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Abstract 

The article presents the results of the study of germination energy and laboratory germination of hybrid 

potato seeds obtained by backcrossing schemes of interspecific hybrids and intervarietal crosses, as well as the 

impact on the development of paraaminobenzoic acid 

Анотація 

У статті наведені результати дослідження енергії проростання та лабораторної схожості гібри-

дного насіння картоплі, одержаного за схемами беккросування міжвидових гібридів та міжсортових 

схрещувань, а також вплив на прояв показників використання параамінобензойної кислоти  

 

Keywords: potatoes, hybrid seeds, backcrossing, germination energy, laboratory germination, paraamino-

benzoic acid 
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Селекційно-генетичні дослідження картоплі, 

як і інших сільськогосподарських культур, немож-

ливі без отримання гібридного насіння. Водночас, 

звуження генетичної основи сортів, вихідного селе-

кційного матеріалу у період започаткування селек-

ції негативно відбилось на можливостях викорис-

тання сортів батьківськими формами. За даними Е. 

М. Успенського [1] в середньому за п’ять років у 

Підмосков’ї поміж 883 сортів не квітувало 13,2 %. 

Ще менше було сортів, які зав’язували ягоди від са-

мозапилення. Серед 915 сортів в зоні Центрального 

Полісся України впродовж восьми років не квіту-

вало 20,36-87,3 % [2]. Ще нижчим було ягодоутво-

рення від самозапилення [3]. 

Крім викладеного, складність отримання гіб-

ридного насіння в картоплі пов’язане з презигот-

ними бар’єрами та постзиготною несумісністю [4]. 

Через згадані причини у картоплі інтрогресовані в 

культурні сорти гени лише біля 10 % диких та ку-

льтурних видів [5]. 

Не менший негативний вплив на отримання 

повноцінних комбінацій, ніж згаданий вище, мають 

невисока, особливо в деяких комбінаціях, схожість 

гібридного насіння та складність отримання сіянців 

першого року. Перша з причин обернено пов’язана 

з строком та умовами зберігання насіння. За на-

шими даними [6] серед шести комбінацій у 2014 

році енергія проростання насіння знаходилась в ме-

жах 2,4-7,0 %, а лабораторна схожість – 4,6-18,7 %. 

У наступному році це в п’яти комбінацій, відпо-

відно, становило 49,9-91,4 % та 67,3-97,9%. 

Метою дослідження було виявити вплив на 

енергію проростання насіння, лабораторну схо-

жість схем схрещування: беккросування або міжсо-

ртові та використання параамінобензойної кислоти. 

Пророщували насіння, розміщуючи його в ча-

шках Петрі на зволоженому фільтрувальному па-

пері. Визначали енергію проростання за числом на-

сіння, яке наклюнулось за чотири доби [7], а також 

лабораторну схожість, як частку пророслого на-

сіння від закладеного в чашки Петрі. Для стимулю-

вання проростання насіння використовували його 

замочування в розчині параамінобензойної кислоти 

в концентрації 1х 10-5 М.  

Отримані дані (табл. 3.1) свідчать про відмін-

ність впливу компонентів схрещування на прояв 

енергії проростання насіння. У цьому відношенні 

дуже невдалим виявилось поєднання сортів Верді і 

Струмок, де жодна насінина не проросла за перші 

чотири доби. Протилежне стосувалось насіння від 

схрещування беккроса 08.195/73 з сортом Тирас з 

100 % енергією проростання. 

Вплив кожного з компонентів схрещування на 

прояв показника можна визначити, шляхом співс-

тавлення даних комбінацій з однаковою материнсь-

кою формою, або тотожнім запилювачем. У п’яти 

популяціях використаний беккрос 08.195/73 та різні 

сорти-запилювачі внутрішньовидового похо-

дження, за винятком сорту Подолянка. Різниця між 

ними за енергією проростання становила 10,9 %, а 

із залученням в схрещування сортів Лєтана, Мела-

віца і Тирас лише 5,7 %. 
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Дуже велика різниця за енергією проростання 
насіння відмічена в блоці популяцій з материнсь-
кою формою сортом Верді. Максимальний прояв 

показника – 79,2 % мав місце серед насіння з похо-
дженням Верді х Околиця, а за схрещування Верді 
х Струмок за чотири доби не проросла жодна насі-
нина. 

Таблиця 3.1 – Енергія проростання та лабораторна схожість гібридного насіння залежно від компонентів 
схрещування (2017 р.) 

№  
комбінації 

Походження Закладено на  
пророщування, шт. 

Проросло  
за чотири доби 

Проросло на 5-9 добу Всього  
проросло 

шт. % шт. % шт. % 

1 Тетерів х Околиця 214 179 83,6 22 10,3 201 93,9 

2 Верді х Околиця 207 164 79,2 38 18,4 202 97,6 

3 Верді х Струмок 144 0 0,0 10 6,9 10 6,9 

4 Верді х Базис 61 34 55,7 23 37,7 57 93,4 

5 Верді х 81.459с18 197 136 69,0 59 29,9 195 99,0 

6  Зелений гай х Подолянка 171 149 87,1 7 4,1 156 91,2 

7 Верді х Подолянка 246 207 84,1 34 13,8 241 98,0 

8 Тетерів х Подолянка 366 290 79,2 8 2,2 298 81,4 

9 08.195/73 х Подолянка 184 164 89,1 11 6,0 175 95,1 

10 08.195/73 х Партнер 191 175 91,6 12 6,3 187 97,9 

11 08.195/73 х Лєтана 244 230 94,3 5 2,0 235 96,3 

12 08.195/73 х Мелавіца 56 54 96,4 0 0,0 54 96,4 

13 08.195/73 х Тирас 156 156 100,0 0 0,0 156 100,0 

14 10.6Г38 х Подолія 299 256 85,6 28 9,4 284 95,0 

15 10.6Г38 х Білоруська 3 322 260 80,7 42 13,0 302 93,8 

16 Подолія х Базис 408 254 62,3 127 31,1 381 93,4 

17 Базис х Подолія 252 230 91,3 6 2,4 236 93,7 

18 Подолія х Струмок 288 268 93,1 14 4,9 282 97,9 

19  Поліське джерело х Базис 249 176 70,7 41 16,5 217 87,1 

20 Тетерів х Базис 234 206 88,0 24 10,3 230 98,3 

21 Тетерів х Струмок 191 167 87,4 18 9,4 185 96,9 

22 Базис х Тирас 244 219 89,8 17 7,0 236 96,7 

24 Струмок х Подолія 117 108 92,3 9 7,7 117 100,0 

25 Струмок х Явір 279 235 84,2 37 13,3 272 97,5 

26 Подолія х 81.459с18 259 228 88,0 16 6,2 244 94,2 

27 Анті х 89.202с79 78 63 80,8 12 15,4 75 96,2 

28 Багряна х 89.202с79 98 37 37,8 34 34,7 71 72,4 

29 10.1/12 х Тирас 146 11 7,5 104 71,2 115 78,8 

 
Інше спостерігалось серед комбінацій із запи-

лювачем сортом Подолянка (міжвидовий гібрид). 
Відмінність між ними за вираженням показника 
становила 9,9 %, а з материнськими формами сор-
тами Зелений гай, Верді та беккросом міжвидового 
гібрида 08.195/73 лише 5%. 

Значний вплив на енергію проростання на-
сіння мали запилювачі блоку з сортом Подолія. У 
комбінації з сортом Струмок прояв показника був 
93,1 %, а з сортом Базис (міжвидовий гібрид) – 62,3 
%, тобто з різницею у 30,8 %. 

Порівняно із викладеним, ще більша відмін-
ність за енергією проростання насіння – 43 % вияв-
лена між популяціями Анті х 89.202с79 і Багряна х 
89.202с79. Ще більша різниця у вираженні показ-
ника спостерігалась серед трьох комбінацій із запи-
лювачем сортом Тирас. Особливо виділилась попу-
ляція 10.1/12 х Тирас, де за чотири доби проросло 
тільки 7,5 % насіння. 

У двох популяціях з однаковою материнською 
формою беккросом 08.195/73 та запилювачами со-
ртами Мелавіца і Тирас жодна насінина не проро-
сла за період 5-9 доба. Водночас, слід відмітити 
дуже високу у них енергію проростання, чим і обу-
мовлене викладене. У дев’яти комбінаціях частка 
наклюнутого насіння була менше 10 %, що разом з 

двома згаданими вище популяціями становило 38 
% від усіх. 

Тільки в чотирьох комбінаціях частка пророс-
лого насіння в період 5-9 доба перевищувала 30 %. 
У двох з них запилювачем був сорт Базис. Особ-
ливо виділилась за прояв показника популяція 
10.1/12 х Тирас, у якої частка насіння зі згаданою 
характеристикою становила 71,2 %. 

За винятком п’яти комбінацій лабораторна 
схожість у інших перевищувала 90 %. Порівняно 
низькою вона була серед насіння з походженням 
Багряна х 89.202с79 і 10.1/12 х Тирас, відповідно, 
72,4 і 78,8 %. 

У більшості популяцій – 24-х, або 83 % від їх-
ньої загальної кількості, компонентами схрещу-
вання використані міжвидові гібриди і лише в п’яти 
обидві батьківські форми були сортами внутріш-
ньовидового походження. Порівняння результатив-
ності схем схрещування засвідчило, що як за енер-
гією проростання насіння, так і лабораторної схо-
жості перевагу мали комбінації за участю 
міжвидових гібридів або сортів на основі яких вони 
створені (табл. 2). За енергією проростання відмін-
ність не дуже велика – 3,1 %, проте за лаборатор-
ною схожістю вона становила 8,2 %. 
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Таблиця 2 – Результативність енергії проростання насіння та лабораторної схожості залежно від схеми 

схрещування. 

Схеми схрещування 
Закладено на проро-

щування, шт. 

Проросло за чотири доби 
Проросло  

на 5-9 добу 
Всього проросло 

шт. % шт. % шт. % 

Беккросування між-

видових гібридів 
4882 3878 79,5 670 13,8 4548 93,2 

Внутрішньовидові 1019 778 76,4 88 8,7 866 85,0 

 

У чотирьох комбінаціях досліджували вплив 

на енергію проростання, лабораторну схожість об-

робку насіння розчином параамінобензойної кис-

лоти (табл. 3). Насіння, отримане від різних схем 

схрещування, неоднаковою мірою реагувало на на-

мочування в розчині ПАБК. Найбільше різниця за 

енергією проростання варіанту з обробкою та конт-

ролю відмічена в комбінації Подолія х Струмок – 

4,0 %. Мінімальним значенням показника характе-

ризувалось насіння популяції 10.6Г38 х Подолія – 

0,3 %. Одним з компонентів останньої використано 

беккрос складного міжвидового гібрида. Вважаємо, 

широка генетична основа його, включаючи також 

контроль за проростанням, спричинили викладене. 

По-особливому реагувало на проростання 

впродовж 5-9 доба насіння одержане від схрещу-

вання Подолія х Струмок. У варіанті із застосуван-

ням ПАБК частка, яке проросло, була меншою, ніж 

у контролі на 3,7 %. Водночас, це єдина популяція 

з такою реакцією на використання ПАБК. У інших 

різниця з контролем хоча і була невелика, проте 

мала додатне значення. 

Таблиця 3 – Вплив на енергію проростання насіння та лабораторну схожість обробки насіння парааміно-

бензойною кислотою (ПАБК) 

Варіанти 
Закладено на  

пророщування, шт. 

Проросло  

за чотири доби 

Проросло на 

5-9 добу 
Всього проросло 

шт. % шт. % шт. % 

Подолія х Струмок, контроль 288 268 93,1 14 4,9 282 97,9 

Подолія х Струмок, ПАБК 337 327 97,1 4 1,2 331 98,3 

Тетерів х Околиця, контроль 214 179 83,6 22 10,3 201 93,9 

Тетерів х Околиця, ПАБК 170 144 84,7 18 10,6 162 95,3 

10.6Г38 х Подолія, контроль 299 256 85,6 28 9,4 284 95,0 

10.6Г38 х Подолія, ПАБК 134 115 85,9 14 10,5 129 96,4 

Струмок х Явір, контроль 279 235 84,2 37 13,3 272 97,5 

Струмок х Явір, ПАБК 335 288 86 41 12,3 329 98,3 

 

У цілому, у кожній комбінації отримано пози-

тивний ефект від використання для замочування 

насіння розчину ПАБК. Найкращі результати (по 

1,4 % позитивної різниці з контролем) отримані за 

схрещування Тетерів х Околиця та 10.6Г38 х Подо-

лія.  

Висновки 

Виявлений неоднаковий вплив на енергію про-

ростання та лабораторну схожість компонентів 

схрещування. Близьке значення показників мало 

насіння від схрещування з материнською формою 

триразовим беккросом шестивидового гібрида 

08.195/73, п’ятиразовим беккросом шестивидового 

гібрида 10.6Г38, а також сорту Тетерів. Кращі ре-

зультати за проявом показників мало потомство від 

беккросування, порівняно з міжсортовими схрещу-

ваннями. Позитивний вплив на вираження ознак 

мало замочування насіння в розчині параамінобен-

зойної кислоти в концентрації 1х 10-5 М.  
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Abstract 

The paper analyzes the existing classifications of models at the general philosophical, criminalistics and 

trasological levels. The existing classifications of forensic and trasological models have been improved. Scientific 

ideas on classifications of forensic models are systematized (R.S. Belkin, T.S. Volchetskaya, G.O. Gustov, 

I.M. Luzgin). Based on the classification of trasological models G.L. Granovsky carried out its structural and 

logical restructuring, improvement, modernization and addition. 

Анотація 

В роботі здійснено аналіз існуючих класифікацій моделей на загальнофілософському, криміналістич-

ному та трасологічному рівнях. Удосконалені існуючі класифікації криміналістичних та трасологічних 

моделей. Систематизовано наукові уявлення щодо класифікацій криміналістичних моделей (Р.С. Бєлкі-

ним, Т.С. Волчецькою, Г.О. Густовим, І.М. Лузгіним). На підставі класифікації трасологічних моделей 

Г.Л. Грановського здійснено її структурно-логічна перебудова, удосконалення, модернізація та допов-

нення. 
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Постановка проблеми. Сутність методу мо-

делювання розкривається через поняття «моделі», 

що є уявною або матеріально реалізованою систе-

мою, яка відображає об’єкт дослідження та здатна 

заміщувати його, при цьому її вивчення надає нову 

інформацію про об’єкт [1, с.19]. Виходячи з по-

няття моделі можна бачити, що її характеристики, 

властивості та ознаки напряму залежать від 

об’єктів дослідження, які у свою чергу, враховуючи 

універсальність методу моделювання, дуже різно-

манітні. У зв’язку з чим і виникають проблеми при 

спробах системного упорядкування моделей та по-

будови класифікаційних конструкцій. Тому на те-

перішній час в науці на загальнофілософському рі-

вні не існує загальноприйнятої класифікації моде-

лей, яка би враховувала усі її різновиди. 

Враховуючи це, не дивно, що також і в методології 

теорії криміналістики, і безпосередньо в трасології 

не було розроблено єдиної обґрунтованої класифі-

кації криміналістичних та трасологічних моделей. 

При цьому загальноприйнята обґрунтована класи-

фікація моделей наддасть можливість досліднику 

вибрати ту модель, яка буде оптимальною при до-

сягненні результату. 

Мета та завдання. Здійснити аналіз існуючих 

класифікацій моделей на загальнофілософському 

рівні, у методології теорії криміналістики та при 

вирішенні науково-практичних завдань судових 

трасологічних експертиз та запропонувати власну 

обґрунтовану класифікацію криміналістичних та 

трасологічних моделей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Отже, для вирішення цих завдань необхідно розгля-

нути які саме класифікації моделей на загальнофі-

лософському рівні існують на теперішній час. Ана-

ліз робот Штоффа В.О. [1], Венікова В.А. [2], Гли-

нського Б.А., Грязнова Б.С., Диніна Б.С. та 

Микитіна Є.П. [3] вказує на те, що незважаючи на 

різноманітність цих класифікацій, в основі кожної з 

них в якості класифікаційних ознак покладені спо-

соби побудови моделей та їх властивості, які на-

пряму залежать від завдань поставлених перед 

суб’єктом пізнання. 

Так, Штофф В.О. в залежності від способу по-

будови моделей, від засобів якими проводиться мо-

делювання об’єктів пізнання, всі моделі поділив на 

два основних класи: матеріальні (реальні, речові) та 

ідеальні (уявні, умоглядні, розумові) [1, с.23]. При 

цьому заслуговує уваги його обґрунтування даного 
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розподілу: «…Действующие, или материальные, 

модели неразрывно связаны с воображаемыми, или 

идеальными, моделями главным образом потому, 

что человек, прежде чем построить модель из ка-

ких-либо материалов, мысленно представляет себе, 

теоретически обосновывает, рассчитывает ее…», 

але сутністю ідеальних моделей є те, що «…все 

преобразования в них, все переходы в другое состо-

яние…осуществляются мысленно, т.е. в сознании 

человека…» [1, с.26]. Тобто, з одного боку, 

Штофф В.О. бачить в матеріальних моделях продо-

вження ідеальних, а з другого, він проводить осно-

вну межу між двома цими дефініціями, яка визна-

чає подальшу головну роль матеріальних та ідеаль-

них моделей у класифікаційній схемі. Далі 

Штофф В.О. поділяє матеріальні моделі на [1, с.34]: 

просторово-подібні, фізично-подібні та математи-

чно-подібні, а ідеальні – на: образні (іконічні), зна-

кові (символічні), змішані (образно-знакові). В ос-

нову просторово-подібних моделей він закладає ге-

ометричну схожість з об’єктом дослідження. В 

фізично-подібних моделях головним виступає ди-

наміка процесів, яка відбувається або відбувалася в 

об’єкті пізнання. А до математично-подібних моде-

лей відносяться аналогові, кібернетичні моделі 

тощо. До образних моделей, як різновиду ідеальних 

моделей відносяться так звані гіпотетичні моделі, 

моделі ідеалізації та інші модельні уявлення, які не 

мають ніякого матеріального відображення. Дру-

гий різновид ідеальних моделей – знакові, – це пе-

вні інтерпретації знакових систем. Та третю групу 

ідеальних моделей складають змішані моделі, які 

можуть мати певне відображення у вигляді схем, 

граф, формул тощо.  

Веніков В.А. в своїй класифікації моделей та-

кож закладає як основну класифікаційну ознаку – 

спосіб побудови моделей. Так, він поділяє моделі 

на: повні та неповні (наближені); натуральні та змі-

нені; мислені (математичні) та матеріальні (нату-

рні) [2, с.79-81].  

Глинський Б.А., Грязнов Б.С., Динін Б.С. та 

Микитін Є.П. крім звичної класифікаційної ознаки, 

як спосіб побудови моделей, запропонували ввести 

нову ознаку «за характером відтворених сторін ори-

гіналу», за якою вони поділили моделі на: субстан-

ціональні, структурні, функціональні та змішані. 

[3]. 

Аналізуючи вказані класифікації моделей, ми 

підтримуємо найбільш структурно-обґрунтовану 

класифікацію запропоновану Штоффом В.О. [1, 

с.26-34], у зв’язку з тим, що класифікація Вені-

кова В.А. [2, с.79-81] нами вважається структурно-

складною, а класифікація Глинського Б.А., Гряз-

нова Б.С., Диніна Б.С. та Микитіна Є.П. [3, с.71-

132] не завжди послідовною. 

Треба також відмітити, що дані класифікації 

моделей вченими були запропоновані ще в 60-х ро-

ках ХХ століття та не зазнали суттєвих змін до те-

перішнього часу. При цьому найбільшої відомості 

отримала класифікація моделей Штоффа В.О. [1, 

с.34], яка до теперішнього часу в більшості випад-

ків використовується як фундамент для побудови 

класифікаційних конструкцій моделей у технічних, 

суспільних, гуманітарних та прикладних науках, 

що в подальшому можна побачити при вивчені за-

пропонованих вченими-криміналістами класифіка-

цій криміналістичних та трасологічних моделей. 

Класифікація криміналістичних моделей. 
Особливість криміналістичних моделей визнача-

ється, по-перше, характеристиками двоєдиного 

об’єкту криміналістики (кримінально-протиправна 

та криміналістична діяльність), по-друге, діяльні-

стю суб’єктів кримінального процесу щодо запобі-

гання, попередження та розслідування криміналь-

них правопорушень, по-третє, метою та завданнями 

кримінального процесу щодо запобігання, попере-

дження та розслідування кримінальних правопору-

шень та, по-четверте, технічними засобами, такти-

чними прийомами та методиками криміналістики. 

Хоча на теперішній час не має єдиної класифі-

кації криміналістичних моделей, але є ряд розробок 

вчених-криміналістів щодо їх систематизації за пе-

вними критеріями. Так, питаннями класифікації 

криміналістичних моделей займалися І.М. Лузгін 

[4], Г.О. Густов [5], О.Р. Ратінов [6, с.191], О.І. Бая-

нов [7], М.М. Хлинцов [8], Т.С. Волчецька [9], 

В.В. Сєднєв [10]. 

Так, І.М. Лузгін спираючись на загальнофіло-

софську класифікацію моделей Штоффа В.О. виді-

ляє три основні види криміналістичних моделей [4, 

с.17]: предметні (матеріально-реалізовані) моделі, 

логіко-математичні та уявні моделі. Тут можна по-

бачити, що Лузгін І.М. пропонує, на відмінність від 

Штоффа В.О. третій основний вид моделей – ло-

гіко-матиматичні, які є, на нашу думку, різновидом 

уявних знакових моделей [4, с.17]. Також, І.М. Лу-

згін одною з основних класифікаційних ознак кри-

міналістичних моделей у розслідуванні злочинів 

розглядає сферу їх застосування та поділяє моделі 

на чотири види: при проведені слідчих дій, з метою 

отримання слідової інформації; в експертній прак-

тиці; у оперативно-розшуковій діяльності та орга-

нізаційно-управлінської діяльності, яка забезпечує 

організацію процесу розслідування та оперативно-

розшукову діяльность [4, с.18]. 

У свою чергу, Ратінов О.Р. вказує про наяв-

ність двох типів ідеальних (уявних) моделей: імові-

рних та достовірних [6, с.191]. Відштовхуючись від 

цього ствердження, Лузгін І.М. відзначив, що імо-

вірні моделі виступають як засіб пізнання, достові-

рні – є його результатом та кінцевою метою [11, 

с.115]. Визнаючи наявність таких характеристик 

моделювання, як імовірність та достовірність, ми 

вважаємо, що доцільніше було б розглядати їх не як 

типи, а як етапи уявного моделювання, оскільки 

мова в даному контексті йде не про різні моделі, а 

про різні етапи трансформації однієї і тієї ж моделі. 

Аналогічної точки зору, що й І.М. Лузгін, до-

тримується і Т.С. Волчецька, але яка наряду вже з 

існуючими основними класами моделей запропо-

нованих Лузгіним І.М., пропонує [9, с.13-14] четве-

ртий клас – інформаційно-комп`ютерних моделей, 

а третій клас наділяє новою назвою кібернетичні 

(логіко-математичні) моделі. При цьому Волче-

цька Т. С. не дає чіткого розуміння відміності кібе-
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рнетичних та інформаційно-комп`ютерних моде-

лей та зрештою зводить їх до математичних моде-

лей, але вже з можливісттю використання ЕОМ [9, 

с.14]: «…Использование в следственной практике 

логико-математического, кибернетического, ин-

формационно-компьютерного моделирования свя-

зано с возможностью широкого внедрения ЭВМ и 

компьютерной техники в деятельность органов 

предварительного расследования. Сущность мате-

матического моделирования в криминалистике со-

стоит в трансформации криминалистической про-

блемы в математическую задачу…». На нашу ду-

мку, така позиція не є обгрунтованою та врешті 

решт но́ві, так звані, основні класи моделей зво-

дяться до математичних, тобто знакових уявних мо-

делей. 

Достатньо обґрунтованою виглядає класифіка-

ція запропонована Г.О. Густовим [5, с.19-21], яка 

також формується на загальнофілософській класи-

фікаційній схемі Штоффа В.О. Так, Густов Г.О. по-

діляє всі моделі на два великих класи: матеріальні 

криміналістичні моделі та уявні криміналістичні 

моделі. Але матеріальні, на відміну від 

Штоффа В.О., він поділяє, лише на два підвиди: 

просторово подібні моделі та фізично-подібні мо-

делі, а уявні, також – на нематеріалізовані та мате-

ріалізовані [5, с.19-21]. При всій логічності класи-

фікаційної схеми криміналістичних моделей, сама 

дефініція «матеріалізовані» уявні моделі, на наш 

погляд, є не дуже вдалою, тому, що вона як би су-

перечить сама собі. При цьому розкриваючи зміст 

поняття «матеріалізованої уявної моделі», його по-

яснення є обґрунтованими, логічними та розкрива-

ють певний клас криміналістичних моделей. 

Також Густов Г.О. пропонує інші класифіка-

ційні ознаки поділу криміналістичних моделей: за 

ступенем абстрактності моделі (абстрактні, типові), 

за об’ємом відображення об’єкту (загальні, част-

кові), за часом існування об’єктів моделювання 

(минулі, майбутні, змішані), за точністю відтво-

рення об’єкту (ймовірні, достовірні), за метою ви-

користання моделей у процесі пізнання (евристи-

чні, прогностичні) [5, с.19-21]. 

Баянов О.І. [7, с.11] також підтримуючи зага-

льнофілософську класифікацію моделей 

Штоффа В.О. все ж у класі уявних моделей виділяє 

новий особливий підвід моделей – інформаційні, 

які, в свою чергу, поділяє на змістовні та статисти-

чні (математичні) моделі. Основна відмінність змі-

стовних та статистичних моделей, – на думку Бая-

нова О.І. [7, с.11] – є «інструмент» їх застосування. 

Так, в змістовних моделях це мозок людини, а в ма-

тематичних – ЕОМ. [7, с.11]. На наш погляд, дефі-

ніція «інформаційна модель» не є вдалою, тому що 

будь-яка модель повинна бути носієм інформації. 

Це складає її сутність та випливає з самого поняття 

моделі, сформульоване Штоффом В.О [1, с.19]. 

При цьому мета моделювання є отримання не будь 

якої інформації про об’єкт пізнання, а саме нової ін-

формації. Тому, якщо модель не несе ніякої інфор-

мації про об’єкт пізнання, особливо нової, то немо-

жливо взагалі її називати моделлю.  

Хлинцов М.М. [8, с.36] також запропонувавши 

власну класифікацію криміналістичних моделей, 

виділяє моделі загальні та окремі. Відповідно до 

цієї конструкції, до класу загальних моделей відно-

сяться моделі, за допомогою яких вирішуються ос-

новні завдання розслідування злочинів. А до окре-

мих моделей відносяться ті, що пов’язані з вирі-

шенням техніко-криміналістичних або тактичних 

конкретних завдань (наприклад, модель зовнішно-

сті людини, модель проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій). За метою пізнання об’єкту моде-

лювання, він поділяє моделі на організаційні, іден-

тифікаційні та орієнтовні моделі [8, с.36], де на наш 

погляд він зміщує види моделей за двома класифі-

каційними ознаками: за ступенем точності відпо-

відності моделі об’єкту пізнання та за сферою за-

стосування моделей у розслідуванні злочинів. Та-

кож, на нашу думку, Хлинцов М.М. [8, с.36] взагалі 

перевищує можливості методу моделювання та на-

діляє його певною універсальністю, яка дозволяє за 

його допомоги вирішити будь-яке завдання щодо 

розслідування злочинів. При цьому Хлинцов М.М. 

змішує поняття «моделювання» та «планування», 

відмінність яких ми розглядали раніше. 

Цікавою є думка Сєднєва В.В. [10] щодо кла-

сифікації моделей в криміналістиці. В основу сис-

тематизації моделей він закладає принцип аналогії 

спираючись також на роботи Штоффа В.О. Він по-

діляє криміналістичні моделі на три великі класи: 

моделі властивості, моделі відношення, комплексні 

моделі (моделі-описання (конфігуратори) та гносе-

ологічні моделі) [10]. Незважаючи на те, що Сєд-

нєв В.В. в побудові класифікаційної конструкції 

моделей спирається на роботи Штоффа В.О., вона 

має більшу схожість з загальнофілософською кла-

сифікацією Глинського Б.А., Грязнова Б.С., Ди-

ніна Б.С. та Микитіна Є.П., яка згадувалася раніше 

[3] та також, на нашу думку, втрачає свою констру-

ктивну послідовність при виведенні підкласів, під-

груп тощо, тобто відбувається використання одних 

і тих самих моделей у різних видах. 

Виходячи з аналізу поглядів вчених-криміналі-

стів на класифікацію криміналістичних моделей, 

ми вважаємо, що криміналістичні моделі слід кла-

сифікувати: 

1. За способом побудови криміналістичних 

моделей: 

- матеріальні (речові, реальні) [1-5]; 

- ідеальні (уявні, умоглядні, розумові) [1-5]; 

1.1. За способом побудови матеріальних 

криміналістичних моделей: 

- геометрично-подібні [1]; 

- фізично-подібні [1]; 

1.1.1. За способом побудови геометрично-по-

дібних матеріальних криміналістичних моде-

лей: 

- макети – (з французької «moquette») спро-

щена об’ємно-просторова конструкція геометрично 

наближена до об’єкту пізнання [1]; 

- муляжі – (з французької «moulage», від 

«mouler» – відливати у форму) точне відтворення за 

формою, розміром тощо об’єкту пізнання, але спро-

щеної конструкції [1]; 

- зліпки – точне відтворення об’єкту пізнання 
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або його частини, відлите у формі знятої з оригі-

налу; 

- аналоги будь-яких об’єктів чи предметів; 

1.1.2. За масштабом геометрично-подібних 

матеріальних криміналістичних моделей: 

- геометрично-збільшені відносно об’єкту пі-

знання; 

- геометрично-зменшені відносно об’єкту пі-

знання; 

- геометрично-наближені до об’єкту пізнання; 

1.1.3. За об’єктом пізнання фізично-подіб-

них матеріальних криміналістичних моделей: 

- процесів, явищ, подій; 

- якісних станів речовин, предметів, об’єктів; 

2. За способом побудови ідеальних криміна-

лістичних моделей: 

- образні (іконічні) [1-3]; 

- знаково-символьні (формалізовані) [1-3]; 

2.1. За способом побудови формалізованих 

ідеальних криміналістичних моделей: 

- логічні; 

- математичні; 

- логіко-математичні [4,9]; 

- кібернетичні [9]; 

3. За часом існування об’єкту пізнання від-

носно процесу криміналістичного моделю-

вання: 

- ретроспективні (реконструкція) [4,9]; 

- перспективні (прогностичні) [4,9]; 

- сучасні; 

- змішані; 

4. За ступенем абстрактності: 

- ексклюзивні (одиничні); 

- типові (загальні); 

5. За об’ємом відображення об’єкту пі-

знання: 

- загальні; 

- часткові; 

6. За метою криміналістичного моделю-

вання: 

- при запобіганні злочинів; 

- при попередженні злочинів; 

- при розслідуванні злочинів; 

7. За суб’єктом здійснення криміналістич-

ного моделювання: 

- слідчого; 

- дізнавача; 

- прокурора; 

- слідчого судді; 

- захисника 

- представника потерпілого 

- судового експерта; 

- оперативного працівника; 

- спеціаліста-криміналіста. 

8. За ступенем наближеності до об’єкту пі-

знання: 

- аналогові (аналогії властивостей та відно-

шень); 

- тотожні. 

9. За об’єктами вивчення кримінально-про-

типравної діяльності (способу кримінального 

правопорушення): 

- особи злочинця; 

- способу скоєння кримінального правопору-

шення; 

- знаряддя кримінального правопорушення; 

- місця кримінального правопорушення; 

- місця події 

- часу кримінального правопорушення; 

- предмету кримінального правопорушення. 

10. За сферами застосування криміналісти-

чних моделей [4, с.17]: 

- під час проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій; 

- під час проведення судових експертиз; 

- під час проведення перевірок за криміналіс-

тичними обліками. 

Нами вважається, що надана класифікація кри-

міналістичних моделей є обґрунтованою, розверну-

тою, оптимально охоплює всі напрями криміналіс-

тичної діяльності, де є необхідність застосування 

методу криміналістичного моделювання та може 

бути конструктивно використана для складання по-

дальшої класифікаційної схеми трасологічних мо-

делей. 

Класифікація трасологічних моделей. Спе-

цифіка завдань та умов моделювання в трасології 

викликає необхідність у використанні моделей, які 

відрізняються від моделей, що застосовуються в ін-

ших науках. Основними класифікаційними озна-

ками в розмежуванні трасологічних моделей ми 

вважаємо є: 

- спосіб побудови трасологічної моделі; 

- трасологічний об’єкт моделювання; 

- співвідношення з іншими трасологічними 

моделями; 

- завдання трасологічних досліджень. 

Ми пропонуємо власну класифікацію трасоло-

гічних моделей, для якої підґрунтям буде слугувати 

класифікація криміналістичних моделей. При 

цьому, якщо зберігається класифікаційна струк-

тура, яка була застосована до криміналістичних мо-

делей, то ми розкриємо лише зміст підвидів саме 

для трасологічних моделей, а при запропонуванні 

нових класифікаційних ознак – опишемо їх повні-

стю. 

Почнемо з підвидів матеріальних трасологіч-

них моделей, так як основна класифікаційна струк-

тура трасологічних моделей подібна криміналісти-

чним. Так, ми вважаємо, що трасологічні моделі 

слід класифікувати: 

За способом побудови геометрично-подіб-

них матеріальних трасологічних моделей: 

- зліпки трасологічних слідів та їх копії; 

- фотознімки трасологічних об’єктів, отрима-

них за правилами масштабної зйомки; 

- аналоги слідоутворюючих об’єктів (знаряддя 

зламу); 

- аналоги механічних засобів, різного ступеню 

складності; 

- аналоги контактних поверхонь частин лю-

дини або тварини (пальці, долоні, вушні раковини, 

зуби тощо); 

За способом побудови фізично-подібних ма-

теріальних трасологічних моделей: 
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- натурна реконструкція механізму слідоутво-

рення; 

- аналоги матеріалів різноманітних об’єктів 

(дерево, скло, метал тощо). 

Тут необхідно вказати, що обов’язковою умо-

вою геометрично-подібного моделювання є подіб-

ність форми. Значення показників, які характеризу-

ють форму моделі, повинні бути пропорціональні 

значенню тих же самих показників оригіналу. Ная-

вність такої пропорціональності дозволяє прово-

дити перерахунок результатів, отриманих при дос-

лідженні моделі, на оригінал. Наприклад, вимірю-

вав протяжність папілярних ліній за збільшеною 

фотографічною моделлю сліду, можна, поділити 

отримані розміри на показник масштабу та отри-

мати розуміння про натуральний розмір. Показник 

масштабу у даному випадку вважається коефіцієн-

том математичної подібності моделі оригіналу. Тут 

треба нагадати, що незважаючи на те що ідеальні 

моделі складають окремий клас моделей, але уявне 

моделювання супроводжує процес будь-якого дос-

лідження, у тому числі і трасологічного та завжди 

знаходиться попереду матеріального моделювання. 

Найбільш складним завданням є отримання фі-

зичної подібності та встановлення її коефіцієнту. 

Величини, які будуть, наприклад, визначати твер-

дість матеріалу, пов’язані складними відношен-

нями та врахувати їх всі практично неможливо. 

Тому на практиці експерти-трасологи враховують 

тільки комбінації показників без конкретних показ-

ників, які визначають твердість матеріалу. Так, на-

приклад, проводять підбор матеріалу для моделю-

вання щелеп та зубів, осіб які перевіряються. В ін-

ших випадках експерт-трасолог може прийти до 

близької подібності фізичних показників, таких як 

вага, наприклад, при моделюванні впливу знаряддя 

зламу на запираючий пристрій. 

У трасології частіше використовують геомет-

рично-подібні матеріальні моделі. В них ознаки ре-

чового доказу або об’єкту, який перевіряється, 

отримують наглядне матеріальне відображення. 

Кожна з ознак визначена та всі ознаки моделі утво-

рюють систему, яка ізоморфна об’єкту моделю-

вання. 

Також, за способом побудови вже знаково-

символьні (формалізовані) ідеальні трасологічні 

моделі ми вважаємо можна поділити на: 

- схеми, графи, плани, математичні формули 

тощо; 

- інформаційно-формалізовані моделі (компле-

кси ідентифікаційних або діагностичних загальних 

та окремих ознак, у тому числі математичні та ма-

тематично-логічні). 

Далі необхідно класифікувати трасологічні мо-

делі в залежності від їх відношення до об’єкту мо-

делювання [12, с.10]. Так, моделі відображають рі-

зні ознаки об’єкту моделювання та на різних рівнях 

структурної подібності, що дозволяє їх поділити на 

два види: загальні та спеціальні, а кожний з них на 

ізоморфні та гомоморфні [12, с.10]. Загальні мо-

делі – це такі моделі які містять лише загальні (кла-

сифікаційні, групові) ознаки, спеціальні – ком-

плекс окремих ознак, достатній для її ототожнення 

(ідентифікації). Ізоморфні моделі максимально на-

ближені до оригіналу. Кожна ознака об’єкта дослі-

дження (оригінала) відповідає ознакам трасологіч-

ної моделі. Гомоморфні – відрізняються меншою 

подібністю, вони подібні структурно, тобто в сумі 

елементів (наприклад, муляж тіла людини). 

Наступна класифікаційна група це співвідно-

шення трасологічної моделі з іншими моделями 

[12, с.10], де можна поділити трасологічні моделі на 

первині та вторинні. Первинні – трасологічні мо-

делі отримані безпосередньо з оригіналу, а вто-

ринні – це трасологічні моделі отримані шляхом 

перетворення первинних або інших вторинних тра-

сологічних моделей. Головною умовою існування 

цих видів моделей, особливо вторинних, є збере-

ження перманентності ознак об’єкта дослідження 

(оригінала). 

Далі за об’єктом дослідження (оригіналом), 

трасологічні моделі ми вважаємо можна поділити 

на: 

- гомоскопічні (пов’язані зі слідами людини); 

- механікоскопічні (пов’язані зі слідами зна-

рядь та механізмів). 

В свою чергу за особливостями механізму 

слідоутворення як гомоскопічних, так і механо-

скопічних трасологічних моделей [12, с.8], їх мо-

жна поділити на:  

- об’ємні та плоскі; 

- динамічні та статичні; 

- нашарування та відшарування; 

- локальні та периферійні. 

Також ми вважаємо, що за місцем в механізмі 

слідоутворення, трасологічні моделі поділя-

ються: 

- слідоутворюючі; 

- слідосприймаючі; 

- речовина сліду. 

Крім цього за завданням судово-трасологіч-

ної експертизи, трасологічні моделі ми вважаємо 

можна поділити на: 

- ідентифікаційні; 

- класифікаційні; 

- діагностичні; 

- ситуаційні. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, 

нами вважається, що надана класифікація трасоло-

гічних моделей є досить деталізованою, конструк-

тивно-логічною та обґрунтованою. Дана класифіка-

ція трасологічних моделей поглибить розуміння на-

укового змісту методу моделювання у трасології, 

як галузі криміналістичної техніки науки криміна-

лістики та наддасть судовому експерту-трасологу 

при проведені експертизи можливість обрати опти-

мальну трасологічну модель, яка дозволить отри-

мати від методу моделювання необхідний резуль-

тат. 
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Пролиферация общественных отношений, 

осложненных множественностью лиц, обусловила 

появление нормативных конструкций, обеспечива-

ющих возможность совместного выражения воли 

лиц при составлении завещания (п. 4 ст. 1118 ГК 

РФ), выдачи доверенности несколькими доверите-

лями (п. 6 ст. 185 ГК РФ), нескольким представите-

лям (п. 5 ст. 185 ГК РФ), а также в установлении 

общих правил взаимодействия лиц, совместно об-

ладающих каким-либо правом (требованием) (глава 

9.1 ГК РФ). 
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Из содержания ст. 181.1 ГК РФ усматривается, 

что к числу членов гражданско-правовых сооб-

ществ отнесены: сособственники, сокредиторы в 

деле о банкротстве, участники юридического лица. 

При этом данный перечень законодательно сфор-

мулирован как открытый, что послужило предпо-

сылкой появления доктринальных и правоприме-

нительных позиций по поводу субъектного состава 

и видов гражданско-правовых сообществ, не 

названных в ст. 181.1 ГК РФ. 

В качестве обязательных требований квалифи-

кации объединения лиц как гражданско-правового 

сообщества выступают: 

— наличие двух и более лиц, что вытекает из 

грамматического толкования ст. 181.1 ГК РФ, из 

разъяснений п. 103 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 25, где под собранием понимается «группа лиц»; 

—общность права. При обзоре законодательно 

данного перечня лиц, способных образовать граж-

данско-правовое сообщество, усматривается, что 

их характерной чертой выступает связанность об-

щим правом: вещным, обязательственным, корпо-

ративным и пр. Отсутствие общего субъективного 

гражданского права делает невозможным суще-

ствование гражданско-правового сообщества. Так, 

судами сделан вывод о невозможности применения 

главы 9.1 ГК РФ к отношениям жильцов индивиду-

альных жилых домов, не имеющих общего имуще-

ства1. 

—установление законом возможности для та-

ких лиц принимать решения, порождающие право-

вые последствия (п. 2 ст. 181.1 ГК РФ). Норматив-

ный текст при этом может и не содержать указания 

на то, что воля лиц должна оформляться именно че-

рез принятие собранием решения, и что такое реше-

ние будет обязательно для иных лиц, состоящих в 

сообществе. Например, по общим правилам, уста-

новленным главой 16 ГК РФ, долевые сособствен-

ники осуществляют согласование воли по вопросам 

владения, пользования и распоряжения общим иму-

ществом на основании «соглашения всех участни-

ков долевой собственности». В данной главе не об-

наруживается указание ни на принятие сособствен-

никами решений, ни на распространение действия 

соглашений на лиц, не участвовавших в нем. Од-

нако Верховным судом РФ сделан вывод об отнесе-

нии долевых сособственников к членам граждан-

                                                           
1 Апелляционное определение Йошкар-Олинского город-

ского суда Республики Марий Эл от 04.06.2019 года по 

делу № 11-294/2019 // ГАС «Правосудие». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых поло-

жений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. № 140. 

30.06.2015. 
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 15.05.2018  № 60-КГ18-1 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 26.12.2017 № Ф03-4914/2017 по делу № А24-

5536/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение 

Верховного Суда РФ от 04.04.2018 № 303-ЭС18-2198 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

ско-правового сообщества как в п. 103 Постановле-

ния Пленума ВС РФ № 252, так и при разрешении 

конкретных дел3. Поддержан Верховным судом РФ 

подход нижестоящих судов о том, что к отноше-

ниям долевых сособственников высоковольтной 

линии подлежат применению нормы главы 16 ГК 

РФ, главы 9.1 ГК РФ (в части определения состава 

участников гражданско-правового сообщества, 

сроков оспаривания решений и перечня надлежа-

щих истцов), а положения ЖК РФ не подлежат при-

менению по аналогии4. 

Схожая ситуация фиксируется применительно 

к регулированию отношений созалогодержателей: 

ст. 335.1 ГК РФ также указывает на соглашение 

между ними и не упоминает такой юридический 

факт как решение, а также его распространение на 

сокредиторов, не принявших участие в согласова-

нии воли. Тем не менее созалогодержатели призна-

ются участниками гражданско-правового сообще-

ства5, как и иные сокредиторы (п. 103 Постановле-

ния Пленума ВС РФ № 25). Таким образом, 

искомой обязательной чертой будет выступать 

установление в законе возможности определенных 

лиц-сообладателей права согласовывать свою волю 

для решения вопросов соосуществления права и 

распоряжения им.  

С.Н. Коловоротная, М.А. Лукьянова отмечают, 

что синдицированных кредиторов (совместных 

займодавцев), отношения которых урегулированы 

ФЗ от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном 

кредите (займе) и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»6, 

также следует рассматривать как участников граж-

данско-правового сообщества7. 

В качестве гражданско-правового сообщества 

предложено позиционировать семью8, однако, 

«общность крови» или же отношений свойства не 

предусмотрены ст. 181.1 ГК РФ в качестве факта-

основания возникновения гражданско-правового 

сообщества. При этом следует согласиться с И.М. 

Шевченко в части признания супругов членами 

гражданско-правового сообщества в связи с общно-

стью долга или общностью вещного права. 

В п. 3 ч. 6 ст. 42.2 ФЗ «О кадастровой деятель-

ности» участниками гражданско-правового сооб-

щества названы правообладатели объектов недви-

жимости, которым принадлежат земельные 

5 См.: Харитонова Ю.С. Межкредиторские соглашения в 

российской доктрине и практике // Актуальные про-

блемы российского права. 2017. № 6. С. 105-111. 
6 Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ(ред. от 

22.12.2020) «О синдицированном кредите (займе) и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

01.01.2018. № 1 (Часть I). ст. 70. 
7 См.: Коловоротная С.Н., Лукьянова М.А. Правовые 

риски кредитора при синдицированном кредитовании по 

российскому праву // Банковское право. 2020. № 2. С. 45-

53. 
8 См.: Шевченко И.М. Некоторые вопросы обращения 

взыскания на имущество супругов-созалогодателей в де-

лах о банкротстве // Российский судья. 2020. № 6. С. 3-8. 
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участки, здания, сооружения, объекты незавершен-

ного строительства, расположенные в границах 

территории, составляющей единый, неразрывный 

элемент планировочной структуры или совокуп-

ность смежных элементов планировочной струк-

туры на территории одного муниципального обра-

зования9. 

Участниками гражданско-правового сообще-

ства представляется возможным признавать и сооб-

ладателей исключительного авторского права, так 

как группа лиц, обладающих исключительным пра-

вом совместно, соответствует всем вышеназван-

ным требованиям:  

—сообладание исключительным правом пред-

полагает наличие двух и более лиц: в п. 3 ст. 1229 

ГК РФ речь идет о возможности принадлежности 

права «нескольким лицам»; 

—имеется общность имущественного права: в 

силу положений ст. 1229 ГК РФ исключительное 

право может принадлежать лицам совместно, при 

этом у каждого из соправообладателей будет фик-

сироваться один и тот же набор правомочий;  

 —возможность согласования воли для сов-

местного осуществления и распоряжения общим 

исключительным авторским правом установлена 

ст. 1229, ст. 1258 ГК РФ.  

Таким образом, сообладатели исключитель-

ного авторского права могут рассматриваться в ка-

честве членов гражданско-правового сообщества, а 

положения главы 9.1 ГК РФ могут применяться к 

отношениям сообладателей субсидиарно по отно-

шению к положениям части IV ГК РФ. 
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Abstract 

The aim of the research was to study the effect of quertin on purine and electrolyte metabolism in patients 

with comorbid urate nephrolithiasis and metabolic syndrome. It was found that in patients with comorbid urate 

nephrolithiasis and metabolic syndrome, a significant increase in the level of uric acid in the blood serum and 

urine, potassium, sodium and phosphorus in the blood serum, but decrease in the level of ionized calcium and pH 

of urine. The use of quertin in conjunction with traditional therapy and drugs that effect on metabolic disorders, 

differentiated uricostatic and uricolytic agents, contributed to the normalization of purine and electrolyte metab-

olism and urine pH. 

Анотація 

Метою дослідження було вивчення впливу квертину на показники пуринового та електролітного об-

міну у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом. Виявлено, що у хворих на 

уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом спостерігалося суттєве збільшення рівню 

сечової кислоти у сироватці крові і сечі, вмісту калію, натрію та фосфору у сироватці в крові, а вмісту 

кальцію іонізованого та рН сечі зниження. Застосування квертину спільно з традиційною терапією та 

лікарськими засобами, що впливають на метаболічні порушення, диференційованою урикостатичних та 

уриколітичних засобів, сприяло нормалізації показників пуринового та електролітного обміну та рН сечі. 
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Сечокам’яна хвороба (СКХ), інакше звана не-

фролітіаз або уролітіаз, є одним із найбільш поши-

рених і частих захворювань в світі, розвиваючись 

найчастіше в осіб працездатного віку. СКХ – поліе-

тіологічне захворювання, яке стабільно посідає 

друге місце у структурі причин смертності від уро-

логічної патології [1]. 

Згідно з ученням класичної школи урологів, 

СКХ – це захворювання обміну речовин, викликане 

різними ендогенними і/або екзогенними причи-

нами включаючи спадковий характер і характери-

зується наявністю каменю(ів) в нирках і сечових 

шляхах, яке виявляє схильність до рецидивів [2] і 

нерідко важкого перебігу [3]. При цьому виділяють 

два типи процесів каменеутворення: а) формаль-

ного генезу (кристалізаційна і колоїдна теорії (в 

останній основою каменю є колоїд, потім відбува-

ється атипова кристалізація)), який передбачає по-

рушення кількісного і якісного обміну між солями 

сечі; в) каузального генезу (вплив екзогенних і ен-

догенних факторів). До ряду речовин, що сприяють 

кристалізації відносять сечовину, креатинін, гіпу-

ронову кислоту, цитрати і ін., а до порушуючих ці 

процеси речовин: мукопротеїди, піровиноградна 

кислота, колаген і ін. Важливу роль в утворенні 

конкрементів грає кислотність сечі (значення якої 

залежить від рівнів сечової кислоти, кальцію, неор-

ганічних фосфатів і т.д) [4]. 

Встановлено, що серед хворих цукровим діабе-

том 2-го типу і нефролітіазом переважають камені 

з сечової кислоти [5]. T. Akman і спів. також пока-

зали, що сечові камені нирок зустрічаються час-

тіше, ніж у пацієнтів без метаболічних розладів 

(21,9% і 4,1% відповідно). Нормалізація ваги тіла у 

пацієнтів з уратними каменями слід вважати одним 

із головних методів дієвої профілактики уратного 

нефролітіазу (УН) і його рецидивів поряд з іншими 

методами метафілактики [6]. 



International independent scientific journal №25/2021 15 

Гіперурикемія дуже часто асоціюється з дислі-

підемією, артеріальною гіпертензією, абдоміналь-

ним ожирінням і в останні роки розглядається в 

якості складової синдрому інсулінорезистентності, 

що обумовлено здатністю інсуліну сповільнювати 

кліренс сечової кислоти в проксимальних каналь-

цях нирок. У кожного другого хворого на СКХ ви-

значається метаболічний синдром (МС), що супро-

воджується вираженими порушеннями обміну літо-

генних речовин та інгібіторів кристалізації, що 

призводять до гіперурікурії, гіперкальциурії і гіпе-

роксалурії [7]. 

Основним метаболічним компонентом, що ві-

дповідає за асоціацію найбільш поширеної СКХ з 

МС, є надмірна кислотність сечі, що призводить до 

випадання важкорозчинних кристалів сечової кис-

лоти в сечі і подальшому розвитку каменів. Надмі-

рно кисла сеча спостерігається при поєднанні над-

мірного вживання тваринних білків і дефектом в 

нирковому амоніагенезі і/або амоніаекскреції, що 

призводить до порушення буферизації і підвищеної 

екскреції з кислої сечі [8]. 

В даний час гіперурикемія частіше асоційо-

вана з МС (68,8%) і серцево-судинними захворю-

ваннями. Встановлено прямий кореляційний зв'я-

зок між рівнем сечової кислоти і компонентами 

МС: ІМТ, об’ємом талії, рівнем систолічного і діа-

столічного артеріального тиску, глікемії натщесе-

рце. Найбільш виражені зміни показників ліпідного 

та вуглеводного обмінів визначені у пацієнтів з гі-

перурикемією понад 600 мкмоль/л. Поєднання гіпе-

рурикемії і МС супроводжується ендотеліальною 

дисфункцією, яка проявляється збільшенням вмі-

сту С-реактивного білка, зниженням ендотелій-за-

лежної і незалежної вазодилятації, наростаючими 

паралельно з виразністю гіперурикемії. Медикаме-

нтозне зниження рівня сечової кислоти зменшує ча-

стоту розвитку серцево-судинних ускладнень (ін-

фаркт міокарда) у хворих з гіперурикемією, асоці-

йованою з високим серцово-судинним ризиком [9]. 

Важливою функцією нирки є підтримання еле-

ктролітного балансу, особливо таких іонів, як на-

трій, калій, кальцій, фосфор та інші. При УН, який 

може супроводжуватися нирковою недостатністю 

виділення натрію з сечею може бути як підвище-

ним, так і зниженим. Переважне ураження тубуля-

рно-інтерстіціальної системи приводить до змен-

шення реабсорбції натрію до 80%, а відповідно, 

підвищення його секреції. Переважне ураження 

клубочків, зменшення швидкості клубочкової філь-

трації, може привести до затримки натрію, що веде 

до накопичення рідини в організмі та підвищенні 

артеріального тиску [10]. Підвищення рівня калію в 

плазмі може бути при загостренні основного захво-

рювання. Порушення функції клубочкового та ка-

нальцьованого апарату вже на ранніх стадіях нир-

кової недостатності призводить до гіперхлореміч-

ного ацидозу, гіперфосфатемії, помірному 

підвищенні магнію в сироватці крові та гіпокальці-

ємії. Ранні порушення фосфорно-кальцієвого об-

міну, сприяє підвищенню рівня паратгормона, який 

підтримується зниженням рівня іонізованого каль-

цію внаслідок затримки фосфору і прогресуванню 

різних форм остеодистрофії. Прогресування нирко-

вої недостатності на тлі УН, ослаблення адаптацій-

них резервів організму, постійно вимагає пошуку 

найбільш фізіологічних, комплексно діючих засо-

бів, які здійснюють найменшу кількість побічних 

ефектів [11].  

При захворюваннях нирок, зокрема УН перс-

пективне застосування фармакологічних засобів, 

які підвищують стійкість нирок до ішемії, як синте-

тичних препаратів, так і рослинних, які викликають 

сечогінний, спазмолітичний, бактеріостатичний та 

багато інших ефектів. Рослинні препарати вміща-

ють мікроелементи, вітаміни, біологічно активні 

речовини, які покращують обмін речовин в органі-

змі та захищають нирки при патологічних проце-

сах. Надзвичайно цінною особливістю рослинних 

засобів є їх здатність підсилювати виведення сечо-

вини і інших азотистих продуктів обміну речовин, 

що особливо важливо у випадку вираженої нирко-

вої недостатності різної етіології. Однак арсенал 

рослинних лікарських засобів, які застосовуються 

при УН, нирковій недостатності, гіперурикемії, гі-

перурикурії, азотемії, вельми обмежений. У тепері-

шній час на фармацевтичному ринку України при-

сутні канефрон Н (Bionorica AG), гербіон каплі для 

нирок і сечового міхура (KRKA), леспенефріл 

(ИСВ Healthcare), хофітол (Lab. Rosa-Phitopharma). 

Найбільший інтерес в плані лікування УН коморбі-

дного з МС являють флавоноїди, які приймають ак-

тивну участь у пуриновому, електролітному, азоти-

стому, ліпідному, вуглеводному обміні [12]. 

Одним з біофлавоноїдів є квертин, який вияв-

ляє значну мембраностабілізуючу, протизапальну, 

антиоксидантну, гіпотензивну активність. Він має 

також діуретичний, гіпоазотемічний, нефропротек-

торний ефект [13]. 

Метою дослідження було вивчення впливу 

квертину на пуриновий та електролітний обмін у 

хворих на УН коморбідний з МС. 

Матеріал та методи дослідження 

Дослідження проводили на базі урологічного 

відділення КНП "Запорізька центральна районна лі-

карня". Групи хворих були поділені на контрольну, 

порівняння та основну в залежності від наявності 

коморбідної патології сумісно з УН та характеру 

медикаментозного лікування. Всього у дослі-

дження було включено 118 осіб. За нормальні пока-

зники були прийняті показники отримані у здоро-

вих осіб (донори). 

У першій контрольній групі (n=38) на УН було 

19 чоловіків та 19 жінок віком від 22 до 73 років 

(середній вік був 45,27±1,93 років). Окружність жи-

вота до лікування у чоловіків була 89,17±0,88 (см), 

у жінок 78,42±0,41 см, загальна 84,80±0,88 см. Вага 

хворих на УН сягала 72,36±0,96 кг. Зріст 172±10 см, 

індекс маси тіла (ІМТ) рівнявся 24,34±0,14 кг/м2. 

Хворим на УН застосовували традиційну терапію: 

антихолінергічний засіб ріабал 30 мг по 1 таблетці 

3 рази на добу або спазмологічний засіб но-шпа 40 

мг по 1 таблетці 3 рази на добу, нестероїдний про-

тизапальний засіб дексалгін 50 мг 2 мл при болях 

внутрішньом`язово, уроліт У в гранулах по 1 чайній 
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ложці (2,5г) 2-3 рази на добу в залежності від pH 

свіжої сечі (6,2-6,8), водний удар. 

У другій групі порівняння (n=42) на УН комор-

бідний з МС було 16 чоловіків та 26 жінок від 30 до 

80 років (середній вік був 59,14 ± 1,67 років). Окру-

жність живота до лікування у чоловіків була 

109,48±1,59 см, у жінок 110,73±1,34 см, загальна – 

110,30±1,01 см. Вага хворих на УН коморбідний з 

МС складала 96,62±1,13 кг. Зріст – 169±10 см. ІМТ 

рівнявся 33,90±0,38 кг/м2. Хворим на УН коморбід-

ний з МС застосовували традиційну терапію та за-

гальноприйняті лікарські засоби, які корегують ме-

таболічні порушення: аторвастатин 20 мг 1 табле-

тка на добу ввечері, метформін 1000 мг по 1 

таблетці 1-2 рази на добу, алопуринол 100 мг по 1 

таблетці 3 рази на добу, ліпразид 20 мг по ½ - 1 таб-

летці на добу вранці, вітамін В6 50 мг по 1 т. 2 рази 

на добу, магнію оксид 0,5 г по 1 т. 2 рази на добу. 

У третій (основній) групі хворих (n=38) на УН 

коморбідний з МС, які приймали традиційну тера-

пію та загальноприйняті лікарські засоби, які коре-

гують метаболічні порушення, на тлі біофлавоної-

дів було 10 чоловіків та 28 жінок від 40 до 78 років 

(середній вік був 59,89±1,34 років). Вага хворих цієї 

групи складала 99,18±1,15 кг, зріст - 168±10 см, 

ІМТ рівнявся 35,02±0,45 кг/м2. Окружність живота 

до лікування у чоловіків була 110,50±1,82 см, у жі-

нок - 112,32±1,37 см, загальна – 110,50±1,82 см. 

Хворим основної групи застосовували традиційну 

терапію та загальноприйняті лікарські засоби, які 

корегують метаболічні порушення, на тлі квертину 

40 мг по 1 таблетці 3 рази на добу. 

У групі здорових осіб (n=30) було 13 чоловіків 

та 17 жінок від 21 до 68 років (середній вік був 

34,83±2,04 роки). 

Для дослідження стану хворих на УН та УН ко-

морбідний з МС проводили дослідження за допомо-

гою анамнестичних, об’єктивних, клініко-лабора-

торних, рентгенологічних, УЗД, радіоізотопних, бі-

охімічних методів, згідно з протоколом, 

затвердженим Наказом МОЗ України № 1-1/152 

(п.а 2) від 06.03.2003р. «Сечокам’яна хвороба, ка-

мені нирки». 

Діагностика МС відбувалася згідно рекомен-

даціям міжнародної федерації діабету від 2005 року 

та базувалася на виявлені у хворих на УН централь-

ного типу ожиріння (об’єм талії у чоловіків більше 

94 см та більше 80 см у жінок, ІМТ≥25) та двох до-

даткових критеріїв, що свідчать про наявність МС. 

Усі пацієнти обстежувалися після отримання у 

них інформаційної згоди відповідно до вимог GСР 

ІНС. 

Критерії включення у дослідженнях: встанов-

ленний УН та УН коморбідний з МС; вік 18-80 ро-

ків; згоди хворих на проведення дослідження та фа-

рмакотерапію. 

Критерії виключення хворих з дослідження: 

наявність супутніх онкологічних, психоневрологіч-

них, легеневих та інших соматичних захворювань 

(подагра); відмова від запропонованого лікування 

та повторного обстеження; прийом препаратів, які 

не входили в стандарти лікування УН та МС; вагіт-

ність та лактація жінок; алкоголізм та наркоманія. 

Згідно протоколу учасникам проведено ряд ла-

бораторних та інструментальних досліджень: зага-

льний аналіз крові та сечі, pH сечі, вимірювання 

окружності живота, маси тіла, ІМТ, УЗД нирок, до-

плерографія, рентгенологічне дослідження нирок 

(оглядова та екскреторна урографія), радіоізотопна 

ренографія, електрокардіографія, контроль рівня 

артеріального тиску. 

Стан пуринового обміну оцінювали по рівню 

сечової кислоти у сироватці крові методом ензима-

тичним, колориметричним, з уріказою та перокси-

дазою (Cormay, Польща-діагностичний набір реак-

тивів) та у сечі (набір реактивів ТОВ НВП «Філісіт-

Діагностика», Україна,  

м. Дніпропетровськ).  

Стан електролітного обміну оцінювали по по-

казникам екскреції каменеутворюючих сполук по 

рівню фосфору (PZ Cormay S.A., Польща), іонізова-

ному кальцію (PZ Cormay S.A., Польща), натрію та 

калію (аналізатор концентрації електролітів АЕК-

01 «Квер») у сироватці крові. рН сечі визначали по 

тест полоскам індикаторним («Норма», Україна). 

Дослідження показників пуринового та елект-

ролітного обміну супроводжувалося: до лікування, 

7 днів, 14 днів, через 1,5-2 місяців, через 3-6 міся-

ців. Статистична обробка результатів проводилася 

за допомогою програми Statistica 13.0. 

Результати дослідження та їх обговорення 

У результаті дослідження показників пурино-

вого обміну встановлено (табл.1), що рівень сечової 

кислоти до лікування в сироватці крові у хворих на 

УН контрольної групи на відміну від групи здоро-

вих осіб збільшувався відповідно з 202,63±5,25 

мкмоль/л до 368,04±15,62 мкмоль/л (р˂0,05). Більш 

суттєвіше рівень цього показника підвищувався у 

хворих на УН коморбідний з МС (група порів-

няння) до 516,80±18,53 мкмоль/л (р˂0,05) та у хво-

рих основної групи на УН коморбідний з МС, яким 

застосовували квертин – до 523±18,13 мкмоль/л 

(р˂0,05). Отже, у хворих на УН спостерігалася ури-

кемія, яка зростала значніше у хворих, які крім УН 

страждали на МС. Рівень сечової кислоти в сирова-

тці крові зростав вірогідно у хворих контрольної 

групи через 1,5-2 місяців (на 15,39%) та зростаючи 

до 463,83±18,12 мкмоль/л (р˂0,05) (на 26,03%) че-

рез 3-6 місяців спостереження. 

У хворих на УН коморбідний з МС, яким за-

стосовували традиційну терапію та загально-

прийняті лікарські засоби, які покращують метабо-

лічні процеси, спостерігалося помірне зниження 

вмісту сечової кислоти вже через 14 днів з 

516,80±18,5 мкмоль/л до 437,34±11,52 мкмоль/л 

(р˂0,05), через 1,5-2 місяців до 412,7±17,23 

мкмоль/л (р˂0,05), через 3-6 місяців до 385,0±22,49 

мкмоль/л (р˂0,05). Застосування у хворих основної 

групи квертину на тлі традиційної терапії та загаль-

ноприйнятих лікарських засобів, які покращують 

метаболічні процеси, викликало незначне зни-

ження рівню сечової кислоти в сироватці крові вже 

через 7 днів на 12,80%, помірно на 24,66% через 14 

днів та суттєво на 46,03% через 1,5-2 місяців та на 

49,92% через 3-6 місяців лікування. Таким чином, 

рівень гіперурикемії знижувався виразно у хворих 
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на УН коморбідний з МС, яким призначали квер-

тин.  

Рівень сечової кислоти у сечі підвищувався 

значно у хворих на УН, яким призначили тради-

ційну терапію, з 1,96±0,05 мкмоль/л/доб. до 

6,52±0,22 ммоль/л/доб. (р˂0,05). Більш виразно цей 

показник збільшувався до лікування у хворих групи 

порівняння до 8,01±0,17 ммоль/л/доб. (р˂0,05) та у 

хворих основної групи до 8,50±0,27 ммоль/л/доб. 

(р˂0,05). Помірне підвищення рівня сечової кис-

лоти у сечі спостерігалося протягом спостереження 

у хворих на УН через 1,5-2 місяців до 7,96±0,18 

ммоль/л/доб. (р˂0,05) та через 3-6 місяців до 

8,39±0,17 ммоль/л/доб. (р˂0,05). Застосування у 

хворих на УН коморбідний з МС традиційної тера-

пії та лікарських препаратів, які впливають на ме-

таболічні процеси, сприяло зниженню вмісту сечо-

вої кислоти в сечі вже через 7 днів на 5,85%. Помі-

рне зниження цього показнику спостерігалося 

через 1,5-2 місяців до 6,42±0,18 ммоль/л/доб. 

(р˂0,05) та через 3-6 місяців до 5,72±0,11 

ммоль/л/доб. (р˂0,05). Застосування квертину на 

тлі традиційної терапії та загальноприйнятих лікар-

ських засобів, які покращують метаболічні про-

цеси, у хворих основної групи викликало зниження 

рівню сечової кислоти через 14 днів до 7,33±0,13 

ммоль/л/доб. (р˂0,05), через 1,5-2 місяців до 

5,49±0,15 ммоль/л/доб. (р˂0,05), через 3-6 місяців 

до 2,91±0,12 ммоль/л/доб. (р˂0,05) практично дося-

гнувши рівню здорових осіб. Таким чином, рівень 

гіперурикурії знижувався більш істотно саме при 

застосуванні квертину у хворих на УН асоційова-

ний з МС.  

У хворих контрольної групи спостерігалося 

незначне підвищення рівню калію у сироватці крові 

до лікування з 4,59±0,08 ммоль/л до 5,02±0,19 

ммоль/л/доб. (р˂0,05). Прояви МС у хворих на УН 

групи порівняння та основної групи викликали 

більш виразне підвищення вмісту калію до 

6,17±0,32 ммоль/л (р˂0,05) та 6,51±0,19 ммоль/л 

(р˂0,05) відповідно. У хворих на УН спостерігалося 

незначне зниження цього показника електролітного 

обміну через 3-6 місяців спостереження з 5,02±0,19 

ммоль/л до 4,43±0,19 ммоль/л (р˂0,05). У хворих на 

УН, які приймали традиційну терапію та лікарські 

засоби, які покращують метаболічні процеси, вже 

через 7 днів рівень калію знижувався на 20,47%. Че-

рез 14 днів, через 1,5-2 місяців та через 3-6 місяців 

лікування спостерігався такий же вміст калію у си-

роватці крові – 4,72 ммоль/л (р˂0,05), 4,92±0,08 

ммоль/л (р˂0,05) та 4,92±0,10 ммоль/л (р˂0,05) від-

повідно. У хворих основної групи спостерігалася 

така ж тенденція до зниження рівню калію через 7 

днів (на 25,27%), через 14 днів (на 23,80%), через 

1,5-2 місяців (на 19,68%) та суттєво через 3-6 міся-

ців лікування (на 33,75%). Таким чином, квертин 

сприяв зниженню вмісту калію у сироватці крові у 

хворих основної групи до рівня здорових осіб.  

Рівень натрію збільшувався у хворих на УН ко-

нтрольної групи у порівнянні з групою здорових 

осіб з 134,77±1,25 ммоль/л до 156,85±2,89 ммоль/л 

(р˂0,05). У хворих цієї групи, яким призначали тра-

диційну терапію, зниження вмісту натрію спостері-

галося не істотно через 7 днів на 8,41%, через 14 

днів на 8,66%, через 1,5-2 місяців на 8,12%, через 3-

6 місяців на 11,15% відповідно. Метаболічні пору-

шення сприяли підвищенню рівня натрію у сирова-

тці крові до лікування у хворих групи порівняння 

та основної групи до 165,10±3,46 ммоль/л (р˂0,05) 

та до 171,66±3,47 ммоль/л (р˂0,05) у порівнянні з 

групою здорових осіб (134,77±1,25 ммоль/л). У 

групі хворих на УН, яким призначали традиційну 

терапію та лікарські засоби, які покращують мета-

болічні процеси, зниження рівню натрію спостері-

галося через 7 днів на 11,85%, через 14 днів на 

12,78%, через 1,5-2 місяців на 12,50%, через 3-6 мі-

сяців на 13,91% відповідно. Додавання до базисною 

терапії квертину сприяло зниженню цього показ-

ника електролітного обміну через 7 днів на 14,23%, 

через 14 днів на 16,47%, через 1,5-2 місяців на 

14,95%, через 3-6 місяців на 21,53% відповідно. Та-

ким чином, призначення флавоноїдів нормалізу-

вало рівень натрію у сироватці крові до рівня здо-

рових осіб (134,71±1,72 ммоль/л та 134,77±1,25 

ммоль/л відповідно).  

У хворих на УН до лікування спостерігалося 

зниження рівню кальцію іонізованого у порівнянні 

з групою здорових осіб з 1,21±0,01 ммоль/л до 

1,04±0,03 ммоль/л (р˂0,05). Рівень кальцію іонізо-

ваного знижувався ще суттєвіше у хворих на УН 

коморбідний з МС до 0,96±0,02 ммоль/л (р˂0,05) 

(група порівняння) та у хворих, яким призначали 

квертин до 0,85±0,03 ммоль/л (р˂0,05). Нормаліза-

ція рівня кальцію іонізованого спостерігалася у 

групі хворих на УН через 7 днів (збільшення на 

10,78%), через 14 днів (на 11,70%), через 1,5-2 міся-

ців (на 12,21%) відповідно. Помірні зміни вмісту 

кальцію іонізованого у хворих на УН коморбідний 

з МС спостерігалися вже через 7 днів лікування тра-

диційними та загальноприйнятими засобами, які 

покращують метаболічні процеси (збільшення на 

23,45%), через 14 днів (на 19,35%), через 1,5-2 міся-

ців (на 21,96%), через 3-6 місяців (на 26,53%) від-

повідно. Найбільш суттєві зміни цього показника 

спостерігалися у хворих на УН коморбідний з МС, 

яким призначали квертин (збільшення на 35,44% 

через 7 днів, на 34,08% через 14 днів, на 38,31% че-

рез 1,5-2 місяців та на 42,26% через 3-6 місяців лі-

кування відповідно). Таким чином, рівень кальцію 

іонізованого нормалізувався через 3-6 місяців спо-

стереження у групах хворих порівняння та основ-

ній. 

Визначення вмісту фосфору у сироватці крові 

до лікування показало, що підвищення цього пока-

зника мінерального обміну найбільш значно підви-

щувалося у хворих на УН коморбідний з МС у по-

рівнянні зі здоровими особами з 1,33±0,66 ммоль/л 

до 2,02±0,10 ммоль/л (р˂0,05) (група порівняння), 

до 2,16±0,12 ммоль/л (р˂0,05) (основна група). У 

контрольній групі підвищення рівня фосфору було 

менш суттєвим - до 1,86±0,08 ммоль/л (р˂0,05), що 

вказує на відсутність виразних метаболічних змін у 

хворих цієї групи. Вірогідні зміни рівню фосфору 

були відмічені у групі хворих на УН коморбідний з 

МС група порівняння через 1,5-2 місяців – помірне 
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зниження на 15,30% та через 3-6 місяців на 19,30% 

відповідно. При цьому, в основній групі хворих, які 

отримували квертин помірне зниження рівня фос-

фору спостерігалося вже через 14 днів лікування 

(на 28,20%), через 1,5-2 місяців (на 25,40%) та зна-

чне зниження через 3-6 місяців (на 39,68%) відпо-

відно. Таким чином, нормалізація вмісту фосфору у 

сироватці крові відбувалась більш ефективно у 

групі хворих, які отримували квертин до 1,32±0,10 

ммоль/л (р˂0,05), що сягало рівню групи здорових 

осіб (1,33±0,66 ммоль/л).  

Дослідження рівню рН сечі виявило, що до лі-

кування у групі хворих на УН спостерігалося зни-

ження цього показника з 6,66±0,04 до 5,02±0,08 

(р˂0,05). Виявлені метаболічні зміни у хворих на 

УН сприяли більш істотному зниженню рівня рН 

сечі у групі порівняння до 4,51±0,08 (р˂0,05) та ос-

новній групі до 4,32±0,04 (р˂0,05). У хворих на УН 

контрольної групи рівень рН сечі коливався від до 

5,02±0,08 до 5,5±0,11 (р˂0,05), що вказувало на ки-

сле середовище сечі при уратних каменях у хворих. 

Застосування традиційної терапії та лікарських за-

собів, що корегують метаболічні процеси впливало 

позитивно у хворих на УН коморбідний з МС – рН 

сечі підвищувався до 4,88±0,08 (р˂0,05) через 14 

днів лікування хворих у групі порівняння, до 

5,88±0,08 (р˂0,05) через 1,5-2 місяців та до 

6,04±0,08 (р˂0,05) через 3-6 місяців відповідно. 

Найбільш суттєво рівень рН сечі підвищувався у 

хворих, які отримували додатково квертин через 7 

днів на 16,27%, через 14 днів на 20,81%, через 15,-2 

місяців на 55,79% відповідно. Таким чином, квер-

тин викликав збільшення рівню рН сечі до норма-

льного рівня через 1,5-2 місяців лікування, дорів-

нюючись через 3-6 місяців до рівня здорових осіб 

(6,74±0,08) (р˂0,05).  

Оцінюючи результати дослідження взагалі, 

можна констатувати, що рівень сечової кислоти у 

сироватці крові та сечі збільшувався у хворих на 

УН до лікування. При цьому у хворих на УН комор-

бідний з МС вміст сечової кислоти збільшувався 

суттєвіше. Також у хворих на УН до лікування під-

вищувався рівень калію, натрію та фосфору у сиро-

ватці крові, а рівень кальцію іонізованого знижува-

вся. Метаболічні порушення сприяли більш знач-

ному підвищенню рівня калію, натрію і фосфору та 

зниженню рівня кальцію іонізованого. Зниження 

рН сечі було більш виразним у хворих на УН ко-

морбідний з МС. Таким чином, у хворих на УН ко-

морбідний з МС до лікування спостерігався взає-

мозв’язок у змінах пуринового, електролітного об-

міну та рН сечі. Причому, ці зміни були 

значнішими у хворих, які мали метаболічні пору-

шення.  

Застосування крім традиційної терапії лікарсь-

ких засобів, які покращують метаболічні процеси у 

хворих на УН коморбідний з МС сприяло зни-

женню рівня сечової кислоти у сироватці крові та 

сечі, а також зниженню вмісту калію, натрію та фо-

сфору у сироватці крові і збільшенню рівня кальцію 

іонізованого у сироватці крові. Рівень рН сечі при 

цьому підвищувався. У той же час, у хворих на УН 

коморбідний з МС, які приймали квертин на тлі ба-

зисної терапії спостерігалося більш суттєві зміни 

цих показників. Таким чином, застосування квер-

тину на тлі лікарських засобів, які впливали на ме-

таболічні процеси, сприяло нормалізації гіперу-

рикемії та гіперурикурії, вмісту іонів калію, натрію, 

фосфору, кальцію іонізованого та рН сечі до рівня 

здорових осіб. При цьому, корекція пуринового об-

міну під впливом квертину сприяла нормалізації та-

кож показників екскреції каменеутворюючих спо-

лук фосфору, кальцію іонізованого, натрію, калію 

та рівню рН сечі. 

Отриманні результати досліджень узгоджу-

ються з даними інших дослідників. Американське 

товариство кістки і мінерального обміну (American 

Society for Bone and Mineral Research) виявило, що 

хворі на нефролітіаз мають більш високий ризик гі-

пертонії, цукрового діабету, метаболічного синд-

рому, остеопорозу [14]. 

Виявлено, що причиною низького рівня рН 

сечі є зв'язок ожиріння, діабету і МС. Низький рН 

сечі, в свою чергу, є основним фактором ризику ро-

звитку сечокислих каменів. Сечокислі камені мо-

жуть бути розчинені і їх легко запобігти за допомо-

гою адекватного сечового підлуження. Наріжним 

каменем терапії є підвищення рН сечі [15]. 

Низький рН сечі є основним фактором ризику 

сечокислого уролітіазу. Важливими діагностич-

ними факторами є вік, стать, систолічний та діасто-

лічний артеріальний тиск, частота ниркових ко-

льок, цукровий діабет; в сироватці крові: креатинін, 

кальцій, натрій, калій, сечова кислота, глюкоза; в 

сечі: рН-профіль, цитрат, кальцій, сечова кислота, 

аміак, сечовина і креатинін. Виявлено значущий 

зв'язок між ІМТ, рН сечі, цитратом, аміаком і сечо-

вою кислотою в сироватці крові і сечі. Низька кис-

лотність сечі і гіперурикозурія були знайдені у двох 

третин хворих уролітіазом. Надмірна вага, артеріа-

льна гіпертензія і цукровий діабет в якості параме-

трів МС є частими у багатьох пацієнтів з уролітіа-

зом. Саме ці параметри пояснюють патогенез СКХ 

у двох третин пацієнтів [16]. 

Основним фактором, що визначає розвиток 

ідіопатичної сечокислої кам’яної хвороби є анома-

льно низький рН сечі. Надмірно низька кислотність 

сечі (через підвищення рівня сечової кислоти), ви-

кликає розвиток СКХ і все частіше визнається од-

нією з особливостей, які спостерігаються при МС 

[17]. 

В цілому каменеутворення залежить від конце-

нтрації солей, кислотності сечі і складу сечових ко-

лоїдів [18]. Фізіологічне співвідношення при харчу-

ванні сучасної людини макроелементів Mg, Ca, 

P=1:2:3 порушено в бік переважання в раціоні со-

лей фосфору при низькому вмісті Mg, Ca. СКХ та 

МС можна віднести до аліментарнообумовлених 

патологій. У зв’язку з цим основна увага в профіла-

ктиці МС і утворення рецидування каменів повинна 

бути звернена на усунення чинників, що провоку-

ють випадання солей в осад і дотримання дієти [19]. 

Дослідження рН сечі у хворих СКХ має стати таким 

же обов’язковим методом контролю, як визначення 

глюкози крові у хворих на цукровий діабет. При 
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цьому цитратні суміші слід призначати тільки після 

вивчення метаболічних процесів в крові і сечі хво-

рого СКХ, літолітична терапія також повинна про-

водитися і коригуватися з урахуванням цих даних 

[20]. 

ВИСНОВКИ 

1. У хворих на УН коморбідний з МС спосте-

рігалося суттєве збільшення рівню сечової кислоти 

у сироватці крові і сечі, вмісту калію, натрію та фо-

сфору у сироватці крові, а вмісту кальцію іонізова-

ного та рН сечі зниження. 

2. Застосування квертину спільно з традицій-

ною терапією та лікарськими засобами, що вплива-

ють на метаболічні порушення, диференційовано 

урикостатичних та уриколітичних засобів, сприяло 

нормалізації показників пуринового та електроліт-

ного обміну та рН сечі. 

3. Подальші дослідження комплексного ліку-

вання хворих на УН коморбідний з МС квертином, 

традиційними засобами, загальноприйнятими ліка-

рськими засобами, які корегують метаболічні пору-

шення, диференційованим застосуванням уриколі-

тичної та урикостатичної терапії, дозволять у май-

бутньому, на основі отриманих результатів, 

корегувати стан пуринового та електролітного об-

міну, рН сечі, а також показники функціонального 

стану нирок, вуглеводного та ліпідного обміну, 

зменшувати кількість рецидивів СКХ, покращувати 

стан здоров’я та якість життя хворих. 
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Abstract 

The article is devoted to actual clinical problem concerning to differential diagnostics of stenocardia and 

cardialgia with using biorhythmological approach. This method for diagnostics may be helped in difficulty clinical 

situation. 

Аннотация 

Целый ряд клинико-инструментальных симпт у больных стенокардией и кардиалгией являются сход-

ными, что создаёт определённые затруднения в процессе дифференциальной диагностики этих 2-х забо-

леваний. Это относится к описанию болевых ощущений больными, трактовке параметров ЭКГ и ЭХОКГ, 

данным АД- и ЭКГ-мониторирования. В связи с этими обстоятельствами возникла потребность в более 

совершенных методических подходах к обследованию подобного рода пациентов. Одним из таких мето-

дов является биоритмологический, который позволяет исследовать временные характеристики изучае-

мых клинических и инструментальных показателей и следовательно изучить циркадианную организацию 

параметров гемодинамики, а также показателей электромеханической функции сердечно-сосудистой 

системы. 

 

Keywords: stenocardia, cardialgia, biorhythmological approach, differential diagnostics 

Ключевые слова: стенокардия, кардиалгия, биоритмологический подход, дифференциальная диагно-
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Материал и метод 

Были обследованы 75 больных стенокардией в 

возрасте от 32 до 76 лет (средний возраст 57,3±1,1 

года). Среди них было 49 мужчин и 26 женщин. 

Стенокардией напряжения страдал 31 пациент, сте-

нокардией покоя - 7, стенокардией напряжения и 

покоя - 37 больных. Кардиалгией страдал 51 паци-

ент. Все обследуемые были подвергнуты общепри-

нятому клинико-инструментальном и лаборатор-

ному исследованию, включающему описание ха-

рактера жалоб больных, показатели гемодинамики, 

ЭКГ, ЭКГ-мониторирование, АД-

мониторирование, ЭХОКГ, тест на толерантность к 

физической нагрузке, 6-ти-минутный тест ходьбой, 

параметры симпато-адреналовой системы. Все ис-

следования проводились в условиях кардиологиче-

ского стационара и отделения функциональной ди-

агностики. Полученные данные были проанализи-

рованы методами вариационной статистики и 

косинор-анализом по Ф.Халбергу. Изучаемые по-

казатели измеряли в течение суток, каждые 4 часа. 

Результаты 

ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 

СТЕНОКАРДИЕЙ. 

По данным усредненно-группового косинор-

анализа при стенокардии с 95% доверительной ве-

роятностью установлены суточные ритмы артери-

ального систолического давления (АДс) , артери-

ального диастолического давления (АДд), числа 

сердечных сокращений (ЧСС) в 1 мин., ударного 

объёма сердца (УОС), минутного объёма сердца 

(МОС), ударной работы сердца (УРС), минутной 

работы сердца (МРС), общего периферического со-

судистого сопротивления (ОПСС) и ОСКСМ (объ-

ёмную скорость кровотока в скелетных мышцах) с 

помощью венозной окклюзионной плетизмографии 

по Хегглину-Хакелю. Суточный ритм АДд и АДср 

(артериальное среднее давление) не был обнару-

жен. Таблица 1. 
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Таблица 1. Суточный ритм показателей кровообращения у больных со стенокардией. 

Показатель 
Мезор Амплитуда Акрофаза 

Доверительный интервал 

АДс, мм.рт.ст. 
126,9 

124,0-129,0 

1,8 

0,5-3,1 

16 ч. 04 мин. 

13 ч. 42 мин.-19 ч. 48 мин. 

АДд, мм.рт.ст. 
80,0 

78,3-81,7 
- - 

АДср, мм.рт.ст. 
103,4 

101,5-105,3 
- - 

ЧСС в минуту 
72,5 

70,0-75,0 

2,5 

1,7-3,3 

15 ч. 12 мин. 

14 ч. 06 мин.-16 ч. 18 мин. 

УОС, мл 
58,7 

54,0-63,4 

5,1 

3,2 -7,0 

13 ч. 36 мин. 

12 ч. 42 мин. -14 ч. 42 мин. 

МОС, л/мин 
4,2 

3,9 -4,5 

0,5 

0,4-0,6 

14 ч. 00 мин. 

13 ч. 18 мин. -14 ч. 42 мин. 

УРС, г/м 
83,1 

75,8-90,4 

7,6 

4,7-10,5 

13 ч. 54 мин. 

12 ч. 54 мин. -15 ч. 00 мин. 

МРС, кгм/мин 
5,8 

5,4 -6,2 

0,7 

0,5-0,9 

14 ч. 06 мин. 

13 ч. 24 мин.-14 ч. 54 мин. 

ОПСС, дин.см-5/с 
2207,0 

2035,6-2378,4 

238,2 

175,2-301,2 

2 ч. 00 мин. 

1 ч. 12 мин.-2 ч. 48 мин. 

ОСКСМ, мл/мин на 100 см3 
3,0 

2,7-3,3 

0,19 

0,02-0,36 

00 ч. 24 мин. 

19 ч. 18 мин. -3 ч. 24 мин. 

 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, среднесуточный уровень (мезор) АДс был не-

сколько выше, чем у здоровых лиц и у больных кардиалгей, акрофаза АДс определялась в 16 ч. 6 мин., т.е. 

тогда же, когда и у здоровых и достоверно раньше по сравнению с акрофазой у больных с кардиалгией. 

Рис.1. 

 
Рис. 1. Косиноры суточного ритма АДс у больных с кардиалгией (1) и больных стенокардией (2). Услов-

ные обозначения: круг соответствует 24 часам суток, чёрная её часть изображает ночные часы су-

ток, светлая часть - дневные часы суток. Вектор, исходящий из центра круга- акрофаза, касательные 

к эллипсу - доверительные границы акрофазы, эллипс, не пересекающий центр круга, свидетельствует о 

достоверности периода ритма 
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Для больных стенокардией характерным яв-

лялся дневной тип суточного ритма АДС. Однако, 

частота выявления ночного типа ритма АДС у боль-

ных стенокардией составляла 33,3%, что значи-

тельно превосходит частоту регистрации ночного 

типа ритма АДС у здоровых лиц (5,5%) и досто-

верно не отличается от частоты ночного типа АДС 

у больных кардиалгией (23,5%). По данным усред-

нённо-группового косинор-анализа, АДс и АДср не 

имели суточного ритма. Среднесуточный уровень 

АДд и АДср у больных стенокардией был досто-

верно выше, чем у здоровых, и практически не от-

личался от мезора (среднесуточного значения) у 

больных кардиалгией. Индивидуальный косинор-

анализ показал, что для больных стенокардией был 

характерен дневной тип ритма АДд и АДср. Ча-

стота выявления ночного типа ритма АДд у боль-

ных стенокардией была достоверно выше, чем у 

практически здоровых лиц и имела тенденцию к 

снижению по сравнению с больными кардиалгией. 

Ночной тип суточного ритма АДср у больных сте-

нокардией встречался значительно чаше, чем у здо-

ровых. Существенных различий в частоте обнару-

жения ночного типа ритма АДср при стенокардии и 

кардиалгии не отмечалось. Таблица 2. 

Таблица 2. Частота выявления дневного и ночного типов суточных ритмов основных показателей гемоди-

намики у больных стенокардией. 

Показатель Суточный ритм Pразности 

Дневного типа Ночного типа 

n % n % 

АДс 50 66,7 25 33,3 <0,001 

АДд 49 65,3 26 34,7 <0,001 

АДср 47 62,7 28 37,3 <0,001 

ЧСС  62 82,7 13 17,3 <0,001 

УОС 68 90,7 7 9,3 <0,001 

МОС 70 93,3 5 6,7 <0,001 

УРС 66 88,0 9 12,0 <0,001 

МРС 69 92,0 6 8,0 <0,001 

ОПСС 15 20,0 60 80,0 <0,001 

ОСКСМ 34 45,3 41 54,7 0,2 

 

Для больных стенокардией было характерно 

резкое возрастание частоты нарушений суточного 

ритма АДс (41,3%) по сравнению с практически 

здоровыми людьми (16,4%). В структуре наруше-

ния суточного ритма АДс при стенокардии был уве-

личен удельный вес компенсированной внешней 

десинхронизации ритма АДс с сохранением внут-

ренней синхронизации ритмов АДс и АДд, а также 

декомпенсированной внешней десинхронизации 

ритма АДс с внутренней десинхронизацией ритмов 

АДс и АДд. Особенно резко возрастала частота де-

компенсированной внешней десинхронизации су-

точного ритма АДс с патологической синхрониза-

цией ритмов АДс и АДд (т.е. рассогласование этих 

ритмов). Анализ структуры нарушений суточных 

ритмов АД свидетельствовал об отсутствии суще-

ственных различий в этих нарушениях у больных 

стенокардией и кардиалгией. 

 ЧСС обнаруживал суточный ритм со средне-

суточным значением, превышавшим таковое у здо-

ровых и больных кардиалгией. Амплитуда колеба-

ний ЧСС была существенно меньше, чем у здоро-

вых и больных кардиалгией. Акрофаза ЧСС при 

стенокардии обнаруживалась в 15 ч. 12 мин., т.е. 

почти совпадала с акрофазой у здоровых и больных 

кардиалгией. Анализ частоты распределения инди-

видуальных акрофаз ритма ЧСС у больных стено-

кардией позволил установить, что для 82,7% этих 

больных характерен дневной тип ритма ЧСС, а для 

17,3% - ночной. Отмечено нарастание частоты ноч-

ного типа ритма ЧСС у больных стенокардией по 

сравнению со здоровыми. Достоверных различий в 

частоте выявления ночного типа ритма ЧСС у боль-

ных стенокардией и кардиалгией не установлено.  

Среднесуточные уровни УОС, МОС, УРС, 

МРС у больных стенокардией были существенно 

ниже, чем у здоровых и больных кардиалгией. 

Cредняя амплитуда суточных колебаний величин 

УОС, МОС, УРС, МРС у больных стенокардией 

была значительно меньше, чем у здоровых. Разли-

чия между группами больных стенокардией и кар-

диалгией в отношении амплитуды колебаний этих 

показателей были недостоверными. Акрофазы 

УОС, МОС, УРС, МРС определялись в 13-14 ч., что 

соответствует акрофазам указанных показателей у 

здоровых, тогда как у больных кардиалгией эти ак-

рофазы были смещены на вечерние часы. У боль-

ных стенокардией дневной тип ритмов УОС, МОС, 

УРС, МРС значительно преобладал над ночным. 

Вместе с тем, если у здоровых ночной тип ритма 

этих параметров не встречался, то среди больных 

стенокардией выявлены лица с ночным типом, ча-

стота которых не отличалась от таковой у больных 

с кардиалгией. Анализ биоритмологических иссле-

дований показал, что у 22 (29.3%) больных со сте-

нокардией была нарушена внутренняя синхрониза-

ция ритмов ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС. Это ха-

рактеризовалось появлением ночного типа 

суточного ритма ЧСС при сохранении дневного 

типа ритмов УОС, МОС, УРС, МОС и, наоборот, 

сочетанием дневного типа ритма ЧСС с ночным ти-

пом ритмов УОС, МОС, УРС, МРС. Частота внут-

ренней десинхронизации суточных ритмов указан-

ных параметров при стенокардии была в 7 раз 

выше, чем у здоровых, и не отличалась от таковой 

при кардиалгии.  

ОПСС у больных стенокардией характеризова-

лось суточным ритмом со среднесуточным уровнем 
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этого показателя, значительно превышающим его 

значение у здоровых. Амплитуда и акрофаза ритма 

ОПСС при стенокардии существенно не отлича-

лись от нормальных. У больных кардиалгией по 

сравнению с больными стенокардией акрофаза 

ОПСС была смещена на ранние утренние часы. Для 

80% больных стенокардией был характерен ночной 

тип ритма ОПСС, для 20% - дневной тип. У здоро-

вых дневной тип ритма ОПСС не определялся. Сле-

довательно, при стенокардии возрастание частоты 

внешней десинхронизации ритма ОПСС по отно-

шению к ритму сон-бодрствование является значи-

мым. Эта особенность внешней десинхронизации 

ритма ОПСС примерно с той же частотой встреча-

лась при кардиалгии.  

По данным усреднённо-группового косинор-

анализа, ОСКСМ у больных стенокардией имел су-

точный ритм с акрофазой в ночные часы, тогда как 

у здоровых акрофаза ритма ОСКСМ устанавлива-

ется в 15 ч. Рис. 2. 

 
Рис. 2. Косиноры суточного ритма ОСКСМ у здоровых (1) и у больных стенокардией (2). 

 

Изучение распределения индивидуальных ак-

рофаз ритма ОСКСМ у больных стенокардией по-

казал почти одинаковую частоту ночного и днев-

ного типов ритма этого показателя. Установлены 

существенное уменьшение частоты дневного и уве-

личение частоты ночного типов ритма ОСКСМ у 

больных стенокардией по сравнению со здоровыми 

и больными кардиалгией, что указывает на нараста-

ние внешней десинхронизации ритма ОСКСМ по 

отношению к ритму сон-бодрствование при стено-

кардии. У 78.7% больных стенокардией выявлялась 

внутренняя десинхронизация ритмов центрального 

и периферического кровообращения. Эти цифры 

значительно превышали частоту внутренней десин-

хронизации параметров центральной и перифери-

ческой гемодинамики у здоровых, но не отличались 

от таковой при кардиалгии. Внутреннее рассогла-

сование ритмов показателей гемодинамики выра-

жалось в различных комбинациях вариантов нару-

шения ритма: 

1) формировании ночного типа ритма ОСКСМ 

при сохранении дневного типа ритмов АД, ЧСС, 

УОС, МОС, УРС, МРС;  

2) появлении ночного типа ритма ОСКСМ в 

сочетании с дневным типом ритмов ОПСС и от-

дельных параметров центральной гемодинамики;  

3) сохранении дневного типа ритма ОСКСМ, 

ночного типа ритма ОСКСМ, ночного типа ритма 
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ОПСС при наличии ночного типа ритмов ряда па-

раметров центральной гемодинамики.  

Согласно данным индивидуального косинор-

анализа, частота внутренней десинхронизации рит-

мов параметров периферического кровообращения 

у больных стенокардией (61,3%) нарастала по срав-

нению со здоровыми (3,8%): одновременно наблю-

далось дневное или ночное повышение уровней 

ОПСС и ОСКСМ. Такие же нарушения внутренней 

синхронизации ОПСС и ОСКСМ имели место при 

кардиалгии. В целом в группе больных стенокар-

дией нарушения суточной ритмики параметров ге-

модинамики выявлены у 78,7%, что значительно 

превышает процент нарушений у здоровых и зна-

чимо не отличается от такового у больных кардиал-

гией. Эти нарушения циркадианной организации 

кровообращения при стенокардии проявлялись: 

1) наличием ночного типа ритмов АДС, АДср, 

ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС и дневного типа ритма 

ОПСС;  

2) рассогласованием ритмов АДС и АДД;  

3) внутренней десинхронизацией ритмов ЧСС, 

УОС, МОС, УРС, МРС;  

4) внутренним рассогласованием ритмов пара-

метров центральной и периферической гемодина-

мики;  

5) внутренним рассогласованием показателей 

периферического кровообращения. Таблица 3. 

Таблица 3. Структура нарушений суточных ритмов у больных стенокардией по сравнению со здоровыми 

по данным анализа распределения индивидуальных акрофаз. 

Структура нарушений суточного ритма 
Стенокардия Здоровые 

Рразности 
n % n % 

Нарушение суточного ритма АДС 31 41,3 9 16,4 <0,05 

Нарушение суточного ритма ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС 22 29,3 2 3,6 <0,001 

Рассогласование ритмов параметров гемодинамики: 

Центральной и периферической 59 78,7 2 3,6 <0,001 

Периферической 46 61,3 2 3,8 <0,001 

Нарушение суточного ритма: 

1 показателя 18 24,0 2 3,6 <0,001 

2 показателей* 9 12 4 7,3 0,3 

3 показателей* 12 16 5 9,1 0,2 

4-8 показателей 20 26,7 0 0 <0,001 

Всего 59 78,7 11 20,0 <0,001 

 

Примечание: отмеченные звёздочкой наруше-

ния свидетельствуют о патологической синхрони-

зации суточного ритма. 

Как видно из представленной в таблице 3 дан-

ных, частота нарушений циркадианной организа-

ции гемодинамики у больных стенокардией значи-

тельно превышала таковую у здоровых, что выра-

жалось в большей частоте нарушений ритмов 

показателей ритмов показателей гемодинамики, их 

рассогласовании и патологической синхронизации 

4-8 параметров. Анализ этих материалов позволяет 

установить большую степень внутренней десин-

хронизации ритмов АДс, АДср, УОС, МОС, УРС, 

МРС у больных стенокардией, чем у больных кар-

диалгией. При изучении акрофаз ритмов показате-

лей кровообращения на основании данных усред-

ненно-группового косинор-анализа с помощью 

критерия Ватсона-Вильямса отмечено, что у боль-

ных стенокардией сохраняются общие закономер-

ности внутренней синхронизации ритмов АДс, 

ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС, свойственные здоро-

вым (Дуда С.Г., Тейблюм М.М., 1982) с опережаю-

щим ростом МОС по отношению к АДС. Однако 

наличие этой закономерности в отсутствие средне-

групповой ритмики АДД и АДср может свидетель-

ствовать о нарушении внутреннего согласования 

ритмов указанных параметров гемодинамики. Это 

отличает временную организацию кровообращения 

у больных стенокардий от таковой у здоровых. 

Смещение акрофаз ОСКСМ и ОПСС на ночные 

часы и достоверное отличие от акрофаз АДС, ЧСС, 

МОС, УОС, УРС, МРС могут свидетельствовать о 

выраженных нарушениях синхронизации ритмов 

центральной и периферической гемодинмики у 

больных стенокардией. Вместе с тем большая бли-

зость акрофаз ОСКСМ и ОПСС при стенокардии 

указывает на нарушения в различных отделах и зве-

ньях системы периферического кровообращения, 

что наблюдается и при кардиалгии, но отличается 

от временной организации кровообращения у здо-

ровых лиц. 

ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИМПАТИКО-АДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Изучение суточного ритма экскреции катехо-

ламинов и их предшественников позволило устано-

вить, что их среднесуточные значения, амплитуда 

колебаний и акрофаза суточного ритма адреналина, 

норадреналина, дофамина и ДОФА у больных сте-

нокардией соответствуют таковым у здоровых и 

больных кардиалгией. Максимум экскреции ка-

техоламинов с мочой у больных стенокардией от-

мечался в периоде от 12 до 17 ч 42 мин. со средней 

акрофазой в 14-15 часов. Минимальной их экскре-

ция была в период покоя и ночного сна. Таблица 4. 
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Таблица 4. Суточный ритм экскреции катехоламинов и их предшественников у больных стенокардией. 

Показатель 

Экскреция, мг/мин 
Акрофаза ч. мин. 

Мезор Амплитуда 

Доверительный интервал 

Адреналин 
4,9 

3,9-5,9 

1,6 

0,9-2,3 

14 ч. 06 мин. 

12 ч. 24 мин. -16 ч. 30 мин. 

Норадреналин 
5,8 

4,6-7,0 

2,2 

0,9-3,5 

14 ч. 18 мин. 

12 ч. 12 мин. – 16 ч. 00 мин. 

Дофамин 
870,1 

726,1-1014,1 

175,6 

90,7-260,5 

15 ч. 12 мин. 

12 ч. 00 мин.-17 ч. 42 мин. 

ДОФА 
24,5 

22,1-26,9 

6,4 

4,8-8,0 

14 ч. 12 мин. 

14 ч. 00 мин. – 15 ч. 36 мин. 

 

При сравнительном статистическом анализе 

акрофаз ритмов экскреции катехоламинов выяв-

лено, что достоверные различия между ними отсут-

ствуют. 

Выявленная внутренняя синхронизация рит-

мов экскреции катехоламинов и их предшественни-

ков , характерная для больных стенокардией, отли-

чается от синхронизации у здоровых и больных 

кардиалгией, у которых: 

 1) максимум экскреции адреналина предше-

ствует максимуму экскреции норадреналина;  

2) максимальные значения экскреции адрена-

лина наблюдаются раньше таковых его предше-

ственников (у здоровых) или совпадают с акрофа-

зой только ДОФА (у больных кардиалгией).  

Сопоставление хроноструктуры показателей 

гемодинамики и экскреции катехоламинов позво-

лило выявить совпадение акрофаз ритмов АДс, 

ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС, экскреции адрена-

лина и норадреналина. Эти данные почти одина-

ковы с результатами соответствующих исследова-

ний у здоровых и отличаются от таковых у больных 

кардиалгией. При кардиалгии максимум экскреции 

адреналина совпадает лишь с акрофазой ЧСС и зна-

чительно предшествует акрофазам АДС, УОС, 

МОС, УРС, МРС, которые совпадают с максиму-

мом экскреции норадреналина. Можно полагать, 

что совпадение акрофаз ритмов экскреции катехо-

ламинов и их предшественников свидетельствует о 

напряжении функции симпатико-адреналовой си-

стемы у больных стенокардией. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ХРОНОДИАГНОСТИКА СТЕНОКАРДИИ И 

КАРДИАЛГИИ. 

С позиции клинической практики особого вни-

мания заслуживает сравнительная характеристика 

временной организации кровообращения и симпа-

тико-адреналовой системы у больных стенокар-

дией и кардиалгией. Дифференциальная диагно-

стика стенокардии и кардиалгии нередко бывает за-

труднительной. В связи с этим поиск предсавляется 

актуальным поиск дополнительной дифференци-

ально-диагностической информации, включая дан-

ные хронобиологических исследований сердечно-

сосудистой и симпатико-адреналовой систем. Ана-

лиз установил, что для стенокардии типичны пре-

вышение нормального уровня МОС, УОС, УРС, 

МРС. Для кардиалгии более характерны нормаль-

ный мезор ЧСС и ОПСС, а значения УОС, МОС, 

УРС, МРС выше соответствующих нормальных 

среднесуточных значений. 

При дифференциальной диагностике стено-

кардии и кардиалгии. Установлено уменьшение по 

сравнению с нормой среднесуточные значений 

УОС, МОС, УРС, МРС при нормальной амплитуде 

колебаний величины экскреции адреналина и 

ДОФА. Для кардиалгии более характерны нормаль-

ный мезор ЧСС и ОПСС, а значения УОС, МОС, 

УРС, МРС выше нормальных среднесуточных 

УОС, МОС, УРС, МРС. Таблица 5. 

 

Таблица 5. Дифференциально-диагностические критерии стенокардии и кардиалгии, установленные при 

анализе среднесуточных уровней показателей кровообращения и экскреции катехоламинов. 

Показатель 

Нормальные  

значения мезора 

Динамика показателей  

по сравнению с нормой 

Доверительный интервал Стенокардия Кардиалгия 

АДС мм.рт.ст. 
116,7 

114,2-119,2 
> > 

АДд, мм.рт.ст. 
72,3 

70,3-74,3 
> > 

АДср, мм.рт.ст. 
94,5 

92,5-96,4 
> > 

ЧСС в минуту 
68,1 

65,6-70,6 
>* - 

УОС, мл 
74,8 

68,4-80,8 
< >* 

МОС, л/мин 
5,1 

4,7-5,5 
< >* 
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УРС, г/м 
96,5 

88,6-104,4 
< >* 

МРС, кгм/мин 
6,6 

6,0-7,2 
< >* 

ОПСС, дин.см-5/с 
1647,5 

1516,0-1779,0 
>* - 

ОСКСМ, мл/мин на 100 

см3 

3,2 

2,9-3,5 
- - 

Адреналин, нг/мин 
3,9 

3,2-4,6 
- - 

Норадреналин, нг/мин 
6,2 

4,4-8,0 
- - 

Дофамин, нг/мин 
867,2 

709,3-1025,1 
- - 

ДОФА, нг/мин 
27,8 

24,5-81,1 
- - 

Примечания: 1- «>» - увеличение по сравнению с нормой; «<» - уменьшение по сравнению с нормой; «-» 

- нет отличия от нормы; «*»- закономерность сохраняется при сравнении стенокардии и кардиалгии.  

Указанные выше различия, отмеченные при 

определении среднесуточных значений некоторых 

показателей гемодинамики (ЧСС, УОС, МОС, УРС, 

МРС, ОПСС), могут быть критериями при диффе-

ренциальной диагностике стенокардии и кар-

диалгии. Как видно из таблицы 5, среднесуточные 

значения АДс, АДД, АДср, ОСКСМ, экскреции ад-

реналина, норадреналина, дофамина, ДОФА не мо-

гут служить биоритмологическими критериями 

дифференциальной диагностики стенокардии и 

кардиалгии. При анализе амплитуд суточных коле-

баний показателей сердечно-сосудистой и симпа-

тико-адреналовой систем установлено, что при сте-

нокардии уменьшается амплитуда колебаний уров-

ней ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС при нормальной 

амплитуде колебаний величины экскреции адрена-

лина и ДОФА. Напротив, для больных кардиалгией 

более характерны нормальная амплитуда колеба-

ний ЧСС, УОС, МОС, УРС, МРС, и увеличение ам-

плитуды колебаний уровня экскреции адреналина и 

ДОФА. Указанные различия в размахе колебаний 

уровней ЧСС, УОС МОС, УРС, МРС, экскреции ад-

реналина и ДОФА у больных стенокардией и кар-

диалгией по сравнению с нормой в совокупности с 

изменениями мезора этих показателей могут рас-

сматриваться в качестве дополнительных биорит-

мологических критериев дифференциальной диа-

гностики стенокардии и кардиалгии. Следует под-

черкнуть, что уменьшение величины и амплитуд 

УОС, МОС, УРС, МРС по сравнению с нормой при 

нормальном уровне и амплитуде колебаний экскре-

ции адреналина и ДОФА чаще наблюдается при 

стенокардии. Повышение же уровня УОС, МОС, 

УРС, МРС выше нормального при нормальных ам-

плитудах колебаний этих показателей и увеличе-

нии размаха колебаний величины экскреции адре-

налина и ДОФА более часто встречается у больных 

кардиалгией. Из таблицы 6 следует, что амплитуда 

колебаний уровней ЧСС у больных стенокардией 

значительно меньше, чем у здоровых и больных 

кардиалгией. Этот признак может иметь самостоя-

тельное дифференциально-диагностическое значе-

ние. Таблица 6. 

Таблица 6. Дифференциально-диагностические критерии стенокардии и кардиалгии, установленные при 

анализе средних амплитуд суточных колебаний показателей гемодинамики и экскреции катехоламинов. 

Показатель 

Нормальные значения ампли-

туды 

Динамика показателей по сравнению с 

нормой 

Доверительный интервал Стенокардия Кардиалгия 

АД, мм.рт.ст. 
3,0 

2,0-4,0 
- - 

АДд, мм.рт.ст. 
1,4 

0,2-2,5 
0 0 

АДср, мм.рт.ст. 
2,1 

1,2-3,0 
0 - 

ЧСС в минуту 
4,3 

3,1-5,5 
<* - 

УОС, мл 
8,6 

7,0-10,2 
< - 

МОС, л/мин 
0,9 

0,7-1,1 
< - 

УРС, г/м 
12,0 

9,5-14,5 
< - 

МРС, кгм/мин 
1,2 

1,0-1,4 
< - 
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ОПСС, дин.см-5/с 
273,0 

224,8-321,2 
- - 

ОСКСМ, мл/мин на 100 

см3 

0,4 

0,2-0,6 
- 0 

Адреналин, нг/мин 
1,0 

0,3-1,7 
- > 

Норадреналин, нг/мин 
1,9 

0,6-3,2 
- - 

Дофамин, нг/мин 
97,5 

2,4-192,6 
- - 

ДОФА, нг/мин 
4,6 

2,3-6,9 
- > 

 

Примечания: «>» - увеличение по сравнению с 

нормой; «<»-уменьшение по сравнению с нормой; 

«-» - нет отличия от нормы; «0»-нет общей законо-

мерности суточной ритмики; «*»-закономерность 

сохраняется при сравнении стенокардии и кар-

диалгии,  

Размах колебаний АДс, АДср, ОПСС, 

ОСКСМ, экскреции норадреналина и дофамина у 

больных стенокардией и кардиалгией существенно 

не отличается от амплитуды колебаний у здоровых. 

Анализ акрофаз суточных ритмов показателей сер-

дечно-сосудистой и симпатико-адреналовой си-

стем позволил установить определённые различия 

этой характеристики ритмов у больных со стено-

кардией и кардиалгией. 

Таблица 7. Дифференциально-диагностические критерии стенокардии и кардиалгии, установленные при 

анализе акрофаз суточных колебаний показателей гемодинамики и экскреции катехоламинов. 

Показатель 

Нормальные значения акро-

фазы. 

ч. мин. 

Динамика показателей по сравнению с 

нормой 

Доверительный интервал Стенокардия Кардиалгия 

АД, мм.рт.ст. 
15 ч. 54 мин. 

14 30 мин.-17 12 мин. 
- >* 

АДд, мм.рт.ст. 
05 ч. 30 мин. 

2 06 мин. -8 48 мин. 
0 0 

АДср, мм.рт.ст. 
14 ч. 24 мин. 

12 ч. 18 мин. -17 ч. 36 мин. 
0 > 

ЧСС в минуту 
15 ч. 24 мин. 

14 ч. 24 мин.- 16 ч. 18 мин. 
- - 

УОС, мл 
14 ч. 42 мин. 

13 ч. 36 мин. – 15 ч. 36 мин. 
- >* 

МОС, л/мин 
15 ч. 00 мин. 

14 ч. 12 мин. -15 ч. 42 мин. 
- >* 

УРС, г/м 
14 ч. 36 

13 ч. 30 мин.- 15 ч. 36 мин. 
- >* 

МРС, кгм/мин 
14 ч. 54 мин. 

14 ч. 06 мин.- 15 ч.36 мин. 
- >* 

ОПСС, дин.см-5/с 
2 ч. 36 мин. 

1 ч. 48 мин.- 3 ч. 24 мин. 
- < 

ОСКСМ, мл/мин на 100 

см3 

15 ч. 06 мин. 

13 ч. 06 мин. - 17 ч. 00 мин. 
> 0 

Адреналин, нг/мин 
13 ч. 30 мин. 

10 ч. 30 -16 ч. 42 мин. 
- - 

Норадреналин, нг/мин 
16 ч. 00 мин. 

13 ч. 18 мин.-18 ч.36 
- - 

Дофамин, нг/мин 
16 ч. 18 мин. 

11 ч. 24 мин. -22 ч. 30 мин. 
- - 

ДОФА, нг/мин 
15 ч. 12 мин. 

13 ч. 00 мин. -17 ч.18 мин. 
- - 

Из представленных в таблице 7 данных видно, 

что дифференциально-диагностическое значение 

имеет смещение ритмов АДС, УОС, МОС, УРС, 

МРС в вечерние часы суток у больных кардиалгией 

по сравнению со здоровыми и больными стенокар-

дией. Кроме того, акрофазы ОПСС при стенокар-

дии и кардиалгии различаются между собой. Для 

больных стенокардией более характерно ночное 

повышение уровня ОПСС, тогда как больных кар-

диалгией ОПСС - максимально в ранние утренние 
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часы. Этот факт также может играть роль в диффе-

ренциальной диагностике.  

Различия акрофаз ритмов АДср, ЧСС, 

ОСКСМ, экскреции катехоламинов дифференци-

ально-диагностического значения не имеют. Таким 

образом, исследование суточной динамики показа-

телей сердечно-сосудистой и симпатико-адренало-

вой систем, использование биоритмологических 

дифференциально-диагностических критериев сте-

нокардии и кардиалгии показало, что: 

1) для стенокардии характерны повышение 

среднесуточного уровня ЧСС, ОПСС и снижение 

ниже нормального уровня УОС, МОС,УРС, МРС, а 

также уменьшение амплитуды колебаний ЧСС, 

МОС, УРС, МРС, МОС при нормальных уровне и 

амплитуде колебаний экскреции адреналина и 

ДОФА: 

2) для кардиалгии типичны нормальные сред-

несуточные значения ЧСС и ОПСС и повышение 

нормального уровня УОС, МОС, УРС, МРС, нор-

мальные амплитуды колебаний ЧСС, УОС, МОС, 

УРС, МРС при смещении акрофаз ритмов АДс, 

УОС, МОС, УРС, МРС на вечерние часы, а ОПСС - 

на утренние часы, увеличение амплитуды колеба-

ний экскреции адреналина и ДОФА по сравнению 

с нормой.  

 Заключение 
Сравнительный анализ циркадианной органи-

зации кровообращения и функции симпатико-адре-

наловой системы позволяет установить более выра-

женное её нарушение при стенокардии по сравне-

нию с кардиалгией. Установлены большая степень 

нарушения внутренней синхронизации ритма пока-

зателей гемодинамики при стенокардии, уменьше-

ние амплитуды суточных колебаний ЧСС, УРС, 

МОС, УРС, МРС, более высокий среднесуточный 

уровень ОПСС, ЧСС и более низкий уровень УОС, 

МОС, УРС, МРС, состояние напряжения симпа-

тико-адреналовой системы у больных стенокар-

дией. Таким образом, важную роль играет дальней-

шее изучение фундаментальных свойств биологи-

ческих систем, в первую очередь изменчивости их 

параметров во времени. (Алякринскй Б.С., 1985; За-

славская Р.М., Тейблюм М.М., 2018 ; Романов 

Ю.А., 1980). На основе хронобиологических и хро-

номедицинских исследований положено начало 

перспективным исследованиям в области хроноди-

агностики, хронофармакологии и хронотерапии. 

Значение этих работ трудно переоценить (Заслав-

ская Р.М., 1991; Матлина З.Ш, и др., 1966; Заслав-

ская Р.М., Олевский И.Х., Тейблюм М.М., 2020 ; За-

славская Р.М., 2018; Багриновский К.А. и др., 1977). 

Учитывая вариабельность состояния физиологиче-

ских систем в норме и патологии, важно получить 

хронобиологическую информацию о здоровых лю-

дях и больных с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями (Заславская Р.М., Асланян Н.Л., Ганелина 

И.Е., 1989).  
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Abstract  

The article proves that the existing version of the special theory of relativity (STR), based on the postulated 

principle of non-exceeding the speed of light, is incorrect. Therefore, an alternative version of STR, based on the 

experimentally proven principle of the physical reality of imaginary numbers, is proposed. And from the alterna-

tive version of STR follows the existence of invisible universes with their own super-civilizations. Therefore, at-

tempts to establish contacts with extraterrestrial super-civilizations of our visible universe as a result of flights to 

the Moon and Mars or as a result of the detection of their activity in other star systems thousands of light years 

from Earth are unnecessary, since the inhabitants of super-civilizations are also on Earth. They even send us 

messages, for example in the form of so-called ‘crop circles’. But since we were not intellectually advanced enough 

to read these messages, our human civilization did not interest them. And any of our contacts with them, apart 

from their desire, are impossible. Therefore, the way out of this situation is to transform the existing human civi-

lization into super-civilization through the creation and use of human-computer super-intelligence.  

 

Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark space, invisible 

universes, Multiverse, Hyperverse, super-civilization, super-intelligence, technological singularity 

 

1. Introduction 

Established at the beginning of the last century by 

Joseph Larmor [1], the Nobel Prize winner Hendrik 

Antoon Lorentz [2], Jules Henri Poincaré [3], the win-

ner of the Nobel Prize Albert Einstein [4] and other em-

inent scientists, special theory of relativity (STR) [5] - 

[7] is nevertheless flawed despite all of its universally 

recognized merits. Its second postulate [8] undergoes 

especially a lot of criticism, having in addition to of-

fered original formulation [4] in the form of principle 

of the constant velocity of light, the other supposedly 

identical to or following from it (that was not proved 

anywhere) formulations in the form of the principle of 

non-exceeding the speed of light and approval of the 

physical unreality of the imaginary numbers. 

Since modern physics is largely founded not on 

experimentally obtained data, but on those or other pos-

tulates, the corresponding theories can be refuted only 

by means of experiments. And so in the early twenty-

first century attempts of refutation of the principle of 

non-exceeding the speed of light in STR were made by 

collaboration of MINOS [9] on the US Tevatron col-

lider and collaboration of OPERA [10] on the European 

Large Hadron Collider. However, MINOS experiment 

has been ignored by the physics community as not suf-

ficiently reliable, and OPERA experiment has been re-

futed in six months by ICARUS experiment [11]. What 

is more, during those six months several dozen scien-

tific publications have been devoted to the search for 

OPERA experiment refutation options. Some of them 

even claimed that, since the principle of non-exceeding 

the speed of light is fundamental in STR, then, if 

OPERA experiment had proved successful, its authors 

would have deserved the Nobel Prize. 

However, as the author of the concept of 'open so-

ciety' Sir Karl Raimund Popper noted [12]: “… the 

                                                           
10 This publication is a revised version of the article “Antonov A. A. 2017. Hidden Multiverse: Extraterrestrial Super Civiliza-

tions. Natural Science, 9(3), 43-62. DOI: 10.4236/ns.2017.93005".  

struggle of opinions in scientific theories is inevitable 

and is a necessary prerequisite for the development of 

science”. And, as it turned out, the problem of proving 

the physical reality of imaginary numbers at the same 

time had already been successfully solved, but using 

other experiments [13] - [17]. And from the experimen-

tally proven principle of physical reality of imaginary 

numbers followed the fallacy of the principle of non-

exceeding the speed of light. However, oddly enough, 

in this event, in contrast to the OPERA experiment, the 

physical community over the past years did not show 

interest and did not remember the Nobel Prize. 

This circumstance involuntarily suggests itself the 

simple explanation that the physical community did not 

need scientific truth, but the maintenance of an errone-

ous public opinion about the alleged infallibility of 

STR. And in this capacity, the long-term very expen-

sive and unique experiment OPERA, which failed to 

refute the principle of not exceeding the speed of light, 

turned out to be very useful, and the irrefutable alterna-

tive simple experiments described below, which man-

aged to prove the fallacy of STR, on the contrary, were 

very inappropriate. 

2. Why in STR the Principle of Non-Exceed-

ance the Speed of Light is Fundamental 

Why is the principle of non-exceeding the speed 

of light was so necessary in STR? Why the generally 

accepted at the present time version of STR would not 

be a success without it? 

And the thing is that the corresponding to relativ-

istic formulas of STR – for example, the formula of Lo-

rentz-Einstein 
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where 0m
 
is the mass of the moving body rest 

(for example, an elementary particle); 

m  is relativistic mass of the moving body; 

v  is the speed of movement of the physical body; 

c  is the speed of light; 

– the physical values on the hyper light speeds 

when cv   are taking imaginary values. And the au-

thors of STR did not know how to explain this result. 

Just as 400 years before them, none of the most author-

itative physicists and mathematicians could prove the 

physical reality of imaginary numbers. So they were 

forced either to confess that they do not fully under-

stand their theory, or in some way to avoid the need for 

such confession. Otherwise, STR would look unfin-

ished and unconvincing. 

In order to avoid such a situation, the authors of 

STR needed a principle of not exceeding the speed of 

light that was not proven (in other words, postulated), 

since in accordance with this principle at subluminal 

velocities at cv   the corresponding relativistic for-

mulas, the quantities took on completely explainable 

and interestingly interpreted real values. And at hyper-

light speeds cv  , it would seem that it was no longer 

necessary to explain anything, since such a situation 

was supposedly impossible. 

And this postulate was substantiated at first glance 

even quite clearly as follows. Since the magnitude of 

the relativistic mass m  in formula (1) depends on the 

velocityv , then at near-light velocities when cv  , 

the mass m takes values approximating infinitely large 

real values, i.e.  )(lim 0 vmcv
. But then to over-

come the point of astrophysical singularity cv   in-

finitely large energy becomes necessary. Consequently, 

it was impossible to overcome the speed light barrier. 

And so it was concluded that nothing exists behind this 

barrier, i.e. we live in a Monoverse. 

But the given justification is refuted even at the 

everyday level. Indeed, the impossibility of getting into 

the next room of our dwelling through the barrier in the 

form of a wall separating them does not mean at all that 

the next room does not exist and that we cannot get into 

it through the door. But nature is much more complex 

than our home and therefore no one can claim that it is 

fully cognized and that there are no opportunities to 

overcome the astrophysical singularity in it. 

3. The Proof of Principle of the Physical Reality 

of Imaginary Numbers 

In order not to overload this article repeating the 

proofs of physical reality of imaginary numbers set 

forth in the publications mentioned above, we only note 

that they state the following: 

 Analysis of oscillatory transient processes 

made it clear that if the principle of light speed non-

exceedance implying the STR statement about physical 

unreality of imaginary numbers were true, then there 

would be no tsunami, church bells and musical instru-

ments would not sound and even children’s swing 

wouldn’t sway after being pushed by parents; 

 Analysis of oscillatory resonant processes 

made it clear that if the principle of light speed non-

exceedance implying the STR statement about physical 

unreality of imaginary numbers were true, then we 

would not know such exact sciences as radio engineer-

ing and electrical engineering, television and radioloca-

tion, telecommunication, radio navigation and many 

others; 

 Analysis of forced oscillatory processes made 

it clear that if the principle of light speed non-exceed-

ance implying the STR statement about physical unre-

ality of imaginary numbers were true, then even Ohm’s 

law would not exist for electric circuits. 

But in the 21st century this is still not understood 

in the existing physics of real numbers, since it still as-

sumes that the principle of light speed non-exceedance 

is true. 

It t is interesting to note that the current version of 

STR could be refuted even before its creation. Indeed, 

the main works of the authors of STR [1] - [4], were 

published in 1897-1905, and in 1897 an engineer and 

inventor Charles Proteus Steinmetz has offered his in-

terpretation of Ohm’s law applied to the linear electric 

circuits of alternating current [18], which allowed to 

prove the physical reality of imaginary numbers the 

simplest and most convincing way. Thus, with its help, 

the uselessness in STR of the erroneous principle of not 

exceeding the speed of light could have been proven 

already at that time, if someone would need it. 

At that time the Internet had not yet existed, and it 

was excusable to the creators of STR not know about 

Steinmetz’s theory. But after a hundred plus years it is 

already unforgivable for the physicists not to know of 

established by Steinmetz theory, which is now is used 

by all electrical and radio engineers. 

And not to be unfounded, let’s give a simple proof 

of the physical reality of imaginary numbers [19] - [23], 

which made the costly MINOS, OPERA and ICARUS 

experiments unnecessary. In contrast to discovered in 

1826 Ohm’s law, which was formulated for electric DC 

circuits, Steinmetz suggested the wording of this law 

for electric AC circuits. In accordance with the theory 

he proposed, not only resistors have the electrical re-

sistance (or conductivity) whose resistance is measured 

by real numbers, but also capacitors and inductance 

coils, the resistance of which are measured by imagi-

nary numbers with different polarities. Moreover, the 

value of imaginary resistance of capacitors and induct-

ance coils depends on the frequency. Therefore, re-

sistance of any LCR-, RL-, RC- and LC-circuit is meas-

ured by complex numbers, the value of which also de-

pends on the frequency applied to electrical voltage 

circuit. 

This said, the resistance of capacitors and induct-

ance coils measured by imaginary numbers is often also 

called imaginary. And under the dominant influence of 

STR they are still understood as imaginary, that is, re-

ally physically not existing. But this is not true. If the 

resistance of the capacitors and inductance coils were 

actually imaginary, then from the change in their values 

when the change of frequency of the applied voltage the 

value flowing through LCR-, RL-, RC-, LC-circuit of 

the electric current would have been independent. But 

the engineers have known for a long time that it de-

pends on the frequency. This is confirmed by the exist-

ence of mass-produced for several decades instruments 
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for measuring the frequency characteristics of electrical 

circuits, which confirm the presence of the mentioned 

dependence. 

Moreover, if the imaginary impedance of capaci-

tors and inductance coils were not physically real, in 

electrical circuits could not be a resonance phenome-

non discovered in 1602 by Galileo di Vincento Bonaiuti 

de’Galilei [24]. And then there would be no such sci-

ence as radio engineering, telecommunications, radar, 

television, and many others. 

Consequently, since mathematics is the universal 

language of all exact sciences, the physical reality of 

imaginary resistance of capacitors and inductors clearly 

shows the physical reality of imaginary numbers which 

measure the parameters of corresponding physical ob-

jects. Therefore, the principle of the physical reality of 

imaginary numbers is general scientific and also appli-

cable in special theory of relativity, quantum mechan-

ics, optics and the rest of the exact sciences. 

There is other, equally compelling, evidence of the 

physical reality of imaginary numbers [13] - [17], [25], 

[26]. 

4. Refutation of the Principle of Non-Exceed-

ing the Speed of Light 

But from the principle of the physical reality of 

imaginary numbers, it follows that according to Lo-

rentz-Einstein formula (1) relativistic mass m at the 

hyper light speeds when cv   as well as imaginary 

physical values corresponding to the rest of the relativ-

istic formulas when cv   are physically real. And 

the principle of non-exceeding the speed of light turns 

out to be unnecessary. And then it becomes necessary 

to do what the creators of STR were unable to do - to 

explain the meaning of these imaginary physical values 

[27]. 

But this cannot be done, since the physical process 

corresponding to them is unstable (see Fig. 1a) and 

therefore cannot exist in nature. Consequently, formula 

(1), as well as other relativistic formulas of the existing 

version of STR, are incorrect. Therefore, the Lorentz- 

Einstein formula should be corrected as follows (see 

Fig. 1b): 
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where  c
vq   is discrete function “floor” (see 

Fig. 2a) from the argument 
c

v ; 

qcvw   is its own for each local universe 

speed (see Fig. 2b), which can only take values in the 

range cw0 ; 

v  is the speed, measured from our universe, 

which can therefore be called an total speed; 

c  is the speed of light; 

1i  is an imaginary unit. 

The rest of the relativistic formula can be cor-

rected in a similar manner. 

 

 
Figure: 1. Graphs of functions corresponding to formulas (1) and (2) 

It should be noted that Albert Einstein did not exclude STR correction in the future. He wrote: “No single idea, 

which I would be sure that it will stand the test of time”. 

 

 

Figure 2. Graphs of functions )(vq  and )(vw  
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5. Hidden Multiverse 

5.1.  The Structure of the Hidden Multiverse 

Then it is necessary to explain the physical mean-

ing of formula (2). And in this formula the parameter 

q , as you can see (see Fig. 1b), corresponds to the 

fourth spatial dimension. But such a four-dimensional 

space has nothing to do with the four-dimensional Min-

kowski space. In this four-dimensional space, different 

parallel universes will correspond to the integer values 

of the parameter q . The value of the parameter 0q  

will correspond to our visible universe, since in formula 

(2) 10 i , and the value of the parameter 1q  will 

correspond to another universe, as for it ii1  . For 

this second universe cvc 2 . Therefore, it contains 

tachyons [28], [29] and it is invisible to us, because it 

is beyond the event horizon. For the sake of certainty, 

we will call it tachyon. Then, for similar reasons, we 

will call our universe tardyon. 

Consequently, formula (2), in contrast to formula 

(1), corresponds to the Multiverse formed by mutually 

invisible universes, which we will call the hidden Mul-

tiverse [30]. But from formula (2) it does not at all fol-

low that there are only two universes in the hidden Mul-

tiverse. So let's continue. The parameter 2q  will cor-

respond to the tardyon antiverse (since 12 i ), the 

parameter 3q  will correspond to the tachyon anti-

verse (since ii 3
), the parameter 4q  will corre-

spond to another tardyon universe (since 14 i ), the 

parameter 5q  will correspond to another tachyon 

universe (since ii 5
), etc. 

Thus, the mutually invisible parallel universes 

(since, despite their infinity, they do not intersect any-

where) of the hidden Multiverse in four-dimensional 

space form a screw structure shown in Fig. 3. And these 

parallel universes in multidimensional space, drifting 

continuously, sometimes touch each other (as the peo-

ple in the crowd), and sometimes even partially im-

merse in each other, while forming a certain transition 

zones, through which parallel universes can exchange 

their material content. These numerous transition zones 

between adjacent universes are often referred to in the 

fiction as portals or stellar gates [31], in which the value 

of the parameter q  changes smoothly (while in the par-

allel universes the value of the parameter q  is con-

stant), are shown in Figure 3 by means of single bidi-

rectional arrows.  
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Figure 3. 

The structure of the hidden Multiverse, corresponding to the principle of physical reality of complex numbers 

 

5.2.  Explanation of the Dark Matter and Dark 

Energy 

However, any structure of the Multiverse cannot 

be considered satisfactory in any way, if it is does not 

explain the phenomenon of dark matter and dark energy 

[32], [33]. Not only astrophysical, but general scientific 

worldview importance of this problem is caused by the 

facts that: 

 mass-energy of the dark matter and dark en-

ergy exceeds the mass-energy of our entire visible uni-

verse more than twenty times; 

 none of the known chemical elements, and 

even any subatomic particles, are found in the compo-

sition of dark matter and dark energy, which raises 

doubts about the correctness of understanding of notion 

“matter” and presumably pushes science in its develop-

ment on thousands of years back . 

This phenomenon has not been explained up until 

very recently. Moreover, its explanation failed to even 

come close in the past decades. The reason for that is 

just the wrong statement of the search task of explain-

ing the phenomenon certainly in Monoverse corre-

sponding to the existing incorrect version of STR. But 

as Albert Einstein claimed: “Insanity: doing the same 



International independent scientific journal №25/2021 35 

thing over and over again and expecting different re-

sults”. 

But if we abandon this restrictive condition and 

will seek a solution to the problem in the hidden Multi-

verse, we won’t even have to look for it. It is obvious 

[34]-[40]: 

 dark matter and dark energy are gravitational 

images of the rest, except for our visible universe, in-

visible parallel universes of the hidden Multiverse; 

 dark matter is a gravitational image of the in-

visible parallel universes of the hidden multiverse adja-

cent to our visible universe; 

 dark energy is a gravitational image of the rest, 

except for our visible universe and its neighboring in-

visible universes, invisible parallel universes of the hid-

den Multiverse; 

 it is impossible to determine the chemical 

composition of the contents of dark matter and dark en-

ergy, since it is simply absent in any image, either in 

the optical or in any other electromagnetic, or in the 

gravitational one. 

 

5.3. Antimatter, antitime and antispace 

No less important and incomprehensible problem 

in cosmology than the phenomenon of the dark matter 

and dark energy is the explanation of antimatter loca-

tion [41], [42]. 

Indeed, the Big Bang which occurred 13.8 billion 

years ago had to create matter and antimatter in equal 

amounts. But our universe consists of the matter only. 

The scientists were able to synthesize antimatter, as 

well as to discover it in some natural phenomena only 

in minute amounts, which, however, confirms the pos-

sibility of its existence.  

So the logical question is - where the antimatter is 

located in large quantities? Clearly, there’s no place for 

it in the Monoverse. Otherwise, as a result of the anni-

hilation of matter and antimatter the visible universe 

would have been destroyed.  

And in the hidden Multiverse, as a result of the al-

ternation in the multidimensional space of universes 

and antiverses, both tardyon and tachyon, it can stably 

exist in the antiverses - both tardyon and tachyon. 

Moreover, as shown in Fig. 3, there may even be sev-

eral pairs of universes and antiverses in it [43]. 

But the most interesting thing is that, according to 

the same logic, the time and space existing in the anti-

verses, according to the relativistic formulas of the al-

ternative version of STR, are anti-time and anti-space.  

 

5.4.  Quaternion Structure of the Hidden Mul-

tiverse 

Extremely valuable data obtained by the space-

craft WMAP [44], launched in 2001, and Planck [45], 

launched in 2009, allow to significantly clarify the 

structure of the hidden Multiverse.  

According to the measurements of Planck the 

whole universe (in fact, the whole hidden Multiverse) 

is made up of baryonic matter by 4, 9% (and according 

to the previous measurements of WMAP - by 4.6%), by 

26.8% (according to WMAP measurements - by 

22.4%) of the dark matter, and by 68.3% (according to 

WMAP measurements - by 73.0%) of dark energy.  

On the basis of these data it is safe to assume that 

as a result of mutual exchange through the portals of 

micro- and mini-content of the parallel universes, their 

mass-energy has the largely averaged out (even if, for 

some reason, immediately after  

the Bing Bang their mass-energy in different uni-

verses would have been different), and it is with great 

accuracy equal to the mass-energy of our universe. 
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Therefore: 

 
Figure 4. Supposed structure of the Multiverse, corresponding to 

the physical reality of quaternions 

 

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 100%/4.9% = 20.4 (and according to 

WMAP - 100%/4.6% = 21.8) parallel universes. I.e. the 

most probably 20 ... 22 parallel universes. 

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 26.8%/4 .9 = 5.5 (and according to 

WMAP 22.4%/4 .6% = 4.9) parallel universes. I.e. the 

most probably 5 ... 6 parallel universes. 

 According to Planck data the hidden Multi-

verse contains 68.3%/4.9 = 13.9 (and according to 

WMAP 73.0%/4 .6% = 15.9) parallel universes. I.e. 

the most probably 14 ... 16 parallel universes. 

However, it is not difficult to note that these re-

sults do not correspond to the structure of the hidden 

Multiverse, as shown in Figure 3. In fact, in the struc-

ture of the hidden Multiverse shown above our tardyon 

universe had only two neighboring universes, rather 

than 5 ... 6 universes. Consequently, some important 

facts when configuring this structure had not been taken 

into account.  
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Figure 5. The six-dimensional space of the hidden Multiverse. 

 

And what kind of circumstances are those, which 

may have conditioned the emergence of 5 ... 6 tachyon 

neighboring universes and antiverses in our tardyon 

universe? 

To answer this question, let us recall that the tach-

yon universes and antiverse in the above structure of 

the hidden Multiverse were a consequence of account-

ing in the formulas (2) of the physical reality of only 

one imaginary unit, which is typical for complex num-

bers, and statement of the existence of only one addi-

tional spatial measurement. Therefore, in this situation 

it is logical to assume that for the existence of 5 ... 6 

neighboring tachyon universes and antiverses requires 

three additional spatial dimensions and accounting for 

physical reality of hyper complex numbers [46], con-

taining three imaginary units 
321 ,, iii . And these three 

imaginary units 
321 ,, iii  in quaternions are intercon-

nected by the corelations 
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Consequently, Lorentz-Einstein formula should 

be corrected once more as follows 
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(6)
  

where q  is the total number of parallel universes, 

penetration to which with the distance from our tardyon 

universe is realized via portals corresponding to the im-

aginary unit 
1i ;  

r  is the total number of parallel universes, pene-

tration to which with the distance from our tardyon uni-

verse is realized via portals corresponding to the imag-

inary unit 
2i ;  

s  is the total number of parallel universes, pene-

tration to which with the distance from our tardyon uni-

verse is realized via portals corresponding to the imag-

inary unit 
3i ;  

csrqvw )(   is its local to the respective 

universe speed, which can take values only in the range 

of cw 0 ; 

v  is the speed, measured from our tardyon uni-

verse, that is why let’s call it the total speed; 

с  is the speed of light.  
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Figure 6. Hypothetic structure of the hidden Multiverse, corresponding to 

the physical reality of quaternions 

 

Other relativistic formulas in the alternative ver-

sion of STR [47] can be corrected in a similar way. 

The quaternion structure of the hidden Multiverse 

[48] corresponding to the formula (2) is shown in Fig-

ure 4. There the single bilateral arrows indicate numer-

ous bidirectional portals corresponding to the ratio (3), 

and the single unilateral arrows indicate numerous one-

way portals, corresponding to the ratios (4) and (5).  

The structure of the six-dimensional space, in 

which such a hidden Multiverse exists, is illustrated in 

Figure 5. However, given in Figure 4 structure of the 

hidden Multiverse is still not fully in line with the re-

sults of calculations given above, as it contains not 20 

... 22 parallel universes but 24 universes. Therefore, 

some 2 ... 4 parallel universes should be excluded out 

of it, as shown for example in Figure 6. However, the 

structure of the hidden multiverse thus obtained has 

edges, which give rise to the question - what is behind 

these edges? And the most natural response to this 

question would be a statement that there are other Mul-

tiverses behind them that do not fall under our observa-

tions not only by electromagnetic but also by gravita-

tional manifestations. In other words, it can be affirmed 

that there is not only our hidden Multiverse, but also 

other Multiverses, which together form the Hyperverse. 

 

5.5.  Verifiability of the Hidden Multiverse 

Currently a large number of various implementa-

tions of the Multiverses are offered. The most interest-

ing of them are set forth in [49]-[56]. However, all of 

them are unverifiable, i.e. even in the distant future they 

can neither be experimentally confirmed nor refuted. 

And that is why so many scientists are skeptical to the 

idea of the Multiverse - why study what actually does 

not actually exist. According to them (and the author 

agrees with them) the efforts aimed at solving the real 

secrets of nature are much more important.  

But the idea of the hidden Multiverse outlined 

above is verifiable [57], because: 

 it has experimental confirmation in the form of 

dark matter and dark energy, since they are gravita-

tional images of all other universes, except for ours, 

forming the our Multiverse; 
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 it has also a confirmation in the form of those 

experiments on particle accelerators, as a result of 

which there was a mass defect which was explained by 

the tachyons formation and their passage through the 

microportals to the neighboring universes; 

 it can be experimentally confirmed by astro-

nomical observations of the starry sky in portals, which 

are the so-called anomalous zones on Earth [58]. 

Of the listed options for experimental confirma-

tion of the existence of non-visible universes, the latter 

is the most reliably evidential, since the existence of 

previously unknown constellations of the starry sky in 

them can be checked, and the most interest, since it al-

lows you to get a lot of additional information about 

invisible universes. In particular, it will allow us to de-

termine exactly how many adjacent invisible universes 

our visible universe has. And this, in turn, will allow us 

to clarify the structure of the hidden Multiverse and, 

possibly, experimentally prove the existence of the phe-

nomenon of dark space. 

Therefore, this option deserves at least a small ad-

ditional explanation. So how can astronomical observa-

tions in portals be interesting? And by the fact that they 

will make it possible to see [59], [60] invisible uni-

verses and thereby unambiguously prove (or disprove) 

their existence. Indeed, since the constellations of our 

visible universe are visible at the entrance to the portal, 

and at its exit – constellations of one of the neigh-

boring invisible universes that are extremely differ-

ent from them, then some intermediate images of them 

will be visible in the portal itself. Therefore, when mov-

ing along the portal, it will seem that the stars in the sky 

are moving, and also sometimes disappear or, con-

versely, appear. Those the differences between the con-

stellations observed inside the portal and the constella-

tions observed outside the portal will be noticeably 

greater than the differences recorded in the 1919 obser-

vations by Sir Arthur Stanley Eddington [61]. 

 
Figure: 7. Scheme of an experiment to detect invisible universes 

 
But astronomical observations in portals are diffi-

cult to make, since portals are invisible labyrinths in 
which you can get lost. And this situation is saved by 
the fact that to detect changes in constellations in por-
tals do not need to go far. Even at the very entrance to 
the portals (i.e.in anomalous zones), small changes in 
constellations by modern measuring means can be 
safely detected. And therefore it may be that some as-
tronomical observatories are already in anomalous 
zones. As, for example, the main astronomical observa-
tory of the National Academy of Sciences of Ukraine 
in the Goloseevsky Forest is only 12 km away from the 
center of Kiev. This observatory was created in 1949 
and no one has disappeared in the portal adjacent to it. 
This proves that attempts to detect invisible universes 
using observatories located in anomalous zones can be 
quite safe. But since this observatory is located at the 
very entrance to the portal, the differences between the 
images of the starry sky observed in it and the images 
of the same section of the starry sky observed by other 
observatories are so small that no one noticed them. But 
they may not have been noticed also because it simply 
did not occur to anyone that such differences could be. 
And now you need to pay attention to this circum-
stance. 

A corresponding experiment aimed at detecting 
universes invisible outside the portals is very simple 
(Fig. 7). It is only necessary to compare the images of 
the same area of the starry sky observed by several ob-
servatories located close to each other in the computing 
center, at least the one of which is in the anomalous 
zone. This experiment, as you can see, is very low-cost, 
as well as quickly and easily implemented. 

6. The Problem of Contacts with the Inhabit-
ants of the Hidden Multiverse  

6.1.  Types of civilizations 
Since it follows from the foregoing that the neigh-

boring with our universe other parallel universes are ac-
tually physically exist and that the portals connecting 
our universe with them actually physically exist, in-
cluding those located at the Earth, it is useful to con-
sider the problem with contacts inevitably existing 
around us other civilizations as well. 

And for this, first of all, let us clarify the corre-
sponding basic concepts on this problem. 

By civilization we mean the hierarchical structure 
of living beings united for the common good and able 
to mutually coordinate their activities, exchanging the 
information necessary for this, i.e. possessing the lan-
guage. And by super-civilization we mean a more de-
veloped civilization than our human civilization. 
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Currently, it is generally accepted that there is only 
one civilization on Earth - human. And that only people 
know how to talk to each other. However, it is not. 

Firstly, humanity itself is not a single civilization, 
but is divided according to territorial, economic, cul-
tural, religious, linguistic, racial and historical charac-
teristics on subcivilization. And these subcivilizations 
correspond to different levels of their development. 

Secondly, according to the proposed definition, 
many biological communities are also civilizations - 
monkey and wolf packs, herds of elephants, and even 
anthills and bee swarms. But they differ significantly 
from human subcivilizations. And their main difference 
from the most developed human subcivilizations is the 
absence of industrial production. Therefore, they, un-
like human industrial subcivilizations, can be called 
non-industrial subcivilizations. But one should not 
think that any industrial civilization is always more de-
veloped than any non-industrial civilization. For exam-
ple, there is reason to believe that the feline civilization 
on Earth does not think so, because in the family that 
has sheltered it, sometimes cats establish the rules of 
relationships that people accept. People also do not un-
derstand dog barking, and some breeds of dogs under-
stand more than a hundred human words [62]. 

Finally, on Earth, of course, there is also super-
civilization unknown to us, whose habitat extends be-
yond the boundaries of our planet, the entire solar sys-
tem and even our visible universe. 

Indeed, according to modern estimates, the num-
ber of galaxies in our visible universe alone is about 
2E11. And in each galaxy there are about 1E8 stars. Of 
these, at least 8E9 contain planets similar to Earth, on 
which life is possible. Moreover, the age of the stars is 
very different. For example, the star HE 1523-0901 is 
13.2E9 years old, the Sun is 4.6E9 years old, Sirius is 
2.3E8, and the recently discovered Swift J1818.0-1607 
star is only about 240 years old. For comparison, we 
recall that the age of our visible universe is about 
13.8E9. 

Therefore, the super-civilization present on the 
Earth is certainly both terrestrial and extraterrestrial. 
And it is unknown to us because it is reliably protected 
from human attention in the same way as people are 
protected from the penetration of animals, snakes, in-
sects and other unwanted living inhabitants of the Earth 
into their homes. 

And this super-civilization perceives us nearly the 
same way as we perceive cat, dog and other non-indus-
trial sub civilizations living next to us as intelligence 
tests, for example, we have not passed in the form of 
crop circles. In the order to further explain how you can 
improve the human intellect, it is necessary to clarify 
this concept as well, by which we will mean the indi-
vidual and collective ability to detect the patterns in the 
initial data array (in particular, to read encrypted mes-
sages) and to use received information. 

 
6.2. The Problem of Contact with the Super-

Civilization 
The scientists have been unsuccessfully trying to 

solve the problem of contacts with extraterrestrial civi-
lizations that exist in outer space since 1959 within the 
framework of SETI project (Search for Extraterrestrial 
Intelligence), which from 1971 is carried out under the 
auspices of NASA. And in 2015, Professor Stephen 
William Hawking, and billionaire Yuri Borisovich 

Milner announced that for Breakthrough Listen initia-
tive for the same purpose they have allocated another 
$100 million [63].  

However, the formulation of the problem of 
searching for other civilizations in deep space until 
now, obviously, made sense only insofar as, within the 
framework of the hypothesis of a Monoverse corre-
sponding to the existing version of SRT, there was no 
alternative to it. But, as shown above, the existing ver-
sion of STR turned out to be erroneous. Therefore, the 
discovery of the really existing hidden Multiverse and 
Hyperverse, the search for extraterrestrial civilizations 
in deep space made unnecessary. Such searches do not 
make sense because one can simply go to neighboring 
universes on foot through the numerous portals that are 
in the territory of almost all countries, the entrances to 
which are anomalous zones. But since the portals are 
still completely unexplored anomalous objects, their 
visits and research will need to be carried out extremely 
carefully with the obligatory use of special portal navi-
gation equipment (similar to a navigator's compass, 
which allows you to determine the correct direction of 
further movement), so as not to get lost in the portals. 

Therefore, the problem for us is not in the search 
of super-civilizations, and not even not in search of 
contact with them, because to be or not to be of our 
contacts with super-civilizations - it is not us who de-
cide, but they are. Therefore, such contacts could take 
place only if our human civilization will be of interest 
to the Earth’s super-civilization. To do this, obviously, 
human civilization must be harmless for them, useful, 
and have a sufficiently high intelligence. Therefore, we 
still have to pass the test in the form of crop circles.  

And in order to better understand the problem of 
contacts, it would be useful for us to learn how to es-
tablish meaningful contacts with terrestrial non-indus-
trialized sub civilizations - communities of monkeys, 
dogs, cats, elephants, dolphins, etc. - and understand 
them, since they may have knowledge unknown to us.  

6.3. Creation of Human Super-Intelligence  
That is why now the main task of mankind in 

space is not the search for extra-terrestrial super-civili-
zations and not attempts to establish contact with them, 
but much more difficult problem of self-perfecting of 
our human civilization to a level of extraterrestrial su-
per-civilizations. A scientific component of this prob-
lem, which we would consider further, is, first of all, to 
find ways of creating human super-intelligence. It 
should be solved by scientists and engineers specializ-
ing in the field of information technology.  

To understand how this problem can be solved, 
first we need to clarify what is human intelligence, what 
is artificial intelligence and what is super-intelligence. 
And also to remember what is technological singular-
ity.  

And let’s start with technological singularity by 
which the point of time is understood  ̶ according to var-
ious estimates within 2018 or at the latest 2030 or at the 
latest 2045 year  ̶ after which as a result of Moore’s law 
computers and the Internet allegedly will become so so-
phisticated that there will be computer civilization at 
the Earth (or computer super-intelligence) that can en-
slave people. But this is just an interesting fiction of tal-
ented writers of science fiction, which made a great im-
pression on readers, including some scientists and en-
gineers [64] [65].  
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But this is what one of the most authoritative ex-
perts in the field of information security, Evgeny Val-
entinovich Kaspersky states: “The intelligence of a 
mosquito is more complex than that of any man-made 
development ... What is called artificial intelligence to-
day? Self-learning programs, algorithms designed to 
perform a specific job. Let's say face recognition. It's 
smart, complex, but program. The human intellect has 
motivation and randomness of choice, but here it is not 
yet." And further: “Sooner or later people will create 
artificial intelligence, but I think this will not happen 
soon. AI is not a problem for us, not even for our chil-
dren and grandchildren. If a human brain is assembled 
on a modern hardware base, the product will be larger 
than the planet Earth". 

So at present, artificial intelligence is actually not 
even intelligence, since it does not choose tasks for it-
self, but solves the tasks assigned to it by a person. 

The concept of technological singularity is gener-
ally unrealistic, since it does not take into account the 
fact that humanity is already widely using a large num-
ber of dangerous technologies, over which it has 
learned to maintain reliable control. Moreover, as a re-
sult of scientific and technological progress, such dan-
gerous technologies will inevitably be used more and 
more. And, therefore, the possibilities for inventing 
horror stories will also become more and more. And not 
only computer ones. But people will be able to maintain 
reliable control over computers. 

The weak link of technological singularity concept 
is the assertion that it is possible to create super-intelli-
gence on the basis of artificial intelligence and the In-
ternet. In [66] - [68] it explains that this assertion is er-
roneous, since it does not take into account:  

 nor degree of perfection of the human intelli-
gence, which uses a different set of very useful (but 
poorly studied) forms of human thought, including the 
powerful subconscious multi-factor mind used, in par-
ticular, at the decision of creative tasks; 

 nor the degree of imperfection of artificial in-
telligence, which only imitates the most primitive type 
of human thinking - low-factor rational thinking (and 
without the support of multi-factor thinking); 

 nor degree of imperfection of the Internet, 
which has many flaws, making it virtually unusable 
(except for e-mail and the World Wide Web WWW) n 
business, in scientific research and in other types of cre-
ative activities of people. 

But on the basis of multi-factor thinking the hu-
man super-intelligence, capable of solving creative 
problems that are now unsolvable in science (including 
medicine), in business, in the administration manage-
ment and other kinds of human activity can be realized. 
For the implementation of the human super-intelligence 
the existing computers need other software, it is quite 
feasible, and special network support, for which, how-
ever, the Internet is fundamentally not capable. Using 
of computer net-works [69] - [71] for the same purpose, 
which instead of the packet communication will use 
anti-noise coding will allow to solve such problems 
successfully [72] - [74]. At the same time, this will 
make computer super-intelligence guaranteed unrealiz-
able. 

Finally, the danger of technological singularity is 
most incontrovertibly refuted by the fact of the exist-
ence of super-civilizations themselves. 

Human civilization, which has mastered new in-
formational super-intellectual technologies as a result 
of the creation of human-computer super-intelligence, 
will have at its disposal a new extremely powerful tool 
of cognition, as a result of which it can, ultimately, turn 
into a super-civilization. 

 
Conclusions  
The article explains that the worldview foundation 

of our human civilization, in accordance with which the 
cognition and exploration of outer space is currently be-
ing carried out, is very imperfect. Really: 

 For more than a hundred years, studies have 
been carried out that correspond to the existing version 
of the workshop. But what is dark matter and dark en-
ergy, where there is anti-matter, which does not annihi-
late with matter, where there are tachyons that do not 
violate the principle of causality, how to prove physical 
reality and explain the physical essence of imaginary 
numbers, and much more is still not known. And the 
alternative version of the STR, which has already 
solved all these problems, is simply ignored with per-
severance worthy of better application. Even though the 
fairness of the existing version of the STO is confirmed 
only by postulates, and the fairness of the alternative 
version of the STO is confirmed by experiments. 

 It is proved that the relativistic formulas of the 
existing version of SRT are incorrect, incorrectly ex-
plained using the principle of non-exceeding the speed 
of light, which does not exist in nature, and from them 
an incorrect conclusion was made about the existence 
of our only visible universe in nature. At the same time, 
the predicted by the alternative version of SRT the pos-
sibility by direct astronomical observations in portals 
(or at least in anomalous zones) to see invisible outside 
the portals universes is ignored. Therefore this ignores 
the opportunity to make sure that the existing version 
of the SRT, which is the basis of modern physics, is 
incorrect. 

 It was explained that the generally accepted 
opinion in cosmology about the low probability of the 
existence of civilizations other than human is incorrect. 
In fact, there are many of these civilizations in space, 
but they are effectively protected from the curiosity of 
the inhabitants of less developed civilizations in the 
same way as human civilization is protected from 
snakes, insects and other living inhabitants of the Earth 
harmful to people. Therefore, on the moon and on Mars 
and on Venus - in short, everywhere - they will be able 
to protect themselves from the importunity of people. 
After all, on Earth, people could not find them. And the 
fact that astronomers are bewildered by the fact that in 
space they do not observe the spacecraft of inhabitants 
of extraterrestrial civilizations is explained by the fact 
that they do not move in open space, but along much 
less extended routes through portals (like people in the 
subway, without leaving it). 
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