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CALCULATION OF THE STABILITY OF VIBRATION SHOCK OSCILLATIONS 

 

Анотація. 

У статті наведено схему віброударної системи для розрахунку стійкості віброударних коливань. 

Проведено розрахунок показав, що фазове рівняння має форму традиційну для віброударних систем. Його 

розв’язання дало змогу визначити допустимі значення фазового кута φ, підставляючи які у формули ко-

ординат і швидкостей, повністю розв’язати задачу. 

Abstract. 

The article presents a scheme of vibration-impact system for calculating the stability of vibration-impact 

oscillations. The calculation showed that the phase equation has the form traditional for vibration-impact systems. 

Its solution made it possible to determine the permissible values of the phase angle φ, substituting which into the 

formulas of coordinates and velocities, to completely solve the problem. 

 

Ключові слова: вібрація, віброударна система, напруження, частота, збурювальна сила. 

Key words: vibration, vibration impact system, stress, frequency, disturbing force. 

 

Незважаючи на детальне вивчення віброудар-

них систем багатьма фахівцями із нелінійної меха-

ніки, але повні розв’язки отримано лише для 5-

6 найпростіших моделей [1-3]. Під час даних дослі-

джень не було враховане тертя, тому їх розв’язки не 

дозволять відповісти на питання про стійкість віб-

роударних коливань. Якщо буде отримано точне 

розв’язання моделі, то його можна буде використо-

вувати для визначення наявності тих чи інших віб-

роударних режимів.  

Розглянемо модель віброударної системи, що 

зображена на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Схема віброударної системи 

 

На рисунку 1 показано динамічну збурювальну 

силу Р, частоту ω та початкову фазу φ. Тривалість 

співударів обох типів мас приймаємо рівною нулю. 

Пружний елемент є лінійним із коефіцієнтом жорс-

ткості k. Тертя мас об стінки відсутнє. Втрати енер-

гії в системі відбуваються тільки під час співударів 

тіл і описуються коефіцієнтами відновлення R1 і R2 

в обох ударних парах. Розподілений зазор (натяг) 

замінюємо сумарним зазором S. Маси ланок вібро-

ударної системи замінені двома наведеними ма-

сами m1 і m2. Маси деталі та додаткового облад-

нання прийняли нескінченно великими.  

Із рисунка 1 видно, що початок координат Х 

сумісний із оброблюваною поверхнею. Координату 

точки удару позначили Хс. Частоту збурювальної 

сили позначили ω, частоту усталених вимушених 

коливань – ωs = 2π/Ts, а кратність режиму – l = ω/ωs. 
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Оскільки в проміжках між ударами маса m2 ру-

хається вільно, то період руху віброударної сис-

теми складається з часу t1 руху від ударника m1 до 

оброблюваної поверхні: 

𝑡1 =
𝑥𝑐

𝑉2
        (1) 

і з часу зворотного руху від оброблюваної поверхні назустріч ударнику: 

𝑡2 =
𝑥𝑐

𝑈2
=

𝑥𝑐

𝑅2∙𝑉2
,       (2) 

𝑇𝑠 = 𝑡1 + 𝑡2 =
𝑥𝑐(1+1/𝑅2)

𝑉2
.       (3) 

де U2 – швидкість маси m2 після удару об оброблювану поверхню; 

V2 – швидкість маси m2, що рухається до оброблюваної поверхні; 

R2 – коефіцієнт відновлення після удару маси m2 об оброблювану поверхню. 

 

Таким чином, швидкості маси m2 до і після удару об оброблювану поверхню становлять: 

𝑉2 = −
𝜔∙𝑥𝑐

2∙𝜋∙𝑙
∙ (1 + 1 𝑅2⁄ ),     (4) 

𝑈2 =
𝜔∙𝑥𝑐

2∙𝜋∙𝑙
∙ (1 + 𝑅2).      (5) 

Отже, вираз для зміни координати тіла масою m2 становить: 

𝑥2 = {
𝑥𝑐 [1 −

𝜔∙𝑡

2∙𝜋∙𝑙
∙ (1 + 1 𝑅2⁄ )]  при 0 ≤ 𝑡 ≤

2∙𝜋∙𝑙

𝜔∙(1+1 𝑅2⁄ )

[(1 + 𝑅2)
𝜔∙𝑡

2∙𝜋∙𝑙
− 𝑅2]  при 𝑇𝑠 ≥ 𝑡 ≥

2∙𝜋∙𝑙

𝜔∙(1+1 𝑅2⁄ )

   (6) 

Таким чином, в усталеному режимі рух маси m2 рівномірний за винятком миттєвих ударів із масою 

m1 і об оброблювану поверхню. 

Розглянемо рух маси m1. Сила пружності пружини становить: 

𝐹пр = −𝑘(𝑥1 − 𝑠).      (7) 

Тоді рівняння руху маси m1 в проміжках часу між ударами становить: 

𝑥1̈ + 𝜔1
2 ∙ 𝑥1 =

𝑘∙𝑠

𝑚1
+

𝑃

𝑚1
∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑),    (8) 

де ω1 – власна частота коливань маси m1 на пружному елементі жорсткістю k,  

Р – гармонійна збуджувальна сила. 

Для подальших розрахунків введем позначення: 

𝜇 = 𝑚1/𝑚2, 𝛼 = 𝑃/𝑘, 𝜎 = 𝑠/𝛼, 𝜏 = 𝜔𝑡, 𝜔1 = √𝑘/𝑚1, 𝜁 = 𝜔1/𝜔. 

�̇�𝜏 =
�̇�𝑡

𝜔
, �̈�𝜏𝜏 = �̈�𝑡𝑡/𝜔2 

Звідси, отримаємо рівняння руху в безрозмірному вигляді: 

�̈�1 +  𝜁2 ∙ 𝑥1 =̈ 𝜁2 ∙ 𝜎 + 𝜁2 ∙ sin(𝜏 + 𝜑),    (9) 

де похідні взято за безрозмірною фазою τ.  

Загальний розв’язок рівняння (9) має вигляд: 

𝑥1 = 𝜎 +
𝜁2

𝜁2+1
∙ sin(𝜏 + 𝜑) + 𝐶 ∙ sin(𝜁 ∙ 𝜏 + 𝜓).   (10) 

Оскільки імпульс протилежний позитивному напрямку осі ОХ, то умовою передачі імпульсу від маси 

m1 до маси m2 є: 

𝑈1 − 𝑉1 < 0       (11) 

Тоді, підставляючи загальний розв’язок (10) у граничні умови для швидкостей, отримаємо:  

- швидкість m1 до удару: 

𝑈1 = 𝑥1𝑡(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙) = 𝑎 ∙ 𝜔 ∙ {
𝜁2

𝜁2−1
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝜁 + 𝜓)}  (12) 

- швидкість m1 після удару: 

𝑉1 = 𝑥1𝑡(0) = 𝑎 ∙ 𝜔 ∙ {
𝜁2

𝜁2−1
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜓}    (13) 

а їх різниця тоді становить:  

𝑈1 − 𝑉1 = 𝐶 ∙ 𝑎 ∙ 𝜔 ∙ {𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝜁 + 𝜓) − 𝑐𝑜𝑠𝜓} < 0  (14) 

Враховуючи граничні умови, отримаємо: 

𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝜁 + 𝜓) = − 𝑐𝑜𝑠𝜓.    (15) 

Рівняння (15) дає змогу визначити значення фазового кута ψ, що відповідає початку коливання ван-

тажу m1 на частоті ω1, яка залежить від жорсткості пружинного елемента, після співудару з масою m2. 

Для визначення невідомих постійних хс і С використовуємо рівняння удару: 

𝑥𝑐 = −4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝑎 ∙
𝜁2

𝜁2−1
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ Θ,     (16) 

𝐶 = −
𝜁2

𝜁2−1
∙

𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜓
∙ Ξ,      (17) 

де Θ і Ξ – коефіцієнти, що є функціями відношення мас μ і коефіцієнтів відновлення в ударних парах: 

𝛩 =
𝜇∙(1+𝜇)(1+𝑅1)

Ω∙(1+2𝜇−𝑅1)−𝜇(1+𝑅2)(1+𝑅1)2,    (18) 
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Ξ =

1

1+𝑅2
+

𝜇(1+𝑅1)

Ω
1+2𝜇−𝑅1

(1+𝑅1)(1+𝑅2)
−

𝜇(1+𝑅1)

Ω

,     (19) 

де Ω =  (1 + 𝜇) (1 +
1

𝑅2
) + (1 − 𝜇 ∙ 𝑅1)(1 + 𝑅2). 

Отже, усі швидкості та координати елементів віброударної системи виражені через її параметри та 

параметри збуджувальної дії. Для усунення залежності всіх величин від кута φ скористаємося початковою 

умовою для координат співударних мас за умови t = 0: 

sin 𝜑 + (4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ Θ − Ξ ∙ t𝑔𝜓) cos 𝜑 =
1−𝜁2

𝜁2 𝜎.    (20)

Таким чином, отримане фазове рівняння має 

форму традиційну для віброударних систем. Його 

розв’язання дало змогу визначити допустимі зна-

чення фазового кута φ, підставляючи які у формули 

координат і швидкостей, повністю розв’язати за-

дачу. 
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RADİATİON MONİTORİNG OF OİL AND GAS PİPELİNES  

 

Нуруев И.М., 

Назаров М.С., 

Саттаров Р.К., 
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Садыгов А.З., 
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Научно-Технологический Парк НАНА 

 

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 

 

Abstract. 

It is known that when transporting oil and gas raw materials through pipelines, the solution of such problems 

as corrosion and leakage of pipes is considered an urgent issue. Oil companies constantly conduct periodic mon-

itoring. However, companies face many challenges in terms of time, ensuring the safety of technical personnel, 

and depending on weather conditions to identify pipeline defects in hard-to-reach places. To solve such problems, 

a specially designed drone was proposed. The radiation background in hard-to-reach places is determined using 

a Geiger-Muller counter installed on the drone. The results obtained are analyzed using a special program written 

on a tablet integrated into the control unit. 

Аннотация. 

Известно, что при транспортировке нефтегазового сырья по трубопроводам актуальным вопросом 

считается решение таких проблем, как коррозия и протечка труб. Нефтяные компании постоянно про-

водят периодический мониторинг. Однако, перед компаниями стоит множество задач по срокам, обес-

печению безопасности технического персонала, а также в зависимости от погодных условий по выявле-

нию дефектов трубопровода в труднодоступных местах. Для решения подобных проблем был предложен 

специально разработанный беспилотник. В труднодоступных местах радиационный фон определяется с 

помощью счетчика Гейгера-Мюллера, установленного на дроне. Полученные результаты анализируются 

с помощью специальной программы, установленной на планшете, интегрированном в блок управления. 

 

Key words: Drone; Geiger-Muller counter; control block; electronics; oil and gas pipeline. 

Ключевые слова: дрон; счетчик Гейгера-Мюллера; блок управления; электроника; нефтяных и газо-

вых трубопроводов. 

 

Introduction 

The protection, protection or monitoring of espe-

cially important enterprises by certain methods has re-

cently been considered one of the most pressing issues. 

This is done by specially trained personnel. Observa-

tion of some objects complicates the work of personnel 

and forces the use of special technical means. In reser-

voirs, mountainous areas, forests and deserts, near 

swamps, on the front lines, in border zones (to fight 

smugglers), in areas with a high radiation background, 

monitoring by personnel is completely inappropriate. 

In addition, since the monitoring of these territories us-

ing a portable radiometer can have a negative impact on 

human health, we consider it expedient to remotely 

control this process using a drone. This should be done 

by autonomous or remotely controlled monitoring sys-

tems. For this reason, it is considered relevant to de-

velop multi-copter drones that can be equipped with 

multifunctional radiation monitoring systems. Using 

the quadcopter configuration of drones, the above prob-

lems can be solved. To do this, a radiometer (with a 

Geiger-Muller counter [1]) and an additional GPS are 

integrated on the quadrocopter. 

Specially designed system (quadcopter, radiome-

ter and GPS), can be jointly controlled at a distance and 

take measurements online. The system mainly consists 

of the following 3 main parts: 

1. Control block. 

2. A quadcopter with a radiometer installed on it. 

3. Geiger-Muller counter 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-34157-7-13
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Depending on the terrain, it takes off from a cer-

tain height with a detector attached to the bottom of the 

drone and sends the operator the dose value and the co-

ordinate corresponding to each dose in real time. The 

remote control, controlled by the operator, is equipped 

with a tablet and a special program for analyzing in-

coming data. The program analyzes the data in real time 

and visualizes on the screen both a graph of the depend-

ence of the radiation dose on time, and the coordinate 

corresponding to each dose. In addition, the incoming 

data is archived in the program and helps to easily find 

the dose at any time interval or at any coordinate. In 

addition, the video image from the camera is broadcast 

live to the remote control monitor to visualize hazard-

ous areas. If necessary, video data is stored in the 

memory of the aircraft or remote control.  

Material and methods 

Hager-Muller counters are considered to be 

among the first recorders used in experimental meas-

urements. In this work, a Geiger-Muller counter type 

Gamma 8 counter [2] was used (Fig. 1). Table 1 lists 

the technical parameters of the Geiger-Muller counter 

detector. 

Table 1 

№ Parameter Index 

1.  Mass 1 kg 

2.  Data transmission distance 10 km 

3.  Data measuring time 1 sec. 

4.  Data transmission 10 sec. 

5.  Operation voltage for electronics 5 V 

6.  Operation voltage for tube 350 – 400 V 

7.  Operation temperature -20  +50 C 

 

 
Figure 1. Geiger-Muller counter 

 

Electronics  

Each of the pulses from the Geiger-Muller counter 

is corrected as information in a certain time interval 

(within 10 seconds) according to the Fig. 2. To count 

these pulses, control the high voltage circuit and trans-

mit the information received via telemetry, a module 

consisting of two boards is attached to the back of the 

Heger counter (Fig. 1). To obtain a high voltage, a sim-

ple cascade is assembled, consisting of a pair of diode-

capacitor (Fig. 2). An LM2903 microcircuit [3] was 

used as a comparator. The signal controlling the detec-

tor is provided by said controller and its frequency is 

adjusted according to 16 kHz. To develop arbitrary 

electronic circuits that perform any function, regardless 

of their purpose, it is necessary to first develop the elec-

trical circuit of these circuits, and then the topology. 

The schemes that are used in this work (Fig. 2) were 

developed in the following order. First, the board layout 

(proteus ISIS) and topology (proteus ARES) were de-

signed using the Professional Proteus 8 platform. 
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Figure 2. Scheme developed on Professional Proteus 8 

 

In the future, the boards were manufactured in stages on the LPKF S-63 machine. Below (Figure 3 a, b, c) 

are the boards prepared by us for analyzing information from the Geiger-Muller counter and sending this infor-

mation to the tablet via telemetry.  

 
a 

 
  b       c 

Figure 3: a) kontroller board   b) signal generator  c) voltage amplifier 

 

Using the circuits built into the radiometer, it is 

possible to analyze the events coming from the detector 

and determine the time dependence of the number of 

pulses recorded by the detector at one time. The time 

dependence of these events (280-380 pulses/sec) is de-

termined by the following equation [4]: 

D= 𝐶𝑃𝑀 × 0.0057 𝑢𝑆𝑣/ℎ𝑜𝑢𝑟  (1) 

Here D is the dose, CPM (count per minute) is the 

number of pulses registered in one minute interval. Ac-

cording to special software written on the STM32F108 

controller, the number of events recorded in the Heger 

counter in 10 seconds is determined and transmitted to 

the control unit. In addition, the STM32F108 [5] con-

troller operates in the timer mode. As can be seen from 

the graph below, under normal conditions, the voltage 

is stable at 400 V. If a particle falls on the counter, the 

voltage drops sharply and after a certain time returns to 

its previous state and stabilizes. Each of these voltage 

drops is counted as a number and graphically observed 

as pulses on an oscilloscope. 
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Figure 4. Pulse waveform 

 

The events registered by the detector were ob-

served in the form of pulses with a Hantek 

DSO5202BM oscilloscope (Fig. 4, screenshot). Ac-

cording to formula (1), the impulses registered with a 

time interval of 1 minute are similarly converted into a 

dose form, and we can clearly see these results graph-

ically on the monitor of the control unit. 

The main technical parameters of the used quad-

copter type drone are shown in Table 2. In this project, 

the quadcopter configuration of drones was used, and 

this is sufficient for monitoring, since the maximum 

payload of the drone is 3 kg. The drone is equipped with 

two GPS systems. Both are of the GPS U-blox type [6], 

in addition, the 1st GPS determines its own control and 

coordinates of the drone, while the other is used only to 

transmit the coordinates of the values recorded by the 

Geiger-Muller counter in the area to the system. 

Table 2. 

Technical characteristics REMS-D 

Objective 
Conventional and thermal imaging photo and video shooting for various pur-

poses, measurement of the radiation background of the area 

Drone weight 4.5 – 6.0 kq 

Engine number 4 

Payload 1.5 – 3.0 kq 

Airspeed (Max.) 60 – 72 km/hour 

Flight altitude 800 meter 

Flight time (without cargo) 27 – 40 min.  

Flight time (loaded) 20 – 32 min. 

control radius 5 km 

Wind resistance 9 – 14 m/sec 

Coordinate measurements DGPS 

Video transmission distance 5 km 

Dimensions (cm) 104 x 104 x 50 

Working temperature 0  +40 C 

 

  
Figure 5. Visual image of the drone and the Geiger-Muller counter built into its lower part. 

 

The Geiger-Muller counter, controller board, sig-

nal generator boards, and voltage amplifier boards 

mentioned in Figures 1 and 3 are integrated into the 

drone body at the same time, as shown in Figure 5. 

The application software (application) "REMS-D" 

(Radioecological Monitoring System - Dose) is written 

on the ".Net" platform (dot_net) and developed using 

the Windows-10 operating system, which reflects the 

results of radioecological monitoring. The program 
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mainly consists of two parts: graphics and tables. After 

activating the system, the REMS-D program displays 

information on the monitor in the form of a dose graph 

and a table with a "start" button. The "Stop" button puts 

the program in a passive state. If the radiation dose ex-

ceeds the dangerous limit (0.02 μSv/h), the correspond-

ing points on the graph and in the table are displayed in 

red and warn the user in the form of an alarm. 

 

 
Figure 6. Monitoring results for the developed program. 

 

Note: since the experiment was carried out in a 

closed laboratory, the GPS coordinates data appeared 

on the monitor screen as “not assigned”. 

As can be seen from Figure 6, it is possible to ob-

serve the coordinate dependence of the radiation dose 

using GPS data, as well as display the radiation back-

ground graphically. That is, it is possible to determine 

the dose value (microSvert) from known coordinates 

(points) with a detector system integrated into the quad-

rocopter. At the same time, by means of a special tele-

metric system connected to the detector, the coordinate 

data corresponding to each dose are transmitted over a 

certain distance, and we observe this information on the 

tablet of the control cabinet (as in Fig. 6). As can be 

seen from the figure, the dose value recorded by our 

system is 0.42 µSv/h. Note: The dose price is marked 

in red in Figure 6. In addition, a graphical representa-

tion of the dose limit can be seen on the monitor. If the 

dose limit exceeds the norm, the system warns the user 

with a special sound signal. 

In Figure 7, using a special program written on the 

STM32F108 controller, coordinate data is transmitted 

to the base (control unit) via telemetry connected to the 

detector. 

 
Figure 7. User program written for the STM32F108 controller. 
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The control unit is a complex control panel assem-

bled inside the case. Which consists of a monitor, a tab-

let with a Windows operating system and a control 

panel. Through the monitor, you can conduct thermal 

imaging [7] and video surveillance in normal mode. 

The following table lists the main parameters of the 

control key used. In addition, the body-mounted system 

has various drone control modes. 

The tablet allows the quadcopter to fly by provid-

ing mission-based coordinates, tracking the flight path 

on a map, and making additional changes to the quad-

copter software as needed. The last part to be integrated 

into the control unit is the control panel. This type of 

control unit plays a key role in the control of profes-

sional surveillance UAVs. Table 3 shows the 

parameters of the control unit. 

Table 3  

Parameter Index 

Tablet Microsoft Surface Pro 4 

Weight 5 kg 

Information transmission range 60 km 

TFT monitor 10 (inch) 

Food stress 14.8V (10000mAh) 

Detector operating voltage 350 - 400 V 

Operating temperature range -20 / +50 0С 

Drone control + 

Video receiver + 

Detector analysis program + 

Ability to fly with a mission + 

Ability to integrate with other drones + 

Cooling system + 

 

Each part of the presented work on the determina-

tion of leaks and background radiation using a thermal 

imaging camera and a radiometer in pipelines trans-

porting oil and gas is combined into a compact control 

unit. In addition, each part included in the system is 

controlled by this block (Figure 8). 

Results 

As a result, we can say that the development of the 

project was formed by certain stages according to the 

following sequence: 

• A Gamma 8 Geiger-Muller counter was used as 

a detector (radiometer). 

• An experiment was carried out in the laboratory 

to bring the radiometer into working condition, as a 

result of which, using the Hantek DSO5202BM oscil-

loscope, the signals recorded by a radioactive source 

(Cs-137) were observed. 

• The boards for controlling the Geiger-Muller 

counter shown in Figure 3 were designed and pro-

grammed. 

• After integrating the boards into the detector 

(Figure 1), they were brought closer to the radiation 

source for verification, and the pulses indicated in Fig-

ure 4 were observed on the Hantek DSO5202BM os-

cilloscope. Then the detector and circuits are assem-

bled into a housing (Fig. 1a). 

• At the next stage, a quadrocopter (drone) of a 

multicopter type was prepared, the parameters of 

which are given in Table 2. At the same time, the de-

tector system is made in a case and is attached to the 

lower part of the said drone (Figure 5). Note: Several 

flight tests have been carried out to bring the drone 

into full working order. 

• Application software (compatible with the Win-

dows-10 operating system) "REMS-D" and the control 

unit shown in Figure 8 have been developed for paral-

lel process control. 

• After activating the program written on the 

".Net" platform (dot_net), the system switches to the 

"receiver-transmitter" mode. At the same time, the 

USB-COMPORT data reception function is automati-

cally activated on the monitor of the control unit 

(note: the part with the inscription “connected” on a 

green background in the lower left part of the monitor 

screen, Fig. 6). 

• According to equation (1), the dependence of 

the dose on the number of events was determined, and 

this pattern was included in a special algorithm written 

on the STM32F108 platform (Fig. 7). 

 Table 4 

S/n Date Time Count (1/sec) Dose (µSv/h) GPS coordinate 

1 23.11.2022 14:10:00 3.00 0.01 GPS=4022.4435N,04948.8750E 

2 23.11.2022 14:10:10 3.00 0.01 GPS=4022.4436N,04948. 8744E 

3 23.11.2022 14:10:20 5.60 0.03 N/A 

4 23.11.2022 14:10:30 5.75 0.04 GPS=4022. 4438N,04948.8737E 

5 23.11.2022 14:10:40 4.20 0.03 N/A 

6 23.11.2022 14:10:50 3.00 0.01 N/A 

7 23.11.2022 14:11:00 28.93 0.42 GPS=4022. 4438N,04948.8738E 

8 23.11.2022 14:10:10 20.00 0.37 GPS=4022. 4438N,04948. 8740E 

9 23.11.2022 14:10:20 6.17 0.05 GPS=4022. 4438N,04948. 8740E 
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Table 4 presents the results of the experiment. 

First, the source of Cs-137 is placed at an arbitrary point 

in the area for verification purposes. Then the drone is 

lifted to a height of 1.5-2 m using the control unit (case 

in Fig. 8). When the drone passes over the source dur-

ing the flight, the radiation dose increases graphically 

on the monitor of the control unit immediately (lines 7-

8 of Table 4). 

 
Figure 8. Comparative illustration of marked dose from Cs-137 source and control block 

 

In Figure 8, the exposure dose shown by a real 

handheld dosimeter "identiFINDER 2" [8] from a 

source of Cs-137 (marked with a green square in Figure 

8) is 0.417 µSv/h (green arrow in Figure 9). For com-

parison, can be seen a similar value close to this indica-

tor on the monitor of the control panel (marked in red 

in Fig. 6). The Cs-137 source is placed at the same dis-

tance between the drone dosimeter and the identi-

FINDER instruments. 

Acknowledgments 

This work was supported by the Scientific Foun-

dation of SOCAR. 

References 

1. Kenneth J., Richard E. Faw, Fundamentals of 

Nuclear Science and Engineering Second Edition: New 

York: CRC Press, -2007, -p.616  

2. Akyurek T., Yousaf M., Liu X., Usman S., 

GM counter deadtime dependence on applied voltage, 

operatingtemperature and fatigue, Radiation Measure-

ments, Volume 73, -2015, -p.26-35 

3. LM2903 Low power dual voltage compara-

tors, p.10, 

https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/lm2903.pdf 

4. Nick's Geiger Counter Page, https://cs.stan-

ford.edu/people/nick/geiger/ 

5. STM32F103C8 datasheet, 

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/view/201590/STMICROELECTRONICS/STM32

F103C8.html 

6. NEO-6_DataSheet https://content.u-

blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-

6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf 

7. Leifer I., Lehr W.J., Simecek-Beatty, Bradley 

E., Clark R., Dennison P., Hu Y., Matheson C., Jones 

C.E., Holt B., Reif M., Dar A., Roberts D.A., Svejkov-

sky J., Swayze G., Wozencraft J., State of the art satel-

lite and airborne marine oil spill remote sensing: appli-

cation to the BP deepwater horizon oil spill, remote 

sensing of Environment 124(25), -2012, -p.185–209. 

https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.03.024 

8. identiFINDER 2 the next generation handheld 

radionuclide identification device, p.2, https://www.aa-

dee.com/00pdf/nuclear/identiFINDER_2.pdf 

  



14 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #34(157), 2022 

ECONOMIC SCIENCES 
 

УДК 339.9 

Герасимова Яніна Олександрівна 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»  

 

ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТІНІЗАЦІЇ: ПОДАТКОВИЙ ФАКОР  

 

Gerasimova Yanina Oleksandrivna 

DVNZ "Kyiv National Economic University named after. V. Hetman" 

 

THE GLOBAL HEALTH OF TINIZATIONS: A SUPPLY FACOR 

 

Усвідомлення наростаючого впливу тінізації 

економічної діяльності на масштаби і структурні 

параметри світового господарства об’єктивно ви-

магає комплексного дослідження системи факто-

рів, що детермінують її характер, передумови вини-

кнення і векторну спрямованість в умовах глобаль-

ного економічного розвитку. Вважаємо, що 

сукупність даних факторів політико-правового, 

економічного, соціально-культурного й інформа-

ційно-комунікативного характеру формують по 

суті середовище функціонування тіньового сектору 

глобальної економіки. Воно являє собою своєрідну 

«ауру», яка супроводжує й опосередковує тіньові 

бізнес-трансакції суб’єктів господарювання різної 

національної належності, а також у конкретних іс-

торичних умовах і просторово-часових кордонах 

формує масштаби і магістральні напрями тінізації 

економічної діяльності. 

Комплексну оцінку впливу глобального сере-

довища на процеси тінізації економічної діяльності 

знаходимо, зокрема, у праці австрійського економі-

ста Ф. Шнайдера [1]. На основі застосування пане-

льного аналізу річних даних за 162 країнами світу у 

період 1999-2007 рр. учений визначив вагу окремих 

факторів, що спричиняють тінізацію економічних 

операцій суб’єктів господарювання різної націона-

льної належності. Згідно висновків Ф.Шнайдера, 

найбільшу вагу мають нині податки і виплати на со-

ціальне забезпечення, на які припадає близько 50% 

дисперсії тіньової економіки. Водночас вага послуг 

державного сектора і якості державних установ ста-

новить 20%; трансфертів і регулювання ринку 

праці – по 8% дисперсії [1]. 

Водночас, і у загальнотеоретичному, і в еконо-

мічно-практичному вимірах актуального значення 

набувають постійно діючі фактори глобального се-

редовища тінізації економічної діяльності. З одного 

боку, вони мають, на нашу думку, стабільний і до-

вготривалий характер дії, обумовлений політико-

правовою, економічною і соціально-культурною 

стабільністю різних держав. З другого ж боку, дана 

група середовищних факторів здатна на глибокому 

структурному рівні розбалансувати світові еконо-

мічні пропорції, а саме: між виробництвом засобів 

виробництва і споживчих товарів; між сферами ма-

теріального і нематеріального виробництва; між на-

громадженням і споживанням капіталу; між спеці-

алізацією, кооперуванням і комбінуванням вироб-

ництва; у розподілі виробничих ресурсів країн між 

традиційними й інноваційно місткими галузями і 

секторами національних економік; у використанні 

сукупного суспільного продукту на відшкодування 

виробничих засобів, суспільне й особисте спожи-

вання; у співвідношенні між особистісними й речо-

вими компонентами продуктивних сил та ін. 

Ні для кого не секрет, що діючі у різних краї-

нах світу національні податкові політики і подат-

кові ставки є загальним мірилом ступеня тиску дер-

жави на громадян, підприємницький і бізнесовий 

сектори. На цьому акцентує увагу, до речі, й еконо-

мічна теорія, згідно якої податкові ставки на рівні 

40% демотивують економічних суб’єктів щодо де-

кларування своїх доходів, а отже – виконання пода-

ткових зобов’язань [2]. З цього приводу повною мі-

рою погоджуємось з думкою Л. Мізеса про те, що 

за умов перевищення податковими ставками пев-

ного рівня вони перетворюються у потужний засіб 

руйнування ринкової економіки. 

Доречно також відзначити, що вплив податко-

вого фактору на структурну динаміку тінізації еко-

номічної діяльності у кожній державі має свої при-

таманні особливості: у той час як у Сполучених 

Штатах Америки найпотужніший вплив на розви-

ток тіньового сектору справляють доволі високі 

ставки податку з доходів фізичних осіб; в інших 

державах вирішальну роль відіграють високі ставки 

податкових відрахувань роботодавців у фонди со-

ціального страхування та високі ставки податку на 

додану вартість [3, c. 62]. 

Даний глобальний тренд яскраво демонстру-

ють дані, наведені у табл. 1, які показують, що на 

тлі діючої у Франції й Іспанії прогресивної шкали 

оподаткування доходів фізичних осіб, у цих держа-

вах значно менше стягується податків з індивідуа-

льних доходів осіб, які отримують заробітну плату 

у розмірі, на чверть меншу ніж середня по еконо-

міці (14% оподатковуваного доходу у Франції і 12% 

– в Іспанії). 
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Таблиця 1. 

Ставки оподаткування в окремих країнах ЄС у 2019 р. [2] 

Країна 
Податок з доходів фізичних 

осіб 

Корпоративний пода-

ток на прибуток 

Податок на додану вар-

тість 

Франція 

Прогресивна ставка (п’ятисту-

пенева) від 14% (для окремих 

видів доходів – від 0%) до 

45%, депозити і дивіденди – 

12,8% 

31% для корпоративного 

сектору, 15% – для ком-

паній малого і середнього 

бізнесу 

20% загальна ставка; 5,5% 

– пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Німеччина 

Прогресивна ставка (п’ятисту-

пенева) від 14% (для окремих 

видів доходів – від 0%) до 

45%, депозити і дивіденди – 

25% 

28,89% 

19% загальна ставка; 7% – 

пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Іспанія 

Прогресивна ставка (п’ятисту-

пенева) від 9,5% до 22,5%, де-

позити і дивіденди – 19% 

25% 

21% загальна ставка; 10% 

– пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Угорщина 
15% загальна ставка, депозити 

і дивіденди – 15% 
9% 

27% загальна ставка; 5% – 

пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Польща 

Прогресивна ставка (двоступе-

нева) – 18% і 32%, депозити і 

дивіденди – 19% 

19% для корпоративного 

сектору, 15% – для ком-

паній малого і середнього 

бізнесу 

23% загальна ставка; 8% – 

пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Румунія 
10% загальна ставка, депозити 

– 10%, дивіденди – 5% 
16% 

19% загальна ставка; 9% – 

пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

Словаччина 

Прогресивна ставка (двоступе-

нева) – 19% і 25%, депозити – 

19%, дивіденди – 7% 

21% 

20% загальна ставка; 10% 

– пільгова ставка (у тому 

числі лікарські засоби і 

товари медичного призна-

чення) 

 

Не можемо оминути увагою, що сьогодні у за-

гальній сумі електронних переказів, що здійсню-

ються у Сполучених Штатах Америки частка «бру-

дних» грошей становить близько 0,1%; щоденно у 

глобальний грошовий обіг «вливається» до 1 млрд 

дол. США капіталу, отриманого кримінальним 

шляхом; а у США щорічно відмивається від 100 до 

200 млрд дол. [4, c. 66]. За експертними даними 

міжнародної дослідницької агенції Global Financial 

Integrity, у період 2008-2017 рр. найбільші серед-

ньорічні обсяги нелегального відтоку капіталу спо-

стерігались з Китаю (323,8 млрд дол. США), Мек-

сики (62,9 млрд), Російської Федерації (56,8 млрд), 

Польщі (40,9 млрд), Малайзії (36,7 млрд), Індії (36,1 

млрд), Таїланду (28,1 млрд), Бразилії (26,3 млрд), 

Туреччини (22,1 млрд) та Індонезії (22 млрд відпо-

відно) (рис. 1).  
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Рис. 1. Топ-10 держав за вартісними обсягами середньорічного тіньового відтоку капіталу у 2008-2017 

рр., млрд дол. США [5, c. 18] 

 

Доречно відзначити, що подібна ситуація хара-

ктерна і для фінансово-господарської діяльності су-

часних багатонаціональних підприємств, які, як сві-

дчить світовий досвід, в останні десятиліття сут-

тєво активізували операції з переведення 

отриманих їх структурними підрозділами прибут-

ків до офшорних податкових юрисдикцій. Достат-

ньо сказати, що щорічний вартісний обсяг прибут-

ків, що переводяться БНП в офшорні податкові 

юрисдикції, становить майже 650 млрд дол. США, 

а вартісний обсяг недоплаченого ними корпоратив-

ного прибуткового податку – 132,5 млрд (табл. 2).  

Таблиця 2. 

Щорічні масштаби переведених багатонаціональними підприємствами прибутків в офшорні подат-

кові юрисдикції [6, c. 22] 

Країна 

Прибутки, переве-

дені в офшорні пода-

ткові юрисдикції 

Вартісний обсяг 

недоплаченого 

прибуткового по-

датку, млрд дол. 

США 

Середній рі-

вень ефектив-

ної податко-

вої ставки 

Частка отрима-

них прибутків, 

переведених в 

офшорні подат-

кові юрисдикції, 

%  

млрд 

дол. 

США 

% валових 

прибутків 

США 463,0 38 84,8 18 71 

Німеччина 25,8 154 7,1 28 4 

Канада 23,5 33 3,0 13 4 

Китай 15,0 65 2,6 17 2 

Бразилія 14,3 98 3,7 26 2 

Франція 13,9 110 3,7 27 2 

Мексика 13,7 64 3,3 24 2 

Індія 11,4 184 3,6 32 2 

Великобританія 9,2 12 1,2 13 1 

Італія 8,6 187 4,2 49 1 

Іспанія 8,2 496 4,9 59 1 

Усього Топ-10 606,6 Х 122,1 Х Х 

Інші країни 41,5 103 10,4 24 6 

Усього 648,1 Х 132,5 Х Х 

 

Своєю чергою, підприємцям, котрі вдаються 

до реалізації тіньових економічних оборудок, при-

таманні, на нашу думку, такі особистісні риси, як 

авантюризм, інноваційний пошук, схильність до 

ризику, стремління до самореалізації та ін. Не слід 

скидати з рахунків і їх чітко виражений економіч-

ний егоїзм, який спонукає їх до приховування від 

офіційного обліку здійснюваних економічних опе-

рацій з метою ухилення від виконання своїх подат-

кових зобов’язань перед державою. Навіть найефе-

ктивніша централізована система оподаткування 

підприємницької і бізнесової діяльності не здатна 

повністю ліквідувати тіньову економіку, оскільки 

навіть за мінімального рівня оподаткування певна 
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частина платників податків не будуть їх сплачу-

вати. 

Висновок: інформаційно-комунікаційне сере-

довище тінізації економічної діяльності у глобаль-

них умовах формує по суті її загальну інституційну 

архітектуру на основі діджитал-платформ з їх ши-

рокими можливостями анонімної діяльності корис-

тувачів і збереження ними в таємниці свого геогра-

фічного положення, що створює для державних ре-

гуляторних органів непереборні перешкоди 

відстежування тіньових операцій і незаконних дій в 

Інтернет-мережі. Завдяки широкому поширенню 

діджитал-платформ усі суб’єкти тіньової економіки 

синергійно об’єднуються на їх інституційній плат-

формі, що є головним рушієм формування у глоба-

льних координатах загальнопланетарних тіньових 

мереж, котрі обслуговують широкий діапазон не-

формальних і відверто кримінальних фінансово-го-

сподарських операцій, включаючи трансакції з оп-

тимізації корпоративного податкового планування. 
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Анотація. 

У статті було досліджено теоретичні аспекти моделювання і прогнозування виробництва зерна в 

Україні, було визначено пріоритетні фактори впливу, що забезпечують діяльність аграрних підприємств, 

проведено аналіз існуючих моделей розвитку зернової галузі. 

Abstract. 

The article investigated the theoretical aspects of modeling and forecasting of grain production in Ukraine, 

determined the priority influencing factors that will ensure the activity of agrarian enterprises, and analyzed the 

existing models of the development of the grain industry. 
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Зернове виробництво займає провідне місце в 

структурі аграрного сектору економіки України. 

Від рівня ефективності його розвитку залежить до-

бробут населення, гарантування національної про-

довольчої безпеки, експортні можливості країни. 

Також Україна є одним з найбільших експортерів 

зерна в Європі. Для утримання позицій на міжнаро-

дній арені з продажу зерна, вітчизняним товарови-

робникам необхідно постійно вкладати кошти у 

підвищення ефективності галузі, запроваджувати 

інноваційні технології з виробництва конкуренто-

спроможної продукції [1].  

Зернове виробництво – це галузь, продукція 

якої завжди була, є і буде одним з найважливіших 

джерел багатства будь-якої держави. У світовому 

землеробстві зернові культури постійно доміну-

вали, а зерно й нині залишається найважливішим і 

стратегічним продуктом сільського господарства 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_20_58.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_20_58.pdf
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[5]. Розширення виробництва зерна зумовлюється 

підвищенням попиту на продукти харчування, збі-

льшені потреби у фуражі для худоби, а також необ-

хідністю поповнення державних страхових запасів 

і розширення фондів для зовнішньої торгівлі [4]. 

Виробництво зернових культур забезпечує 

значну частину доходів сільськогосподарських під-

приємств [2, 3]. Рівень розвитку виробництва зер-

нового господарства визначається, насамперед, ди-

намікою таких показників, як склад і структура по-

сівних площ (рис.1), обсяги валових зборів (рис.2). 

 
Рис.1. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року 

 

 За даними статистичної звітності, аграрії 

України щорічно у середньому отримують врожаї 

близько 70 млн тонн зернових. У 2015 р. було 

зібрано 60,1 млн тонн, у 2017-му – 61,9; у 2018-му 

– 70,1; у 2019-му – 75,1; у 2020 р. – 63,5 млн тонн. 

В 2021 р. сумарний валовий збір зернових і 

зернобобових культур в Україні склав 85,68 млн 

тонн (на 32% більше, в порівнянні з 2020 роком), 

які було зібрано з 15,92 млн га при врожайності 53,8 

ц/га.  

Зокрема, врожай пшениці в 2021 р. оцінюється 

в 32,08 млн тонн, ячменю – в 9,42 млн тонн, куку-

рудзи – в 41,87 млн тонн. 

Також минулого року зафіксовано збільшення 

виробництва жита – до 593,8 тис. тонн, гречки – до 

106 тис. тонн, сорго – до 173,9 тис. тонн і зернобо-

бових культур – до 681 тис. тонн. 

У той самий час у порівнянні з показниками 

2020 р. зафіксовано зниження валового збору проса 

– до 204,2 тис. тонн, вівса – до 470,7 тис. тонн, рису 

– до 48,6 тис. тонн і тритикале – до 32,3 тис. тонн . 

Рис. 2. Динаміка посівних уточнених площ та валових зборів зернових та зернобобових культур. 

 

Коливання урожайності, ціни зерна в певних 

пропорціях обумовлюють коливання валових збо-

рів. 

Кореляційно-регресійний аналіз дав змогу зро-

бити висновок про вплив на формування валовий 

збір зернових наступних факторів:  

 урожайність зернових; 

 середні ціни зернових на внутрішньому ри-

нку. 

Ці фактори були покладені в основу економет-

ричної моделі множинної лінійної регресії дина-

міки виробництва зерна (рис.3) �̂� = 𝑎0̂ + �̂�1𝑥1 +

15943,9; 
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�̂�2𝑥2, де �̂� − обсяг виробництва (валовий збір) зер-

нових та зернобобових культур за1996-2021 роки, 

100 тис.т, 𝑥1- урожайність зернових та зернобобо-

вих культур, ц з 1 га зібраної площі, 𝑥2 - середні 

ціни зернових та зернобобових культур, грн за т.[6].  

 
Рис. 3. Дисперсійний аналіз економетричної моделі 

 

Результати розрахунків свідчать про те, що 

вона є адекватною реальному процесу зерновироб-

ництва і може використовуватися у прогнозуванні 

валових зборів зернових культур з високими якіс-

ними показниками. 
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Анотація. 

Міжнародний інжиніринг може бути кваліфікований як особлива форма експорту послуг з передачі 

знань і технологій з держав дислокації їх продуцентів до країн локалізації замовників подібного роду сер-

вісів. Інжинірингова діяльність характеризується надзвичайною складністю і вищою мірою комплексні-

стю, включаючи такі підсистеми як передпроєктна, проєктно-консультаційна, післяпроєктна, підрядна, 

управлінська, а також рекомендаційна з питань експлуатації, управління і маркетингу виробленої проду-

кції. З-поміж факторів, що спричинили динамічне залучення інжинірингових послуг у міжнародний нау-

ково-технологічний обмін, належать: розширення доступного для фінансування державного і приватного 

інвестування будівельного сектору глобальної економіки; нарощування масштабів вільного капіталу; по-

глиблення міждержавних і міжрегіональних асиметрій науково-технічного розвитку. Так, є всі підстави 

стверджувати про наявність доволі високого рівня залежності результативності фінансово-господар-

ської діяльності міжнародних інжинірингових компаній від здобутого їх споживачами економічного ефе-

кту інжинірингу у формі якісних кондицій налагоджених виробничих, операційних, техніко-технологічних, 

науково-дослідних, маркетингово-логістичних й інших процесів та здатності останніх генерувати при-

бутки. 

Abstract. 

International engineering can be qualified as a special form of export of services from the transfer of 

knowledge and technology from the dislocation powers of their producers to the edge of localization of substitutes 

for a similar kind of services. Engineering activities are characterized by super-evolutionary folding and a greater 

complexity, including such subsystems as pre-project, project-consulting, post-project, contracting, management, 

as well as recommending for the supply of production, marketing Three factors that have caused the dynamic 

improvement of engineering services in the international science and technology exchange lie: expansion of the 

state and private investment available for financing the public sector of the global economy; increasing the scale 

of free capital; destruction of international and interregional asymmetries of scientific and technical development. 

and the buildings of the rest generate income. 
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Виклад основного матеріалу. Виокремлення 

інжинірингу на рубежі 1950-1960-х років у само-

стійний вид глобальної індустрії був обумовлений 

передусім об’єктивною необхідністю узагальнення 

і залучення передового міжнародного досвіду у 

найбільш затребуваних ринком сферах і секторах 

впровадження передової техніки і технологій, при 

виконанні самостійних досліджень і розробок, а та-

кож розв’язанні комплексних, транс- і міждисцип-

лінарних науково-технічних проблем. З подібної 

постановки питання випливають два узагальнюю-

чих висновки: по-перше, міжнародний інжиніринг 

може бути кваліфікований як особлива форма екс-

порту послуг з передачі знань і технологій з держав 

дислокації їх продуцентів до країн локалізації замо-

вників подібного роду сервісів. По-друге, інжині-

рингова діяльність характеризується надзвичайною 

складністю і вищою мірою комплексністю, включа-

ючи такі підсистеми як передпроєктна, проєктно-

консультаційна, післяпроєктна, підрядна, управлін-

ська, а також рекомендаційна з питань експлуатації, 

управління і маркетингу виробленої продукції.  

Наголосимо, що подібного роду складність і 

комплексність інжинірингових послуг з їх чимраз 

більшою орієнтацією на системні технологічні і 

сервісні рішення особливо посилились за умов роз-

будови у глобальних координатах Індустрії 4.0. 

Вони ж лежать в основі, з одного боку, доволі диве-

рсифікованої суб’єктної структури операторів між-

народної інжинірингової індустрії (яка включає 

широкий спектр специфічних для кожного сектору 
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економіки спеціалізованих інженерно-консульта-

ційних, консалтингових, організаційно-управлінсь-

ких, маркетингово-логістичних та інженерно-до-

слідницьких компаній й організації, а з другого – 

відносно високого рівня дохідності даного виду 

глобальної індустрії. 

Достатньо сказати, що річний дохід лише аме-

риканських інжинірингових компаній збільшився у 

період 2012-2021 рр. з 208,1 до майже 232 млрд дол. 

США з перспективним трендом зростання до 283,6 

млрд до 2024 р. При цьому середньорічний темп 

приросту даного показника (за виключенням кризо-

вих періодів 2013 р. і 2020 р.) становив 5,1%. У той 

самий час висока структурна динаміка світового на-

уково-технічного прогресу на тлі поглиблення тех-

ноглобалізаційних процесів дедалі більшою мірою 

стимулює глобальний попит на інжинірингові пос-

луги, а отже – є потужним драйвером неухильного 

збільшення вартісних обсягів і диверсифікації стру-

ктури міжнародної торгівлі даним видом професій-

ного сервісу, а також нарощування масштабів гло-

бальної інжинірингової індустрії. 

Таким чином, характеризуючись відносною 

стабільністю територіально-географічної, сектора-

льної, продуктово-видової, суб’єктної й інституцій-

ної структури, світовий ринок інжинірингу демонс-

трує в останні п’ятнадцять років стрімкий приріст 

капіталізації. Звернімось до цифр: у 2000 р. даний 

показник становив близько 373,1 млрд дол. США, у 

2010 р. – 620,1 млрд, у 2016 р. – 784,1 млрд, у 2021 

р. – 991,4 млрд, а на період до 2026 р. досягне, за 

прогнозними оцінками, відмітки у майже 1,4 трлн 

дол. США. Як бачимо, інжиніринговий сегмент сві-

тового ринку має чітко виражений антициклічний 

характер, коли навіть у періоди глобальних реце-

сійних спадів та загального погіршення ринкової 

кон’юнктури (економічна кризи 2007-2010 рр. чи 

пандемії Covid – 19) його капіталізація не тільки не 

зменшується, але й демонструє траєкторію неухи-

льного зростання. Достатньо сказати, що обсяги бу-

дівельних витрат, зменшившись у результаті панде-

мії Covid – 19, відновились вже до кінця 2020 р., до-

сягнувши історичного максимуму у майже 1,6 трлн 

дол. США у липні 2021 р. [1, c. 3]. Більше того, од-

ночасно спостерігається й постійне підвищення рі-

вня ринкової оборотності послуг інжинірингу на-

віть за умов суттєвого обмеження можливостей ін-

жинірингових компаній нарощувати масштаби 

корпоративної зайнятості у кризові періоди націо-

нальних і світових бізнес-циклів.  

На сьогодні у глобальній інжиніринговій інду-

стрії зайнято близько 3,3 млн професіоналів, праце-

влаштованих у 517,7 тис компаній по усьому світу 

[2]; а у 2021 р. лише сектор цивільного інжинірингу 

отримав загальний дохід у розмірі понад 4,2 трлн 

дол. США, що відповідає середньорічному темпу 

зростання на рівні 6,3% упродовж 2017-2021 рр. [3]. 

Своєю чергою, середньорічна виручка на одного 

працівника архітектурних й інженерних організа-

цій по усьому світу збільшилась з 110 тис дол. 

США у 2015 р. до 162 тис – у 2020 р. Для порів-

няння: у 2016 р. вона становила 149 тис дол. США, 

у 2017 р. – 146 тис, у 2018 р. – 161 тис, у 2019 р. – 

151 тис [4] за середньорічного темпу приросту за-

гальної виручки інжинірингових компаній на рівні 

6,4% за вказаний період [5]. Сукупна ж капіталіза-

ція глобального ринку проєктування, закупівель і 

будівництва вже у 2019 р. оцінювалась на рівні 

майже 8 трлн дол. США з такою регіональною стру-

ктурою: Північна Америка – 2,1 трлн дол. США, 

Азія й Австралія – 2,1 трлн, Західна Європа – 1,6 

трлн, Середній Схід і Південна Америка – по 0,6 

трлн, Східна Європа – 0,5 трлн, Африка – 0,3 трлн 

[6]. 

Доцільно зауважити, що фундаментальні про-

цеси техноглобалізму детермінують глибокі транс-

формаційні зміни інжинірингових каналів міжнаро-

дного науково-технологічного обміну. Насамперед 

слід відзначити динамічне нарощування масштабів 

включення інжинірингових послуг у транскордонні 

торговельні операції в якості об’єктів міжнарод-

ного науково-технологічного обміну. Наприклад, 

вартісні обсяги експорту даного виду послуг Спо-

лучених Штатів Америки стабільно становили у пе-

ріод 2010-2019 рр. від 12 до 16 млрд дол. США у 

рік, а імпорту – зросли за вказаний період з 4,6 до 

7,5 млрд дол. Загалом же, вартісний обсяг експорту 

архітектурних, інжинірингових, наукових й інших 

видів технічних послуг топ-10 держав – найбіль-

ших світових експортерів інших бізнес-послуг до-

сягнув у 2019 р. відмітки у 94,6 млрд дол. США. Це 

становить 8,2% загальних експортних поставок да-

ного виду послуг зазначеної групи країн. Водночас 

вартісний обсяг імпорту архітектурних, інжинірин-

гових, наукових й інших видів технічних послуг 

першої десятки держав – найбільших світових ім-

портерів інших бізнес-послуг становив у 2019 р. 

60,7 млрд дол. США, або 5,2% їх загального імпо-

рту. 

Зазначені цифри відбивають по суті високий 

рівень залучення інжинірингових послуг у сучас-

ний міжнародний науково-технологічний обмін та 

їх вагоме місце в експортно-імпортних поставках 

держав інших видів технічних послуг. При цьому 

просування західними інжиніринговими компані-

ями послуг на зарубіжних ринках нерідко відбува-

ється з активним використанням зв’язків з громад-

ськістю та забезпеченням всебічної підтримки 

своїх замовників способом надання знижок на ін-

жинірингове обслуговування різних груп економіч-

них суб’єктів. Подібного роду заходи свідчать про 

суттєве підвищення рівня кастомізованості й інди-

відуалізованості інжинірингових послуг, що дає 

змогу суттєво підвищити як рівень упізнаваності 

свого бренду, так і лояльність до нього зарубіжних 

споживачів. 

З-поміж факторів, що спричинили в останні де-

сятиліття динамічне залучення інжинірингових по-

слуг у міжнародний науково-технологічний обмін, 

умовно можна виокремити три групи. По-перше, це 

значне розширення доступного для фінансування 

державного і приватного інвестування будівель-

ного сектору глобальної економіки, яке, забезпечу-

ючи суттєве нарощування масштабів будівництва й 

уведення в експлуатацію нових житлових і проми-
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слових об’єктів, одночасно потребує залучення ши-

рокого спектру інжинірингових послуг. По-друге, 

значне нарощування масштабів вільного капіталу, 

який нагромаджується в інжиніринговому сегменті 

глобального ринку послуг. І, нарешті, по-третє, по-

глиблення міждержавних і міжрегіональних асиме-

трій науково-технічного розвитку, котрі спричиня-

ють об’єктивну необхідність нарощування експо-

рту інжинірингових послуг з більш розвинутих у 

технологічному плані держав до інноваційно відс-

талих країн. Наприклад, на сьогодні у державах-лі-

дерах світової економіки питома вага експорту ін-

жинірингових послуг у сфері проєктування і будів-

ництва об’єктів нерухомого майна суттєво 

перевищує частку інжинірингу, що має стосунок до 

організації й управління виробничими процесами.  

Висока динаміка включення інжинірингових 

послуг у міжнародний науково-технологічний об-

мін досягається на основі як значного розширення 

суб’єктної структури зовнішньоторговельних опе-

рацій за рахунок великих спеціалізованих компа-

ній, міжнародних і багатонаціональних будівель-

них і промислових фірм, так і диверсифікації самої 

системи інжинірингового обслуговування ними 

клієнтів способом здійснення супутніх експортних 

постачань машин і складного технологічного обла-

днання. За таких умов системні процеси інституці-

оналізації міжнародного інжинірингового обслуго-

вування різнонаціональних економічних суб’єктів 

оформляються відповідними контрактними зо-

бов’язаннями інжинірингових компаній з чіткою 

ідентифікацією його техніко-технологічних, орга-

нізаційно-економічних і комерційних параметрів, а 

також обов’язковою деталізацією вартості інжині-

рингових послуг. Як свідчить світовий досвід, з-по-

між існуючих на ринку видів оплати інжинірингу 

(погодинної чи денної на базі ставок заробітної 

плати інженерів-консультантів, погодинного гоно-

рару, оплати послуг на основі фактичних витрат 

плюс фіксованої винагороди, питомої частки від 

кошторису будівельного проєкту тощо) найбіль-

шого поширення отримала оплата даного виду пос-

луг у формі фіксованого проценту від загальної ва-

ртості будівництва, що найчастіше застосовується 

при виконанні замкненого циклу його інжиніринго-

вого обслуговування. Дані, виявляють доволі варі-

ативні розміри оплати інжинірингових послуг за рі-

зними державами світу за обов’язкового дотри-

мання при цьому головного принципу 

ціноутворення на даний вид професійних сервісів, 

а саме: зниження питомої частки їх вартості у міру 

збільшення загального кошторису інвестиційних 

програм і проєктів.  

Висновок. Це підтверджує вищою мірою під-

приємницький характер глобальної інжинірингової 

індустрії, її орієнтацію на максимально повне охо-

плення усіх структурних ланок інжинірингового 

обслуговування клієнтів, всебічну кастомізацію по-

слуг та дієвий позитивний результат для клієнтів. 

Окрім того, є всі підстави стверджувати про наяв-

ність доволі високого рівня залежності результати-

вності фінансово-господарської діяльності міжна-

родних інжинірингових компаній від здобутого їх 

споживачами економічного ефекту інжинірингу у 

формі якісних кондицій налагоджених виробничих, 

операційних, техніко-технологічних, науково-до-

слідних, маркетингово-логістичних й інших проце-

сів та здатності останніх генерувати прибутки. 
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Рослинництво, згідно державного класифіка-

тору продукції і послуг, - певна сукупність видів 

економічної діяльності і послуг, в результаті яких 

виробляється продукція рослинного походження. 

Розглядаючи особливості галузі рослинництва не-

обхідно виходити з такої методичної позиції, як 

найбільш повне використання галузі. Це можливо 

на основі адаптивного її ведення, що передбачає 

отримання комплексного ефекту від застосування 

взаємодії природно-кліматичних, біологічних, тех-

ніко-технологічних, організаційно-економічних 

чинників виробництва.  

Для ефективного функціонування сільськогос-

подарських підприємств з виробництва продукції 

рослинництва необхідно створити таку виробничу 

структуру, що забезпечить найбільш повне викори-

стання природно-економічних умов для досягнення 

граничного рівня урожайності сільськогосподарсь-

ких культур, оптимальний рівень спеціалізації та 

інтенсивності виробництва рослинницької продук-

ції, застосування ефективних форм організації 

праці, впровадження у виробництво енергозберіга-

ючих технологій вирощування та збирання сільсь-

когосподарських культур, ефективне управління 

виробництвом та функціональне навантаження 

його елементів. 

Збільшення обсягів виробництва продукції ро-

слинництва, поліпшення її якості здійснюється, го-

ловним чином, за рахунок підвищення продуктив-

ності посівів.  

Аналітична оцінка виробництва продукції рос-

линництва передбачає розробку науково обґрунто-

ваної системи взаємопов’язаних показників, що 

включатимуть натуральні та вартісні показники ви-

робництва продукції рослинництва, які є вихідними 

для оцінки ефективності виробництва рослинниць-

кої продукції. 

Урожайність сільськогосподарських культур є 

одним із голових натуральних показників ефектив-

ності виробництва сільськогосподарських культур. 

Аналіз зміни урожайності сільськогосподарських 

культур в динаміці, оцінка впливу окремих чинни-

ків, що сприяли цьому, визначення прогнозного рі-

вня урожайності сільськогосподарських культур 

здійснюється за допомогою економіко-математич-

них методів і моделей. 

Комплексне застосування показників урожай-

ності сільськогосподарських культур, собівартості 

1 ц, ціни реалізації 1 ц, прибутку у розрахунку на 1 

гектар посіву сільськогосподарських культур, на 1 

ц продукції, рентабельності виробництва, що аку-

мулює вплив як ґрунтово-кліматичних чинників, 

так і організаційно-господарських, економічних 

чинників, дає можливість здійснити всебічну оці-

нку ефективності виробництва продукції рослинни-

цтва. 

Прогнозування і програмування врожаїв сіль-

ськогосподарських культур спрямовані на розробку 

методів цілеспрямованого формування і розвитку 

посівів сільськогосподарських культур для отри-

мання запланованих обсягів урожаю. 

Прогнозування – один із елементів управління, 

що забезпечує ймовірне уявлення про теоретично 

можливий урожай сільськогосподарських культур, 

який забезпечується ресурсами клімату, родючістю 

ґрунту, наявністю мінеральних та органічних доб-

рив та інших чинників. Планування урожайності 

окремих сільськогосподарських культур необхідно 

здійснювати на основі прогнозу за рівнем лімітую-

чого чинника, з врахуванням закону розподілу, не-

регулюючих агрокліматичних чинників. Планова 



24 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #34(157), 2022 

урожайність сільськогосподарських культур визна-

чається за рівнем середніх багаторічних показників 

агрокліматичного чинника. 

Програмування передбачає розробку програми 

щодо оптимального кількісного співвідношення ре-

гулюючих чинників з врахуванням нерегулюючих 

погодних умов, які в системі технологічного про-

цесу забезпечують одержання планового врожаю 

сільськогосподарських культур при найбільш опти-

мальному використанні наявних ресурсів. 

Ефективне управління виробництвом продук-

ції рослинництва на основі методів системного під-

ходу є складним процесом, що включає алгоритм 

побудови і використання математичних моделей 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Визначення потенційної урожайності сільсь-

когосподарських культур, тобто найбільш можли-

вої урожайності, сформованої біологічними мож-

ливостями сільськогосподарських культур/ сортів, 

яку можна отримати за умови оптимальних ґрун-

тово-кліматичних та агротехнічних чинників, здій-

снюють за формулою: 

Уп=Q+KQ/100xC   (1) 

де ПУ – потенційна/ максимально можлива 

урожайність сухої речовини сільськогосподарської 

культури, т/га;  

Q – сумарна фотосинтетична активна радіація, 

що надходить за вегетаційний період сільськогос-

подарської культури, кДж/га;  

KQ - коефіцієнт використання фотосинтетич-

ної активної радіації, який в ідеальних екологічних 

умовах складає 3-5 %;  

С - кількість енергії, що накопичується одини-

цею сухої речовини (С = 16,76 х 106 кДж/т =4 х 106 

ккал/т). 

Важливим питанням при програмуванні є ви-

значення можливого врожаю сільськогосподарсь-

ких культур за рівнем природної родючості ґрунту, 

розрахунок норми добрив на запланований урожай.  

З цією метою доцільно використовувати фор-

мулу: 

100Вх

ПдхКдПгхКг
У


 ,   (2) 

де У – програмована урожайність;  

Пг – поживні речовини ґрунту;  

Кг – коефіцієнт використання поживних речо-

вин з ґрунту;  

Пд – поживні речовини добрив; 

Кд – коефіцієнт використання поживних речо-

вин добрив; 

В – вміст поживних речовин у рослинах. 

Побудова моделі сільськогосподарського підп-

риємства з виробництва продукції рослинництва 

здійснюється за допомогою балансового методу з 

врахуванням лімітуючих чинників: 

1) ресурсів сонячної радіації і тепла; 

2) вологи; 

3) густоти стеблостою; 

4) ефективності родючості грунту; 

5) загальних ресурсів поживних речовин азоту, 

фосфору та калію. 

Враховуючи загальну кількість поживних ре-

човин, лімітуючі та нелімітуючі чинники, здійсню-

ється прогнозування реально можливих рівнів уро-

жайності сільськогосподарських культур. 

Програмування як елемент системи управ-

ління виробництвом продукції рослинництва до-

зволяє оптимізувати ресурси виробництва продук-

ції, зменшити розрив між реальною і потенційною 

врожайністю сільськогосподарських культур, об-

ґрунтувати стратегію розвитку сільськогосподарсь-

ких підприємств з виробництва рослинницької про-

дукції. 
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Disscusion. Tularemia is an acute natural-medi-

ated infectious disease with multiple mechanisms of in-

fection, caused by Francisella tularensis, accompanied 

by general intoxication, fever, lymph node involve-

ment, skin, mucous membranes and lungs. The main 

source of infection for humans - rodents (muskrats, rats, 

mice, gophers, hares). Francisella is an optional intra-

cellular organism and reproduces inside macrophages. 

It is one of the most infectious organisms with an inoc-

ulation dose of only 10 organisms. The incubation pe-

riod is usually 3-5 days with a range of 1-14 days. Char-

acteristic early flu-like symptoms: chills, fever, cough, 

headache, fatigue. The ulcerative-glandular form is 

characterized by skin lesions, abdominal pain, ano-

rexia, joint pain, back pain, chest discomfort, edema, 

painful regional lymph nodes in the axillary and ingui-

nal areas, watery diarrhea, possibly hematogenous di-

arrhea or organs (including the lungs). Septicemic (thy-

roid) form is characterized by abdominal pain, chills, 

nausea, vomiting, watery diarrhea, hepatomegaly, sple-

nomegaly, sepsis. Pneumonic form: chest discomfort 

with possible development of pleurisy, dyspnea, mus-

cle pain, unproductive or unproductive cough, pharyn-

gitis, pleural effusion, respiratory distress syndrome 

[1]. Streptomycin is the drug of choice, gentamicin is 

the reserve drug [2]. 

Smallpox was eliminated in the late 1970s. How-

ever, the virus did not disappear. Stocks of the virus are 

stored in research centers of virology and biotechnol-

ogy. Routine smallpox vaccination has been discontin-

ued due to side effects and no need for it. The younger 

generations do not have immunity, so the use of a rela-

tively small amount of smallpox as a biological weapon 

can lead to a mass epidemic. Smallpox is caused by the 

chickenpox virus, a DNA virus whose only natural host 

is humans. The causative agent is Variola virus, a mem-

ber of the genus Orthopoxvirus, resistant to up to 1 year 

in dust and tissues [3]. The incubation period is 7-17 

days, the average duration is 12 days. Inoculation dose 

of 10-100 organisms. Characterized by severe head-

ache, fever, severe disorientation, back pain, chest and 

joint pain, anxiety, exanthema, maculopapular rash, 

which becomes vesicular. Mortality rates in unvac-

cinated persons in the case of smallpox are 30%, in vac-

cinated - 3%. The smallpox vaccine is effective if ad-

ministered within 3-5 days after exposure to the patho-

gen, antiviral treatment has not been developed [4]. 

Establishment of artificial active immunity after vac-

cination occurs within the first 10 days after administra-

tion in 95% of individuals and is effective for at least 

3-5 years. A specific local reaction to the vaccine is the 

development of a red blister at the injection site on day 

6-8; swollen lymph nodes, fever, headache, body pain 

and fatigue, which peak in 3-12 days [5]. 

Viral hemorrhagic fevers (VHF) 

VHF can be caused by five different families of 

RNA viruses: the families Filoviridae, Flaviviridae, 

Rhabdoviridae and several members of Bunyavirales 

(Arenaviridae and Hantaviridae). All types of VHF are 

characterized by fever, hemostasis disorders, and may 

progress to shock. VHF carriers are animals (zoonotic 

carriers) or arthropods; in some cases - people. From 

person to person the virus is transmitted by direct con-

tact with blood or body fluids. Ebola viruses, Marburg, 

Lassa, Crimea-Congo, New World viruses are transmit-

ted from person to person [6]. Therapy is aimed at 

maintaining water and electrolyte balance, monitoring 
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oxygenation, using vasopressors to increase blood pres-

sure and plasma to replace coagulation factors. The 

mortality rate is different for each pathogen - from low 

10% to high 90% for Ebola virus. 

Brucellosis is an anthropozooonic infection trans-

mitted from infected animals to humans, caused by bac-

teria of the genus Brucella, with a predominant lesion 

of the musculoskeletal system, nervous and sexual sys-

tems of the body. Mortality for humans does not exceed 

2-4%, but the disease is prone to chronic and can cause 

long-term disability and disability. The incubation pe-

riod of brucellosis is from 2 to 4 weeks, but ranges from 

5 days to 5 months. The most common cause of human 

exposure is the consumption of unpasteurized dairy 

products. The clinical course is characterized by flu-

like symptoms, including intermittent fever, sweating, 

headache, weight loss, back pain, abdominal pain 

(hepatosplenomegaly), chest discomfort, intermittent 

joint pain (especially in the joints, extremities, spine, 

spine). and physical weakness. Complications - menin-

gitis, thrombocytopenia, uveitis, neuritis, joint damage, 

hepatitis and endocarditis. Inhalation of 10 to 100 bac-

teria is enough to cause disease. The aerosol method 

when using biological weapons can be used in higher 

doses than in the natural environment. Therefore, in a 

bioterrorist attack, the degree of disability and the risk 

of complications and death may be higher. Treatment 

consists of doxycycline and rifampicin, which are used 

in combination for 6 weeks [7]. 
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Ехінококоз – це небезпечне паразитарне захворювання, епідеміологічна значущість якого визнача-

ється ступенем негативного впливу на здоров’я населення (тривала втрата працездатності, негативні 

наслідки хвороби). Ехінококозом може захворіти будь-яка людина. Ця недуга має великий ризик розвитку 

ускладнень та інвалідизації. Імунітету проти цієї хвороби немає. 

Abstract. 

Echinococcosis is not a safe parasitic infection, the epidemiological significance of which is a step of a neg-

ative impact on the healthy population (tribal waste of practice, negative consequences of illness). Echinococcosis 

can make a person sick. Tsya ailment may be a great risk of development of ease and disability. There is no 

immunity against disease. 
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Вступ. Ехінококоз (лат. echinococcosis) — бі-

огельмінтоз, спричинюваний личинковою стадією 

ціп’яка Е. granulosus, який характеризується хроні-

чним перебігом із виникненням у печінці, іноді в 

легенях та інших органах, солітарних або множин-

них кістозних утворів.  

Ехінококоз поширений у регіонах із розвине-

ним пасовищним скотарством (Південна Америка, 

Північна Африка, Австралія, Нова Зеландія, Східна 

Європа, Закавказзя і Середня Азія). Часто реєстру-

ється в Україні. Останніми роками відзначається 

тенденція до поширення ехінококозу на нові тери-

торії, на яких раніше цієї інвазії не спостерігали. Те-

риторія України є осередком напруженості ехіноко-

козу, частота якого має стійку тенденцію до збіль-

шення. В першу чергу це пов’язано із кращою й 

більш точною лабораторною та інструментальною 

діагностикою та глобальною міграцією населення. 

Число хворих з цією патологією постійно зростає й 

коливається від 0,4 до 7,3 %. Частота рецидивів за-

хворювання складає від 2,0 до 23,2 % і нерідко за-

кінчується летально. 

Життєвий цикл Echinococcus непрямий і вклю-

чає двох господарів, одного остаточного господаря-

хижака, а іншого — проміжного господаря-травої-

дного. Захворювання виникає, коли людина є випа-

дковим проміжним хазяїном і проковтує життєзда-

тні яйця, що містять онкосферу, які були виділені з 

фекаліями остаточного господаря. Онкосфери про-

никають у кишечник, потрапляють у судинну сис-

тему та розвиваються в гідатидні кісти в будь-

якому органі чи тканині, що і буде викликати сим-

птоматику. Однак печінка діє як перший фільтр для 

личинок гідатид, що робить її найбільш часто ура-

женим органом після легень. 

Ураження локалізуються в печінці приблизно 

у 70% пацієнтів з ехінококозом та в легенях приб-

лизно у 20%.Ураження кісток спостерігається в 0,5-

2% випадків, причому більшість із них - гідатидні 

кісти у хребті. 

Презентація клінічного випадку. 42-річний 

чоловік, який проживає в сільській місцевості, пот-

рапив до хірургічного відділення з болем у спині, 

грудях, параплегією та нетриманням сечі протягом 

останніх 50 днів. З епідеміологічного анамнезу 

стало відомо, що пацієнт мав часті контакти з соба-

ками та сільськогосподарськими тваринами, живе в 

сільській місцевості, де випасають овець.  

У пацієнта в анамнезі були ехінококові кісти в 

печінці, легенях і грудній стінці. Перша операція ві-

дбулася 26 років тому (1996р.), коли йому було 12 

років, була проведена торакотомія з видаленням 

двох гідатидних кіст лівої легені. Через три роки 

(1999р.) у пацієнта знову виявили гідатидну кісту 

лівої легені та повторно прооперували. Дев'ять ро-

ків потому (2008р.), після підтвердження гідатидної 

кісти в лівій легені, він переніс третю торакотомію. 

У травні 2011 року за допомогою комп’ютерної то-

мографії (КТ) виявили численні кісти, розташовані 

позаду лівої легені та четвертого ребра, що дозво-

лило виставити діагноз параспінальний гідатідоз і 

провести повторну торакотомію. У травні 2014 

року його результати візуалізаційних методів про-

демонстрували наявність чотирьох гідатидних кіст 

у лівій половині грудної стінки. Була виконана то-

тальна цистектомія однієї кісти під найширшим 

м’язом спини, дві кісти позаду третього ребра і одна 

кіста позаду лівої ключиці були дреновані. У тому 

ж році в печінці виявлено одну гідатидну кісту, 

була виконана резекція печінки. У березні 2018 



28 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #34(157), 2022 

року результати візуалізації продемонстрували на-

явність множинних кістозних утворень під третім, 

четвертим і п’ятим ребром. Знову було виконано 

торакотомію, видалено кістозні ураження та шийки 

третього четвертого та п’ятого ребер. Після опера-

ції розпочато та продовжено лікування альбендазо-

лом (400 мг/кг). 

У вересні 2021 року пацієнт був направлений 

хірургічного відділення з прогресуючою слабкістю. 

Було призначено наступний план діагностики: 

1. Загальний аналіз крові; 

2. Загальний аналіз сечі; 

3. Біохімічний аналіз крові; 

4. Серологічне дослідження (імунофермент-

ний аналіз на виявлення IgM, IgG до Е. granulosus); 

5. Магнітно-резонансна томографія. 

Результати проведеної діагностики: 

1. Загальний аналіз крові: гемоглобін – 130 Г/л, 

еритроцити – 4,5 х 10*12/л, кольоровий показник - 

0,87, лейкоцити - 15 х 10*9/л, еозинофіли – 13%, па-

личкоядерні нейтрофіли- 4%, сегментоядерні – 63 

%, моноцити- 9%, лімфоцити – 11%, тромбоцити – 

250 х 10*9/л, ШОЕ – 20 мм/год. 

Висновок: лейкоцитоз (15 х 10*9 /л), еозино-

філія (13%), підвищений рівень ШОЕ (20 мм/год). 

2. Загальний аналіз сечі: колір-солом’яно - жо-

втий, прозора, питома вага – 1, 008, реакція – 

5,7(слабко-кисла),білок - відсутній, глюкоза- відсу-

тня, кетонові тіла - відсутні, жовчні пігменти – від-

сутні, еритроцити- 2 в п/з, лейкоцити - 3 в п/з, епі-

телій - не виявлений, циліндри - не виявлені, слиз- 

не виявлені, солі- не виявлені.  

Висновок: без патологічних змін. 

3. Біохімічний аналіз крові: загальний білок- 

70 г/л, альбумін – 45 г/л, загальний білірубін – 20 

мкмоль/л (прямий білірубін- 5 мкмоль/л), тимолова 

проба – 3 ОД, АлАт- 25 Од/л, АсАт- 24 Од/л, креа-

тинін- 64 мкмоль/л, сечовина – 5 ммоль/л, С-реак-

тивний білок- 8 мг/л, Na- 140 ммоль/л, К- 4,4 

ммоль/л. 

Висновок: Підвищений рівень С-реактивного 

білка (8мг/л). 

4. Імуноферментний аналіз (ІФА) на виявлення 

IgM, IgG до Е. granulosus – позитивний результат. 

5. Магнітно-резонансна томографія: Виявлено 

множинні епідуральні кістозні ураження хребта на 

рівні третього-четвертого грудних хребців (Т3-Т4), 

зруйноване тіло четверного грудного хребця. 

На основі скарг, епідеміологічного анамнезу, 

анамнезу захворювання та результатів лаборатор-

них та інструментальних методів дослідження було 

виставлено діагноз – Гідатоз хребта. 

Оскільки на магнітно-резонансній томографії 

хребта (МРТ) було виявлено множинні епідуральні 

кістозні ураження хребта на рівні третього-четвер-

того грудних хребців (T3–T4), а також те, що тіло 

четвертого грудного хребця було зруйноване, то па-

цієнту виконани хірургічну резекцію реберно-попе-

речним доступом, множинні епідуральні кістозні 

ураження на рівні Т3–Т4 були повністю видалені. 

Множинні екстрадуральні кістозні ураження були 

ретельно вирізані, щоб уникнути інтраоперацій-

ного розриву кіст. Під час операції використову-

вали промивання гіпертонічним розчином (як ско-

ліцидні засоби) і ватні диски, змочені гіпертоніч-

ним розчином. Оскільки тіло четвертого грудного 

хребця було зруйноване, виконали задній спонди-

лодез. Діагноз гідатидної кісти був підтверджений 

патологоанатомічним дослідженням, після чого 

було розпочато лікування альбендазолом 400 мг/кг 

з рекомендацією продовжувати лікування протягом 

6 місяців. Протягом 2 тижнів після операції сила 

його нижніх кінцівок різко відновилася, і він був у 

повній силі через 4 тижні. 

Висновки. Гідатоз хребта є рідкісною формою 

ехінококозу і вражає менше ніж 1% усіх пацієнтів. 

Приблизно у половини всіх хворих з гідатозом кіс-

ток є гідатоз хребта; інші 50% мають гідатоз ребер. 

Попередні дослідження показали, що приблизно 

85% і 25–77% пацієнтів страждали від болю в спині 

та параплегії відповідно. У нашому випадку ура-

ження було екстрадуральним і локалізувалося в 

грудному відділі (T3–T4) і в анамнезі пацієнта були 

біль у спині, біль у грудях, нетримання сечі та па-

раплегія. 

Хірургічне лікування з видаленням цілої кісти 

(кіст) є золотим стандартом лікування спинномоз-

кового гідатозу. Розташування кісти, вибір хірургі-

чного доступу та кваліфікація оперуючого хірурга 

значною мірою впливають на хід операції. Крім 

того, вибір необхідної хірургічної техніки залежить 

від точного діагнозу гідатидної кісти, щоб запобі-

гти інтраопераційному розповсюдженню ехіноко-

козу. Хірургічний доступ у випадках торакального 

розташування кіст переважно задній. Під час опе-

рації більшість хірургів використовують сколіци-

дні агенти, такі як гіпертонічний розчин, 0,5% ніт-

рат срібла, хлоргексидин та/або 80% етанол, щоб 

запобігти розриву гідатидних кіст. Серед них 3% гі-

пертонічний розчин є найбільш часто використову-

ваним сколіцидним засобом. 

Первинні гідатидні кісти зазвичай містять до-

чірні, і розрив яких може призвести до розвитку 

вторинних. Ризик виділення дочірніх кіст підвищу-

ється при ураженні кісток. Анамнез даного паціє-

нта свідчив про можливість розвитку вторинних 

кіст. Існує чотири варіанти лікування гідатидної кі-

сти, які можна комбінувати або використовувати 

індивідуально, залежно від особливостей кожного 

випадку: дренаж гідатидної кісти під ультразвуко-

вим керівництвом (пункція, аспірація, ін’єкція, ди-

хання), класична хірургія (це найбільш показаний 

метод) або лапароскопічна операція, лікування ан-

типаразитами засобами, моніторинг розвитку хво-

роби . Даному пацієнту було проведено всі вище пе-

речислені варіанти лікування, тому засновуючись 

на історії хвороби можна зробити висновок про 

ефективність деяких з них. Дренаж гідатиної кісти 

часто є ризиком розвитку важких ускладнень та пе-

решкоджає остаточному одужанню пацієнта через 

розвиток вторинних кіст. 

Незважаючи на повну параплегію в анамнезі, 

спостерігалося різке неврологічне відновлення, і 

пацієнт повністю одужав протягом 4 тижнів.  
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Правильний передопераційний діагноз, вибір 

підходящої хірургічної техніки, врахування інфіль-

тративної природи кісти, інтраопераційна профіла-

ктика для зменшення розливу та задній хірургічний 

доступ для лікування мають вирішальне значення 

для запобігання рецидиву. 
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EPSTEIN-BARR VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN (CLINICAL CASE) 

 

Abstract. 

The increasing incidence of Epstein-Barr virus (EBV) infections among children is a very urgent problem in 

pediatrics. EBV is one of the most common viruses worldwide, affecting 80–95% of the population. The causative 

agent itself is herpesvirus type 4. The genome of the virus is represented by DNA, which codes for more than 100 

proteins.  

 

Keywords: children, Epstein-Barr virus, viral hepatitis 

 

Introduction. The virus is present in the saliva of 

infected people, through which it is transmitted to other 

people. The primary replication of the virus occurs in 

the epithelial cells of the oropharynx, which are simul-

taneously destroyed with the release of a large number 

of viruses, which subsequently enter the B-lympho-

cytes of the lymphoid tissue of the pharynx. Massive 

replication of the virus leads to viremia, pronounced 

proliferation of B- and T-lymphocytes is noted in vari-

ous organs, such as lymph nodes, spleen, liver, bone 

marrow, and causes the development of characteristic 

clinical manifestations of the disease [1-4]. 

As you know, in developing countries, in socially 

disadvantaged families, the majority of children are in-

fected before the age of 3, and almost the entire popu-

lation - before adulthood. Unlike the previous ones, in 

socially developed countries, EBV infection can occur 

later. According to literature data, it is known that in 

85-99% of cases the primary infection is asymptomatic, 

and only in 1-15% it manifests itself in some way [5-

8].Young children, as a rule, have an asymptomatic 

course, the main manifestations of the disease occur in 

adolescence. It is believed that the older the child, the 

more difficult, longer and with a more extensive clini-

cal picture the disease is transmitted. After the initial 

infection, pathogens persist for a long time, often for 

life, in the body and have the ability to reactivate, espe-

cially in the presence of immunosuppression (colds, hy-

pothermia, malnutrition, stress, taking some medi-

cines). Elimination of the virus from the blood occurs 

on average 1-2 months after the onset of the disease. 

However, in 10% of patients, the virus periodically ap-

pears in the blood after suffering infectious mononucle-

osis for several months, sometimes several years [9-

10]. 

The possibility of lifelong persistence of EBV in 

the body, despite the effectiveness of the immune re-

sponse during primary infection, is due to the properties 

of the virus to avoid the action of some immune mech-

anisms. The virus promotes the production of proteins 

with the properties of cytokines and cytokine receptors, 

https://doi.org/10.1155/2016/7092494
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which modulate the immune response and promote the 

persistence of the virus in the body [11]. 

In children, frequent manifestations of Epstein-

Barr virus infection are fever, sore throat, lymphade-

nopathy, hepatosplenomegaly, exanthema; less often - 

these are dyspeptic symptoms and abdominal pain. 

Acute viral hepatitis with EBV infection occurs quite 

rarely, which is manifested by a multiple increase in the 

level of transaminases (50–80% of cases), jaundice (in 

5% of patients), leukocytosis and lymphocytosis. The 

basis of liver damage with EBV damage is lymphocytic 

infiltration and proliferation of Kupffer cells with the 

subsequent development of intrahepatic cholestasis, but 

without structural damage and necrosis [12-14]. 

The purpose of the work: to investigate the pe-

culiarities of the course of hepatitis, which arose as a 

result of the first detected Epstein-Barr virus infection 

in adolescence 

Material and methods. The observation of the 

16-year-old patient was carried out on the basis of the 

regional communal non-profit enterprise "Regional 

Children's Clinical Hospital" in Chernivtsi. A range of 

laboratory (general blood analysis, urine, biochemical 

analysis and acute phase blood parameters, coagulo-

gram, polymerase chain reaction (PCR) to detect infec-

tious hepatitis A, B, C); instrumental (ultrasound diag-

nostics, electrocardiography, echocardiography), as 

well as consultations of narrow specialists 

Results. M., a 16-year-old girl, was hospitalized 

in the infectious department on the 3rd day after the on-

set of the disease with complaints of nausea, vomiting, 

an increase in body temperature to 38.3°C, yellowing 

of the skin, pain in muscles and joints. From the anam-

nesis of the disease, it is known that the disease began 

with an increase in body temperature to 39.2 C, nausea, 

vomiting. She took ampicillin, groprinosine, and para-

cetamol on her own. On the 3rd day, the patient turned 

to the family doctor, who referred her to the Regional 

Children's Clinical Hospital in Chernivtsi. It is known 

from the medical history that the patient was not in con-

tact with the sick. 

Оbjective examination, the child's condition is of 

medium severity, due to the intoxication syndrome. 

Body temperature – 37.5°C, heart rate – 90 bpm, res-

piratory rate – 18/min, oxygen saturation – 97%. The 

skin is clean, with a yellowish tint, subicteric sclera is 

noted, the tongue is covered with a white coating. Diu-

resis is preserved. The abdomen is soft, the liver and 

spleen are slightly enlarged, painless. On the basis of 

an objective examination and data from additional ex-

amination methods: biochemical blood analysis - an in-

crease in the level of total bilirubin - 45.9 mmol/l, direct 

bilirubin - 13.6 mmol/l, indirect bilirubin - 32.3 mmol/l, 

ALT - 210 units/l, AST - 90 units/l; general blood test 

- increase in the number of leukocytes - 20.7 G/l; gen-

eral analysis of urine - light yellow, cloudy; ultrasound 

data – signs of reactive changes in the liver paren-

chyma, splenomegaly. A preliminary diagnosis was es-

tablished: Hepatitis of unknown etiology. 

The next day, in order to make a final diagnosis, 

the patient was subjected to a number of other tests: 1) 

PCR (qualitative determination) of blood plasma to de-

tect HAV of the hepatitis A virus - the result was nega-

tive; 2) Determination of HBsAg – not detected; 3) To-

tal HBcorAg antibodies - not detected; 4) Total HCV 

antibodies – not detected; 4) Virological examination 

for the detection of hepatitis "A" and hepatitis "E" - the 

result is negative. The general condition of the patient 

remained of medium severity, due to manifestations of 

hepatosplenomegaly, cytolytic and manifestations of 

moderate jaundice syndromes. 

During the examination, the patient is active, con-

tact, periodically there is an increase in body tempera-

ture. Hemodynamics and microcirculation are not dis-

turbed. The skin is pale pink with a jaundiced tint, the 

sclera are subicteric. Above the lungs, breathing is ve-

sicular, heart sounds are rhythmic, loud. The abdomen 

is soft, not painful on palpation. Stool and urination are 

normal. On the basis of complaints, objective and la-

boratory research data, a clinical diagnosis was estab-

lished: Acute hepatitis? Epstein-Barr virus infection. 

Infectious mononucleosis. 

To confirm the diagnosis, the patient was immedi-

ately prescribed the following tests - 1) detection of Ig 

M to the Epstein-Barr virus -19.2 (positive); 2) detec-

tion of Epstein-Barr capsid antigen – 2.53 (positive). 

On the basis of complaints, anamnesis data, objec-

tive examination, obtained results of laboratory and in-

strumental research methods, the final clinical diagno-

sis was established: Epstein-Barr virus infection. Infec-

tious mononucleosis, moderate course, acute form. 

Exicosis of the II century. by isotonic type. Other spec-

ified viral hepatitis. 

The patient received detoxification therapy during 

the entire course of treatment, dufalac during the first 7 

days, anti-inflammatory and antibacterial therapy from 

the 4th to the 9th day, and hepatoprotectors from the 

7th day. Against the background of the treatment, an 

improvement in the girl's general condition and clinical 

and laboratory indicators was observed. As a result of 

clinical recovery, the child was discharged home under 

the supervision of a family doctor on the 14th day. 

Conclusions. Acute viral hepatitis caused by the 

Epstein-Barr virus is a relatively rare pathology that 

any pediatrician may encounter. In the case described 

above, EVV infection had an unusual onset: abdominal 

pain, nausea with vomiting, myalgia and arthralgia, 

jaundice. All this requires conducting rather difficult 

diagnostics with viral hepatitis of other etiology, acute 

cholecystitis, mechanical jaundice, leptospirosis. The 

disease, as a rule, has a benign course, ending in full 

recovery with further chronic asymptomatic carriage of 

the Epstein-Barr virus. 
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ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ 

 

Abstract. 

The article presents variants of the external form of the thyroid gland, which were found in human fetuses of 

different ages. Information on anatomical variability and variants of topical placement of thyroid lobes, upper 

and lower parathyroid glands are the morphological basis for performing diagnostic manipulations or surgical 

correction of congenital malformations of organs and structures of the anterior cervical region. The aim of the 

study was to identify the anatomical variability of the thyroid gland during the fetal period of human development. 

Conclusions. The considerable anatomical variability of the outer form of the thyroid gland in the fetal period of 

human ontogenesis was detected. The thyroid gland of the 4–5 months fetuses has the form of letter «Н» (45.83%) 

or the half-moon shape (16.66%), the fetuses at 6–7 months mostly had H-like (21.73%) and butterfly-like asym-

metric (17.38%) forms, and by the end of fetal period typical shapes are: butterfly-like (symmetric – 17.86% and 

asymmetric – 14.29%), H-like (21.43%) and half-moon (14.29%). The rare forms of the thyroid glands are rec-

tangular, five-parted with the shape variability of each of its parts, L-like and V-like, boat-shaped (two isolated 

asymmetric parts). 

Анотація. 
В статті наведено варіанти зовнішньої форми щитоподібної залози, які були виявлені у плодів лю-

дини різного віку. Відомості щодо анатомічної мінливості та варіантів топічного розміщення часток 

щитоподібної залози, верхніх та нижніх прищитоподібних залоз є морфологічним підґрунтям при вико-

нанні діагностичних маніпуляцій чи хірургічної корекції уроджених вад розвитку органів і структур пе-

редньої шийної ділянки. Метою дослідження було виявити анатомічну мінливість щитоподібної залози 

впродовж плодового періоду розвитку людини. Висновки. Встановлено значну фетальну анатомічну мін-

ливість зовнішньої форми щитоподібної залози: – у плодів 4–5 місяців щитоподібна залоза здебільшого 

має вигляд літери «Н» (45,83%) та півмісяцеву (16,66%) форми, у плодів 6–7 місяців переважно виявля-

ється Н-подібна (21,73%) і метеликоподібна асиметрична (17,38%) форми, а наприкінці плодового пері-

оду, як правило, зустрічається метеликоподібна (симетрична – 17,86% і асиметрична – 14,29%), Н-поді-

бна (21,43%) та півмісяцева (14,29%) форми органа. Рідкісними формами щитоподібної залози є прямо-

кутна, п’ятичасткова з варіабельністю форми кожної з її часток, у вигляді літер «L» та «V», 

човноподібна, у вигляді двох ізольованих часток і асиметрична. 

 

Keywords: thyroid gland, variability, fetus, human being, anatomy. 

Ключові слова: щитоподібна залоза, мінливість, плід, людина, анатомія. 

 

Relevance of research. The increase in the num-

ber of congenital malformations and acquired diseases 

of the organs and structures of the neck during the last 

decades leads to the increased interest of both morphol-

ogists and clinicians in studying the features of mor-

phogenesis and the formation of topographic-anatomi-

cal relationships of organs, muscles, fascial-cellular 

spaces and vascular-nervous formations neck under 

normal and pathological conditions [1, 2]. Of special 

scientific value are studies on the detection of fetal an-

atomical variability of organs and structures, as they be-

come a morphological basis for performing diagnostic 

and therapeutic manipulations and choosing adequate 

methods of operative treatment of perinatal pathology 
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[3]. Knowledge of the age-related characteristics of the 

structure and topography of the thyroid and parathyroid 

glands (thyroid and parathyroid glands) is of important 

practical importance for the development of rational 

surgical approaches to the organs and structures of the 

neck [4–6]. 

The aim of the study. To reveal the anatomical 

variability of the thyroid gland during the fetal period 

of human development. 

Materials and methods of research. The study 

was conducted on 75 preparations of human fetuses 

without external signs of anatomical deviations or de-

velopmental anomalies using a complex of morpholog-

ical research methods. The distribution of the material 

into age groups was carried out in accordance with the 

classification of periods of human ontogenesis, adopted 

by the VII All-Union Conference on the Problems of 

Age Morphology, Physiology and Biochemistry (Mos-

cow, 1965), the periodization of intrauterine develop-

ment according to G.A. Schmidt (1968) and taking into 

account the «Instructions for determining the criteria of 

the perinatal period, live births and stillbirths», ap-

proved by Order No. 179 of the Ministry of Health of 

Ukraine dated March 29, 2006. The age of the subjects 

of the study was determined according to the consoli-

dated tables of B.M. Patten (1959), B.P. Khvatova, 

Y.N. Shapovalova (1969) based on the measurement of 

parietal-coccygeal length (PCL). During the research, 

preparations of human fetuses from the museums of the 

Department of Human Anatomy named after M.G. Tur-

kevich and the Department of Anatomy, Clinical Anat-

omy and Operative Surgery of Bukovinian State Medi-

cal University. Preparations of fruits weighing more 

than 500.0 g were studied directly at the Chernivtsi Re-

gional Communal Medical Institution «Pathological 

Anatomical Bureau» in accordance with the coopera-

tion agreement. 

The research methods were: macromicroscopic – 

to find out the shape, features of the external structure 

of the thyroid gland in the fetal period of human devel-

opment; production of topographic and anatomical sec-

tions – for the study of the syntopy of the parathyroid 

glands and vascular and nervous formations of the an-

terior cervical area; computer three-dimensional recon-

struction – to clarify the shape and space-time relation-

ships of the thyroid gland, obtaining digital morpho-

metric data; morphometric – to obtain quantitative 

characteristics; statistical – to determine the degree of 

probability of the morphometric parameters of the thy-

roid gland in human fetuses. 

The results. At the beginning of the fetal period 

of ontogenesis (fetuses 81.0–95.0 mm TСL), the shape 

of the shield is close to H-shaped. The isthmus of the 

thyroid gland is clearly defined. The lower ends of the 

right and left thyroid lobes are located more caudal to 

the lower edge of the isthmus (Fig. 1). In the examined 

fetuses of 4 months, the thyroid gland, as a rule, is rep-

resented by the right and left lobes, connected by an 

isthmus, and has a shape resembling the letter "H" 

(70%). The isthmus without clear boundaries passes 

into the lobes of the thyroid gland, the external shape 

of which resembles a wedge that is pointed backwards 

and expanded in the middle sections. A dorsal face is 

defined on the lateral lobes of the thyroid gland, which 

separates the anterior-lateral and inner surfaces of the 

lobes. The thyroid lobes are almost symmetrical: the 

height of the left lobe is 4.1±0.15 mm, the width (in the 

middle part) is 5.2±0.13 mm, the thickness is 3.0±0.08 

mm; the height of the right lobe is 3.5±0.11, the width 

(in the middle part) is 4.8±0.09, the thickness is 

3.3±0.11 mm. The height of the shield isthmus is 

900±25 mm, its width is 230±16 mm, and its thickness 

is 340±20 mm. In fruits of 115.0-135.0 mm TСL, the 

width of the lobes of the thyroid compared to fruits of 

81.0-114.0 mm TСL increases by 2 times, and the 

thickness – by almost 4 times. Thyroid parenchyma has 

a lobular structure, the size and shape of which are var-

iable. The content of follicles and colloid increases sig-

nificantly in each particle. On the periphery of the thy-

roid gland there is a significant number of large and me-

dium-sized vessels. Blood vessels penetrate inside the 

organ and ensure rapid growth of the thyroid gland. 

In a fetus with 115.0 mm TCL, a butterfly-like 

asymmetric thyroid shape was found (10%) (Fig. 1), in 

a fetus with 120.0 mm TCL, it was horseshoe-shaped 

(10%), and in a fetus with 130.0 mm TCL, it was a half-

moon shape thyroid gland (10%). 
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Fig. 1. Organs and structures of the fetal neck 115.0 mm TCL. Photo of macropreparation: 1 – thyroid gland;  
2 – arc of cricoid cartilage; 3 – thyroid cartilage; 4 – cervical part of the trachea; 5 – common carotid artery;  

6 – internal jugular vein; 7 – brachiocephalic vein; 8 – vagus nerve; 9 – left recurens laryngeal nerve. 
 
In the 5th month of intrauterine development (fe-

tuses 136.0–185.0 mm TCL), the process of growth of 
the lateral lobes of the thyroid gland and a clearer sep-
aration of the isthmus continues. In most observations, 
the thyroid gland is asymmetrical: its right lobe is usu-
ally larger than the left. The upper ends of both parts of 
the shield are elongated, the lower ones are rounded. 
Parts of the thyroid gland grow in the craniocaudal di-
rection and, together with the isthmus, repeat the shape 
of the letter "H" in various ways (28.57%). At the same 
time, the isthmus of the thyroid gland mainly connects 
the lower, less often the middle parts of the lobes. The 
thyroid isthmus is located under the arc of the cricoid 
cartilage and adjoins the upper tracheal cartilages. 

In fetuses of 152.0 and 160.0 mm TCL, divergence 
and sharpening of the upper ends of the thyroid lobes is 
observed. In our opinion, such a change in the shape of 
the thyroid gland is associated with the peculiarities of 
the topography of the thyroid vessels in the area of the 
upper and lower ends of the organ. The linear dimen-
sions of the right lobe of the thyroid gland in fetuses of 
136.0–160.0 mm TCL prevail over those of the left 
lobe. The upper ends of the lobes of the thyroid gland 
are adjacent to the oblique line of the thyroid cartilage, 
and the lower ends reach the 3rd-4th tracheal cartilage. 
The common carotid arteries are adjacent to the lateral 
surfaces of the lobes of the thyroid gland. The arc of the 
cricoid cartilage protrudes slightly above the isthmus. 
When studying the fruits of this age group, we found 
both the variability of the shape of the lateral lobes and 
the isthmus of the thyroid gland, as well as their asym-

metry. In 7.14% of observations, the shape of the thy-
roid gland is symmetrical, butterfly-like in 21.43%, and 
in another 21.43%, the thyroid gland has a crescent 
shape. At the same time, there is a slight increase in the 
linear sizes of the parts of the thyroid gland, and only 
in one case (a fetus of 184.0 mm TCL) there is a signif-
icant increase in the size of all parts of the thyroid 
gland. In fetuses with 165.0 and 180.0 mm TCL, the 
thyroid gland has a horseshoe shape (14.28%), while 
the right thyroid gland in a fetus with 165.0 mm TCL is 
2.0 mm below the base of the right lobe of the thyroid 
gland. A rectangular shape of thyroid gland (7.14%) 
was found in a fetus with 185.0 mm TCL (Fig. 2). The 
height of the shield in its middle part is 1.3 mm, the 
height in the right side part is 1.4 mm, the height in the 
left side part is 1.1 mm. In 6-month-old fetuses (186.0–
230.0 mm TCL), a slight increase in the height of the 
thyroid lobes was noted. The height of the latter ranges 
from 5.3 to 7.5 mm, and in two fruits of 215.0 and 228.0 
mm, the TCL reaches 12.5±1.5 mm. The shape of the 
thyroid gland is quite diverse: horseshoe-shaped 
(8.33%), butterfly-shaped, symmetrical (8.33%), and 
asymmetrical (16.67%); half-moon shape (8.33%), H-
shaped (25.01%), shield with a pronounced pyramidal 
lobe (16.67%), shield without an isthmus (8.33%), five-
lobed with variability in the external shape of each of 
its shares (8.33%). In most observations, the upper ends 
of the thyroid lobes are pointed, and the lower ones are 
rounded. The upper edge of the thyroid isthmus, as a 
rule, is located under the arc of the cricoid cartilage, and 
its lower edge projects to the 2nd-3rd, and sometimes 
to the 4th tracheal cartilage. 
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Fig. 2. Organs and structures of the fetal neck 185.0 mm TCL. Photo of macropreparation: 1 – thyroid gland;  

2 – superior thyroid vein; 3 – arc of cricoid cartilage; 4 – thyroid cartilage plate; 5 – cervical part of the tra-

chea; 6 – common carotid artery; 7 – internal jugular vein; 8 – brachiocephalic vein; 9 – vagus nerve. 

 

In 6-month-old fetuses (186.0-230.0 mm TCL), a 

slight increase in the height of the thyroid lobes was 

noted. The height of the latter ranges from 5.3 to 7.5 

mm, and in two fruits of 215.0 and 228.0 mm, the TCL 

reaches 12.5±1.5 mm. The shape of the thyroid gland is 

quite diverse: horseshoe-shaped (8.33%), butterfly-

shaped, symmetrical (8.33%), and asymmetrical 

(16.67%); half-moon shape (8.33%), H-shaped 

(25.01%), shield with a pronounced pyramidal lobe 

(16.67%), shield without an isthmus (8.33%), five-

lobed with variability in the external shape of each of 

its shares (8.33%). In most observations, the upper ends 

of the thyroid lobes are pointed, and the lower ones are 

rounded. The upper edge of the thyroid isthmus, as a 

rule, is located under the arc of the cricoid cartilage, and 

its lower edge projects to the 2nd-3rd, and sometimes 

to the 4th tracheal cartilage. 

In the examined 7-month-old fetuses, the thyroid 

gland is represented in various forms: butterfly-shaped 

asymmetric (18.18%), butterfly-shaped symmetrical 

(9.09%), in the form of the letter "H" (18.18%), horse-

shoe-shaped (9.09%), thyroid gland with a pronounced 

pyramidal lobe (9.09%), thyroid gland without an isth-

mus (9.09%), as well as in three observations – an atyp-

ical form of thyroid gland (27.28%). In the fetus, the 

235.0 mm TCL of the thyroid gland has a butterfly-like 

asymmetric shape. From the isthmus of the thyroid 

gland, in the form of a node, a distinct pyramidal part 

of the thyroid gland departs. The latter adheres to the 

front surface of the ring-shaped arch and plates of the 

thyroid cartilage of the larynx and reaches the body of 

the hyoid bone. In the fetus, the 248.0 mm TCL of the 

thyroid gland has a rare shape that resembles the letter 

"V". The upper ends of the right and left lobes of the 

thyroid gland reach the plates of the thyroid cartilage, 

and the rounded lower end adjoins the front surface of 

the trachea to the level of its 2nd cartilage. The innom-

inate thyroid artery departs from the brachiocephalic 

trunk to the thyroid gland (Fig. 3). 

In a fetus of 240.0 mm, the TCL of the thyroid 

gland is represented by the right and left lobes without 

an isthmus between them. The height of the right part 

of the shield is 10.2 mm, the left – 9.2 mm. Adjacent to 

the lower edge of the right lobe of the thyroid gland is 

the right lower thyroid gland, the height of which is 3.2 

mm and the width is 1.2 mm. The back surface of the 

right lobe closely adjoins the beginning of the cervical 

part of the esophagus, and the front – to the lateral sur-

face of the trachea. The left part of the thyroid gland is 

closely adjacent to the lateral surface of the cervical 

part of the esophagus, the cricoid cartilage, and the lat-

eral surface of the trachea. The lower edges of the lobes 

of the thyroid gland are located at the level of the 6th 

tracheal cartilage. 
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Fig. 3. Organs and structures of the fetal neck 248.0 mm TCL. Photo of macropreparation: 1 – thyroid gland; 2 

– trachea; 3 – brachiocephalic trunk; 4 – innominate thyroid artery; 5 – common carotid artery; 6 – internal 

jugular vein; 7 – left brachiocephalic vein; 8 – vagus nerve; 9 – recurens laryngeal nerve. 

 

In fetuses of 8–10 months, there is considerable 

variability in the external shape and size of the thyroid 

gland. The following types of organ shape were estab-

lished: in the form of the letter "H" (21.43%), butterfly-

shaped symmetrical (17.86%), butterfly-shaped asym-

metrical (14.29%), horseshoe-shaped (10.71%), half-

moon shape (14.29 %), thyroid with a pyramidal lobe 

(10.71%), boat-shaped (3.57%), as well as in two ob-

servations (7.14%) in the form of the letter "L" and 

asymmetric thyroid. 

Conclusions. 1.The considerable anatomical vari-

ability of the outer form of the thyroid gland in the fetal 

period of human ontogenesis was detected. The thyroid 

gland of the 4–5 months fetuses has the form of letter 

«Н» (45.83%) or the half-moon shape (16.66%), the fe-

tuses at 6–7 months mostly had H-like (21.73%) and 

butterfly-like asymmetric (17.38%) forms, and by the 

end of fetal period typical shapes are: butterfly-like 

(symmetric – 17.86% and asymmetric – 14.29%), H-

like (21.43%) and half-moon (14.29%). 2. The rare 

forms of the thyroid glands are rectangular, five-parted 

with the shape variability of each of its parts, L-like and 

V-like, boat-shaped (two isolated asymmetric parts). 
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Анотація. 

Через військову агресію РФ багато українців опинилися в умовах, коли доступ до питної води та 

якісної їжі обмежений або зовсім відсутній. За таких обставин виникає загроза здоров’ю та навіть 

життю людини через харчові отруєння. Особливу небезпеку становить гостре токсико-інфекційне за-

хворювання – ботулізм.  

Abstract. 

Through the military aggression of the Russian Federation, many Ukrainians have stumbled in their minds, 

if access to drinking water and acidic surroundings is not necessary. For such conditions, the threat to health is 

blamed and to inspire the life of people through food poisoning. Especially nebezpeku become gostre toxic-infec-

tious disease - botulism. 
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Вступ. Ботулізм (від лат. Botulos – ковбаса) – 

це важка токсикоінфекційна хвороба, яка виникає 
при отруєнні людини токсинами бактерій ботулі-
зму та характеризується ураженням центральної і 
вегетативної нервової систем. Збудник захворю-
вання – Clostridium botulinum. Спори, що виробля-
ються Clostridium botulinum, стійкі до високих тем-
ператур і широко поширені в навколишньому сере-
довищі. За відсутності кисню спори проростають, 
розвиваються та починають виділяти токсини. Іс-
нує 7 різних форм ботулотоксину – типи A – G. Чо-
тири з них (типи A, B, E та в поодиноких випадках 
F) викликають ботулізм людини. Типи C, D та E ви-
кликають хворобу у ссавців, птахів та риб.  

Зараження дорослої людини відбувається, як 
правило, через шлунково- кишковий тракт, однак 
відомі два винятки, що трапляються дуже рідко - 
ботулізм новонароджених дітей, у яких токсин про-
дукуєтся в кишечнику вегетативними формами збу-
дника, і раньовий ботулізм, коли розмноження кло-
стридій і токсиноутворення відбувається в загнива-
ючих, некротизованих (відмерлих) тканинах рани.  

Інкубаційний період триває від декількох го-
дин до 2–5 діб. Встановлено, що чим важчий пере-
біг, тим коротший інкубаційний період. При важ-
ких формах він складає, у середньому, добу. 

Вирізняють 3 основні синдроми ботулізму: га-
строінтестинальний (ознаки ураження шлунково-
кишкового тракту); паралітичний (ознаки ураження 
центральної нервової системи); загальнотоксичний 
(підвищення температури тіла, слабість, остуда, го-
ловний біль). 

Як правило, починається хвороба з симптомів 
гастроінтестинального синдрому – хворого турбу-
ють нудота, блювання, характерний біль у животі, 
рідке випорожнення без патологічних домішок. Це 

продовжується, у середньому, 20–24 години. В по-
дальшому з'являється неврологічна симптоматика: 
порушення зору (хворого турбує “сітка або туман” 
перед очима, двоїння предметів, важкість читання), 
спрага, сухість слизових оболонок, подразнення в 
горлі, біль під час ковтання, головний біль, запамо-
рочення, безсоння, загальна слабкість, підвищення 
температури тіла. У важких випадках розвивається 
дихальна недостатність, що є причиною смерті при 
ботулізмі. 

При найменшій підозрі на ботулізм пацієнта 
необхідно терміново відправити в спеціалізоване 
відділення, адже тільки там йому зможуть надати 
належну медичну допомогу, спрямовану на нейтра-
лізацію, зв’язування та виведення токсинів з орга-
нізму. Для нейтралізації ботулотоксину застосову-
ють протиботулінічні сироватки (внутріш-
ньом’язово) протягом 1–4 днів. У зв'язку з тим, що 
спори можуть переходити у вегетативні форми в 
шлунково-кишковому тракті, для їх знищення за-
стосовують антибіотики (препарати тетрацикліно-
вої групи, хлорамфенікол). При порушенні дихання 
призначають штучну вентиляцію легенів.  

Часто виникають ускладнення, такі, як токсич-
ний міокардит, пневмонія, сепсис. Після клінічного 
одужання пацієнт може бути виписаний зі стаціо-
нару. За реконвалесцентом спостерігає терапевт; не 
регламентована необхідність диспансерного спо-
стереження.  

Ботулотоксини різних серотипів Clostridium 
botulinum належать до тих біологічних агентів, які 
офіційно визнано такими, що можуть бути біологі-
чною зброєю, що значно актуалізує питання ран-
ньої діагностики та лікування. 

Мета роботи: описати клінічний випадок бо-
тулізму (тип В), ускладнений млявим тетрапарезом. 
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Матеріали та методи: Аналіз відомостей су-
часної наукової літератури про ботулізм. Викорис-
тано медичні картки стаціонарних хворих на боту-
лізм. 

Результати дослідження та їх обговорення  
Хвора В., 36 років, проживає у с.Бармаки, Рів-

ненської області. 10.05.2022 була госпіталізована 
до Фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) на 
3-й день хвороби зі скаргами на загальну слабість, 
виражену сухість у роті, дисфонію, дизартрію, 
утруднене ковтання, погіршення зору, запаморо-
чення.  

Захворіла 08.05.2022, близько 22 години (рап-
тово виникла багаторазова блювота та пронос). На-
ступного дня температура тіла підвищилася до 38,4 
°C, з наступними запамороченням, сухістю у роті, 
утрудненим ковтанням, затуманенням зору та дво-
їнням в очах. Звернулася за медичною допомогою 
та була госпіталізована з підозрою на ботулізм в 
Бармацький ФАП 10.05.2022 о 01 год. У зв’язку з 
важким станом хворої викликано лікаря-інфекціо-
ніста, рекомендовано магнітно-резонансну томо-
графію голови, взято кров для досліджень. Заклю-
чення МРТ (10.05.2022): вогнищевих чи дифузних 
уражень, масових уражень, черепно-мозкових 
ушкоджень не виявлено.  

11.05.2022, о 17:45 хвора була госпіталізована 
в інфекційне відділення Рівненської обласної кліні-
чної лікарні з підозрою на ботулізм, ентеровірусну 
інфекцію, менінгоенцефаліт. Призначено ботуліні-
чний антитоксин гептавалентний (HBAT). За да-
ними епідеміологічного анамнезу: захворювання 
виникло через кілька годин після застілля. Страви 
приготовані самостійно (запечене м’ясо, копчена 
риба, оселедець, ковбаси копчені у вакуумній упа-
ковці. 

Окрім пацієнтки страви їли члени родини. 
Крім того, пацієнтка спробувала шинку з морозиль-
ної камери, але вона їй не сподобалася і більше її 
ніхто не їв. На данний момент члени родини здо-
рові. Залишки їжі не проходили лабораторні дослі-
дження.  

При надходженні в РОКЛ (11.05.2022) загаль-
ний стан хворої - важкий. Шкіра та слизові чисті, 
обличчя бліде. Виражена сухість слизової оболонки 
ротової порожнини та язика. Зіниці розширені, мі-
німально реагують на світло, анізокорія OD>OS, го-
ризонтальний ністагм і помірний двосторонній 
птоз. Горловий рефлекс знижений. Утруднене ков-
тання твердої їжі. Пульс 98 уд/хв, ритмічний. Арте-
ріальний тиск 120/80 мм рт. ст. Дихання в легенях 
везикулярне, незначно ослаблене. Живіт м’який, 
при пальпації помірно болючий, перистальтика ак-
тивна. Печінка м’яка, еластична, нижній край паль-
пується на 0,5–1,0 см нижче правої реберної дуги. 
Селезінка не пальпується. Менінгеальні ознаки від-
сутні. Сечовипускання нормальне. Хвора востаннє 
випорожнювалась 10.05.2022.  

О 20:00 у хворої з’явилися ознаки респіратор-
ного дистресу (тахіпное до 24/хв), у зв’язку з чим 
була переведена у відділення інтенсивної терапії. 
Розпочато інфузійну терапію, встановлено назогас-
тральний зонд, сечовий катетер. Проведено ліку-
вання: деніцеф, реосорбілакт, глікостерил, розчин 
Гартмана, ентеросгель (через зонд), дексаметазон, 

нексіум, L-лізину есцинат, лазикс, клізма натрію гі-
дрокарбонату очищеного. При ультразвуковому до-
слідженні органів черевної порожнини виявлено ге-
патоспленомегалію та ознаки панкреатиту. Резуль-
тати інших інструментально-лабораторних методів 
дослідження без особливостей.  

12.05.2022 о 9.30 сформовано попередній діаг-
ноз: підозра на ботулізм, тяжкий перебіг з вираже-
ним офтальмоплегічним та дисфагічним синдро-
мами. Менінгоенцефаліт неясного генезу. Метабо-
лічна кардіоміопатія. Об’єктивно: слабкість м’язів-
згиначів шиї, симптом Керніга негативний. Близько 
11:00 проведена діагностична люмбальна пункція; 
результат - показники ліквору в межах норми. З 
12.30 до 14.00 внутрішньовенно вводили HBAT (A, 
B, C, D, E, F, G) через інфузомат. В цей же день 
хвора була оглянута офтальмологом: знижена світ-
лова реакція зіниць, початкова катаракта, ангіос-
пазм сітківки обох очей; ЛОР-спеціалістом: сухість 
та гіперемія слизової ротової порожнини та язика, 
зниження рухливості м'якого піднебіння; невропа-
тологом: дисметаболічна полінейропатія нижніх кі-
нцівок, млява атаксія. 

13.05.2022 отримано результат біологічного 
дослідження (реакція нейтралізації ботулотоксину 
у білих мишей) – виявлено ботулотоксин типу В, 
що підтвердило клінічний діагноз ботулізму. Не-
зважаючи на введення HBAT, збереглися анізоко-
рія, мідріаз, птоз, зниження фотореакції, сопіння 
голосу та інші неврологічні симптоми. 17.05.2022 р. 
при покращенні загального стану хворого виявлено 
гіпестезію та слабкість дистальних відділів нижніх 
та верхніх кінцівок, невиразна мова. Встановлено 
діагноз: ботулізм (тип В), ускладнений млявим те-
трапарезом (помірна слабкість верхніх і нижніх кі-
нцівок), дисметаболічна полінейропатія нижніх кі-
нцівок. 18.05.2022 хвора переведена до неврологіч-
ного відділення для подальшої реабілітації, де 
перебувала до 03.06.2022. Динаміка неврологічної 
симптоматики була незначною; стан розглядався як 
ускладнення ботулізму. Необхідність диспансер-
ного спостереження не регламентована. Рекомен-
довано: термінова профілактика ботулізму у членів 
родини. 

Висновки: 
Отже, в умовах сьогодення, внаслідок погір-

шення соціально побутових умов життя населення, 
для усунення ризиків ускладнення, важливими є 
своєчасне виявлення випадків ботулізму, їх дифе-
ренційна діагностика та лікування. 

Література: 
1. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. 

О.А. Голубовської. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. 
– 728 с.  

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та 
сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 500 с.  

3. Епідеміологія: протиепідемічні заходи : 
навчальний посібник/ М.Д Чемич, Н.Г. Малиш, 
Н.І. Ільїна – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 288 с. 

4. Botulism. Public Health Notifiable Disease 
Management Guidelines. - 2013. Available аt: 
www.health.alberta. ca/documents/Guidelines-
Botulism-2013pdf 

 

  



«Colloquium-journal» #34(157), 2022 / MEDICAL SCIENCES 39 

UGC 612.35 

Piddubna A.A. 

ORCHID: 0000-0002-9143-9574 

Candidate of medical sciences,  

Docent of Endocrinology, Allergology and Immunology Department, 

Higher State Medical Establishment «Bukovinian State Medical University» 

Chernivtsi, Ukraine 

Honcharuk L.M. 

Candidate of medical sciences, Docent of the Department of Internal Medicine, 

Higher State Medical Establishment «Bukovinian State Medical University» 

Chernivtsi, Ukraine 

Voncha K.V. 
6th year student, 

Higher State Medical Establishment «Bukovinian State Medical University» 

Chernivtsi, Ukraine 

Yunak V.V. 
6th year student, 

Higher State Medical Establishment «Bukovinian State Medical University» 

Chernivtsi, Ukraine 

Makoviichuk K.Y. 
4th year student, 

Higher State Medical Establishment «Bukovinian State Medical University» 

Chernivtsi, Ukraine 

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-34157-39-42 

SOME PATHOGENETIC FEATURES OF THE METABOLIC SYNDROME 

 

Abstract:  
The article discusses the features of pathogenetic mechanisms in metabolic syndrome. Almost all of its 

components are risk factors for the development of cardiovascular diseases, and in combination accelerate their 

development many times over. Moreover, the combination of individual components can be considered within the 

framework of the metabolic syndrome only in the presence of insulin resistance. Of course, not all components of 

the metabolic syndrome occur at the same time. The phenotype of metabolic syndrome depends on the interaction 

of genetic and environmental factors. 
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Research in recent years shows a dangerous trend 

towards the "rejuvenation" of metabolic syndrome 

(MS). According to many authors, the incidence of MS 

among adolescents has increased from 4.2 to 6.4% over 

the past 10 years. Excess body weight was found in 12-

14% of the child population of economically developed 

countries. The initial signs of metabolic disorders are 

revealed already in adolescence and young adulthood, 

and are more often registered in the group of children 

with burdened heredity and excess body weight. When 

examining adolescents with obesity that developed be-

fore the onset of puberty, a high prevalence of hyperin-

sulinemia and arterial hypertension (AH) was noted. At 

the age of over 18, an increase in body weight by 1 kg 

increases the risk of hypertension by 5%, and an in-

crease of 8.0-10.9 kg increases the risk of cardiovascu-

lar diseases by 1.6 times. MS occurs in 35-49% of post-

menopausal women, and the frequency of this syn-

drome is steadily increasing. MS or syndrome X is a 

kind of payback for our urbanization: hypodynamism, 

poor nutrition and a sedentary lifestyle, which can later 

turn into serious health problems. You can talk about 

the presence of MS if a person has at least three of the 

following symptoms: overweight; arterial hyperten-

sion; hyperglycemia; dyslipidemia; early atherosclero-

sis; coronary heart disease; gout; hyperandrogenism 

According to statistics, about 20% of middle-aged and 

elderly people suffer from X syndrome. And their num-

ber is growing every year. The development of MS 

largely depends on body weight and correlates with 

BMI in both men and women. Among people with ex-

cess body weight, the prevalence of MS varies between 

22-28%, among people with obesity - 50-60%. In the 

near future, scientists predict an increase in the number 

of patients with MS, primarily due to obesity. The prev-

alence of this syndrome has a clear age dependence: 

among people from 20 to 29 years old, it is 7%, and 

among people over 60 years old it reaches 40%. 

A hereditary predisposition is clearly visible in the 

development of MS. Genetic risk factors may lie in the 

constitutional features of the composition of muscle fi-

bers, fat distribution, activity and sensitivity to insulin 

of the main enzymes of carbohydrate and fat metabo-

lism. The genetic predisposition to the formation of MS 

is determined by several groups of genes. One of these 

groups includes genes whose products determine ele-

vated glucose levels. The number of genes that can po-

tentially affect the action of insulin is very large. Vari-

ous proteins are involved both in the signaling chain of 

insulin action and in the processes of glucose capture 

and metabolism, any change in which can affect insulin 

sensitivity. However, to date, only the gene encoding 
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the receptor that is activated by the peroxisome prolif-

erator type P2 (PPARG2) has been found to be reliably 

associated with reduced sensitivity of peripheral cells 

to insulin. In addition, this group should include genes 

associated with the development of type 2 diabetes, 

namely: genes that play an important role in the 

transport of insulin through the membrane of β-cells of 

the pancreas - KCNJ11 (encodes the Kir6.2 protein) 

and АВСС8 ( encodes the sulfonylurea receptor 

SUR1); genes whose products calpain 10 and factor 2-

like transcription factor 7 are involved in the regulation 

of glucose homeostasis through the Wnt-type signaling 

channel (CAPN10 and TGF7L2). A group of genes 

whose products regulate lipid metabolism and the de-

velopment of obesity should be singled out separately. 

Currently, it is suggested that genes encoding AV 

apolipoprotein (APO A5), CD36 fatty acid transporter 

associated with cell membranes (FAT), a fatty acid-

binding protein in intestinal cells may be associated 

with the development of MS ( FABP2), microsomal TG 

fatty acid transporter (ATGL), adiponectin (ADIPOQ), 

and adiponectin receptor type 2 (ADIPOR2). Genes en-

coding angiotensinogen (AGT), β-protein subunit G 8 

(GNB3) and NO-synthetase of vascular endothelial 

cells (NOS3) are included in the group of genes for 

which a reliable association with essential hypertension 

was found. 

The most important environmental factor is exces-

sive consumption of fatty foods, especially animal fats 

containing saturated fatty acids. In addition, about 30-

40% of obese patients have eating disorders, among 

which hyperphagic response to stress, compulsive hy-

perphagia, carbohydrate craving and premenstrual hy-

perphagia are the most common. Hyperphagic reaction 

to stress as an eating disorder is manifested by the fact 

that during psycho-emotional stress, excitement or im-

mediately after the end of the action of the factor that 

caused stress, a person's appetite increases sharply, and 

the desire to eat appears. Yes, nocturnal hyperphagia is 

an imperative increase in appetite in the evening and at 

night. To satisfy carbohydrate or food cravings, pa-

tients need both sweet and fatty food. In its absence, 

patients develop a severe depressive state, reminiscent 

of withdrawal. It is believed that the mechanisms of the 

occurrence of eating disorders are related to the disrup-

tion of serotonin transmission in the brain structures re-

sponsible for the regulation of eating behavior. Exces-

sive fat consumption can be formed as a family eating 

habit, transmitted by upbringing. Unfortunately, the 

number of families with a high incidence of obesity is 

increasing. The tendency to develop obesity lies pre-

cisely in the reduction of the ability to oxidize fats. One 

of the possible reasons for this is the condition of the 

muscles and the composition of muscle fibers. The bulk 

of fat in the body is oxidized in the muscle tissue, in its 

slow and fast oxidative fibers, while the fast glycolytic 

fibers in the muscles lack the ability to oxidize fat. With 

the predominance of this type of fibers in the muscles, 

the ability to oxidize lipids will be reduced. It is shown 

that women have fewer fast-twitch fibers on average 

than men. 

Hypodynamia also contributes to the development 

of obesity and IR. During hypodynamism, lipolysis and 

utilization of triglycerides in muscle and adipose tis-

sues slows down and the translocation of glucose trans-

porters in muscles decreases, which leads to the devel-

opment of IR. In some cases, hypertension can be the 

primary link in the pathogenesis of MS. Long-term, un-

treated or poorly treated hypertension causes deteriora-

tion of peripheral blood circulation, which leads to a 

decrease in tissue sensitivity to insulin and, as a result, 

to relative hyperinsulinemia and IR. Thus, the patho-

genesis of hypertension in MS is based on IR and com-

pensatory hyperinsulinemia. 

The main metabolic pathways of carbohydrates, 

fats and proteins are closely interconnected at the level 

of nodal metabolites and key enzymes. Disruption of 

metabolism is the primary basis of all changes and is 

based on the existence of certain limitations in the mu-

tual transformations of carbohydrates, fats and proteins. 

These limitations are deepened with insulin deficiency 

due to changes in the activity of a number of key meta-

bolic enzymes that catalyze the phosphorylation of glu-

cose and fructose-6-phosphate, synthesis of glycogen 

from UDP-1-glucose, phosphorolysis of glycogen to 

glucose-1-phosphate, dephosphorylation of glucose-6- 

phosphate by hydrolysis to free glucose, conversion of 

amino acids into α-keto acids by means of peramination 

and oxidative deamination reactions, reverse conver-

sion of pyruvic acid into phosphoenol-pyruvate, lipol-

ysis of triglycerides, formation of acetone bodies from 

acetyl-CoA. In addition to regulators that intervene in 

metabolic processes at the level of enzyme reactions, 

there is an influence of hormones associated with their 

release into the bloodstream. Thus, adrenaline and 

norepinephrine increase the rate of lipolysis in adipose 

tissue due to stimulation of adipocyte adenylate cyclase 

and cAMP synthesis. The action of glucagon is similar 

to the action of catecholamines. Insulin has the opposite 

effect of adrenaline and glucagon on lipolysis and mo-

bilization of fatty acids. Somatotropic hormone, adre-

nocorticotropic hormone also have a stimulating effect 

on lipolysis, increasing the content of fatty acids in 

blood plasma. Adipose tissue has an auto-, para- and 

endocrine function and secretes "adipocytokines", 

which are characterized by various biological actions 

that can cause the development of obesity-related com-

plications, including IR: leptin, tumor necrosis factor-α 

(TNF-α), inhibitor-1 plasminogen activator (PAI), pro-

tein that stimulates acylation (ASK), interleukin-6, in-

terleukin-8, angiotensin-II, resistin, adiponectin, adip-

sin, agouti protein, transforming growth factor-β, ad-

ipophilin. Many researchers consider TNF-α as a 

mediator of IR in obesity. TNF-α reduces the activity 

of insulin receptor tyrosine kinase, inhibits the expres-

sion of intracellular glucose transporters GLUT-4 in 

muscle and adipose tissue. As shown in vivo, TNF-a 

can act synergistically with interleukins-1 and 6 and 

also stimulate leptin secretion. The hormone leptin is 

the "voice" of adipose tissue that regulates eating be-

havior by influencing the satiety center in the hypothal-

amus. The physiological effects of leptin include: in-

creasing the tone of the sympathetic nervous system, 

increasing thermogenesis in adipocytes, reducing insu-

lin synthesis, reducing glucose transport, affecting the 

insulin receptor of the cell. The stimulating effect of 
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leptin on the secretion of gonadotropins was revealed. 

In the prepubertal period, the level of leptin increases 

in parallel with the increase in weight to the maximum 

values with the onset of puberty. In the pubertal period, 

sensitivity to leptin increases. Obesity may be associ-

ated with leptin deficiency and leptin resistance. The 

amount of insulin and leptin in the circulatory system 

is directly proportional to the mass of fat deposits, and 

they are called "obesity signals". An elevated level of 

leptin in leptin resistance and MS causes the develop-

ment of hormonal dysfunction and visceral obesity. 

Glucocorticoid instability (intracellular hypercorti-

cism) in MS and IR also leads to the development of 

visceral obesity. 

The most frequent variant of dyslipidemia in MS 

is the lipid triad: a combination of hypertriglycer-

idemia, a low level of HDL-C and an increase in the 

fraction of small dense particles of LDL-C, carriers of 

triglycerides, which is the result of their increased he-

patic production. Hyperinsulinemia contributes to an 

increase in the proliferation of smooth muscle cells and 

fibroblasts, an increase in the activity of LDL-C recep-

tors and the synthesis of endogenous cholesterol in the 

cells of the vascular wall, collagen, and stimulation of 

the production of IPF. The main mechanisms that lead 

to an increase in blood pressure (BP) in MS are hyper-

volemia, due to increased reabsorption of sodium in the 

proximal tubules of the kidneys and which causes an 

increase in cardiac output; activation of the sympathetic 

nervous system, which also causes an increase in car-

diac output and leads to spasm of peripheral vessels and 

an increase in total peripheral vascular resistance. Un-

der the influence of insulin, there is an increase in the 

endothelium's production of vasoconstrictor biologi-

cally active substances - endothelin, thromboxane A2 

and a decrease in the secretion of such powerful vaso-

dilators as prostacyclin and nitric oxide. In addition, the 

increase in blood pressure is due to an increase in the 

level of leptin, which regulates the feeling of satiety at 

the level of the arcuate nucleus of the hypothalamus, 

which is closely connected with the paraventricular nu-

cleus, the stimulation of which leads to the activation 

of the sympathetic nervous system. The main mecha-

nisms of the effect of chronic hyperinsulinemia on 

blood pressure: - blocks transmembrane ion exchange 

mechanisms (Na+, K+ and Ca2+-dependent ATPase), 

thus increasing the content of intracellular Na+ and 

Ca2+, reducing the content of K+, which leads to an 

increase in the sensitivity of the vascular wall to pressor 

influences; - increases the reabsorption of Na+ in the 

proximal and distal tubules of the nephron, contributing 

to fluid retention and the development of hypervolemia, 

as well as increasing the content of Na+ and Ca2+ in 

the vessel walls; - stimulates the proliferation of smooth 

muscle cells of the vascular wall, which leads to the 

narrowing of arterioles and an increase in vascular re-

sistance; - stimulates the activity of the sympathetic 

nervous system, which leads to an increase in vascular 

tone; - stimulates the activity of the renin-angiotensin 

system. All these effects collectively contribute to an 

increase in blood pressure. An increase in the activity 

of the sympathetic nervous system, which occurs in hy-

pertension, causes a decrease in the volumetric blood 

flow in the capillaries of the skeletal muscles as a result 

of their vasoconstriction, which increases the diffusion 

path of glucose to the cells and leads to IR. 

Vascular endothelium has metabolic and secretory 

activity and plays a key role in regulating vascular tone 

and permeability. The unique position of endothelial 

cells at the border between circulating blood and tissues 

makes them the most vulnerable to various pathogenic 

factors found in systemic and tissue circulation. Cur-

rently, there are two main points of view regarding the 

formation of endotheliopathy. The first is that with IR 

syndrome, the dysfunction of the vascular endothelium 

develops and, in particular, the synthesis of nitric oxide 

in the vascular wall is disturbed (nitric oxide is a pow-

erful vasodilator). It has a restraining effect on the pro-

liferation of smooth muscle cells, inhibits the adhesion 

of monocytes to the endothelium of the vascular wall, 

reduces lipid peroxidation, i.e. protects the vascular 

walls from damage. There is also an opinion that endo-

thelial dysfunction is not a consequence, but a cause in 

the development of IR, one of the primary defects un-

derlying its development. In case of a primary defect of 

endothelial cells, the transendothelial transport of insu-

lin is disturbed, which can contribute to the develop-

ment of IR. However, until now, not enough data have 

been obtained in favor of a primary or secondary role 

of endotheliopathy in the genesis of insulin resistance. 

IR and hyperinsulinemia are among the main factors 

leading to the development of diabetes mellitus (DM) 

type 2, especially in individuals with a hereditary pre-

disposition. It is known that one of the most important 

consequences of IR is an increase in the level of insulin 

in the blood and hyperglycemia. In the conditions of IR, 

the utilization of glucose by peripheral tissues de-

creases, the production of glucose by the liver in-

creases, which contributes to the development of hyper-

glycemia. With an adequate ability of b-cells to respond 

to an increase in blood glucose, compensatory hyperin-

sulinemia maintains a normal level of glucose in the pe-

ripheral blood. However, constant stimulation of b-

cells in combination with probable genetic disorders af-

fecting their functionality and the effect of increased 

concentration of free fatty acids on b-cells (the phe-

nomenon of lipotoxicity) contribute to the development 

of secretory dysfunction of b-cells, progressive impair-

ment of insulin secretion. Over time, impaired glucose 

tolerance develops and type 2 diabetes develops. With 

the development of type 2 diabetes, hyperglycemia oc-

curs, which contributes to the further progression of im-

paired insulin secretion by b-cells (the phenomenon of 

glucose toxicity) and an increase in peripheral IR. With 

IR syndrome, the function of the vascular endothelium 

is also disturbed and, in particular, the synthesis of ni-

tric oxide in the vascular wall decreases, which re-

strains the proliferation of smooth muscle cells, inhibits 

the adhesion of monocytes to the endothelium of the 

vascular wall, reduces lipid peroxidation, i.e. protects 

the vascular walls from damage. Therefore, dysfunc-

tion of the endothelium develops, which contributes to 

the acceleration of the development of atherosclerotic 

vascular damage. Thus, according to the literature, 

among patients with MS, mortality from coronary heart 
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disease is 2-3 times higher than in the general popula-

tion. 

Conclusions. Therefore, insulin resistance and 

hyperinsulinemia in metabolic syndrome inde-

pendently or indirectly (due to concomitant metabolic 

disorders) have an additional pathological effect on the 

cardiovascular system, which ultimately accelerates the 

development of atherosclerotic vascular diseases. 
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