та основи або нейтральні спо-

луки та навпаки. 

Встановлено, що на ранніх етапах зміни КОС 

крім буферної системи для забезпечення сталості 

внутрішньоклітинного рН включаються гомеоста-

тичні молекулярні механізми тканин, спрямовані на 

зв'язування надлишку протонів при ацидозі та утво-

рення органічних кислот у разі дефіциту протонів 

при алкалозі, так звана метаболічна система регуля-

ції [21-27].  

Як показали подальші дослідження, неодно-

значні результати визначення кислотно-лужного 

стану при явищах метаболічного ацидозу або алка-

лозу пояснюються особливостями функціонування 

метаболічної системи регуляції кислотно-лужного 

гомеостазу, а також вичерпанням біохімічних, ди-

хальних та видільних компенсаторів [15-20, 28-33]. 

Тому дослідження кислотно-лужної рівноваги 

та її зв’язку з компенсаторними процесами ор-

ганізму, уточнення критеріїв, можливостей та меж 

використання традиційних методів дослідження, 

залишається актуальною проблемою в медицині, 

яка є складною та багатокомпонентною, що потре-

бує мультидисциплінарного підходу до вирішення 

питань, які виникають перед клініцистами. 
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