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Переклад на англійський:  ЯН ПЕТІНОВ Translation into English: IAN PETINOV 

 

 
 

Рекомендовано як підручник для медич-
них ВУЗ-ів і коледжів на основі висновків 
наукових семінарів, проведених за доручен-
ням Департаменту науки і технологій Міні-
стерства науки і освіти України (№13/5 -100 
від 11.12.2000р.). 

The textbook is recommended as the main 
book for medical colleges and higher educa-
tional institutions on the basis of the conclu-
sions of seminars that were conducted accord-
ing to the order of the Department of science 
and technologies of the Ministry of science and 
education of Ukraine (№13/5-100, 11.12.2000). 

 
 

 

     М94 Невідома китайська голкотерапія  (про-
блеми функціональної вегетології). Том 3.– Він-
ниця: Видавництво "Наукова ініціатива", Редак-
ція Нілан-ЛТД, 2017, – 214 с. 
       
ISBN 978-966-2932-80-5 

    М94 Unknown Chinese acupuncture (problems 
of functional vegeteology). Vol.3 - Vinnytsia: 
“Naukova Initsiatyva”, Editorial office “Nilan 
Ltd.”, 2017. – 214 
      
ISBN 978-966-2932-80-5 

     Підручник не має аналогів. Його друге пе-
рероблене і доповнене видання обумовлено біо-
фізичною реальністю “Функціонально-вегета-
тивної системи людини” і “Вегетативної матри-
ці Макаца”. Відкриті феномени вносять суттєву 
корекцію в основи реабілітаційної філософії і 
переводять традиційну китайську Чжень-цзю 
терапію в доказову медицину. Сучасна реаль-
ність вимагає свого місця в системній фізіології 
і перегляду відповідних навчальних програм. 

   The textbook had no analogues. Its second and 
revised edition is conditioned by the previously 
unknown “Human functional-vegetative system” 
and “Functional-vegetative Matrix”.  
Open phenomena make significant correction in 
rehabilitation basics philosophy and translate tradi-
tional Chinese Acupuncture therapy medtsynu evi-
dence. Contemporary reality demands its place in 
the system of physiology and view relevant training 
programs. 

     Книга адресована бажаючим отримати неор-
динарні знання по новій фундаментальній осно-
ві сучасної реабілітаційної технології (функціо-
нальній вегетології), здатним критично осмис-
лити механістичні постулати європейської те-
рапевтичної школи. 

     The book is addressed to those wishing to get 
creative new knowledge on the fundamentals of 
modern rehabilitation technology (functional ve-
hetolohiyi), able to critically reflect mechanistic 
postulates European therapeutic school.  

      
 
 
 

      
 

  
Авторські права захищені сучасним міжнарод-

ним законодавством. Жодна частина монографії не 
може бути відтворена без письмової згоди автора. 
Порушення авторських прав буде переслідуватися в 
судовому порядку. 

     All rights reserved. The authorship is protected by the 
international law. None of the parts of the book can be 
copied without the written approval of the authors. Vio-
lation of the rights of the authors will be persecuted 
according to the law. 

 
Спадкові права на інтелектуальну власність на-
лежать Макацу Олексію Дмитровичу та Макац 
Дарині Денисівні. 

     
 Legal successors of intellectual property are: Makats 
Oleksij Dmytrovych and Makats Daryna Denysivna. 
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                   СВІТЛІЙ ПАМʼЯТІ ДОРОГОЇ НАМ ЛЮДИНИ –  

    ТАРЧЕВСЬКОЇ СОФІЇ ПИЛИПІВНИ!  

IN THE GOOD MEMORY OF OUR DEAR PERSON – 

TARCHEVSKA SOFIA PYLYPIVNA! 

… 

 

ПРІОРИТЕТ ВІДКРИТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ НАЛЕЖИТЬ 

НАРОДУ УКРАЇНИ! 
Відноситься до фундаментальних проблем 

фізіології людини і безпосередньо стосується 
традиційної Голкотерапії та вегетативного  

гомеостазу! 

THE PRIORITY OF THE DISCOVERY OF THE  

HUMAN FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEM 

BELONGS TO THE UKRAINIAN NATION. 
The discovery belongs to the fundamental issues of 

the human physiology and directly relates to the 
traditional Acupuncture and vegetative  

homeostasis. 
 

 

Диплом на відкриття НВ№18 від 07.11.2000р. 
"ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЕФЕКТИ В.МАКАЦА)" 

Diploma on the opening of НВ №18,  07.11.2000р. 
"FUNCTIONAL-POWER SYSTEM OF BIOLOGICAL 

OBJECTS (EFFECTS OF V. MAKATS)" 
 

 
 

АВТОРСЬКИЙ 
КОЛЕКТИВ 

 
AUTHORS 

 
 

  

Макац В. 
Makats V. 

Макац Є.  
Makats E. 

Макац Дм. 
Makats Dm. 

Макац Ден. 
Makats Den. 
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ФОРМУЛА ВІДКРИТТЯ: DISCOVERY PATTERN: 
  

На значному експериментальному мате-
ріалі (14.546 спостережень) відкрита неві-
дома раніше функціонально-вегетативна си-
стема біологічних об’єктів – біофізичний 
аналог акупунктурних систем Східної Гол-
котерапії. Світових аналогів не має. 

    The previously unknown functional-
vegetative system of biological objects has 
been discovered on the basis of substantial 
experimental data. The discovered system is 
the biophysical analogue of the acupunctural 
systems of the eastern Acupuncture and has 
now world analogues.  

Доказана її енергоінформаційна сутність і 
безпосереднє відношення до вегетативного 
гомеостазу. Виявлені біофізичні механізми 
функціонального контролю, регуляції і 
впливу на активність симпатичного та пара-
симпатичного відділів вегетативної нервової 
системи (західних аналогів традиційних ІНЬ 
та ЯН синдромів). Встановлені рангові зна-
чення активності окремих систем і форму-
вання функціонально-вегетативних рівнів.  

     The discovery includes proofs of its power-
informational essence and direct relation to 
vegetative homeostasis. It also includes re-
vealed biophysical mechanisms of functional 
control, regulation and the influence on the 
activity of sympathetic and parasympathetic 
divisions of vegetative nervous system (west-
ern counterparts of the traditional yin and yang 
syndromes). The discovery allowed establish-
ing rank values of the activity of separate sys-
tems and the formation of functional-
vegetative levels. 

  

Відкриті взаємозалежні комплекси функ-
ціонально-вегетативних систем, базові біо-
фізичні механізми вегетативної регуляції та 
особливості залежності між окремими фун-
кціональними системами організму. Відкри-
ті взаємозалежності формують новий реабі-
літаційний напрямок – "Функціональна ве-
гетологія", який вимагає свого місця в сис-
темній фізіології. 

            Another aspect of the discovery that 
has been revealed is interdependent complexes 
of functional-vegetative systems and basic 
biophysical mechanisms of vegetative regula-
tion, and peculiarities of the dependency be-
tween separate functional systems of the or-
ganism. The interdependencies form new re-
habilitation trend – “Functional vegetology”, 
which requires its place within systemic phys-
iology. 

  

Відкриття зареєстроване з початковою  
назвою “Функціонально-енергетична систе-
ма біологічних об’єктів (ефекти В.Макаца)”. 

    The discovery is registered under the initial 
name “Functional-power system of biological 
objects (effects of V. Makats)” 
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ВІД АВТОРІВ FROM THE AUTHORS 
  

Підручник “НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКО-

ТЕРАПІЯ (ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕ-

ТОЛОГІЇ)” написано в межах Доручень КМ 
України №1861/4 і №12010/87 для фахового 
забезпечення Державної програми "Двох 
етапна система реабілітації вегетативних 
порушень у дітей, проживаючих в зоні ра-
діаційного (екологічного) контролю". 

     The textbook “UNKNOWN CHINESE ACUPU-
NCTURE (PROBLEMS OF FUNCTIONAL VEGETEOL-

OGY)” has been created within the frames of 
the orders of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine №1861/4 and №12010/87 for the 
maintenance of the State program “Two-stage 
systemic rehabilitation of vegetative disorders 
in children, who live within the zone of radia-
tion (ecological) control”.  

Маючи нагоду нагадаємо наступне… 
 

     Having the opportunity to recall the follow-
ing ... 

1.Відкрита “Функціонально-вегетатив-
на система людини” є біофізичним анало-
гом традиційної Голкотерапії. 

1. The discovered “Human functional-vege-
tative system” is the biophysical analogue of 
the traditional Acupuncture. 

  

2.Вперше за тисячолітню історію розви-
тку, розроблена нами методологія дозволи-
ла ідентифікувати гіпотетичні “акупунк-
турні канали” Голкотерапії, біофізично до-
казати її вегетативну сутність і системну 
залежність. 

2. For the first time in the millennia-long hi-
storical development, the developed, by us, me-
thodology has allowed to identify the hypothet-
ical “acupuncture channels” of the Acupunctu-
re, and biophysically prove its vegetative esse-
nce and systemic dependency. 

  

3.Вивчення системної залежності “аку-
пунктурних каналів” виявило помилки  тра-
диційного напрямку, які розвалили його те-
оретичну базу і створили Проблему міжна-
родного значення…  

3. The study of the systemic dependency of 
“acupuncture channels” has pointed to the er-
rors of the traditional trend, which have ruined 
its theoretical basis, and created an Issue of an 
international value… 

  
  

4.Графологічна структура “Функціона-
льно-вегетативної Матриці Макаца” фак-
тично стає сучасною теоретичною осно-
вою традиційної Голкотерапії і вимагає 
подальшого осмислення… 

4.The graphological structure of “Functio-
nal-vegetative Matrix of Makats”, in fact, be-
comes the contemporary theoretical basis of 
the traditional Acupuncture and requires fur-
ther comprehension. 

  

5.Представлена інформація відкриває 
нову сторінку інформаційно-профілактич-
ної медицини майбутнього - "Функціональ-
на (клінічна) вегетологія ". 

5.The represented information opens a new 
page in information-prevention medicine of the 
future – Functional (clinical) vegetology. 

  

В.Г.Макац 
– експерт вищого рівня НАН України, 

доктор медичних наук, професор 
В.І.Нагайчук 

– експерт вищого рівня НАН України, 
доктор медичних наук, доцент 

Є.Ф.Макац 
– доктор філософії, доцент 

 
Україна, м.Вінниця, квітень 2017р. 

 
 

V.G.Makats  
MD, professor, expert of the highest 

level of NAS of Ukraine 
V.I. Nahaychuk 

expert of the highest level of NAS of Ukraine 
MD, associate professor,  

E.F.Makats  
candidate of biological science, 

 
Ukraine – Vinnytsia, April 2017 

ПРИЙНЯТІ АНАЛОГИ, ТЕРМІНИ І СКОРОЧЕННЯ ANALOGUES, TERMS AND ABBREVIATIONS 

1. Чжень-цзю терапія – китайська традицій-
на   голкотерапія 

1.Zhenjiu therapy – Chinese traditional 
    acupuncture 

2.АК – традиційні акупунктурні канали 
   голкотерапії 

2.AC – traditional acupuncture channels 

3.ФВД – Функціонально-вегетативна  
   діагностика за методом В.Г.Макаца 

3.FVD – Functional-vegetative diagnostics  
   according to the method of V.G. Makats 

4.ДЕ – електроди донори електронів  
   (постачальники зарядоносіїв в АК) 

4.DE – electrodes-donors of electrons  
   (suppliers of charge carriers into AC) 

5.АЕ – електроди акцептори  електронів 
   (приймачі зарядоносіїв з АК) 

5.AE – electrodes-acceptors of electrons  
   (receivers of charge carriers from AC) 

6.ФВС – Функціонально-вегетативна 
   система людини (сучасна термінологія) 

6.FVS – Human functional-vegetative  
   system (contemporary terminology) 

7.ФАЗ – Функціонально-активні зони 7.FAZ – Functionally-active zones 
8.ФВГ – Функціонально-вегетативний 
   гомеостаз (сучасна термінологія) 

8.FVH – functional-vegetative homeostasis 
   (contemporary terminology) 

9.ФВМ – Функціонально-вегетативна 
   Матриця Макаца (сучасна термінологія) 

9.FVM – functional-vegetative Matrix of Ma-
kats (contemporary terminology) 
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ЗАМІСТЬ РЕЦЕНЗІЙ… INSTEAD  OF REVIEWS… 
 

Цикл наукових семінарів проведено за 
офіційною пропозицією Департамен-
ту науки і технологій Міністерства 
освіти і науки України №13/5-100 від 

11.12.2000 на основі доручення КМ України 
№12010/87.  

The cycle of scientific seminars has 
been conducted under the official prop-
osition of the Department of science 
and technology of the Ministry of edu-

cation and science of Ukraine №13/5-100 on 
11.12.2000 on the basis of the Order of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine №12010/87. 

  

ВИСНОВКИ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ ЩОДО  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  НАПРЯМКУ 

CONCLUSIONS OF SCIENTIFIC SEMNARS ARE 

ON FUNCTIONALLY-VEGETATIVE OPEN   

SYSTEM 
 

Про клінічну і реабілітаційну ефективність 
функціональної вегетології свідчать наступ-
ні відгуки міжнародних наукових семінарів, 
проведених за пропозицією Міністерства на-
уки і освіти України. 

The following feedbacks from international 
scientific seminars that were conducted on the 
recommendation of the Ministry of science and 
education of Ukraine testify to the theoretical 
value of the discovery and its clinical and re-
habilitation efficiency. 

  

19.03.1988. Науковий семінар Республі-
канського центру рефлексотерапії МОЗ 
УССР і кафедри нервових хвороб №1 
КДІУЛ. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Вважа-

ти "Біоактивацію без використання  зовні-
шніх джерел струму" перспективним на-
прямком. 2) Інформувати Учені ради МОЗ 
УССР і СССР про перспективність розвит-
ку напряму. 3) Рекомендувати науковим ор-
ганізаціям планування НДР по цьому напря-
му (Київ). 

19.03.1988. Scientific seminar of the Re-
publican center of reflex therapy of Minis-
try of Health of the Ukrainian SSR and the 
department of nervous diseases №1 

KGIUV. Report – “Rehabilitation effectiveness of 
biostimulation without traditional external sources 
of electrical current (Makats’s effects)”. DECISION: 
1) To consider “Bioactivation without usage of 
external source of power” as the new perspec-
tive trend. 2) To inform the Scientific councils 
of HM of Ukrainian SSR and HM of USSR 
about the perspective of NIR according to the 
trend and its further development. 

  

25.12.1991. Засідання РПК "Нова медич-
на техніка і методи діагностики, профі-
лактики і реабілітації" МОЗ України.  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Комісія рекомен-

дує комп'ютеризовану систему біодіагнос-
тики "ВІТАТЕСТ-12М" і "ВІТА-01М" до се-
рійного виробництва і використання в ме-
дичній практиці (протокол №5 від 25.12. 
91). 

25.12.1991. Scientific conference “New 
medical technology and innovative meth-
ods of diagnostics, prevention and rehabili-
tation” of Ministry of Health of Ukraine. 

DECISION: Commission recommends the com-
puterized system of diagnostics VITATEST-
12M and VITA-01M for series manufacturing 
and usage in medical practice (protocol №5, 
25.12.1991). 

  

14.12.1993. Спільне засідання РПК МОЗ 
України (Педіатрія, Акушерство і гіне-
кологія, Квантова медицина, Гематологія 
і трансфузіологія, Нова медична техніка і 

методи діагностики). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) 
Схвалити напрямок. Визначити нозологічні 
форми і критерії оцінки клінічної ефектив-
ності. 2) Включити метод в комплексну фі-
зіотерапію і рефлексотерапію. Погодити з 
Проблемними комісіями МОЗ України пи-
тання використання методу. 

14.12.1993. Joint meeting of RPC of HM 
of Ukraine (Pediatrics, Obstetrics and gy-
necology, Quantum medicine, Hematology 
and transfusiology, New medical technol-

ogy and new methods of diagnostics). DECISION. 
1) To approve the introduced trend. Clearly 
identify nosological forms or complex of syn-
dromes with identification of the criterion for 
evaluation of clinical efficiency. 2) To include 
the trend into complex physiotherapy and re-
flex therapy. Approve the usage of the method 
with the appropriate councils of HM of 
Ukraine. 

  
  

19.09.2003. Семінар Пленуму наукового 
товариства патофізіологів України (Оде-
са). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Представле-
ні матеріали свідчать про біофізич-

ну реальність відкритих закономірностей і 
необхідність розвитку принципово нового 
напряму вегетології - "Оцінка вегетативно-
го здоров'я дитячого населення, як проблема 
функціонально-екологічної експертизи регі-
онів радіаційного контролю України". 

19.09.2003. Scientific seminar of the Ple-
num of scientific society of patho-
physiologists of Ukraine (Odessa, Ukra-
ine). DECISION. Discussion of presented 

experimental materials testify to the biophysi-
cal reality of the discovered laws, the necessity 
of further study of the phenomena and devel-
opment of absolutely new trend of vegetology - 
"Evaluation of vegetative health of children, as 
the issue of functional-ecological expertise of 
the regions of radiation control of Ukraine. 
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24.04.2005. Науковий семінар Міжнарод-
ного конгресу "Народна медицина як су-
часний напрям оздоровлення людини" 

(Алушта). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Семінар вважає 
розглянуті матеріали відкриттям, що ви-
магає свого місця в практичній медицині 
ХХI століття. 

24.04.2005. Scientific seminar of the Inter-
national Congress “Folk medicine as the 
modern scientific trend of human health 

improvement” (Alushta). DECISION. To consider 
the materials as the discovery, this needs fur-
ther study and determination of its place in 
practical medicine of the ХХ1 century. 

  
  

23-26.09.2015р.  Науковий семінар V-го 
Всеукраїнського з’їзду екологів з міжна-
родною участю (Вінниця). ПРИЙНЯТЕ 

РІШЕННЯ. Науковий семінар  визнає доказові-
сть біофізичної реальності невідомої рані-
ше системи, засобів її вегетативної іден-
тифікації і доцільність впровадження "Фу-
нкціонально-екологічної експертизи" з ме-
тою екологічної паспортизації дитячого 
населення України. 

23-26.09.2015. Scientific seminar of the V-
th All-Ukrainian Congress of ecologists 
with international participation (Vinnytsia). 

DECISION. The scientific seminar recognizes the 
proofs of the biophysical reality of the previ-
ously unknown system, means of its vegetative 
identification and the reasonability of the inte-
gration “Functional-vegetative expertise” with 
the purpose to provide an ecological registry 
of the child population of Ukraine. 

 
  

19.03.1988р. Науковий семінар Республі-
канського центру рефлексотерапії МОЗ 
УРСР і кафедри нервових хвороб №1 

КДІУЛ (Київ). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1)Вважа-
ти "Біоактивацію без використання зов-
нішніх джерел струму" новим перспектив-
ним напрямком. 2)Інформувати Вчені ради 
МОЗ УССР і МОЗ СРСР про перспектив-
ність  нового напряму. 3)Рекомендувати за-
цікавленим організаціям і особам плануван-
ня і виконання НДР по вказаному напряму. 

19.03.1988. Scientific seminar of the Re-
publican center of reflex therapy of Minis-
try of Health of the Ukrainian SSR and the 
department of nervous diseases №1 

KGIUV. Report – “Rehabilitation effectiveness of 
biostimulation without traditional external sources 
of electrical current (Makats’s effects)”. DECISION. 
1) To consider “Bioactivation without usage of 
external source of power” as the new perspec-
tive trend. 2) To inform the Scientific councils 
of HM of Ukrainian SSR and HM of USSR 
about the perspective of NIR according to the 
trend and its further development. 

  

17.09.1992р. Засідання спеціалізованої 
Вченої ради П'ятигорського НДІ куро-
ртології і фізіотерапії (Росія). ПРИЙ-

НЯТЕ РІШЕННЯ. Робота "Біогальванізація у 
фізіо- і рефлексотерапії" – оригінальна нау-
кова праця, в якій обгрунтовано новий реа-
білітаційний напрямок що має важливе зна-
чення для практичної охорони здоровʼя. 

17.09.1992. Meeting of the specialized 
academic council of SRI of balneology 
physiotherapy (Pyatigorsk, Russian Fed-

eration). DECISION. 1) The work is the original 
scientific research, which contains grounded 
perspective of scientific-practical trend…, of 
national value… 

  

14.12.1993р. Спільне засідання Респу-
бліканських проблемних комісій МОЗ 
України Педіатрія, Акушерство і гіне-
кологія, Квантова медицина, Гематоло-

гія і трансфузіологія, Нова медична  техніка і 
нові методи діагностики (Київ). ПРИЙНЯТЕ РІ-

ШЕННЯ. Схвалити запропонований метод 
"Біодіагностика і біоактивація в гінеколо-
гії", так як він може бути ефективним у 
використанні. Узгодити з існуючими Проб-
лемними комісіями МОЗ питання викорис-
тання методу. 

14.12.1993. Joint meeting of RPC of HM 
of Ukraine (Pediatrics, Obstetrics and gy-
necology, Quantum medicine, Hematology 
and transfusiology, New medical technol-

ogy and new methods of diagnostics). DECISION. 
1) To approve the introduced trend. Clearly 
identify nosological forms or complex of syn-
dromes with identification of the criterion for 
evaluation of clinical efficiency. 2) To include 
the trend into complex physiotherapy and reflex 
therapy. Approve the usage of the method with 
the appropriate councils of HM of Ukraine. 

  

25.12.1991р.(Київ). Засідання РПК "Но-
ва медична техніка і нові методи діаг-
ностики, профілактики і реабілітації" 
(протокол № 5). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. По 

питанню "Технічного забезпечення біоакти-
вації у фізіо - та рефлексотерапії" комісія 
рекомендує комп'ютеризовану систему фу-
нкціональної діагностики "ВІТАТЕСТ-24" і 
"ВІТА-01М" до серійного виробництва та 
використання в медичній практиці 

25.12.1991. Scientific conference “New 
medical technology and innovative meth-
ods of diagnostics, prevention and rehabili-
tation” of Ministry of Health of Ukraine. 

DECISION. The commission recommends the co-
mputerized system of diagnostics “VITATEST-
12M” and “VITA-01M” for series manufactur-
ing and usage in medical practice (protocol 
№5, 25.12.1991). 

  

11.10.1994р.(Київ). Засідання Пробле-
мної комісії "Акушерство і гінеколо-
гія" МОЗ України (протокол №3). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Позачергово  

11.10.1994. (Kyiv). Meeting of the Com-
mittee on Issues “Obstetrics and Gynecol-
ogy” of HM of Ukraine (protocol №3). 
DECISION. To publish the methodologi-
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надрукувати методичні рекомендації "Ак-
тиваційна терапія, функціональна діагнос-
тика та біоенергокорекція при запальних 
захворюваннях жіночих статевих органів" 
у зв'язку з їх великим практичним значенням 
як нового напрямку в реабілітації запальних 
захворювань жіночих статевих органів. 

cal recommendations “Activational therapy, 
functional biodiagnostics and biopowercorrec-
tion during inflammatory diseases of female 
genitals” out of order, taking into account 
their practical value, as of a new trend in the 
rehabilitation of inflammatory diseases of fe-
male genitals. 

 

14-18.10.1988р.V-та НАЦІОНАЛЬНА КОН-
ФЕРЕНЦІЯ ПО БІОМЕДИЧНІЙ ФІЗИЦІ І ТЕХ-

НІЦІ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (БОЛГА-

РІЯ, СОФІЯ). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Розро-
блений напрямок "Біоактивація без викори-
стання зовнішніх джерел струму" конфере-
нція рекомендує для включення в програму 
міжнародних досліджень по біофізиці раді-
аційних впливів на оточуюче середовище. 

14-18.10.1988 V-TH NATIONAL CONFE-
RENCE ON BIOMEDICAL PHYSICS AND TE-
CHNOLOGY WITH INTERNATIONAL PAR-
TICIPATION (BULGARIA, SOFIA). CONCLU-

SION.  The conference recommends to include 
the elaborated trend “Bioactivation without 
external sources of power” into the program of 
international researches on biophysics of radi-
ation impacts on the environment. 

  

МОЗ РРФСР (ЛИСТ № 085/105 - 025567 ВІД 

16.06.1988). "Проведені у Башкирсько-
му державному університеті і Баш-

кирському медичному інституті дослід-
ження ефективності напряму і висновок ек-
спертної комісії по оцінці нових засобів діа-
гностики і лікування опікових хворих, підт-
вердили доцільність широкого використан-
ня розробок д.м.н. Макаца В.Г. (Україна)" 
(Міністр охорони здоров'я РРФСР,  чл.-кор. 
АМН СРСР, професор А.Потапов). 

MH RRFSR (LETTER № 085/105 – 025567, 
16.06.1988). "The researches on the ef-
fectiveness of the trend, conducted in 

Bashkir State University and at Bashkir Medi-
cal Institute, and conclusion of expert commit-
tee of evaluation of new means of diagnostics 
and treatment of burn patients, confirmed its 
reasonable usage in general practice…" (Min-
ister of Health RRFSR, corresponding member 
of AMS of SRSR, Doctor of Medicine, profes-
sor A. Potapov).  

……………   

МОЗ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН (ЛИСТ №5-1-22-
2895 ВІД 07.09. 1993Р. ДО КОМІСІЇ ВР УКРАЇНИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ КАТАСТРОФИ НА ЧАЕС).  
Розглянувши пропозиції Української делега-
ції, МОЗ Республіки Казахстан висловлює 
зацікавленість в оперативному впровад-
женні напрямку функціональної діагности-
ки і корекції вегетативних порушень у ді-
тей за методом д.мед.н. В.Г.Макаца (за-
ступник Міністра А.К.Макшеев). 

MINISTRY OF HEALTH OF THEREPUBLICC OF 

KAZAKHSTAN (LETTER №5-1-22-2895, ON 

07.09.1993 TO THE COMMITTEE OF THE 

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE ON THE ISSUES 

OF CHORNOBYL NPP CATASTROPHE). Having revi-
ewed the propositions of the Ukrainian dele-
gation, HM of the Republic of Kazakhstan is 
interested in operative implementation of the 
trend of functional diagnostics and correction 
of child vegetative disorders according to the 
method of MD V.G. Makats (minister deputy 
A.K. Mashkejev). 

  
  

БАШКИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(ЛИСТ №085/165 ВІД 16.07. 1984Р ДО МОЗ 

УКРАЇНИ). Виконуючи Доручення Міні-
стра охорони здоровʼя РРСФР, ка-

федрою фізіології Башкирського державно-
го університету встановдлено: біоактива-
ційна реабілітація опікових потерпілих за 
методом д.мед.н. В.Макаца (Україна), нор-
малізуюче впливає на функцію калій–натрі-
євих помп еритроцітів крові, що указує на 
важливе значення клітинних мембран в ме-
ханізмі позитивного впливу розробленого 
метода (д.б.н., проф. В.А.Бароненко). 

BASHKIRIAN STATE UNIVERSITY LETTERR 

№085/165, ON 16.07.1984, TO MH OF UKRAINE). 
Implementing the Assignment of the 

Minister of Health of RSSFR, the department 
of physiology of the Bashkirian state university 
has established: bioactivational rehabilitation 
of burning patients, according to the method of 
MD V.G. Makats (Ukraine), influences the 
function of potassium-sodium pumps of blood 
erythrocytes with normalizing effect, which 
points to the importance of the cellular 
membranes in the mechanism of a positive 
influence of the elaborated method (Doctor of 
Biology, professor B.A. Baronenko). 
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РОЗДІЛ I – SECTION  I 

 

 
 
 

БІОАКТИВАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

BIOACTIVITY AS A PROBLEM OF VEGETATIVE REHABILITATION 
 
 

   
 
 
 
 
 

     
Канал  LU  Канал  PC Канал HT Канал  LI Канал  TE 
LU–Lungs PC-Pericardium  HT–Heart LI–Large intestine TE-Triple energizer 

 

  
Канал  SI 

SI –Small intestine 
Канал  GB 

GB–Gall Bladder 
 

     
Канал BL Канал  ST Канал  SP Канал  LR Канал  KI 

BL-Urinary bladder ST–Stomach SP–Spleen LR –Liver KI–Kidneys 
 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=_CqinmcVVLpsGM&tbnid=-Iicgq2TitBCSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tutfengshui.ru/fengshui/16-chto-takoe-in-i-yan-osnovy-fen-shuy.html&ei=qOzyU43UD9DE4gSozIDoAg&bvm=bv.73231344,d.bGE&psig=AFQjCNFeA8__UD1UyooynsgQIyx9FQrXDg&ust=1408515091895322
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1-ша проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 
ФАКТОРИ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК ОСНОВА 

КОРЕКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ  
 

1-st issue of bioactivating therapy and rehabilitation 
FACTORS OF LOW INTENSITY AS THE BASIS OF 

CORRECTION OF VEGETATIVE DISORDERS 

 

З цього розділу ми починаємо знайо-

мство з маловідомими реабілітаційними 

технологіями, спрямованими на корек-

цію функціональних вегетативних пору-

шень. 

From this chapter we start getting ac-

quainted with little-known rehabilitation 

technologies that are created to correct 

functional vegetative disorders. 

Перед розглядом базового матеріалу 

необхідно звернути увагу на наступне: 

проблема, що піднімається, рано чи піз-

но опиниться в центрі уваги комплемен-

тарної (доказової) медицини (комплекс-

ної реабілітаційної технології). І причин 

до цього декілька. 

Before the essential material is revealed, 

it is necessary to pay attention to the fol-

lowing: the problem, which is being lifted, 

sooner or later will appear in the centre of 

complex rehabilitation technology. And 

there are several reasons for this. 

 1)Вегетативні порушення, по суті яв-

ляються пусковим патогенетичним мо-

ментом виникнення і розвитку любої 

функціональної патології. 

1)Vegetative disorders, inherently, are 

pathogenic essentials of appearance and 

development of any functional pathology. 

2)Розроблений напрямок передбачає 

використання в реабілітаційній практиці 

чинників малої інтенсивності, в основі 

яких закладена інформаційна компонен-

та. 

2)The trend under study provides for the 

use of factors of low intensity in rehabilita-

tion practice, and in the essence of influ-

ence of these factors underlies information-

al component. 

3)Розуміння суті біосферної взаємоза-

лежності і можливість її інформаційної 

корекції в майбутньому дасть людині 

єдиний шанс до адаптації і виживання... 

3)The understanding of the essence of 

biospheric interdependency and possibility 

of its informational correction in future will 

allow humanity to have the only chance for 

adaptation and survival…   

При цьому ми сподіваємося, що пер-

ші кроки в цьому напрямку привернуть 

увагу фахівців і стануть початком сер-

йозних досліджень по  комплексній про-

грамі інформаційної медицини майбут-

нього. 

At the same time, we hope that the first 

steps in this direction will draw attention of 

experts and become the beginning of seri-

ous researches on complex program of in-

formational medicine of the future. 

А ми розпочнемо з короткого огляду 

біоенергетичної суті факторів малої ін-

тенсивності (ФМІ). 

We start with providing short infor-

mation on biopower essence of the factors 

of low intensity (FLI).  

  

"ФМІ" ЯК ІНФОРМАЦІЙНА КОМПОНЕНТА 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
“FLI” AS INFORMATIONAL COMPONENT 

OF ENERGY TRANSFORMATIONS 
  

     В першу чергу нас цікавлять чинники 

енергетичних трансформацій на рівні 

високоорганізованої живої системи – 

First of all we are interested in the fac-

tors of energy transformations at the level 

of high-order living system - human…   
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людини... 

     Незважаючи на опір апологетів нью-

тонівської медицини, сучасна біофізика 

свідчить, що в основі будь-яких біохімі-

чних трансформацій (у тому числі на 

генетичному рівні) лежить енергоінфо-

рмаційна компонента оптичного діапа-

зону. Так, академік РАПН Є.Чиркова до-

казує, що: 

Despite the resistance of the apologists 

of “Newtonian” medicine, contemporary 

biophysics confirms that in the basis of any 

biochemical transformation (including the 

genetic level) lies power-informational 

component of optical range. So, academi-

cian of RANS E. Chirkova argues that: 

     – керуючі генною активністю сигна-

ли мають хвильову природу; 

     – білкові структури живих клітин ге-

нерують імуноспецифічне випроміню-

вання в оптичному діапазоні електрома-

гнітних (ЕМ) хвиль; 

     – нуклеїнові кислот є пастками УФ 

випромінювання 

     – клітинним генним структурам влас-

тиві резонансні характеристики. 

- the signals that control genetic activity 

are of wave nature; 

- protein structures of living cells gener-

ate immune-specific radiation in optical 

range of electromagnetic (EM) waves; 

 

- nucleic acids are the ‘traps’ of UV ra-

diation; 

- genetic structures of cells possess reso-

nance characteristics…   

З надмолекулярних структур найбі-

льш цікавими джерелами електромагні-

тного (ЕМ) випромінювання є клітинні 

мембрани. За рахунок струмів дії, що 

протікають на тлі мембранних потенціа-

лів, можлива генерація когерентного ви-

промінювання в діапазоні 100-1000 ГГц. 

Among super-molecular structures the 

most interesting sources of EM-radiation 

are cellular membranes. At the expense of 

currents that occur on the background of 

membrane potentials, may be generation of 

coherent radiation within the range of 100-

1000 GHz. 

Аналогічні значення частотних коли-

вань дає ефект Джозефсона у білкових 

структурах. Коливання молекул ДНК 

збуджують у водному середовищі ударні 

хвилі, які супроводжуються коливанням 

зарядів. Це призводить до виникнення 

електричної хвилі, яка поширюється як 

коливання диполів структурованої води. 

Завдяки електрострикції, електрична 

хвиля переходить в акустичну і, навпа-

ки, що призводить до комбінованого 

поширення. 

Analogical meaning of frequency oscil-

lations produces the Josephson effect in 

protein structures. Oscillations of DNA 

molecules provoke in water environment 

impact waves that are accompanied with 

fluctuation of charges. This leads to the 

appearance of electric wave, which spreads 

are oscillation of dipoles of structured wa-

ter. Because of electrostriction electric wa-

ve transforms into the acoustic one and, 

vice versa, which leads to combined sprea-

ding.  

На рівні клітинних структур можлива 

трансформація одного типу енергії в ін-

шу. Так, диполі води під впливом пере-

мінного магнітного поля генерують ко-

ливання, які поширюються в щільному 

середовищі організму як звукові. При 

цьому довжина фотонів буде на п'ять по-

рядків менше хвилі початкового ЕМ ви-

промінювання. Цікаво, що розміри клі-

тинних структур (15мкМ-15нМ) співс-

At the level of cellular structures trans-

formation of one type of energy into anoth-

er is possible. Thus, dipoles of water under 

the influence of variable magnetic field 

generate oscillations that spread in dense 

medium of organism as sonic. At the same 

time length of photon will be in five times 

lesser than the waves of the initial EM-

radiation. It is interesting that the dimen-

sions of cellular structures (15 mcM-15nM) 
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тавимі з ЕМ коливанням, здатним ство-

рювати фотони з такою ж довжиною 

хвилі і частотою 100Мгц -100ГГц. 

are comparable with EM oscillation, which 

is able to create photons with the same wa-

ve length and frequency of 100MHz-100 

GHz  

Сьогодні відомі і інші механізми клі-

тинних енергетичних трансформацій, які 

по своїй суті являються ФМІ. 

Today, other mechanisms of cellular po-

wer transformations are also known, which 

actually are the FLI. 

1)Орієнтація і коливання феромагніт-

них часток, що виявлено в надниркових 

залозах під дією магнітного поля. 

1)Orientation and oscillation ferromag-

netic particles that were found in adrenal 

glands under the influence of magnetic 

field.  

2)Вентильна спрямованість струму, 

характерна для всіх мембранних струк-

тур (особливо нервових і нервово-м'я-

зових). 

2)Valvular orientation of current, char-

acteristic for all membrane structures (es-

pecially of neural and neuromuscular). 

3)П'єзоелектричні явища (зміна ліній-

них розмірів ДНК, інших макромолекул 

під впливом електричного поля). 

3)Piezoelectric phenomena (changes on 

linear dimensions of DNA, other macromo-

lecules under the influence electric field). 

4)Феномен N-подібної вольт-ампер-

ної характеристики тканин, пов’язаний з 

мембранною трансформацією постійно-

го струму в ЕМ коливання з частотою 

0,5-910 Гц (виявлений в гемоглобіні і аль-

буміні). 

4)Phenomenon of N-like volt-ampere 

characteristic of tissues, connected with 

membrane transformation of direct current 

into EM oscillations with estimated fre-

quency 0,5-910 Hz (found in hemoglobin 

and albumin). 

5)Ефект Холла - виникнення електри-

чного поля при взаємодії постійного 

струму з перпендикулярним магнітним 

полем (білки, цілісні бактерії, ДНК). 

    5)Hall effect – production of electric 

field during the interaction of direct current 

with perpendicular magnetic field (prote-

ins, bacteria, DNA). 

6)Ефект Ганна - перетворення постій-

ного струму на високочастотні коливан-

ня (1-10 ГГц). 

6)Gunn effect – transformation of direct 

current into high-frequency oscillations (1-

10GHz). 

7)Ефекти Макаца (феномени симет-

ричної асинхронності ФАЗ шкіри і кана-

льної вентильної провідності). 

7)Makats effects – phenomena of sym-

metric asynchronicity of FAZ of skin and 

channel valvular conductivity.  

8)Фотомеханічні та фотомагнітні ефе-

кти… 

8)Photo-mechanical and photo-magnetic 

effects…  
  

Сьогодні відомо, що:  

- біологічні структури поглинають 

(випромінюють) енергію .ЕМ хвиль пор-

ціями (квантами);  

- мітогенетичне і надслабке випромі-

нювання живих клітин відноситься до 

видимого ЕМ діапазону;  

- живим клітинам властиво когерент-

не випромінювання УФ діапазону, змін-

ність спектрального складу якого зале-

жить від фази клітинного циклу. 

Today, it is known that: 

    - biological structures absorb (radiate) 

energy of EM waves by portions (quanta); 

    - mitogenetic and hyper weak radiation 

of living cells is related to visible EM 

range; 

    - coherent radiation of UV range is in-

herent in living cells, volatility of spectral 

content of which depends on the phase of 

cellular cycle. 

І якщо допустити, що хімічна дія фу- If to admit, that chemical action of func-
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нкціональних груп пов'язана з відповід-

ним монохроматичним випромінюван-

ням, стають зрозумілими парадоксальні 

феномени фото- і радіобіології, так звані 

ефекти малих доз. Нарешті сучасна фі-

зика, на основі квантової теорії і хви-

льової механіки, свідчить: Матерія одно-

часно має корпускулярні і хвильові вла-

стивості (явище дуалізму). 

tional groups is connected with appropriate 

monochromatic radiation, paradoxical phe-

nomena of photo- and radiobiology become 

clear, the so called effects of small doses. 

Finally, contemporary physics, on the basis 

of quantum theory and wave mechanics 

testifies: Matter simultaneously possesses 

corpuscular and wave properties (phenom-

enon of dualism).  

Посилені мембранними білками кван-

ти видимого світла і УФ передають спе-

цифічну інформацію через функціона-

льні канали від ФАЗ шкіри  до специфі-

чних клітинних угрупувань внутрішніх 

органів і систем. 

Membrane-protein reinforced quanta of 

visible range and UV transmit specific in-

formation through functional channels from 

FAZ to specific cellular aggregations of 

internal organs and systems. 

При цьому у спектрі їх хвиль завжди є 

довжина, яка імітує хвилю білкової мо-

лекули і може включати (вимикати) той, 

або інший ген. Сьогодні відомо, що на 

хвилі 230-320 нм енергія двох фотонів 

акцептується електроном, випроміню-

ється в УФ діапазоні і є достатньою для 

розриву хімічних зв'язків і утворення  ві-

льних радикалів. 

At the same time in the range of their 

waves there is always the length that imi-

tates the wave of a protein molecule and 

can include (exclude) this or that gene. To-

day, it is known that in the wave of 230-

320 nM energy of two photons is being 

accepted by electron, radiated in UV range 

and is sufficient for destruction of chemical 

connections and generation of free radicals.  

Таким чином, енергетичні трансфор-

мації на клітинному і органному рівнях 

розглядаються як багатовимірний комп-

лекс тонких енергій, який залежить від 

зовнішнього інформаційного впливу. 

Thus, power transformations at cellular 

and organ levels are observed as multidi-

mensional complex of fine energies, which 

depends on external informational influ-

ence.  

Розглядаючи інформаційну компонен-

ту з точки зору кібернетики, відмітимо, 

що вона має бути природною, матеріаль-

ною,  специфічною і представляти со-

бою рівень управління системою, що 

обумовлює закони її функціонування. 

В зв'язку з цим, можна зробити деякі 

висновки. 

Observing informational component 

from the point of view of cybernetics, we 

point out, that it should be natural, material, 

specific and represent the level of system 

management, conditioning the laws of its 

functionality. 

With this, we can draw certain conclu-

sions. 

1.Динамічно-взаємозалежну стабіль-

ність функціональних систем організму 

слід розглядати з точки зору загальних 

законів Природи, його .ЕМ відкритості і 

здатності до самозбереження. 

1.Dynamically-interdependent stability 

of functional systems of organism should 

be viewed from the point of view of gen-

eral laws of Nature, its EM openness and 

self-preservation ability.   

2.Для впливу на біологічну систему 

потрібні компоненти впливу, співстави-

мі з її біофізичними особливостями. 

2.For the influence on biological system 

components of influence are needed, that 

are comparable with its biophysical peculi-

arities.  

3.Функціональну цілісність будь-якої 

складної системи забезпечує взаємодія 

3.Functional integrity of any complex 

system is maintained by the interaction of 
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типу "інформація-енергія-інформація", 

від якого залежить координація рівнів 

контролю. 

the type “information-energy-information”, 

on which depends the coordination of the 

control levels. 

4.Біофізичні трансформації на рівні 

клітинних структур залежать від зовні-

шнього енергоінформаційного впливу і 

спрямовані на функціонально-вегетати-

вну адаптацію. 

4.Biophysical transformations at the lev-

el of cellular structures depend on external 

informational influence and are oriented at 

functional-vegetative adaptation. 

5.Системні парадоксальні реакції, як 

залежні механізми інформаційного кон-

тролю, забезпечують координацію і ди-

намічну стабільність вегетативного го-

меостазу. Вони реалізуються невідомою 

раніше функціонально-вегетативною си-

стемою. 

5.Systemic paradoxical reactions, as de-

pendent mechanisms of informational con-

trol provide coordination and dynamic sta-

bility of vegetative homeostasis. They are 

implemented by the previously unknown 

functional-vegetative system. 

     І тут немає нічого дивного, адже згі-

дно з теоретичними уявленнями недо-

статність впливу компенсується тільки 

його інформативністю. При цьому для 

отримання контрольованих результатів 

потрібне наступне. 

And there is nothing odd in it, since ac-

cording to theoretical conceptions, insuffi-

ciency of influence is being compensated 

by its informational value only. At the 

same time, in order to get efficient results, 

the following is needed. 

     1.Забезпечити біологічний об'єкт (ор-

ган, систему) тривалим енергоінформа-

ційним фоном, який відповідає його бі-

офізичному рівню. Тільки за таких умов 

сигнал інформації стане зрозумілим і до-

ступним в стані функціональної патоло-

гії. 

1.To supply a biological object (organ, 

system) with durable informational back-

ground, this correlates with its biophysical 

level. Only under such conditions signal of 

information becomes perceptible and avail-

able in the state of functional pathology. 

     2.Будь-який інформаційний чинник 

впливу має бути біофізично прийня-

тним, відповідним до стадії патологіч-

ного процесу і максимально простим 

(мається на увазі принципово проста 

ієрархічність складних систем). За цих 

умов вторинні прояви більшості патоло-

гічних процесів зникають при корекції 

провідних ритмів... 

2.Any power-informational factor of in-

fluence must be biophysically acceptable, 

appropriate for the stage of pathological 

process and maximally simple (i.e. princi-

pally simple hierarchy of complex systems). 

In such conditions secondary developments 

of the majority of pathological processes 

disappear during correction of the leading 

rhythms…  

     І, на кінець, наступне про ФМІ. And finally more on FLI. 

1.Будь-які біофізичні процеси взаємо-

обумовлені і залежать від біосферних 

(Природа вимагає єдності). 

1.All biophysical processes are intercon-

ditioned and dependent on biospheres (Na-

ture requires unity). 

2.Регуляція складних процесів вима-

гає принципово простих чинників уп-

равління (типу "да-ні; 1-0"). Вони мають 

бути біофізично прийнятні для живої 

Матерії, існування якої обумовлене ба-

лансом чинників активації, регуляції і 

знищення. 

2.Regulation of complex processes re-

quires principally simple management fac-

tors (sort of “yes-no; 1-0”). They must be 

biophysically acceptable for living Matter, 

existence of which is conditioned by the 

balance of the factors of activation, regula-

tion and elimination. 
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3.При виникаючій загрозі, програма 

Живого віддає перевагу "знищенню час-

тини, заради збереження Цілого". 

3.During incipient danger, the program 

of Alive prefers “elimination of a part for 

the sake of preservation of the Whole”… 
  

Біофізична реальність невідомої ра-

ніше функціонально-вегетативної сис-

теми (том I) і розглянутий матеріал про 

ФМІ обгрунтували питання про біоген-

ну генерацію енергії. В  зв'язку з цим, 

пропонуємо ознайомитися з гіпотезою, 

що наводиться нижче... 

Biophysical reality of the previously un-

known functional-vegetative system (vol-

ume-1) and the observed material on FLI 

founded the question of biogenic genera-

tion of energy. With this, we propose to get 

acquainted with the below-represented hy-

pothesis…  

  
 

ЩО МИ ДУМАЄМО ПРО БІОГЕННУ   
ГЕНЕРАЦІЮ ЕНЕРГІЇ 

 

 

WHAT WE THINK OF BIOGENIC 
GENERATION OF ENERGY 

  

Так, чинники малої інтенсивності по-

винні відповідати функціональним па-

раметрам Живого і трансформуватися в 

його біофізичні різновиди. Такими чин-

никами можуть бути: слабкий лазер, УФ 

випромінювання, допорогові ультразву-

ки, слабкі перемінні магнітні поля, ко-

ливання концентрації негативно заря-

джених іонів в повітрі і, зокрема, спря-

мований транспорт і перерозподіл заря-

доносіїв по каналам функціонально-

вегетативної системи (біоактивація). 

Now, factors of low intensity must cor-

relate with functional parameters of the 

Alive and transform into its biophysical 

diversity. The alike factors may be: weak 

laser, UV radiation, sub-threshold ultra-

sound, weak variable magnetic fields, os-

cillations of concentration of negatively 

charged ions in air and, in particular, di-

rected transportation and distribution of 

charge carriers through channels of Func-

tional-vegetative system (bioactivation).    

Останній напрям є найбільш перспек-

тивним, тому що не вимагає специфіч-

них умов реалізації і обґрунтований зда-

тністю біологічних систем генерувати 

слабкі струми в зовнішній замкнутий 

контур. 

The latter trend is more perspective, be-

cause it does not require specific conditions 

for implementation and is grounded on the 

ability of biological systems to generate 

weak currents into external closed circuit. 

У зв'язку з цим, гіпотеза про високо-

температурну надпровідність біологіч-

них систем (В.Лапшин, В.Григорчук, 

В.Сатанов, В.Макац,; 1986-1988) викли-

кає достатню цікавість... 

Hence, the hypothesis of high-tempera-

ture superconductivity of biological sys-

tems (V. Lapshyn, V.Satanov, V.Makats, 

V.Grygorchuk; 1986-1988) introduces qui-

te grounded interest… 
  

У 1958р. Нобелівські лауреати П.Че-

ренков, І.Тамм та І.Франк відкрили яви-

ще спрямованого світіння рідких розчи-

нів під дією гамма-випромінювання, 

обумовлене понад світловою швидкістю 

електронів. Стало зрозумілим, що в роз-

чинах існують умови для перенесення не 

лише іонів, але і електронів (такі швид-

кості обумовлені низьким опором сере-

довища, або прискоренням в ньому еле-

ктронів, або, судячи з ефекту Вавилова-

In 1958 Nobel laureates P.Cherenkov, 

I.Tamm and I.Frank discovered the phe-

nomenon of directed fluorescence of liquid 

solutions under the influence of gamma 

radiation,  conditioned by supraluminal 

speed of electrons. It became clear that 

there are conditions for carrying not only 

ions within solutions, but also electrons 

(such speed is conditioned by low re-

sistance of the environment, or accelera-

tion of electrons in it, or judging by Vavi-
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Черенкова, і тим і іншим)... lov-Cherenkov effect, by both)… 

Незважаючи на це, в електрохімії ма-

йже 100 років панує помилкове твер-

дження про іони, як базові носії струму 

в рідких розчинах, хоча сьогодні вже 

відоме явище електропровідності води 

(1978 р. №ОТ-10054). 

Despite the fact, in electrochemistry 

nearly 100 years prevails false assertion of 

ions, as of basic carriers of current in liquid 

solutions, however today the phenomenon 

of water electro-conductivity is known 

(1978, №OT-10054). 

Так, вода електропровідна. Тому і ви-

никає блискавка. Вода створює навколо 

планети власне електричне поле з нега-

тивним зарядом. Іншими словами водя-

на оболонка Землі дисоціює на іони во-

дню і іони гідроксилу, або на позитивні і 

негативні заряди. 

Yes, water is electro-conductive. That is 

why lighting appears. Water creates its own 

electric field with negative charge around 

the planet. In other words, water shell of 

the Earth is being dissociated into ions of 

hydrogen and ions of hydroxyl, or into pos-

itive and negative charges. 

Оскільки вода складається з кисню і 

має негативний  заряд, який передається 

оболонці планети, то і клітини людини 

зовні також несуть негативний заряд. У 

людини є власне електричне поле, яке 

постійно змінюється вдень і вночі, вран-

ці і в другій половині дня. 

Since water consists of oxygen and has 

negative charge, which passes on to the 

planet shell, then human cells outside also 

carry negative charge. Humans have their 

own electric field, which is constantly 

changing day and night, morning and sec-

ond half of the day.  

Так само і електричне поле Землі яв-

ляється перемінним. Рух хмар, опади, 

град - усе це регулюється її електричним 

полем, поперечними і подовжніми Со-

нячними магнітними хвилями і міжпла-

нетною радіацією. 

In the same way the electric field of the 

Earth is variable. Movement of clouds, pre-

cipitations, hail – all this is regulated by its 

electric field, transverse and longitudinal 

Solar magnetic waves, and interplanetary 

radiation. 

Тому логічно припустити, що одним з 

базових фізичних чинників, що діють на 

поверхні і в об'ємі твердих тіл, є елект-

ричні контакти (ЕК). Останні утворені 

різними зарядами, що обумовлюють пе-

рехід електронів з твердої фази в тверду, 

газову і вакуум. 

Thus, it is logical to assume that one of 

the basic physical factors, functioning on 

the surface and in the volume of solid bod-

ies, are electric contacts (EC). The latter 

are composed of different charges that con-

dition transition of electrons from solid 

phase into solid, gas and vacuum.  

До речі, опис процесів в гетерофаз-

ных електрохімічних системах не врахо-

вує вірогідність між фазових переходів 

електронів з електродів в розчин і, на-

впаки, що, до речі, передбачає закон те-

орії збереження електрики. Іншими сло-

вами, ЕК виконують функцію електрон-

них провідників (ЕП). При цьому кожен 

.ЕП повинен мати індивідуальну пропу-

скну спроможність, яка обумовлена  мі-

німальною кінетичною енергією вільно-

го електрона і достатня для його перене-

сення. 

Besides, the description of the processes 

in heterophase electrochemical systems 

does not take into account the possibility of 

interphase transitions of electrons from 

electrodes into solution and, vice versa, 

which is actually foreseen by the law of 

conservation of energy theory.  In other 

words, EC execute the function of electron 

conductors (ECo.). At the same time every 

ECo. must have individual transmission 

capacity, which is conditioned by the min-

imal kinetic energy of free electron and is 

efficient to transfer it. 

В багатьох випадках перенесення еле- In many cases transfer of electron 
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ктронів по .ЕП супроводжується окис-

лювальними і відновними реакціями, які 

обумовлюють перетворення і перероз-

поділ енергії. Можливий і естафетний 

механізм перенесення на основі енерге-

тичного обміну між окремими електро-

нами, мігруючими по .ЕП. Представля-

ється, що їх пропускна спроможність 

обумовлена коефіцієнтом захоплення 

електронів позитивними зарядами .ЕП. 

through ECo is accompanied with oxidiz-

ing and reducing reactions that condition 

transformation and redistribution of energy. 

Relay mechanism of transfer on the basis 

of energy exchange between separate elec-

trons, migrating through ECo is also possi-

ble. It is considered that their transmission 

capacity is conditioned by the coefficient of 

electron capture by positive charges of 

ECo. 

У загальному випадку на коефіцієнт 

захоплення і пропускну спроможність 

.ЕП можуть впливати наступні чинники: 

кінетична енергія електронів; величина 

різноспрямованих зарядів .ЕП і їх взає-

мне розташування; енергія позитивних  

зарядів .ЕП і рівень свободи їх перемі-

щення. Не виключено, що указана суку-

пність чинників обумовлює не лише 

пропускну спроможність .ЕП, але і їх 

готовність розсіювати, гальмувати, при-

скорювати і захоплювати електрони... 

Generally, the following factors may in-

fluence on the coefficient of capture and 

transmission capacity of ECo: kinetic ener-

gy of electrons; magnitude of differently 

oriented charges of ECo. and their relative 

position; energy of positive charges of ECo 

and the degree of free movement. No ex-

clusion, that totality of the specified factors 

conditions not only transmission capacity 

of ECo, but also their readiness to disperse, 

decelerate, accelerate and capture elec-

trons…  

Наявність ЕК в матеріалах, що мають 

високу температуру переходу в стан 

надпровідника, допускає, що ЕК і .ЕП 

відіграють важливу роль у формуванні 

його властивостей. Справедливість гіпо-

тези обгрунтована аналізом процесів в  

природних перетворювачах енергії – 

хлоропластах і мітохондріях. 

The presence of EC in the materials that 

possess high temperature of transition to 

the state of superconductor, provides that 

EC and ECo. play an important role in 

formation and properties of superconduc-

tors. Validity of the hypothesis is grounded 

on the analysis of processes in natural 

transformers of energy – chloroplasts and 

mitochondria.  

Виявилося, що природа давно визна-

чила ЕК як механізми перетворення 

енергії при клітинному метаболізмі. Ад-

же по своїй суті мембрани - це носії еле-

ктричних контактів, які забезпечують 

транспорт мікроскопічних часток. Це, 

врешті-решт, стверджує і основний за-

кон біоенергетики, який визначив зна-

чення мембранного Цитохрому-С як 

електронного провідника! 

It turned out that nature has determined 

EC and the mechanisms of energy trans-

formation during cellular metabolism. But 

naturally membranes – are the bearers of 

electric contacts that provide transportation 

of microscopic particles. At all ends, this 

also confirms the main law of bioenergy, 

which has determined of membrane cyto-

chrome-C as electron conductor! 

Аналіз вказує на деякі закономірності, 

можливі при низькотемпературній над-

провідності: 1) надпровідність матеріа-

лів і систем залежить від кількості і вла-

стивостей їх ЕК і .ЕП; 2) з появою (і збі-

льшенням кількості) ЕК і .ЕП в зразках 

матеріалів і систем виникає (і збільшу-

Analysis points to some regularities that 

are possible during low-temperature super-

conductivity: 1) superconductivity of mate-

rials and systems depends on the quantity 

and peculiarities of their EC and ECo.; 2) 

with the appearance (and increase of quan-

tity) of EC and ECo. in the samples of ma-
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ється) їх надпровідність; 3) зникнення 

(зміна властивостей) ЕК і .ЕП в зразках 

матеріалів і систем веде до зникнення 

(послабленню) надпровідності. Звідси 

напрошуються наступні висновки: 

terials and systems appears (and increases) 

their superconductivity; 3) disappearance 

(change of properties) of EC and ECo. in 

the samples of materials and systems leads 

to disappearance (weakening) of supercon-

ductivity. Hence, the following conclusions 

may be suggested:  

- основою надпровідності виступають 

гетерофазні ЕК;  

- надпровідність обумовлена елект-

ронним транспортом окремих електро-

нів по ЕП з надвисокою пропускною 

здатністю електрона;  

- можливо утворення нових матеріа-

лів і систем з властивостями надпровід-

ності при кімнатних і підвищених тем-

пературах... 

- heterophase EC appear as the basis for 

superconductivity; 

- superconductivity is conditioned by the 

transport of separate electrons trough ECo. 

with superconductive ability of electron…; 

- may be composition of new materials 

and systems with the properties of super-

conductivity under indoor and high tem-

peratures… 

Виявилось, що усі надпровідники - 

прискорювачі електронів. Тобто понад 

провідність обумовлена не нульовим 

електричним опором, а процесом  прис-

корення  енергоносіїв, що у свою чергу 

утворює електричне поле прискорення. 

It turned out, that all superconductors – 

are accelerators of electrons. This means 

that superconductivity is not conditioned 

by the absence of electric resistance, but by 

the process of acceleration of charge carri-

ers, which in its turn constitutes electric 

acceleration field.   

При цьому електрон легко притягує 

до себе позитивно заряджені іони, тобто 

увесь час рухається в напрямі до пози-

тивного заряду, а його швидкість в елек-

тричному полі прискорення залежить ті-

льки від різниці потенціалів. 

At the same time electron easily attracts 

positively charged ions, i.e. all the time 

moves in the direction to the positive 

charge, and its speed in the electric acceler-

ation field depends only on the difference 

of potentials.  

Це дає можливість зрозуміти меха-

нізм появи швидких електронів у водних 

розчинах (і композиційних системах на 

їх основі). Стає зрозумілим, що надпро-

відники, які реалізують поля прискорен-

ня електронів, є невідомими раніше пер-

винним джерелом енергії, яке природа 

мільйони років використовує в процесі 

еволюції на Землі. І дійсно, адже прис-

корення руху електронів - це збільшення 

їх кінетичної енергії! 

It gives the opportunity to understand 

the mechanism of the appearance of speedy 

electrons in water solutions (and composi-

tional systems on their basis). It becomes 

clear that superconductors, that create 

fields of acceleration of electrons, are the 

previously unknown primary source of en-

ergy, which nature has been using for mil-

lions of years in the process of evolution on 

Earth. Really, acceleration of electrons’ 

movement – is the increase in their kinetic 

energy! 

Виникло питання, як змусити високо-

температурний надпровідник генерувати 

струм в зовнішній замкнутий контур? 

Ми пішли шляхом пошуку систем ЕК-

ЕП з високою пропускною спроможніс-

тю по електрону на основі двох норма-

It is curious, how to make hightem-

perature-superconductor generate current 

into external closed circuit? We decided to 

take the way of searching of the systems 

EC-ECo. with high conductive ability of 

electron on the basis of two ordinary con-
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льних провідників: електродів донорів 

(ДЕ) і акцепторів (АЕ) електронів. Ви-

явилось, що "природний надпровідник" 

генеруватиме струм в зовнішній контур 

за умови його між електродного контак-

ту з ДЕ і АЕ.  

ductors: electrodes donors (DE) and accep-

tors (AE) of electrons. It turned out, that 

“natural superconductor” will generate cur-

rent into external circuit under the condi-

tion of its interelectrode contact with DE 

and AE.  

Такі джерела були створені і дозволи-

ли виявити властивість електронів пере-

носитися і прискорюватися в надпровід-

нику одночасно по багатьом (навіть пе-

ретинаючих) напрямах… 

Such sources were created and allowed 

discovering the property of electrons to be 

carried and accelerated within supercon-

ductor simultaneously in multiple (even 

crossing) directions. 

Матеріали наших досліджень дозво-

ляють стверджувати: функціонально-ве-

гетативна система біологічних об'єктів 

(ФАЗ і електронопровідні канали зв'яз-

ку) являється енергоінформаційною сис-

темою, в якій поповнення і розподіл 

енергії забезпечується транспортом і 

прискоренням вільних зарядоносителей. 

Materials of our researches allow stating 

that: functional-vegetative system of bio-

logical objects (FAZ and electro conduc-

tive cannels of connection) is power-infor-

mational system, where supplement and 

distribution of energy is being provided by 

the transportation and acceleration of free 

charge carriers.   

Теоретичні розробки свідчать, що зда-

тність електронів переноситися одноча-

сно у різних напрямах і прискорюватися 

в надпровіднику (у тому числі біологіч-

ному) супроводжується "холостою ро-

ботою". Тобто електрони по надпровід-

нику переносяться і прискорюються не 

лише у напрямку електричного поля, але 

і проти нього (утвореного різними заря-

дами електродів ДЕ і АЕ). 

Theoretical elaborations testify that the 

ability of electrons to be carried simultane-

ously in different directions and accelerate 

within superconductor (including biologi-

cal) is accompanied with “no-load”. This 

means that electrons are carried and accel-

erate through superconductor not only in 

the direction of the electric field, but also in 

the opposite direction (constituted by dif-

ferent charges of the electrodes DE and 

AE).   

Ступінь холостої роботи надпровід-

ника обумовлена його активністю і зага-

льним опором. Чим більше вона вира-

жена, тим більший струм генерується в 

зовнішній контур. Для її зменшення по-

трібні умови, при яких щільність струму 

у напрямі позитивного електроду буде 

мінімальною.  

The degree of no-load of superconductor 

is conditioned by its activity and general 

resistance. The higher the degree of no-

load, the higher current is ge-nerated into 

external circuit. In order to decrease the no-

load we need conditi-ons, when the current 

density in the direction to positive electrode 

is minimal.  

Пошукові дослідження показали, що 

такі умови можливі при короткому за-

миканні електродів, що контактують з 

надпровідником. Цим, до речі, поясню-

ється його висока працездатність як 

джерела енергії і поява струму високої 

щільності (при напрузі в замкнутому ко-

нтурі рівному, або наближеному до ну-

ля). 

Pilot studies showed that such conditions 

are possible during short circuit of elec-

trodes, contacting with superconductor. 

This, eventually, explains its high efficien-

cy as an energy source and appearance of 

current of high density (when the tension in 

closed circuit is equal or approximate to 

zero). 

А що ж бути з законом Ома? Швидше What has to be done with the Ohm law? 
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за все (як і при низькотемпературній 

надпровідності) закон Ома не діє. На це 

указує мінімальна напруга (декілька мВ) 

в замкнутому контурі високотемперату-

рного надпровідника, при якому струм 

короткого замикання протікає тривалий 

час і змінюється в сторону збільшення. 

Цього  слід чекати, бо для над провідни-

кових генераторів досить наявності оди-

ничних вільних електронів в надпровід-

ній і нормальній фазах (такий градієнт 

завжди зберігається в результаті прис-

корення електронів). 

I looks like (like under low temperature 

superconductivity) Ohm’s law does not 

work. It is pointed by minimal voltage (so-

me mV) in the closed circuit of high tem-

perature superconductor, where the current 

of short circuit runs for a long time and 

changes by increasing. It should be expec-

ted, since only single free electrons are 

needed for superconductive generators in 

superconductive and normal phases (such 

gradient always remains in the result of 

electrons’ acceleration). 

Простота джерела струму на основі 

надпровідника підкорює. Для його ство-

рення потрібний всього три компоненти: 

надпровідна система (власне кажучи, ге-

нератор енергії - прискорювач електро-

нів); електрод, що позитивно заряджає-

ться - анод (постачальник електронів в 

надпровідник - ДЕ); електрод, що нега-

тивно заряджається, - катод (приймач 

прискорених в надпровіднику електронів 

- АЕ). 

Simplicity of the source of current on the 

basis superconductor is fascinating. Only 

three components are needed to compose it: 

superconductive system (in fact, generator 

of energy – accelerator of electrons); posi-

tively charging electrode – anode (supplier 

of electrons to superconductor- DE); nega-

tively charging electrode – cathode (accep-

tor of accelerated electrons in supercon-

ductor - AE).  

Експериментальні дослідження і ана-

ліз отриманих матеріалів дозволяють 

допустити: 

- усі без виключення біологічні сис-

теми з неушкодженими мембранами і 

клітинами (в т.ч. вода і композиційні ро-

зчини на її основі) мають у своєму складі 

значну кількість ЕК і .ЕП з високою про-

пускною спроможністю по електрону; 

Experimental researches and the analysis 

of received materials allow assuming that: 

 

- all, without exclusion, biological sys-

tems with undamaged membranes and cells 

(including water and composite solutions 

on its basis) possess significant quantity of 

EC and ECo. with high conductive ability 

of electron; 

- надпровідність біологічних систем, 

як і інших надпровідників, обумовлена 

не нульовим опором, а прискоренням 

електронів через ЕК і ЕП з надвисокою 

пропускною спроможністю; 

- superconductivity of biological sys-

tems, like of other superconductors, is not 

conditioned by zero resistance, but by ac-

celeration of electrons through EC and 

ECo. with super high conductive ability; 

- усі без виключення біологічні сис-

теми (у складі клітин, мембран або їх 

окремих частин) - прискорювачі елект-

ронів, тобто здатні генерувати струм в 

систему зовнішніх нормальних провід-

ників; 

- джерела струму на основі біологіч-

них систем не бояться короткого зами-

кання, тобто є самозарядними. 

- all, without exclusion, biological sys-

tems (within cells, membranes and their 

separate parts) – are accelerators of elec-

trons, i.e. are able to generate current into 

the system of external ordinary conductors; 

 

- sources of current on the basis of bio-

logical systems are not afraid of short cir-

cuit, i.e. are self-charging. 

Біологічні системи - прискорювачі Biological systems – accelerators of ele-
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електронів, фактично виконують функ-

цію електронних насосів. При відкрито-

му виході вони перекачують електрони з 

анода в катод, забезпечуючи їх кінетич-

ною енергією і направляючи в зовнішній 

контур. Коли вихід закритий (ланцюг 

розірваний), біологічний електронний 

насос працює на себе за рахунок реалі-

зації холостої роботи надпровідника. 

При цьому виникає визначена е.р.с. дже-

рела за рахунок різної здатності елект-

родів "приймати прискорені електрони з 

біологічної системи" і "поставляти їх в 

біологічну системі". 

ctrons, in fact execute the function of elec-

tron pumps. When output is accessible they 

pump over electrons from anode to cath-

ode, supplying them with kinetic energy 

and directing into external circuit. When 

output is inaccessible (circuit is broken), 

biological electron pump works for itself at 

the expense of no-load of superconductor. 

At the same time appears certain electro-

motive power of the source at the expense 

of different ability of electrodes “to accept 

of accelerated electrons from biological sy-

stem” and “to supply them into biological 

system”.    

Тут доцільно розглянути деякі питан-

ня електрокардіографії (ЕКГ). Як відмі-

тив В.Манойлов "...практична ЕКГ досі 

базується на емпіричних даних і клініч-

них спостереженнях". Тому в теоретич-

ному плані низка питань залишається 

без відповіді, зокрема уявлення про носії 

струму в біологічних системах.  

В результаті: 

Here, it is reasonable to consider some 

issues of electrocardiography (ECG). As it 

was outlined by V.Manojlov “practical 

ECG keeps being based on empirical data 

and clinical observations”. That is why, in 

theoretical area a number of questions re-

main unanswered, particularly the concep-

tion of current bearer in biological systems. 

As the result:  

- природа електричної активності се-

рця і механізм генерації струму працю-

ючого м'яза - спірні; 

- не зрозуміло, яким чином електрич-

на активність серця поширюється по 

усьому організму; 

- the nature of electric activity of heart 

and the mechanism of generation of current 

of working muscle - disputable; 

- it is unclear how electric activity of 

heart spreads through organism; 

- не зрозуміло, чому розташування 

електродів на одних зонах (одно відве-

дення) реєструє певний тип кривої, а при 

розташуванні на інших (друге відведен-

ня) - інший; 

- не зрозуміло, чому електричний 

струм серця одночасно протікає в кіль-

кох напрямках (ЕКГ фіксується в деся-

тках відведень) і, крім того, двоканаль-

ний електрокардіограф одночасно фік-

сує дві різні кардіограми; 

- it is unclear, why the location of elec-

trons on certain zones (one lead) registers a 

certain type of curve, and when located on 

other (second lead) – another; 

 

- it is unclear, why electric current of 

heart simultaneously runs in several direc-

tions (ECG is being fixed in more than ten 

branches), and besides, two-channel elec-

trocardiograph simultaneously fixes two 

different cardiograms; 

- не зрозуміла сила, що обумовлює 

транспорт енергоносіїв до поверхні тіла, 

яка контактує з електродами... 

- remains unclear the force that condi-

tions transportation of charge carriers to the 

surface of the body, contacting with the 

electrodes… 

Але якщо згадати про здатність елек-

тронів переноситися у різних напрямах 

у воді, електролітах і композиційних си-

стемах, стають зрозумілими деякі особ-

    If to remember the abilities of electrons 

to be carried into different directions in 

water, electrolytes and compositional sys-

tems, some peculiarities of ECG become 
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ливості ЕКГ. Її специфічна форма обу-

мовлена перенесенням електронів до 

електродів через розгалужені надпро-

відні канали, що формують відхилення 

транспорту енергоносіїв. 

clear. Its specific form is conditioned by 

the carrying of electrons to electrodes thro-

ugh branched superconductive channels, 

forming variation of transportation of char-

ge carriers.  

Фактично, одночасний запис різних 

видів ЕКГ на двоканальному електрока-

рдіографі, виступає наочним підтверд-

женням перенесення і прискорення еле-

ктронів одночасно в декількох напря-

мах. Якщо врахувати, що рух електронів 

у біологічному надпровіднику по ЕК і 

.ЕП створює поле прискорення, стає 

очевидним значення серця як постача-

льника енергії і енергоносіїв в інші .ЕП 

організму. 

In fact, simultaneous record of different 

types of ECG on two-channel cardiograph 

is a good evidence of carrying over and 

acceleration of electrons simultaneously in 

several directions. If to take into account 

that movement of electrons within biologi-

cal superconductor through EC and ECo. 

creates acceleration field, then the value of 

heart as a supplier of energy and charge 

carriers to other ECo. of organism becomes 

obvious.  

При цьому механізм постачання уяв-

ляється наступним: скорочення серцево-

го м'яза впливає на рецептори - центри 

захоплення (вірніше обміну) електронів, 

що призводить до їх зняття і переходу в 

надпровідні канали. Таке уявлення по-

яснює не лише широку наявність рецеп-

торів в організмі, але і виражену напівп-

ровідність високомолекулярних білків 

(до речі, наші спостереження указують 

на  ФАЗ, як на постачальників електро-

нів в організм). 

At the same time, the mechanism of 

supply is as follows: heart muscle contrac-

tion influences receptors – centers of cap-

ture (or rather exchange) of electrons, 

which leads to their capture and transmis-

sion to superconductive channels. Such 

interpretation explains not only the wide 

number of receptors in organism, but also 

an expressed semi conductivity of high mo-

lecular weight proteins (besides, or obser-

vations testify to FAZ as the suppliers of 

electrons to organism). 

З позиції хвильових властивостей ме-

мбран можливо допустити, що ФАЗ (ві-

рніше - мембрани деяких клітин шкіри) 

відрізняються від сусідніх мембран тим, 

що їх домени побудовані на основі ор-

ганоспецифічного білка якогось внутрі-

шнього органу (наприклад, печінки). Ос-

таннє цілком реально, оскільки в клітко-

вині шкіри може бути хоч би один не 

репресований ген, кодуючий органоспе-

цифічний білок печінки. 

From the position of wave properties of 

membranes, it can be assumed that FAZ (or 

rather – membranes of some skin cells) dif-

fer from the neighboring membranes in the 

way that their domains are built on the ba-

sis of organ-specific protein of some inter-

nal organ (for example, of liver). The latter 

is quite real, since in cellular skin tissue 

may be at least one non-repressed gene, 

encoding the organ-specific protein of liv-

er.  

Можливо, що монохроматичне ви-

промінювання (з частотою, комплеме-

нтарній його квантовим характеристи-

кам) посилюється і по ланцюгу ліпопро-

теїдів цитоплазматичних мембран дохо-

дить до печінки. Оскільки конкретний 

квант енергії обумовлює активацію (або 

дезактивацію) органоспецифічних генів, 

це пояснює регулюючий вплив сонячної 

It is possible that monochromatic radia-

tion (with frequency, complementary to its 

quantum characteristics) is being amplified 

and through the chain of lipoprotein of cy-

toplasmic membranes reaches liver. Since a 

certain quantum of energy conditions acti-

vation (or deactivation) of organ-specific 

genes, this explains regulating influence of 

Solar energy on the function of internal 
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енергії на роботу внутрішніх (затемне-

них) органів і фазові зміни біоритмів при 

перетині часових поясів. І це один з ва-

ріантів пояснення, який не використовує 

інформацію про відкриту Функціональ-

но-вегетативну систему людини. 

(shaded) organs and phase changes of bio-

rhythms during the crossing of time zones. 

And this is only one of variants of explana-

tion, which does not contain the infor-

mation of the discovered Functional-

vegetative system of human… 

Таким чином, вище викладене свід-

чить про наступне: організм живе дале-

ко не за рахунок використання енергії 

гідролізу АТФ, яка  набагато менше кі-

нетичної енергії прискорених електронів 

(до речі, гідроліз АТФ сам потребує по-

чаткової енергії і обумовлений рухом 

енергоносіїв)... 

Thus, all above stated testifies to the fol-

lowing: organism lives not at the expense 

of hydrolysis energy of adenosine triphos-

phate (ATP), which is much smaller that 

kinetic energy of accelerated electrons (by 

the way, hydrolysis of ATP needs initial 

energy itself and is conditioned by the 

movement of charge carriers)… 

Нещодавно стало відомо, що надпро-

відності властива надплинність - здат-

ність електронів створювати навколо се-

бе значне електричне поле і забезпечу-

вати транспорт іонів і молекул (тобто 

транспорт речовини в організмі).  

 

На користь цього свідчить наступне: 

It has become recently known that super 

fluidity is inherent in superconductivity – 

ability of electrons to create around them-

selves significant electric field and provide 

transportation of ions and molecules (i.e. 

transportation of substance within organ-

ism). 

This is benefited by the following evi-

dence: 

- неможливість введення в клітину 

низькомолекулярних і високомолекуля-

рних речовин шляхом простої дифузії; 

- inability to insert into a cell of low-

molecular and high-molecular substances 

through simple diffusion;  

- можливість введення в організм іо-

нів і молекул при протіканні струму че-

рез ФАЗ; 

- ability to insert ions and molecules into 

organism during the running current 

through FAZ; 

- виявлена здатність електричного 

струму забезпечити трансмембранний 

рух іонів кальцію, натрію і магнію. 

- the discovered ability of electric cur-

rent to provide transmembrane movement 

of ions of calcium, sodium and magnesi-

um… 

При цьому слід зауважити, що актив-

ний транспорт речовини (перенесення 

проти градієнта концентрації) вимагає 

значних енергетичних витрат. Очевидно, 

що і тут не обходиться без участі прис-

корених, забезпечених значною кінети-

чною енергією, електронів. Але, перед 

розглядом питання про білок і ферменти 

(прискорювачах електронів), звернемо 

увагу на наступне. 

At the same time, it should be noted that 

active transportation of substance (trans-

port against concentration gradient) requi-

res significant energy consumption. It is 

obvious that here participation of accelerat-

ed electrons, provided with significant ki-

netic energy, also takes place. But before 

the observation of the issue of proteins and 

enzymes (accelerators of electrons), we 

will pay attention to the following.  

1.Найбільш ефективними каталізато-

рами є каталізатори білкової природи – 

ферменти (жоден хімічний процес не 

протікає в живому організмі без їх уча-

сті). 

1.The most effective catalysts are the 

catalysts of protein nature – enzymes (none 

of chemical processes in living organism is 

performed without them). 
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2.Швидкість ферментативного каталі-

зу на декілька порядків перевищує шви-

дкість небіологічного (молекула ферме-

нту при 370С забезпечує каталіз від ти-

сячі до мільйона молекул речовини за 

хвилину). 

2.The speed of enzymatic catalysis is in 

several times exceeds the speed of non-

biological (molecule of enzyme under 370С 

provides catalysis from thousand to a mil-

lion of molecules of substance a minute).   

3.Молекулярні механізми дії фермен-

тів не зрозумілі. 

4.Ферменти, як і органічні каталізато-

ри, зменшують енергію активації реак-

цій (знижуючи енергетичний бар'єр для 

реагентів, збільшуючи швидкість реак-

ції і кількість здібних до реакції моле-

кул). 

3.Molecular mechanisms of enzymatic 

action are yet unclear. 

4.Enzymes, like organic catalysts, decre-

ase the energy of activation of reactions 

(decreasing the energy barrier for rea-

gents, increasing the speed of reaction and 

the number of appropriate molecules for 

reaction). 

5.При вивченні кінетики біохімічних 

реакцій не враховується вплив біостру-

мів організму на ферментативну актив-

ність. 

6.Жодна з теорій каталізу не враховує 

можливість активації хімічних реакцій 

за рахунок енергії прискорених електро-

нів, хоча відомо, що швидкість фермен-

тативного каталізу не може від них не 

залежати. 

5.Throughout the study of kinetics of bi-

ochemical reactions the influence of bio-

currents of organism on enzymatic activity 

is not taken into account. 

6.None of the catalysis theories does not 

take into account the possibility of activa-

tion of chemical reactions at the expense of 

the energy of accelerated electrons, though 

it is known that the speed of enzymatic ca-

talysis cannot depend on them. 

Багато даних свідчить, що в зневод-

нених системах (де неможливі процеси 

перенесення і прискорення електронів) 

каталіз окислювальних і відновних про-

цесів не реалізується. Таким чином, поя-

вилася необхідність розглянути і про-

аналізувати можливу здатність фермен-

тів прискорювати електрони перед їх 

участю у біохімічних реакціях. 

Many data testify that in dehydrated sys-

tems (where processes of transport and 

acceleration of electrons are impossible) 

the catalysis of oxidizing and restorative 

processes is not performed. Thus, appeared 

the necessity to observe and analyze the 

possible function of enzymes to accelerate 

electrons before their participation in bio-

chemical reactions.  

Ми звернули увагу на хемілюмінес-

ценцію, яка реалізується за участю фер-

ментів (явище давно виявлене у високо 

мінералізованому морському середови-

щі, найбільш придатному для перене-

сення і прискорення електронів). 

We took notice of  chemiluminescence, 

which is performed with the participation 

of enzymes (phenomenon long ago discov-

ered in highly mineralized marine envi-

ronment, the most appropriate for trans-

port and acceleration of electrons)  

Її фізичні основи свідчать, що осци-

ляції пов'язані з прискореним рухом еле-

ктричних зарядів, які при рівномірному 

русі не випромінюють .ЕМ хвиль. На 

жаль, при вивченні механізмів осциляції 

не з'ясували ролі ферментів, білків та ін-

ших джерел флуоресценції, хоча до цьо-

го часу вже було зафіксовано прискоре-

ний рух електронів по білках. 

Its physical bases testify that oscillation 

connected with accelerated movement of 

electric charges, which during uniform mo-

tion do not radiate EM waves. Unfortunate-

ly, during the study of the mechanisms of 

oscillation the role of enzymes, proteins 

and other sources of fluorescence was not 

clarified, though by now accelerated move-

ment of electrons through proteins had 
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been revealed. 

Так, кінетика електронного транспор-

ту по реакційному центру (РЦ) фотосин-

тетичного білка пурпурних бактерій бу-

ла детально розшифрована за допомо-

гою абсорбційної і флуоресцентної спе-

ктроскопії. Збудження РЦ лазерним ім-

пульсом індукувало абсорбцію, трива-

лість якої порівнянна з перенесенням 

електронів між окремими компонентами 

РЦ. При цьому відмітимо відповідність 

умов для прискореного електронного пе-

ренесення в білках, які мають надпрові-

дникові ЕК та .ЕП і за певних умов ут-

ворюють полярні групи амінокислот. 

Thus, kinetics of electron transport thro-

ugh the reaction center (RC) of photosyn-

thetic protein of purple bacteria was deci-

phered in detail with the help of absorption 

and fluorescent spectroscopy. Excitation of 

RC with laser impulse induced absorption, 

duration of which is comparable with trans-

port of electrons between separate compo-

nents of RC. At the same time, we should 

point out the correspondence of the condi-

tions for accelerated electron  transport in 

proteins, which have superconductive EC 

and ECo., and under certain conditions 

constitute polar groups of amino acids.   

Вище викладене свідчить, що білки 

(прискорювачі електронів) є генератора-

ми енергії. Ця природна функція забез-

печує, мабуть, не лише прискорення біо-

хімічних процесів, але і транспорт речо-

вини. 

The above stated testifies that proteins 

(accelerators of electrons) are generators of 

energy. This natural function provides, ob-

viously, not only acceleration of biochemi-

cal processes, but also transportation of 

substance.  

Є усі підстави вважати, що білки-ре-

цептори (пронизуючі клітинні мембра-

ни) виконують ще одну найважливішу 

функцію: енергозабезпечення клітин за 

рахунок транспортного прискорення 

електронів. При цьому не виключено, 

що рецептори виконують також і функ-

цію виведення електронів з клітини... 

There are grounds to assume that pro-

teins-receptors (penetrating cellular mem-

branes) execute one more important func-

tion: energy supply of cells at the expense 

of transport acceleration of electrons. At 

the same time, there is a possibility that 

receptors also execute the function of ex-

cretion of electrons out of cell… 

Вищенаведене обґрунтовує наступні 

припущення: 

- в основі життєдіяльності лежить ви-

користання різних за своєю природою 

первинних джерел струму, які забезпе-

чують безперервний транспорт, розподіл 

і перерозподіли зарядоносіїв; 

The above stated is the basement for the 

following assumptions: 

    - in the basis of vital activity underlies 

the usage of different initial sources of cur-

rent that provide continuous transport, dis-

tribution and redistribution of charge carri-

ers; 

- білковий електронний транспорт мо-

жна ініціювати, прискорюючи при цьо-

му біоелектричні, каталітичні і біохіміч-

ні процеси; 

- каталізатори ферментів при недоста-

тньому енергозабезпеченні можуть бути 

пасивними (зокрема, при недостатньо-

му трансмембранному транспорті еле-

ктронів). 

- protein-electron transport can be initi-

ated, accelerating at the same time bioelec-

tric, catalytic and biochemical processes; 

 

- catalysts of enzymes during inappro-

priate power supply may be passive (in 

particular during inappropriate transmem-

brane transport of electrons).  

   

Про це ж свідчить академік М.Девят-

ков, який активував внутрішні ферменти 

впливом лазера на ФАЗ тіла. Пояснення 

This was evidenced by the academician 

M. Devjatkov, who activated internal en-

zymes with the influence of laser on FAZ 
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ефекту можливе, якщо допустити, що в 

цих зонах енергетичні ФМІ посилюють-

ся і передаються  за допомогою елект-

ронів. 

of body. The explanation of the effect is 

possible, if to assume, that in these zones 

energy FLI are amplified and transmitted 

with the help of electrons.  

Таким чином, розглянута гіпотеза 

указує на реальність високотемператур-

них надпровідників - біологічних гене-

раторів енергії. При цьому їх ефектив-

ність (поповнення і розподіл енергії) за-

безпечує транспорт і прискорення віль-

них зарядоносіїв в умовах здатності во-

ди до генерації... 

Thus, the observed hypothesis points to 

the reality of high-temperature supercon-

ductors – biological generators of energy. 

At the same time their efficiency (supple-

ment and distribution of energy) is provid-

ed by the transport and acceleration of free 

charge carriers under conditions of the wa-

ter ability to generation…  
  

Гіпотеза обумовлює більш глибоке 

розуміння природних явищ, біофізичної 

ролі невідомої раніше функціонально-

вегетативної системи (ФВС) людини та 

інформаційно-регулюючого значення 

ФМІ. При цьому варто зауважити, що 

медицина майбутнього буде обумовлена 

технологіями біоактиваційної корекції і 

реабілітації вегетативних порушень. 

The hypothesis conditions deeper under-

standing of natural phenomena, biophysical 

meaning of the previously unknown func-

tional-vegetative system (FVS) of human 

and informational-regulating role of FLI. 

At the same time, it should be foreseen, 

that medicine of the future will be based on 

the technologies of bioactivational correc-

tion and rehabilitation of vegetative disor-

ders.  

Тут необхідно ще раз згадати про від-

криту систему. 

Here, the discovered system should be 

recollected once again. 

Її біофізична реальність свідчить, що 

будь-який біологічний об'єкт (у тому 

числі вода і композиції на її основі) є 

природними генераторами енергії. 

Its biophysical reality points to the fact 

that any biological object (including water 

and compositions on its basis) is natural 

generator of energy. 

ФВС має безпосереднє відношення до 

вегетативного гомеостазу (формує і ко-

нтролює його). В свою чергу її актив-

ність контролює перший функціональ-

ний комплекс, безпосередньо залежний 

від фази Місячної активності, поляризо-

ваного Сонячного світла і УФ випромі-

нювання. Їх чинники формують добовий 

функціональний біоритм - вегетативний 

маятник. 

FVS is directly related to vegetative ho-

meostasis (forms and controls it). In its 

turn, its activity is controlled by the first 

functional complex, which is directly de-

pendent on the phase of the Moon, polar-

ized Solar light and UV radiation. Their 

factors form daily functional biorhythm – 

vegetative pendulum… 

Навіть такий перелік зовнішньо-вну-

трішньої залежності свідчить про при-

ховані, поки що, природні форми енер-

гоінформаційного обміну (в тому числі і 

реальність високотемпературної над-

провідності!). 

Even such short list of dependency be-

tween external and internal environment 

testifies to yet undiscovered natural forms 

of power-informational exchange (includ-

ing the reality of high-temperature super-

conductivity!).   

Нарешті ще раз згадаємо, що більші-

сть учених сьогодні говорять про факто-

ри малої інтенсивності, акцентуючи ува-

гу на виборі не силової, а інформаційної 

Finally, let us remember once again that 

the majority of scientists speak today of the 

factors of low intensity emphasizing on the 

choice of non-power but informational 
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компоненти. Одним з таких чинників, 

зокрема, являється спрямований транс-

порт, розподіл і перерозподіл вільних 

енергоносіїв (електронів), що лежить в 

основі розроблених нами напрямків: "Бі-

оактиваційна терапія і реабілітація", 

"Функціонально-вегетативна діагности-

ка" та "Функціональна вегетологія" 

components. One of such factors, in partic-

ular, is bioactivation of directed transport 

and redistribution of free charge carriers 

(electrons), which lies in the basis of the 

elaborated by us trend “Bioactivational 

therapy”.   

Розглянемо її принципи і засоби… Let us observe its principles and me-

ans… 
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2-га проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВА 

КОРЕКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ 

2-st issue of bioactivating therapy and rehabilitation 

PRINCIPLES AND METHODS OF BIOACTIVATION AS THE  

BASIS OF CORRECTION OF VEGETATIVE DISORDERS 

 

Наведена в другій проблемі вегетати-

вної реабілітації інформація потрібна 

для  розуміння суті біоактивації (БА). 

Чинники її впливу є факторами  малої 

інтенсивності (ФМІ) і мають безпосере-

днє відношення до реабілітації вегетати-

вних порушень. 

The information, which is represented in 

the third issue is necessary for understand-

ing of the essence of (BA). Factors of its 

influence are the factors of low intensity 

(FLI) and have a direct relation to rehabili-

tation of vegetative disorders. 

Але давайте по порядку. Let us move on orderly. 

Біоактиваційна терапія (розділ функ-

ціональної реабілітації вегетативних 

порушень) в Україні офіційно визнана 

новим фізіотерапевтичним напрямом. Її 

чинники мобілізують адаптаційні резер-

ви організму, нормалізують вегетатив-

ний гомеостаз і в першу чергу націлені 

на ліквідацію парасимпатичної активно-

сті ВНС. 

Bioactivational therapy (division of 

functional rehabilitation of vegetative dis-

orders) in Ukraine has been officially as a 

new physiotherapeutic trend. Its factors 

mobilize adaptation reserves of organism, 

control vegetative homeostasis and, first of 

all, are aimed at elimination of parasympa-

thetic activity of VNS. 

Як самостійний розділ практичної ме-

дицини, БА має специфічні завдання, за-

соби функціональної діагностики і впли-

ву. Базова термінологія напряму сфор-

мульована наступним чином. 

As an independent division of practical 

medicine, BA deals with specific tasks, 

means of functional diagnostics and influ-

ence. Basic terminology of the trend has 

been formulated in the following way. 

Біоактиваційна терапія (біоакти-

вація) -  розділ сучасної реабілітації, що 

використовує здатність організму до біо-

генерації з метою нормалізації функціо-

нально-вегетативного гомеостазу. 

Bioactivational therapy (bioactivation) 

– is a division of contemporary rehabilita-

tion, which uses the ability of organism to 

biogeneration for normalization of func-

tional-vegetative homeostasis. 

Функціонально-вегетативний гоме-

остаз - оптимальне співвідношення си-

мпатичної і парасимпатичної активності 

організму, при якому його системи зна-

ходяться у взаємозалежній функціональ-

но-динамічній рівновазі. При цьому ма-

ється на увазі наступне. 

Functional-vegetative homeostasis – 

optimal correlation of sympathetic and par-

asympathetic activity of organism, when its 

systems are in the state of interdependent 

functional-vegetative equilibrium. At the 

same time, the following is meant.  

1)З точки зору біофізики гомеостаз - 

це стан динамічної міжсистемної рівно-

ваги, яка обумовлена енергетичними 

трансформаціями на рівні фізіологічного 

мінімуму і залежить від клітинного ме-

таболізму. 

1)From the point of view of bio-physics 

homeostasis – in the state of dynamic inter-

system equilibrium, which is conditioned 

by energy transformations at the level of 

physiological minimum and depends on 

cellular metabolism. 
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2) З точки зору теорії функціональних 

систем П.Анохіна, традиційний орган-

ний принцип забезпечення фізіологічних 

функцій втрачається. Одні і ті ж органи і 

тканини для забезпечення своєї специ-

фічної діяльності використовують різні 

функціональні комплекси. 

2) From the point of view of the func-

tional systems of P.Anokhin, radiation-

organ principle of supplement of physio-

logical functions is being lost. The same 

organs and tissues use different functional 

complexes for maintenance of their specific 

function. 

3)У організмі існує невідома раніше 

функціонально-вегетативна система, бі-

офізичні закономірності якої забезпечу-

ють динамічну стабільність вегетативної 

рівноваги. 

3)In organism exists previously un-

known functional-vegetative system, bio-

physical regularities of which main-tain 

dynamic vegetative equilibrium. 

4)Традиційні поняття східної медици-

ни про ЯН-ІНЬ синдроми, виявилися 

аналогами сумарної симпатичної і пара-

симпатичної активності. 

4)Traditional notions of the Eastern 

medicine of YANG-YIN syndromes turned 

out to be analogues of total sympathetic 

and parasympathetic activity. 

Функціонально-вегетативна діагно-

стика - оцінка Функціонально-вегета-

тивної рівноваги організму, порушення 

якої супроводжує розвиток любої пато-

логії. 

Functional-vegetative diagnostics – as-

sessment of functional-vegetative equilib-

rium of organism, disturbance of which 

accompanies the development of any pa-

thology. 

Завдання БА (функціональної реабі-

літації): 1) активація механізмів адап-

тації і систем захисту; 2) корекція енер-

гоінформаційного забезпечення систем 

(органів) шляхом перерозподілу транс-

портної спрямованості зарядоносіїв; 3) 

амбулаторна реабілітація наслідків веге-

тативних розладів і функціональних ка-

тастроф. 

Tasks of BA (functional rehabilita-

tion): 1) activation of the mechanisms of 

adaptation and protection systems; 2) cor-

rection of power-informational mainte-

nance of systems (organs) through redistri-

bution of transport orientation of charge 

carriers; 3) out-patient rehabilitation of the 

consequences of vegetative disorders and 

functional catastrophes. 

Фактором впливу БА виступає спря-

мований транспорт вільних зарядоносіїв, 

перерозподіл яких обумовлює енергоін-

формаційну активність функціональних 

систем, формує мембранні відгуки і від-

повідну вегетативну реакцію. 

As the factor of influence of BA appears 

directed transport of free charge carriers, 

redistribution of which conditions power-

informational activity of functional sys-

tems, forms specific membrane responses 

and appropriate vegetative reaction.   
  

Засобом реалізації БА являються від-

носно хімічно інертні електроди ДЕ і 

АЕ. Формуючи зовнішній контур спо-

живача (у тому числі через апаратуру 

контролю), останні за рахунок контакт-

ної різниці електродних потенціалів обу-

мовлюють спрямовану генерацію стру-

му по функціональних системах біологі-

чного об'єкту. 

The means for realization of BA are 

relatively chemically inert electrodes DE 

and AE. Forming external circuit of con-

sumption (including through the devices of 

control), the electrodes, at the expense of 

contact difference of electrode potentials, 

condition directed generation of current 

through functional system of biological 

object. 

При цьому виникає питання: чи може 

вода і композиційні системи на її основі 

бути генераторами енергії?  

At the same time, question appears: can 

water and compositional systems on its 

basis be generators of energy? 
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Давайте з нього і почнемо. Let us start with it. 

  
 

ЧИ МОЖЕ ВОДА І КОМПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ НА 

ЇЇ ОСНОВІ БУТИ ПРИРОДНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

ЕНЕРГІЇ? 

 

CAN WATER AND COMPOSITIONAL SYSTEMS ON 

ITS BASIS BE NATURAL GENERATORS OF  
ENERGY? 

  

Вода здатна генерувати струм в шту-

чно створений зовнішній контур при ви-

користанні хімічно інертних електродів 

ДЕ і АЕ! При цьому її властивість до ге-

нерації істотно відрізняється від відомої 

електропровідності (мал.2.1). 

Water is able to generate current into ar-

tificially created external circuit during the 

usage of chemically inert electrodes DE 

and AE! At the same time, its property of 

generation significantly differs from the 

well-known electro conductivity (fig.2.1). 

  
 

Мал.2.1 Спрямованість транспорту заря-
доносителей 

 
Fig.2.1 Orientation of charge carrier’s 

transport. 
  

У водному середовищі спрямованість 

зарядоносіїв реалізується від ДЕ + до АЕ 

(мал.2.1-1б). При включенні в контур 

гальванічної батареї (6Р-Е22, 12В; мал. 

2.1-1а), їх транспорт залежить від поля-

рності джерела і реалізується в напрям-

ку від (-) до (+). Ця закономірність збе-

рігається і при комбінації полярності 

батареї з різними варіантами контакту з 

ДЕ, або АЕ. 

In water environment orientation of 

charge carriers is performed from DE to 

AE (fig.2.1b). During inclusion of galvanic 

battery into the circuit (type 6Р-Е22, 12V; 

fig.2.1a), their transport depends on the 

polarity of the source and is performed in 

the direction from (-) to (+). This regularity 

is also preserved during combination of 

battery polarity with different variants of 

contact with DE or AE.  
  

Замкнутий контур через водне сере-

довище формували різними комбінація-

ми електродних пар ДЕ-АЕ  з зовнішнім 

джерелом струму. В цих варіантах е.р.с. 

ланцюгів була завжди спрямована від "-" 

до "+", напруга коливалася в межах 345 

±14 - 980±30 мВ,  сила струму 195±12,3 і 

6.000± 49,5 мкА. Зміна контактів зовні-

шнього джерела струму з "– на +", ви-

кликала аналогічно протилежні відхи-

лення стрілки гальванометра (мал. 2.2-1 

позиція 1…4). 

Closed, through water environment, cir-

cuit was formed by different combinations 

of electrode pairs DE-AE with external 

sources of power. In all variants electromo-

tive power was always directed from (–) to 

(+), voltage differed within the frames 

345±14-980±30mV, and current tension 

195±12,3 and 6.000±49,5 mcA. Change of 

contacts of the external source from (–to+) 

caused analogically opposite deflection of 

galvanometer needle (fig.2.2-1, positions 

1….4). 
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Мал.2.2-1 

  

     Специфічна ситуація виникає при 

використанні ДЕ і АЕ без традиційного 

зовнішнього джерела струму. Так, якщо 

в контурах з однотипною парою елект-

родів ДЕ-ДЕ і АЕ-АЕ (мал.2.2, позиція 

5...6) вода не реагує і стрілка гальвано-

метра не відхиляється, то електродна па-

ра ДЕ-АЕ обумовлює спрямований тра-

нспорт зарядоносіїв (мал. 2.2, позиція 

7…8). 

    Specific situation occurs during usage of 

DE and AE without traditional external 

source of power. Thus, if in the curcuit 

with one-type electrodes DE-DE and AE-

AE (fig.2.2, positions 5….6) water does not 

react and the needle of galvanometer does 

not deflect, then electrode pair DE-AE 

forms directed transport of charge carriers 

(fig.2.2, position 7….8).  

     При цьому їх транспорт при будь-

яких варіантах розташування електрод-

ної пари завжди був в напрямі від елект-

роду ДЕ до АЕ, зберігаючи в зовнішній 

частині контуру звичну е.р.с від "-" до 

"+". 

    At the same time, their transport under 

any arrangement variant of the electrode 

pair was always directed from the electrode 

DE (+) to AE (-), preserving in the external 

part of the circuit habitual electromotive 

power from “-” to “+”  

 
  

Мал.2.2 
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     Іншими словами ми бачимо, що за 

наших умов вода фактично виступає 

природним генератором енергії (мал. 

2.3). 

In other words we see that under our 

conditions water, factually, acts as natural 

generator of energy (fig.2.3). 

При цьому виникає істотне питання 

про природу зарядоносіїв: електрони чи 

іони? 

Hence substantial question appears 

about the nature of charge carriers: elec-

trons and ions?  

Відомо, що електропровідність води 

обумовлена її іонним складом. Але "деі-

онізована вода" (отримана на установці 

"Milli-Q" фірми "Millipore"; США) змі-

нила нашу упевненість. Процес "деіоні-

зації"  складався з кількох етапів: ди-

стильовану воду проводили через пер-

ший вугільний фільтр (для очистки від 

органічних сполук), два іонообмінника 

(змішані катіоніти і аніоніти), другий 

вугільний "Super-C" (тонке очищення 

від органічних сполук) і стерилізаційний 

фільтри. 

It is known that electro conductivity of 

water is conditioned by its ion content. But 

“deionized water” (received with the help 

of Milli-Q of “Millipore”; USA) changed 

or certainty. The process of “deionization” 

consisted of several stages: distilled water 

was passed through first charcoal filter (to 

clean from organic compositions), two ion 

exchangers (mixed cation and anion ex-

changers), second charcoal “Super-C” (fine 

cleaning from organic compositions) and 

sterilizing filters. 

 

 

 

 
Мал.2.3 Модель природної генерації енергії на основі вод-
них розчинів. 
 
Fig.2.3 Model of natural generation of energy on the basis of 
water solutions. 

  

Незважаючи на практичну відсутність 

іонів в отриманих зразках (кінцева кон-

центрація доведена до 18-10 φ- 18 Мом), 

остання генерувала струм в контурі еле-

ктродної пари ДЕ-АЕ. У одному з дослі-

дів, при площі електродів 8 см2, генера-

ція води обмежилася 4 мкА. Але після 

перевірки її електропровідності в конту-

рі з батареєю (І=45,4 мкА), генеруюча 

здатність води різко підвищилася до 

40,8 мкА [на нашу думку внаслідок до-

даткового насичення середовища елек-

тронами (іонами?) від зовнішнього дже-

рела...]. 

Despite practical absence of ions in re-

ceived examples (final concentration 18-10 

φ-18 MOhm), the latter generated current 

within the circuit of electrode paired-AE. 

In one experiment, with the electrodes’ sur-

face area 8 cm2, generation of water was 

limited to 4 mcA. But after its electro con-

ductivity had been checked in the circuit 

with battery (I=45,4 mcA), generating abil-

ity of water increased sharply up to 40,8 

mcA [we think, because of additional satu-

ration of the environment with electrons 

(ions?) from external source…].  

Стає зрозумілим, що вода і компози-

ційні системи на її основі можуть і по-

винні мати різну генеруючу активність. І 

дійсно, якщо водопровідна вода генерує 

до 3,1 мА, то 1,5% розчин хлориду на-

трію - 78 мА, а 3% - 140 мА... 

It becomes clear that water composite 

solutions can and must possess different 

generating activity. And really, if pipeline 

water generates up to 3.1 mA, then 1,5% 

solution of sodium chlorides – 78mA, and 

3% - 140 mA…  
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Активність водної генерації залежить 

від площі електродів ДЕ і АЕ. Якщо па-

ра з однаковими (по 156 см2) площами 

генерує 146-310 мкА (214-584 мВ), то 

зменшення площі її ДЕ обумовлює зме-

ншення струму на 53,1%, а напруги - до 

64,4% (мал.2.4-1). 

Activity of water generation depends on 

the surface area of electrodes DE and AE. 

If the pair with the same (156 cm2) areas 

generates 146-310 mcA (214-584 mV), 

then the decrease of area of its DE condi-

tions decrease of current by 53,1 %, and 

voltage – to 64,4% (fig.2.4-1).  

Аналогічна зміна площі АЕ супрово-

джується незначним зниженням струму 

на 8,81% і напруги до 2,4%, що указує 

на практичну відсутність залежності 

(мал.2.4-2). 

Analogical change of AE area is accom-

panied with insignificant decrease by 

8,81% and voltage to 2,4%, which points to 

practical absence of dependency (fig.2.4-

2). 

  
 

Мал. (Fig.)2.4-1       
 

Мал. (Fig.)2.4-2       
  

Сила струму і напруги в контурі  не 

залежать від відстані між електродами 

ДЕ та АЕ і тривалості генерації. У одно-

му з дослідів ми спостерігали за явищем 

впродовж 52 годин.  Незначні коливання 

струму (227-235 мкА) і напруги (360-391 

мВ) обумовили його припинення у зв'яз-

ку з відсутністю вірогідної динаміки. І, 

нарешті, показники струму і напруги в 

контурі не залежать від кутового спів-

відношення між електродами. 

Current strength and voltage within the 

circuit do not depend on the distance be-

tween the electrodes DE and AE, and dura-

tion of generation. In one of the experi-

ments we observed the phenomenon dur-

ing 52 hours. Insignificant current varia-

tion (227-235mcA) and voltage (360-391 

mV) conditioned its completion because or 

absence of reliable dynamics. And finally, 

current indicators and voltage in the circuit 

do not depend also on angle relation be-

tween electrodes.   

Таким чином, електродна пара ДЕ-АЕ  

здатна ініціювати водну генерацію. При 

цьому сила струму досягає значних ве-

личин (210-16.000 мкА) і залежить від 

площі ДЕ +. 

Thus, electrode pair (DE-AE) is able to 

initiate water generation. At the same time 

current strength reaches significant values 

(210-16.000 mcA) and depends on the area 

of DE. 

  
 

ЗДАТНІСТЬ ВОДИ ДО РІЗНОВЕКТОРНОЇ  
ГЕНЕРАЦІЇ. 

 

ABILITY OF WATER FOR MULTIVECTORIAL  
GENERATION.  

  

Вода здатна одночасно генерувати 

струм в різні (незалежні один від одного) 

зовнішні контури.  

Наводимо приклад. У діелектричних 

ємностях з водою розміщували декілька 

Water is able to generate current simul-

taneously into different (independent from 

each other) external circuits. 

For example: in dielectric basins with 

water several electrode pairs were located. 
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електродних пар. Їх площі були різними, 

а контури розташовані в протилежних і 

пересічних напрямах (мал.2.5-1). В пер-

шій позиції активність кожного контуру 

складала 450 мкА і 260 мкА; у другій - 

470 і 280 мкА, а в третій - 524, 320 і 75 

мкА. 

Their area were different, and circuits were 

arranged in opposite and crossing direc-

tions (fig.2.5-1). In the first position activi-

ty of every circuit was 450 mcA and 

260mcA; in the second-470 and 280 mcA, 

and in the third – 524, 320 and 75 mcA. 

 

 
 

Мал.2.5-1 Здатність води до різновекторної генерації. 
Fig.2.5-1 Ability of water for multivectorial generation. 

 

Впродовж трьох годин спостереження 

дані практично не мінялися, що обумо-

вило висновок: вода здатна генерувати 

енергію одночасно в кілька незалежних і 

навіть пересічних напрямків! 

During three hours of observation the 

data practically would not change, which 

conditioned the conclusion: water is able to 

generate power simultaneously in different 

independent and even crossing directions. 

Вода здатна забезпечити багатоком-

понентну генерацію з одним загальним 

електродом ДЕ або АЕ В складному ко-

нтурі з загальним .ДЕ+ і трьома однако-

вими АЕ-, активність кожного нового 

контуру зменшувалася на 28,9-21,2% від 

індивідуально можливої. При цьому су-

марна активність комбінованого ланцю-

га збільшується на 60,5-128,4% (мал.2.5-

2). 

Water is able to provide multicom-

ponent generation with one common elec-

trode DE or AE. In complex circuit with 

common DE and tree similar AE, activity 

of every new circuit decreased by 28,9-

21,2% from individually possible. At the 

same time, total activity of combined cir-

cuit increased by 60,5-128,4% (fig.2.5-2). 

 
 

Мал. (Fig.)2.5-2 
 

 

Мал. (Fig.)2.5-3 

В контрі з загальним електродом АЕ і 

однаковими по площі електродами .ДЕ+ 

(мал.2.5-3), активність кожного нового 

In the circuit with common electrode AE 

and similar by area electrodes DE (fig.2.5-

3), activity of every new chain increases by 
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контуру збільшується на 62,5-78,1%. 

При цьому сумарна активність складно-

го ланцюга досягає 92,5-288,1%. Тобто 

активність водної генерації залежала від 

сумарної площі електродів ДЕ. 

62,5-78,1%. At the same time total activity 

reaches 92,5-288.1%. Thus, activity of wa-

ter generation depended on the total area of 

electrodes DE… 

Таким чином, Вода відкрила свою 

чергову таємницю, виявившись природ-

ним генератором енергії. І, швидше за 

все, саме вона забезпечує енергоінфор-

маційні трансформації на рівні Живого. 

Тим паче, що виявлені ефекти аналогіч-

ні для рідких композиційних систем і 

біологічних об'єктів... 

Thus, water revealed the next of its mys-

teries, turned out to be natural generator of 

energy. And, most probable, it is water that 

provides power-informational transfor-

mations at the level of Alive. More than 

that, the discovered effects are analogical 

for liquid composite systems and biological 

objects… 

При цьому слід згадати деякі водні 

феномени, що мають безпосереднє від-

ношення до факторів малої інтенсивнос-

ті і інформаційних трансформацій. 

At the same time, it should be remem-

bered that some water phenomena, that 

have relation to the factors of low intensity 

and informational transformations. 
  

"Молекули води - це дипольні магнітні 

частки з позитивними і негативними  

полюсами. При контакті вони негайно 

зливаються (плюс з мінусом), утворюю-

чи кластерні системи" ... 

“Water molecules – are dipole magnetic 

particles with positive and negative poles. 

During contact they immediately unite 

(plus with minus), composing cluster sys-

tems”… 

"Поглинання .ЕМ  енергії біологічними 

системами забезпечують вільні молеку-

ли води, що  супроводжується ефектом 

їх коливально-обертального руху"... 

“Consumption of EM energy in biologi-

cal systems is provided by free water mole-

cules, which is accompanied with the effect 

of their rotational-vibrational movement”. 

"Обертальні коливання молекули ДНК 

збуджують у водному середовищі удар-

ні хвилі, що обумовлює виникнення елек-

тричного струму в дипольному ланцюзі 

структурованої води. Завдяки електро-

стрикції, електрохвиля трансформу-

ється в акустичну (і, навпаки), що при-

водить до їх комбінованого поширення".  

“Rotational vibrations of DNA molecule 

excite impact waves in water environment, 

which conditions appearance of electric 

current in the dipole chain of structured 

water. Because of electrostriction, electric 

wave trans-forms into acoustic wave (and, 

vice versa), which leads to their combined 

spreading”… 

"Диполі води під впливом змінного ма-

гнітного поля генерують коливання, які 

поширюються в щільному середовищі 

організму як звукові. При цьому, довжи-

на хвилі фотонів на п'ять порядків мен-

ша, ніж хвиля початкового електромаг-

нітного випромінювання" . 

“Dipoles of water, under the influence of 

alternating magnetic field, generate vibra-

tions that spread in dense medium of or-

ganism as acoustic. At the same time, pho-

ton wave length is in five times smaller 

than the wave of the initial electromagnetic 

radiation”… 

"Космічне випромінювання посилює 

ЭМ поле людини в 4 рази" ... 

“Cosmic radiation amplifies EMF of 

human in 4 times”… 
  

Напрошується висновок, що саме  во-

да  є  природним генератором і забезпе-

чує інформаційно-енергетичні трансфо-

рмації біологічних  систем! 

One general conclusion appears, that 

water is a natural Generator, which pro-

vides informational-power transfor-mations 

of biological systems! 
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А тепер коротко по кожній техніці ре-

абілітаційної біоактивації (БА). 

And now briefly about every technique 

of rehabilitational bioactivation (BA). 

  
 

АМБУЛАТОРНІ І СТАЦІОНАРНІ  
МЕТОДИ БІОАКТИВАЦІЇ (БА). 

 

OUTPATIENT AND INPATIENT METHODS 

OF BIOACTIVATION (BA). 
  

 

МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БА: 
 

METHODS OF FUNCTIONAL BA: 

- біоактивація (спрямований транспорт 

вільних зарядоносителей); 

- bioactivation (directed transport of free 

charge carriers); 
  

- біофорез лікарських речовин (ініціація 

трансмембранного електронного транс-

порту іонів хіміотерапевтичних препа-

ратів); 

- biophoresis of medicinal agents (inti-

ation of transmembrane electron transport 

of ions of chemotherapeutical prepara-

tions); 
  

- биоэнергомассаж (поєднання прямої і 

обмінної біоактивації з механічною ді-

єю); 

- bioenergymassage (combination of direct 

and exchange (metabolic) bioactivation 

with mechanical exposure);  
  

- резонансна БА в системі "мати-ди-

тина" (активація ослабленої функціона-

льної системи дитини, за рахунок біое-

лектричної активності матері - генетич-

но спорідненого об'єкту); 

- resonance BA in the system “mother-

child” (activation of weakened functional 

system of child, at the expense of bioelec-

tric activity of mother – genetically related 

object); 
  

- резонансно-індивідуальна БА (актива-

ція власної функціональної системи, за 

рахунок більшої активності інтеграль-

них зон долонь і стопи); 

- resonance-individual BA (activation of 

own functional system, at the expense of 

higher activity of integral zone of palms 

and feet); 
  

- біомагнітотерапія (активація організ-

му біоіндукованим постійним магнітним 

полем); 

- biomagnetotherapy (activation of organ-

ism with bioinduced constant magnetic 

field); 
  

- біомагнітотерапія резонансна (біоак-

тивація організму постійним низькочас-

тотним магнітним полем, індукованим 

генетично спорідненим організмом); 

 - resonance magneto therapy (bioac-

tivation of organism with constant low-

frequency magnetic field, induced by ge-

netically related organism); 
  

- біогальванічні ванни (активація функ-

ціональних систем організму з викорис-

танням здатності водних і біологічних 

систем до генерації); 

- bioelectroplating baths (activation of 

functional systems of organism with the 

use of the ability of water and biological 

systems to generation);  
  

- біоактивація крові (мембранна актива-

ція клітинних елементів крові спрямова-

ним транспортом вільних зарядоносите-

лей по судинній системі); 

- bioactivation of blood (membrane activa-

tion of cellular elements of blood with di-

rected transport of free charge carriers thro-

ugh vascular system); 
  

- компенсаторна БА (використовується 

при порушенні електронного транспорту 

від епідермісу до належних тканин при 

опіках, рубцях). 

- compensatory BA (is used during disorder 

of electron transport from epidermis to un-

derlying tissues on burn and scar basis). 

  

Розроблений напрям не має аналогів. The elaborated trend has no analogues. 
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Його висока реабілітаційна ефективність 

і можливість використання в стаціонар-

них, амбулаторних і польових умовах 

заслуговують на увагу. 

Its high rehabilitation efficiency and the 

ability of being used in in-patient, outpa-

tient and field conditions deserve attention. 

При цьому відсутність традиційних 

зовнішніх джерел струму і використання 

біофізично прийнятного чинника малої 

інтенсивності, робить напрямок  реабілі-

таційним привабливим. 

At the same time absence of traditional 

external sources of current and the usage of 

biophysically acceptable factor of small 

intensity makes the trend attractive from 

the point of rehabilitation.   

І, що важливо, функціональна реабі-

літація вегетативних порушень базуєть-

ся на принциповій біофізичній основі.  

А тепер давайте детальніше розгля-

немо кожен напрям. 

And, what is also important, functional 

rehabilitation of vegetative disorders is 

based on principle biophysical ground. 

And now, let us observe every area in 

detail… 
  

БІОАКТИВАЦІЯ (БА) BIOACTIVATION (BA) 
  

Спрямований транспорт вільних заря-

доносіїв через біологічний об'єкт (в ко-

нтурі між електродами ДЕ і АЕ). Зале-

жно від умов і необхідності біоактива-

цію розділяють на амбулаторну (БА-а), 

стаціонарну (БА-с), зональну (БА-з) і 

функціональну (БА-ф). 

Directed transport of free charge carriers 

through biological object (in the circuit 

between the electrodes DE and AE). De-

pending of the conditions and the necessity, 

bioactivation is divided into outpatient 

(BA-o), in-patient (BA-i), zonal BA (BA-z) 

and functional BA (BA-f). 
  

Загальна амбулаторна БА(БА-а) пе-

редбачає контакт електродів ДЕ та АЕ з 

інтегральними рефлексогенними зонами 

долоні і ступні. Процедури проводять 

три рази на добу за 30 хв. до прийому 

їжі. При цьому через кожні 5 хв. елект-

роди міняють місцями. Реабілітаційний 

курс 7-8 днів. Через кожні три доби про-

водять функціональну діагностику (по 

В.Макацу), яка контролює вегетативну 

ефективність реабілітаційного курсу. 

General outpatient BA (BA-o) provides 

for the contact of electrodes DE and AE 

with integral reflexogenous zones of palm 

and foot. Procedures are performed three 

timed a day, 30 min. before meals. At the 

same time, in every 5 min. electrodes 

swapped. Rehabilitation course is 7-8 days. 

In every three days FVD should be per-

formed in order to assess the normalization 

of vegetative disorders and reasonability of 

continuation. 

Амбулаторну БА проводимо по на-

ступні схемі (рис.2.6). 

Outpatient BA should be performed ac-

cording to the following scheme (fig.2.6). 
  

Схема БА-а. Перед сніданком (права 

ступня ДЕ + ліва ступня АЕ і, навпаки), 

перед обідом (права долоня ДЕ + ліва 

ступня АЕ і, навпаки,  ліва долоня ДЕ + 

права ступня АЕ), перед вечерею (права 

долоня ДЕ + ліва долоня АЕ і, навпаки). 

Scheme of BA-o. Before breakfast “right 

foot-left foot, and vice versa”. Before lunch 

“right palm-left palm, and vice versa: left 

palm-right palm”. Before dinner “right 

palm-left palm, and vice versa”. During 

morning and evening procedures the se-

quence of electrode contacts (DE-AE) is 

not specified, but lunch-hour procedure 

much be per-formed as follows). 
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Ранкова БА-а  
Morning BA-o 

 

Обідня БА-а  
Lunch-hour BA-o 

 

Вечірня БА-а  
Evening BA-o 

 
 

Мал.2.6 Загальна амбулаторна біоактивація. 
Fig.2.6  General outpatient BA (BA-o) 

 

Під час ранкового і вечірнього сеансів 

порядок чередування електродних кон-

тактів ДЕ-АЕ не регламентується, а обі-

дня процедура проводиться за наступ-

ною схемою.  

During morning and evening procedures 

the sequence of electrode contacts (DE-

AE) is not specified, but lunch-hour proce-

dure much be der-formed as follows. 

При початковій перевазі парасимпа-

тичної активності ВНС: ДЕ ліва ступня 

– АЕ права долоня, а через 10-15 хв., на-

впаки, ДЕ права ступня – АЭ ліва доло-

ня.  

During the initial prevalence of para-

sympathetic activity: “DE (left foot)-AE 

(right palm)”, and in 10-15 min., vice versa 

“DE (right foot)-AE (left palm)”.  

 

При початковій перевазі симпатичної 

активності ДЕ + права долоня – АЕ лі-

ва ступня", а через 10-15 хв., навпаки, 

ДЕ ліва долоня – АЕ права ступня. 

During initial prevalence of sympa-

thetic activity “DE (right palm)-AE (left 

foot)”, and in 10-15min., vice versa “DE 

(left palm)-AE (right foot)”. 

Рекомендації обумовлені спрямовані-

стю транспорту зарядоносителей по цен-

тральних функціональних системах (VG 

і GV), які згідно з традиційними уявлен-

нями регулюють ЯН та .ІНЬ стани (сим-

патичну і парасимпатичну активність). 

Recommendations are conditioned by 

the orientation of the transport of charge 

carriers through rear and front medial chan-

nels (upwards), which, according to tradi-

tional conception, regulate YANG-YIN sta-

tes (sympathetic and parasympathetic activ-

ity). 
  

Загальна стаціонарна БА (БА-с). 

Передбачає комбінований вплив (мал. 

2.7) через інтегральні зони вушної ской-

ки (спарені електроди ДЕ), долоні (спа-

рені трубчасті електроди АЕ), ліву і пра-

ву ФАЗ ST-36 Цзу-сань-лі (спарені елек-

троди ДЕ). 

General in-patient BA (BA-i) provides 

for combined influence on organism with 

paired electrodes (fig.2.7) through the 

zones of auricle (DE), palm (AE), left and 

right FAZ ST-36 (DE). 

Слід мати на увазі специфічну іннер-

вацію вушної скойки великим вушним, 

малим потиличним і трійчастим нерва-

Should be taken into account the ex-

treme activity of FAZ of auricle and, be-

sides, its specific innervations with great 
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ми. Окрім того в її іннервації беруть уч-

асть закінчення змішаних гілок блукаю-

чого, язикоглоткового і лицьового нер-

вів. І усе це на тонкому хрящі, покрито-

му шкірою і підшкірною клітковиною! 

До того ж ФАЗ ST-36 традиційно вва-

жають зоною "ста хвороб" і характери-

зують широким спектром вегетативного 

впливу. 

auricular, lesser occipital and trigeminal 

nerves. In addition, endings of mixed bran-

ches of vagus, gloss pharyngeal and facial 

nerves participate in the innervations. And 

all this on a small cartilage, covered with 

skin and subcutaneous cellular tissue! Ad-

ditionally, FAZ ST-36 has been traditional-

ly considered as the zone of “a hundred 

illnesses” and is characterized with wide 

spectrum of influence. 
 

  
 

Мал.2.7 Пристрій  для стаціонарної БА (БА-с). 
Fig.2.7 Device for inpatient BA (BA-i). 

 

Зональна БА (БА-з) передбачає спря-

мований транспорт зарядоносіїв через 

поперечник окремої ділянки тіла (орган, 

суглоб, рану, рубець і тому подібне). Час 

впливу не обмежений і залежить від ре-

абілітаційних потреб та умов біофорезу 

лікарських речовин (мал.2.8). 

Zone bioactivation (BA-z) provides for 

electron transport through cross-section of 

separate body area (organ, joint, wound, 

scar etc.). Time of influence is not limited 

and depends on rehabilitation needs and 

conditions of biophoresis of medicinal 

agents (fig. 2.8). 

 

              
 

Мал.2.8 Зональна БА (БА-з). 
Fig.2.8 Zone BA (BA-z). 

 
Рис.2.9 Функціональна БА (БА-ф). 

Fig.2.9 Functional BA (BA-f). 
 

Для зональної біоактивації характерні 

висока розсмоктуюча, протизапальна і 

імуномоделююча активність. Надзвича-

йно прості умови проведення роблять 

БА-з реабілітаційною привабливою в 

High absorbable, anti-inflammatory and 

immunomodulating activities are character-

istic for zone bioactivation. Extremely sim-

ple conditions of implementation make 

BA-z rehabilitation attractive in outpatient 



40 
 

амбулаторних і польових умовах. Про це 

свідчать результати ліквідації  наслідків 

вибуху трубопроводу в Башкирії (1989). 

and field conditions. The evidences are the 

results of liquidation of the consequences 

of pipeline explosion in Bashkiria (1989).   
  

Функціональна БА (БА-ф) передба-

чає різновекторний транспорт зарядоно-

сіїв в контурі з загальним електродом 

ДЭ+ і кількома АЭ- і, навпаки (мал.2.9).  

Functional BA (BA-f) provides for or-

ganization of multivectorial electron trans-

port in complex systems with one common 

electrode DE and several AE, and vice ver-

sa (fig.2.9).  

Слід мати на увазі можливість одно-

часного збудження одних зон та пригні-

чення інших (і, навпаки). Потому, про-

водячи функціональну БА, слід пам'ята-

ти наступне. 

Should be taken into account the possi-

bility of simultaneous excitation of one 

group of zones and oppression of the other 

(and vice versa). Hence, implementing BA, 

the following should be remembered.   

1)При формуванні складного контуру 

з загальним електродом АЕ, кожен до-

датковий ланцюг з електродами ДЕ обу-

мовлює пригнічення активності попере-

дніх ланцюгів, доводячи їх, в окремих 

випадках, до нульових і негативних зна-

чень. 

    1)During network formation with com-

mon electrode AE every additional circuit 

with the electrode DE oppresses the previ-

ous, leading it, in some cases, to zero or 

negative values. 

2)При формуванні складного контуру 

з загальним ДЕ, кожен додатковий лан-

цюг з АЕ збільшує загальну біоелектри-

чну активність. 

2)During network formation with com-

mon electrode DE every additional circuit 

with AE increases general bioelectric activ-

ity. 

Таким чином, в практиці БА-ф вико-

ристовують: 

-  можливість створення складних реабі-

літаційних контурів із загальним елект-

родом ДЕ, або АЕ; 

Thus, in the practice of BA-f the follow-

ing is used: 

- ability to create complex rehabilitation 

circuits with common electrode DE, or AE;  

- можливість збільшення загальної біое-

лектричної активності при використанні 

складного контуру з загальним електро-

дом ДЕ; 

- ability to increase general bioelectric ac-

tivity during the usage of a complex net-

work with common electrode DE; 

- знання про можливість зміни спрямо-

ваного транспорту зарядоносіїв в окре-

мих реабілітаційних контурах(останнє 

необхідно враховувати при створенні 

будь-якого складного контуру)... 

- knowledge of the possible change of di-

rected transport of charge carriers in sepa-

rate rehabilitation circuits (the latter should 

be taken into account during the creation 

of complex network)… 

  
 

БІОФОРЕЗ (БФ) ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН. 
 

BIOPHORESIS (BPH) OF MEDICINAL AGENTS 

(CELLULAR). 
 

Біофорез (БФ) лікарських речовин - 

проводять з метою утворення міжклі-

тинного (клітинного) депо іонів лікарсь-

кої речовини, стимуляції капілярної ак-

тивності в контактній з електродами 

шкірній зоні і подальшій активації іон-

Biophoresis (BPh) of medicinal agents 

– performed for creation of intercellular 

(cellular) depot of ions of a medicinal 

agent, stimulation of capillary activity in 

the contact skin zone with electrodes and 

further activation of ion transport and cellu-
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ного транспорту і клітинного метаболіз-

му (мал.2.10).  

lar metabolism (fig.2.10).   

Як свідчать наші дослідження, малі 

струми, генеровані біологічною систе-

мою (до 40-60 мкА при напрузі 0,03-0,6 

В), здатні депонувати іони лікарських 

речовин в шкіру і відривати молекуляр-

ну пляму від лінії старту при біофорезі. 

Our researches have shown that even 

minor currents, generated by biological 

system (to 40-60 mcA with the voltage of 

0, 03-0,6V), are able to deposit ions of me-

dicinal agents into skin and move molecu-

lar spot from the starting line during bio-

phoresis.    

З фізіотерапії відомо, що інтенсив-

ність постійного струму при гальваніза-

ції і електрофорезі дозується по його 

щільності в мА/см2 площі гідрофільної 

прокладки електроду  і складає для до-

рослих 0,01-0,2 мА/см2 і дітей 0,1-0,05 

мА/ см2.  

It is known from physiotherapy that in-

tensity of direct current during galvaniza-

tion and electrophoresis is dosed by its 

density in mA to 1cm2 of the area of elec-

trode hydrophilic padding (mA/cm) and is 

0,01-0,2 mA/cm2 for adults, and 0,1-0,05 

mA/cv2 for children.  

Указані величини співвідносні з 

струмом, що  ініціює електродна пара 

"ДЕ-АЕ". При цьому в системі зовніш-

нього джерела струму транспорт заря-

доносіїв через біологічний об'єкт спря-

мований від "– до +" (мал.2.10-1а), а в 

системі електродної пари від "ДЭ+ до 

АЕ", зберігаючи у зовнішньому контурі 

звичну спрямованість від "–" до "+"  

(мал.2.10-1б). 

The mentioned values are relative with 

the current, which is initiated by the elec-

trode pair DE-AE. At the same time, it 

should be remembered that within the cir-

cuit with external energy source transport 

of charge carriers through organism is di-

rected from “-” to “+” (fig.2.10-1a), and in 

the circuit of the electrode pair (fig.5.5-1b) 

from DE (+) to AE (fig.2.10-1б). 

  

  
Мал.2.10-1       Fig.2.10-1 

 

Тому БФ лікарських речовин слід 

проводити з урахуванням спрямованої 

провідності: прямої (в організм) і зво-

ротної (з організму)! 

That is why BPh of medicinal agents 

should be performed with the account of 

direction of conductivity: direct (into or-

ganism) and reverse (from organism)! 
  

У довідковій літературі рекомендації 

по електрофорезу визначаються знаком 

полярності. Але зважаючи на специфіку 

провідності в контурі ДЕ-АЕ, їх слід ви-

конувати з протилежним значенням: 

якщо електрофорез рекомендує поляр-

ність "–", то біофорез слід проводити з-

In inquiry literature recommendations on 

electrophoresis are determined by the law 

of polarity. But taking into account the spe-

cifics of conductivity in the circuit DE-AE, 

they should be performed with the reverse 

value:  if electrophoresis introduces the po-

larity “–”, then biophoresis should be per-
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під електроду ДЕ+ і, навпаки. formed from the electrode DE+ and, vice 

versa. 

Одну з проблем представляють запа-

льні хвороби жіночих статевих органів 

(хламідії, внутрішньоклітинні паразити, 

гарднереллы, уроплазма та інші). За на-

явності запального процесу в цервікаль-

ний (чи уретральний) канал вводять ма-

рлевий тампон, змочений розчином не-

обхідної лікарської речовини і електрод, 

полярність якого (ДЕ або АЕ) протиле-

жна довідковій рекомендації (рис.2.10-

2). 

One of the problems represent inflam-

matory diseases of female genitals (clamy-

dia, intracellular parasites, gardnerella, 

uroplasma etc.). During inflammatory pro-

cess, gauze tampon is being placed into 

cervical (or urethral) canal, moistened with 

the solution of the necessary medicinal 

agent and electrode, polarity of which (DE 

or AE) corresponds with polarity of thera-

peutic components (fig.2.10-2). 

 

 
Мал.2.10-2 Схема для цервікального, або 
уретрального БФ лікарських речовин.  
 
Fig.2.10-2 Scheme of cervical and urethral 
BPh of medicinal agents. 

  

Опорний електрод (АЕ або ДЕ) роз-

ташовують на крижах в зоні сегментар-

ної іннервації яєчників (Т10-L1), матко-

вих труб (Т11-Т12), тіла (Т10-LІ) і шийки 

матки (S1-S4). При цьому електродна па-

ра формує зовнішній біоелектричний ко-

нтур, здатний забезпечити проведення 

БФ. Для попередження слизової травма-

тизації, цервікальний і уретральний еле-

ктроди (моделі "Макаца-Нагайчука") по-

криті хлорвініловою плівкою з достат-

німи дренажними отворами. 

Bearing electrode (AE-DE) should be 

located on sacrum in the zone of segmental 

innervations of ovaries (Т 10-L1), uterine 

tubes (Т11-Т12), body (Т10-L1) and neck of 

womb (S1-S4). At the same time, electrode 

pair forms external bioelectric circuit, able 

to provide BA. In order to prevent trauma 

of mucous membrane, cervical and urethral 

electrodes (models “Makats-Nagajchuk”) 

are covered with chlorvinyl layer with ap-

propriate drainage holes.  

Слід зазначити, що БФ і БА здатні 

забезпечити в амбулаторних і польових 

умовах до 46% фізіотерапевтичних про-

цедур. 

It should be noted that BPh and BA are 

able to provide up to 46% of physiothera-

peutic procedures in outpatient and field 

conditions … 

  

БІОМАГНІТОТЕРАПІЯ (.БМТ). BIOMAGNETOTHERAPY (BMT). 
  

.БМТ буває індивідуальною і резона-

нсною в системі "мати-дитина". При 

цьому фон постійного магнітного поля 

(ПМП), в зоні індукції біологічною сис-

темою, нижче природного. 

BMT can be individual and resonance in 

the system “mother-child”. At the same 

time the hum of constant magnetic field 

(CMF) in the zone of induction of biologi-

cal system, lower than natural. 

Загальна .БМТ реалізується при зна-

ходженні пацієнта у внутрішньому біо-

магнітному контурі (функціональному 

циліндрі). Його кінці через контакти ДЕ-

АЕ з долонею і ступнею пацієнта утво-

General BMT is performed when patient 

is within internal biomagnetic circuit (func-

tional cylinder). Its ends compose closed 

circuit through contacts DE-AE with palm 

and foot of patient (fig.2.11). It is effective 
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рюють замкнутий контур (мал.2.11). 

Ефективна при спазматичних станах, 

зокрема при гормонально залежних фо-

рмах бронхіальної ядухи. 

during spasmodic states, in particular dur-

ing hormone-dependent forms of bronchial 

asthma. 

 

 

 

 

 
Мал.2.11 Комплекс для загальної і резо-
нансної біомагнітотерапії. 
 
Fig.2.11 Complex for general and reso-
nance biomagnetic therapy. 

 

Резонансну .БМТ забезпечує розташу-

вання природного генератора  поза кон-

туром, а пацієнта - усередині функціо-

нального циліндра. Допустима в генети-

чно споріднених парах "мати-дитина", 

"бабуся-онук", "дідусь-онука". Ефектив-

на при корекції вегетативних порушень. 

Resonance BMT provides arrangement 

of natural generator (genetically relative 

organism) outside of the circuit, while pa-

tient – is inside of the functional cylinder. 

It is acceptable in the following pairs:  

“mother child”, “grandmother-grandson”, 

“grandfather-grand-daughter”. It is effec-

tive during the correction of vegetative dis-

orders. 

  

БІОМАСАЖ (БМ). BIOMASSAGE (BM). 
  

Комплексний вплив біофізичного і 

механічного факторів (рис.2.12). Має кі-

лька варіантів.  

Complex influence of biophysical and 

mechanical factors (fig. 2.12) has several 

variants. 

  
 

Мал.(Fig.)2.12-1      
 

 

Мал.(Fig.)2.12-2       

1)Загальний обмінний БМ (БМ-з) –  

реалізується в загальному контурі кон-

тактом ДЕ (або АЕ) з долонею (або сту-

пнею) масажиста, а АЕ (або ДЕ) з анало-

гічними зонами пацієнта. Спрямований 

1)General exchange BM (BMe) – pro-

vided in general circuit by the electrode 

contact (DE or AE) with palm (or foot) of a 

masseur, and of an electrode (AE and DE) 

with analogical zones of a patient. Directed 
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транспорт зарядоносителей забезпечує 

механічний контакт рук масажиста з ті-

лом пацієнта. Слід мати на увазі, що мі-

сце розташування ДЕ і АЕ в парі "опера-

тор-пацієнт" формує напрям електрон-

ного транспорту "від" або "до" масажис-

та (мал.2.12-1). 

transport of charge carriers is provided by 

the mechanical contact of masseur’s palms 

with the body of a patient. It should be tak-

en into account that place of arrangement 

of DE and AE in pair “operator-patient” 

forms the orientation of electron transport 

“from” and “to” masseur (fig.2.12-1). 
  

  2)Індивідуальний БМ (БМ-і). Для 

виключення небажаного енергообміну 

між оператором і пацієнтом, БМ прово-

дять спеціальними "масажними валика-

ми ДЕ, або АЕ" з ізольованими ручками. 

При цьому електродна пара ДЕ і АЕЭ 

контактує з долонею і ступнею пацієнта 

(мал.2.12-2).  

2)Individual BM (BMi). In order to 

eliminate undesired exchange of energy 

between operator and patient, BM is per-

formed with special “massage rollers” with 

isolated handles. At the same time elec-

trode pair DE and AE contacts with the 

palm and foot of a patient (fig.2.12-2).  

Варто пам’ятати, що транспорт заря-

доносіїв через масажну зону буде спря-

мований від ДЕ до АЕ. 

It should be also remembered that tran-

sport of charge carriers through the mas-

saged zone would be directed from DE to 

AE. 
  

3) Зональний БМ (БМ-з). У цьому ва-

ріанті впливу підлягає окрема ділянка 

(зона) тіла пацієнта. Як правило, це чут-

ливі рефлексогенні зони "Захар’їна-

Геда" і німі "зони Вельямінова" в облас-

ті хребта (мал.2.12-3). Слід пам'ятати, 

що указані зони обумовлені збудженням 

(пригніченням) відповідних ФАЗ і "ор-

ганним представництвом"... 

3) Zonal BM (BMz). In this variant the 

influence is on the separate area (zone) of a 

patient’s body. As a rule, these are “Za-

khar’in-Ged” reflexogenic zones and dumb 

“zones of Velijaminov” in the area of spi-

nal cord (fig.2.12-3). It should be remem-

bered that the mentioned zones are condi-

tioned by excitation (oppression) of corre-

sponding FAZ and “organ representa-

tion”… 
  

  
 

Мал.2.12-3   Fig.2.12-3 
  

4)Точковий БМ (БМ-т), як різновид 

зонального, використовується в акупун-

ктурной практиці після відповідної під-

готовки за програмою функціональної 

4)Point BM (BMp) as a variation of the 

zonal. Can be used in acupuncture practice 

after the appropriate training according to 

the program of functional rehabilitation of 
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реабілітації вегетативних порушень. У 

цьому плані окремо стоїть питання про 

"канальний БМ (БМ-к). 

vegetative disorders. Together with this, 

there is a question of channel BM (BMc). 

 
  

4)Канальний БМ (БМ-к). Феномен 

спрямованого транспорту зарядоносите-

лей по окремим каналам не викликає 

сумніву, хоча і вимагає подальших дос-

ліджень. Знання їх енергетичної спрямо-

ваності дозволяє прогнозовано збуджу-

вати, або пригнічувати активність окре-

мих систем (БМ по ходу каналу або про-

ти його енергетичної спрямованості). 

4)Channel BM (BMc). Phenomenon of 

directed transport of charge carriers 

through separate channels does not give 

raise to doubt. However it requires further 

researches. The knowledge of their energy 

orientation allows predictably exciting or 

oppressing the activity of separate systems 

(BM in the orientation of a channel’s ener-

gy direction or against it).    

Невірно обрана тактика супроводжу-

ється не прогнозованими вегетативними 

відгуками. Так, біомасаж зовнішньої по-

верхні руки знизу до верху по проекції 

каналів LI-TE-SI (мал.2.12-4… №2,5,4) 

збуджує їх активність. Причиною ефек-

ту є збіг напряму БМ-к з доцентровим 

напрямом каналів. При цьому зрозуміло, 

що зворотна дія обумовлює протилеж-

ний ефект... 

Wrongly selected tactics, is fre-quently 

accompanied with unpredictable respons-

es… Thus, biomassage of the external sur-

face of palm in down-up direction follow-

ing the stream of the channels LI-TE-SI 

(№2,5,4 fig.2.12-4) excites their activity. 

The reason for the effect is the coincidence 

of the orientation of BM with centripetal 

orientation of channels. At the same time, it 

is clear that the reverse action conditions 

the opposite effect (channels LU, PC; №1,3 

fig.2.12-4). 
 

 
 
Мал.2.12-4 Енергетична спрямованість 

каналу           і масажного напрямку                

 
Fig.2.12-4 Energy orientation of a channel           

and direction of the massage 

БІОАКТИВАЦІЙНІ ВАННИ (БАВ). BIOACTIVATIONAL BATHS (BAB). 
  

Використання здатності водних сис- The usage of the ability of water and bi-
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тем до генерації реалізується за рахунок 

контакту ДЕ та АЕ з водою і розміщен-

ням біологічної системи (чи її частини) в 

зоні спрямованого транспорту зарядоно-

сіїв (без безпосереднього контакту з 

електродами). При цьому, залежно від 

площі електродної пари, е.р.с. колива-

ється в межах 0,4-0,6В при силі струму 

до 500-600 мкА і > (мал.2.13). 

ological systems to generation is per-

formed at the expense of the contact of DE 

and AE with water and the arrangement of 

biological system (or its part) within the 

zone of directed transport of charge carri-

ers (without the direct contact with elec-

trodes). At the same time, depending on 

the surface area of the electrode pair, elec-

tromotive power varies within the limits of 

0,4-0,6V with the current intensity up to 

500-600 mcA (fig..2.13). 

Мінералізація водного розчину додат-

ково підвищує генеративну здатність во-

ди до 140 мА і більше. В подібних умо-

вах через біологічний об'єкт протікає 

струм з силою пропорційною електроп-

ровідності системи і залежить від кіль-

кості власних вільних енергоносіїв та їх 

рухливості. Біоактиваційні ванни об’єд-

нують бальнеологічний чинник з біофі-

зичним впливом (при цьому можуть ви-

користовуватися елементи біофорезу). 

Крім того існує можливість організації 

БАВ в амбулаторних і польових умовах 

навіть з підручних засобів. При цьому 

розрізняють зональні і загальні БАВ 

Mineralization of water solution addi-

tionally raises the generative ability of wa-

ter up to 140 mA and higher. In alike con-

ditions current runs through biological ob-

jects with the intensity, proportional to 

electro conductivity of the system and de-

pends on the quantity of own free charge 

carriers and their mobility. Bioactivational 

baths connect balneotherapeutic factor 

with biophysical influence (elements of 

biophoresis may be used with this). Be-

sides, there is the ability to install BAB in 

outpatient and field conditions even of ma-

terials at hand. At the same time, BAB is 

distinguished as zonal and general. 
  

Варіанти зональних БАВ. VARIANTS OF ZONAL BAB. 
  

1-й варіант зональних БАВ. У запов-

нену водою (іншим композитом) пласт-

масову ємкість опускають електродну  

пару ДЕ-АЕЭ і закріплюють спеціальни-

ми кронштейнами (мал. 2.13-1). Зануре-

на між електродами ДЕ і АЕ частина тіла 

знаходитися в зоні спрямованої біоакти-

вації. 

1-st variant of zonal BAB. Electrode 

pair DE-AE lowered into a basin or a bath 

filled with water (or other composite). The 

electrode pair must be fixed at the sides of 

the bath (basin) with special support 

brackets made of dielectric and connected 

with conductors through the control device 

(fig.2.13-1). The lowered between elec-

trodes DE-AE part of body is within the 

zone of directed bioactivation. 

 

 

 
Мал.2.13-1 Перший варіант зональної БАВ. 

Fig.2.13-1 First  variant of zonal BAB 

 

За допомогою кількох електродних 

пар в одній і тій же ємкості можна ство-

рити протилежний, і навіть пересічний 

With the help of several electrode pairs 

in the same bath (basin) it is possible to 

create the opposite, and even crossing 
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транспорт зарядоносіїв. При цьому сила 

струму і напруга в кожному ланцюзі за-

лежатиме від площі ДЕ і АЕ та рівня іо-

нізації рідини. Таким чином, можна 

створювати одно -, двох -, трьох - і чоти-

рьох камерні БАВ. 

transport of charge carriers. At the same 

time current strength and voltage in every 

circuit would depend on the surface area of 

DE and AE, and the level of liquid ioniza-

tion. Thus, it is possible to create one-, 

two-, three or four-chamber BAB. 
  

2-й варіант зональних БАВ. Металеві 

ємкості за своєю природою можуть бути 

ДЕ (мідь, латунь, залізо),  або АЕ (алю-

міній, дюралюміній, цинк). Прийнявши 

ємкість за ДЕ (чи АЕ), сполучаємо її сті-

нку із зануреним в розчин АЕ (чи ДЕ). В 

цьому випадку виникає багатовекторний 

електронний транспорт від стінок ємкос-

ті до електроду (або навпаки). Важливо, 

щоб занурений в розчин протилежний 

електрод не торкався самої посудини. 

2-nd variant of zonal BAB. Metal ba-

sins and baths can be DE (copper, brass, 

iron), or AE (aluminum, duralumin, zinc). 

If the basin is taken for DE (or AE) we 

must connect its side with the lowered into 

the solution AE (or DE). In this case ap-

pears multivectorial electron transport 

from the sides of the basin to the electrode 

(or vice versa). It is important that the low-

ered into solution electrode must not touch 

the basin. 

Аналогічним чином в амбулаторних і 

польових умовах можна створювати од-

но -, двох -, трьох - і чотирьох камерну 

БАВ (мал.2.13-2). 

In the same way in outpatient conditions 

it is possible to create one-, two-, three- 

and four-chamber BAB (fig.2.13-2).   

 

 

 
 

Мал.2.13-2 Другий варіант зональної БАВ (АЕ слугує 
алюмінієва миска).  

 
Fig2.13-2 Second variant of BAB (aluminum basin 
serves as AE). 

 

3-й варіант зональних БАВ. За наяв-

ності однієї ємкості з властивостями ДЕ 

(чи АЕ) можна проводити комбіновану 

зональну біоактивацію (мал.2.13-3). При 

цьому, один електрод (АЕ, або ДЕ) фік-

сується на тілі вище рівня розчину і з'єд-

нується з ємкістю, яка слугує ДЕ або АЕ. 

3-rd variant of zonal BAB. In the case 

of one basin with the properties of DE (or 

AE) a combined zonal bioactivation can be 

performed (fig.2.13-3). At the same time, 

one electrode (AE or DE) is fixed on the 

body higher than the level of solution and 

connected with the basin, which serves as 

DE or AE. 
  

 

 
 

 
Мал.2.13-3 Третій варіант зональної ком-
бінованої БАВ.  

 
Fig.2.13-3 Third variant of zonal combined 
BAB. 

ВАРІАНТИ ЗАГАЛЬНИХ БАВ. VARIANTS OF GENERAL BAB. 
  

Використовують для загального ком-

бінованого впливу бальнеологічного, бі-

Used for combined influence of balneo-

therapeutic, biophysical and biophoresis 
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офізичного і біофорезного чинників (на-

приклад, отримання хвойних, або міне-

ралізованих ванн). Такому комбіновано-

му фактору притаманний сильний акти-

вуючий вплив, тому рекомендована три-

валість сеансу не повинна перевищувати 

5-10 хв. На мал.2.13-4 показані стаціона-

рні комплекти БАВ-03МН, які успішно 

використовуються в опіковому стаціона-

рі. 

factors (for example, coniferous or miner-

alized baths). Strong activating influence is 

inherent in this factor, and that is why the 

recommended duration of the session 

should not exceed 5-10 min. There are sta-

tionary complexes BAB-03MN in the 

fig.2.13-4, which are effectively used in 

burn clinics. 

  
 

Рис.2.13-4       Fig.2.13-4 
  

1-й варіант загальної БАВ. В даному 

випадку (мал.2.13-5) біоактивація верх-

ньої 1/3 тулуби об'єднана із зональною 

БАВ пальців рук (а при необхідності і з 

місцевим біофорезом лікарських речо-

вин). В амбулаторних і польових умовах 

можливо використання підручних ємко-

стей з дюралюмінію, цинку, латуні, міді, 

оцинкованого заліза в якості одного з 

електродів (АЕ, або ДЕ). 

1-st variant of general BAB. In this 

case (fig.2.13-5) bioactivation of the upper 

1/3 of torso is connected with zonal BAB 

of fingers (and if needed, also with local 

biophoresis of medicinal agents). In outpa-

tient and field conditions it is possible to 

use all basins available of duralumin, zinc, 

brass, copper, zinc, galvanized iron as one 

of the electrodes (AE or DE). 

 

 

 

 

 

 
Мал.2.13-5 Перший варіант загальної БАВ. 

Fig.2.13-5 1-st variant of general BAB. 

 

2-й варіант загальної БАВ.  Для його 

забезпечення необхідні ванна (корито), 

стаціонарний амбулаторний комплект 

БАВ-03-МН і відповідні композиційні 

розчини. Так, на мал.2.13-6а зафіксована 

БАВ на основі водопровідної води, а на 

мал.9.13-6б - хвойна БАВ.    

2-nd variant of general BAB. This vari-

ant requires a bathtub, inpatient-outpatient 

kit BAB-03-MN and appropriate compo-

site solutions. Thus, in the fig.9.13-6a you 

can see BAB with water, and in the 

fig.2.13-6b – coniferous BAB. 
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Мал.2.13-6 БАВ в умовах опікового стаціонару. 
Fig.2.13-6 BAB in the conditions of burn inpatient clinic. 

  

3-й варіант загальної БАВ. Дає мож-

ливість отримати перераховані реабіліта-

ційні чинники в умовах колективного  ві-

двідування  басейну, або під час морсь-

кого відпочинку (мал.2.13-7). При цьому 

нагадаємо, що БАВ у великих водоймах 

(тим більше в середовищі з високою мі-

нералізацією) обмежені за часом (5-10 

хв.) із-за високої активаційної ефектив-

ності... 

3-rd variant of general BAB. It is pos-

sible to get the enumerated factors in the 

conditions of collective attendance of a 

pool, or sea vacation (fig.2.13-7). At the 

same time, let us remind, that BAB in huge 

pools (especially in the environment of 

huge mineralization) are limited in time (5-

10 min.) because of high activating effi-

ciency… 

 

 
 
 
 
Мал.2.13-7  БАВ в умовах великої 
водойми.  
 
Fig. 2.13-7 BAB in the conditions of 
big water reservoir. 

 

БІОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПІЯ (БРТ). BIORESONANCE THERAPY (BRT).  
  

1)Обмінна БРТ - активація ослабленої 

системи дитини за рахунок біоелектрич-

ної активності генетично-спорідненої па-

ри. Реалізується комплексом індивідуа-

льних контурів біоактивації споріднених 

пар (Мати-дитина; Бабуся-онук; Дідусь-

онука). 

1)Exchange BRT – activation of weak-

ened system of a child at the expense of 

bioelectric activity of genetically related 

pair. Performed by the complex of individ-

ual circuits of bioactivation of related pairs 

(Mother-Child; Grandmother-Grandson; 

Grandfather-Granddaughter). 

Приклад "Мати-дитина". Робимо два 

окремих контури: матері (долоня - стопа) 

і пригніченої системи дитини, що потре-

бує активації... З'єднавши через додатко-

ві провідники ДЕ+ДЕ і АЕ+АЕ обидва  

контури, отримуємо специфічно комбі-

Example: “Mother-Child”. Here we ha-

ve closed circuits of mother (palm-foot) 

and oppressed systems of a child that 

needs activation (fig. 2.14)… 

Connecting with additional conductors 

DE+DE and AE+AE of two circuits, we 
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новану систему вегетативної реабілітації 

з перспективними результатами (табл. 

2.14). 

get specific rehabilitation system with pro-

spective results (tab.2.14). 

                                                                 Таблиця (Table)2.14     

Біофізичні наслідки  біорезонансної терапії (в мкА) 
Biophysical consequences of bioresonance therapy (in mcА). 

 
 

Результати БРТ свідчать про істотну 

трансформацію біоелектричної активно-

сті в обох контурах. При цьому відміче-

но різке збудження ослабленої системи 

дитини і незначне послаблення в контурі 

матері. 

Results of BRT testify to significant 

transformation of bioelectric activity of 

two circuits under comparison. At the 

same time, we noted sharp excitation of 

child weakened circuit and insignificant 

weakening of mother’s circuit.  
 

1)Індивідуальна БРТ - активація вла-

сної ослабленої функціональної системи, 

за рахунок власного більш активного 

контуру інтегральних зон тіла (долоні, 

ступні). Реалізується як і  обмінна. 

1)Individual BRT – activation of own 

weakened functional system at the expense 

of own more active circuit with integral 

zones of body (palms, feet). Performed in 

the same way as the exchanging one. 

3)Контактна біорезонансна терапія 

- реальність контактного енергоінфор-

маційного обміну між біологічними об'-

єктами навіть без пари ДЕ-АЕ (на прик-

ладі масажу). 

2)Contact bioresonance therapy – reali-

ty of contact power-informational ex-

change between biological objects even 

without the pair DE-AE (the example of 

massage). 

  

БІОАКТИВАЦІЯ КРОВІ (БА-К) BIOACTIVATION OF BLOOD (BA-BD) 
  

Біоактивація клітинних мембран фор-

мених елементів крові (еритроцитів, ле-

йкоцитів, тромбоцитів) в судинному ру-

слі. По клінічній ефективності не посту-

пається відомим реабілітаційним техно-

логіям: УФ - і лазерного опромінення 

крові. Реалізується при використанні ра-

зових систем переливання крові, в яких 

електродом ДЕ виступає сталева внутрі-

шньовенна голка, а електрод АЕ (прилад 

БАК-О1-МН) розміщується на поверхні 

тіла по ходу вени на відстані 15-20 см від 

місця ін'єкції (мал.2.15-1).          

Bioactivation of cellular membranes of 

blood corpuscles (erythrocytes, lympho-

cytes, thrombocytes) in bloodstream. Clin-

ical efficiency can contest with widely 

known rehabilitation technologies: UV – 

and laser illumination of blood. It is per-

formed with the usage of one-time systems 

for blood transfusion, where electrode DE 

is represented with ion intravenous needle, 

and as electrode AE (device BA-bd-01-

MN) located on the surface of body on the 

vascular stream 15-20cm. from the injec-

tion area (fig.29.15-1). 

Розроблений напрям не має аналогів, 

терапевтично і реабілітаційний приваб-

ливий для використання в амбулаторних, 

The elaborated trend has no analogues, 

and attractive from the point of view of 

therapy and rehabilitation for researches in 
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стаціонарних і польових умовах (мал. 

2.15-2). 

outpatient, inpatient and field conditions 

(fig.2.15-2).   

 

 
 
 
 
Мал.2.15-1 Комплекс для внутрішньовенної біоактива-
ції крові. 
Fig.2.15-1 Device for intravenous bioactivation of blood. 

 

  
 

Мал.2.15-2 Біоактивація крові в умовах опікового стаціонару. 
Fig.2.15-2 Bioactivation of blood in the conditions of burn inpatient clinic. 

 

БІОАКТИВАЦІЙНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ BIOACTIVATIONAL OSTEOSYNTHESIS 
  

     Остеосинтез (ОС) - фіксація кістко-

вих уламків з метою консолідації  і  ут-

ворення  кісткового  мозоля. Для їх фік-

сації використовують різні конструкції з 

металу, які вводять в канали трубчастих 

кісток, або у вигляді пластин, що гвин-

тами кріплять до кортикального прошар-

ку травмованої кістки (мал.2.16-1). 

Osteosynthesis (OS) – fixation of osteal 

fragments for consolidation and formation 

of callus. 

For the fixation different metal con-

structions are used, which are placed in the 

canals of cortical bones, or plates that are 

fastened with screws to cortical layer of the 

injured bone (fig.2.16-1). 

 
        Рис. (Fig.)2.16-1

 
Рис. (Fig.)2.16-2-2 
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     Для контрольованого ОС використо-

вують апарати Єлізарова, Ткаченко, "Си-

нтез" та інші (мал.2.16-2). Їх металеві ко-

нструкції готують з високоякісної нер-

жавіючої сталі, яку в умовах біоактивації 

використовують як електроди ДЕ  (мал. 

2.16-3). При цьому електроди АЕ можуть 

мати окремі позиції (1,2,3), або створю-

вати складний ланцюг комбінованої біо-

активації з одним загальним ДЭ+. 

    For the controlled OS the devices of 

Elizarov, Tkachenko, “Synthesis” and oth-

er are used (fig.2.16-2). Their metal con-

structions are made of high quality stain-

less steel, which can be used as the elec-

trode DE+ in the conditions of bioactiva-

tion (fig.2.16-3). At the same time elec-

trodes AE- may have different positions 

(1,2,3), or create a complex chain of com-

bined bioactivation with one common 

DE+. 

        

 

 

 

 

 

 
Мал.2.16-3 Біоактиваційний остеосинтез.  
Fig.2.16-3 Bioactivational osteosynthesis. 

 

Прогнозуючи високу реабілітаційну 

ефективність, нагадаємо, що спрямова-

ний транспорт зарядоносіїв стимулює 

мембранні калій-натрієві помпи, акти-

вуючи клітинний метаболізм. Тому неін-

вазивний біоактиваційний остеосинтез 

привертає увагу простотою виконання і 

специфічним механізмом впливу на ре-

паративні процеси. 

    Making prognosis of rehabilitation effi-

ciency, we remind, that directed transport 

of charge carriers stimulates membrane 

potassium-sodium pumps, activating cellu-

lar metabolism. That is why noninvasive 

bioactivational osteosynthesis draws atten-

tion with its simplicity of performance and 

specific mechanism of influence on repair 

processes.  
  

А тепер розглянемо морфологічні ос-

нови біоактивації. 

And now let us observe morphological 

bases of bioactivation. 
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3-га проблема біоактиваційної терапії і реабілітації  

МОРФОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

3-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 
MORPHOLOGICAL BASES OF BIOACTIVATION AS PROBLEM 

REHABILITATION VEGETALES 

 

БІОАКТИВАЦІЯ (БА) І ТКАНИНИ. BIOACTIVATION (BA) AND TISSUES 
  

Морфологічну залежність тканин під 

електродами ДЕ + і АЕ- вивчали на 25 

мишах лінії С57В1/6 з масою тіла 20-26г 

і на 36 білих нелінійних щурах з масою 

тіла 210-270г впродовж 21 доби. 

Morphological dependency of tissues 

under the electrodes DE+ and AE- was 

studies on 25 mice of С57В1/6 with the 

body weight 20-26 g. and 36 albino rats 

with the body weight 210-270 g. during 21 

day. 

Тривала БА тварин не викликає пато-

логічних змін в тканинах. Морфологічна 

картина (місцева гіперплазія епідермісу, 

гіперкератоз, опухлість) обумовлена ін-

дивідуальними особливостями тварин і 

відповідає фізіологічній нормі. 

Durable BA of animals does not cause 

pathological changes in tissues. Morpho-

logical picture (local hyperplasia of epi-

dermis, hyperkeratosis, swelling) is condi-

tioned by individual peculiarities of ani-

mals and corresponds with physiologic 

norm. 

У двох випадках виявлені виразки де-

рми і підлеглих тканин в зоні контакту з 

електродами. Проте вони були обумов-

лені механічними травмами при вида-

ленні волосяного покриву і не пов'язані 

з електродами і тривалістю БА (мал.3.1). 

    In two cases ulcerations of derma and 

underlying tissues in the zone of contact 

with electrodes were found. However, they 

were conditioned by mechanical trauma 

during depilation and are not connected 

with electrodes and duration of BA 

(fig.3.1).   
 

 
 

 

 

1 

 

2 2а 

1а 
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Мал.3.1 Тканини спинки мишей (1,2,3 під ДЕ +) і лапок (1а,2а,3а під АЕ-). 
Fig.3.1 Tissues of mice’s back (1,2,3 under DE+) and limbs(1a,2a,3a under AE-) 

 

     При цьому в крові тварин не було 

вірогідних змін по загальному білку, 

альбуміну, глобуліну, окислювально-ві-

дновним ферментам (сукцинат- і лактат-

дегідрогеназ), глюкозі, гемоглобіну і ан-

гіогенному фактору. 

    At the same time, in the blood of animals 

were no authentic changes of general pro-

tein, albumen, globulin, redox enzymes 

(succinate and lactate dehydrogenase), glu-

cose, hemoglobin and angiogenic factor. 

Таким чином, на основі морфологіч-

них досліджень можна зробити висно-

вок, що патологічних змін в тканинах 

при тривалому контакті електродів ДЕ + 

і АЕ- з шкірою не спостерігається. 

    Thus, on the basis of morphological re-

searches the may be the conclusion that 

pathological changes during durable con-

tact of electrodes of DE and AE with skin 

are not observed.   

  

ОПІКОВІ ДЕФОРМАЦІЇ ШКІРИ 

І БІОАКТИВАЦІЯ 

BURNING DEFORMATION OF SKIN AND 

BIOACTIVATION 
  

     Морфологічні дослідження рубців 

указують на залежність гістохімічних 

змін від БА(мал. 3.2).  

     1) Після двох-трьох місяців консерва-

тивної реабілітації (+БА+БФ+ БАВ), при 

позитивній клініці ще не настає повне 

дозрівання рубців. Проте їх структура 

значно відрізняється від рубців після 

звичайної реабілітації. 

    Morphological researches of scars point 

to the dependency of histochemical chang-

es on BA (fig.3.2). 

    1) After two-three months of conserva-

tive rehabilitation (BAB+BA+ BPh+), dur-

ing positive clinical picture scars do not be-

come fully maturate. However their struc-

ture significantly differs from the scars af-

ter ordinary rehabilitation. 

Дрібні артерії субепідермального про-

шарку характеризуються набряклим ен-

дотелієм і периваскулярним клітинним 

інфільтратом (мал.3.2-1). 

    Small arteries of sub epidermal layer are 

characterized with turgid endothelium and 

per vascular cellular infiltrate (fig.3.2-1). 

     Субепідермальний прошарок склада-

ється з товстих і тонких косо розташо-

ваних колагенових волокон. Їх метахро-

мазія виражена менше, ніж в рубцях, що 

дозріли. Кількість фібробластів різко 

зменшується в окремих зонах зростання. 

Рубець покривався тонким епідермісом, 

місцями з сосковими виступами в дерму, 

місцями без них. Його роговий шар тон-

кий і лускатий (мал.3.2-2, 3.2-3). 

    Sub epidermal layer consists of thick and 

thin slantwise located collagen fibers. Their 

metachromasia is marked less, than in ma-

ture scars. The quantity of fibroblasts dra-

matically decreases in separate zones of 

growth. Scar was being incrusted with thin 

epidermis, in some areas with mammillary 

protrusions into derma, and in some areas 

without them. Its corneal layer is thin and 

scaly (fig.3.2-2, 3.2-3). 

3 3а 
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Мал.3.2-1 Початкова фаза дозрівання рубця 
(гематоксилін-еозин; х 10). 
  
Fig.3.2-1 Initial phase of scar maturing (hema-
toxylin- eosin; x 10). 

  
  

  
 
Мал.3.2-2 Гіпертрофічний рубець, бідний 
колагеном. Гіперкератоз і акантоз епідер-
місу (азур II-еозин; х 140). 

 
Мал.3.2-3 Васкуляризація з папіломатозни-
ми виступами, гіперкератоз (гематоксилін-
еозин, х 280). 

  

Fig.32-2 Hypertrophic scar, collagen indigent. 
Hyperkeratosis and acanthosis of epidermis 

(azure-II-eosin; x140). 

Fig.3.2-3 Vascularization with papillary pro-
trusions, hyperkeratosis (hematoxylin-eosin; 

x280). 
  

Результати комплексної реабілітації 

через 4-6 місяців (14 біоптатів 11-ти 

реконвалесцентів) показують зміни, ха-

рактерні для не повністю дозрілих руб-

ців. З боку епідермісу відзначалися па-

піломатозні розростання, акантоз і фор-

мування епителізованих рогових кіст, 

що свідчить про патологічну регенера-

цію епідермісу (мал.3.2-4). 

    Results of complex rehabilitation in 4-6 

months (14 biopsy materials of 11 reconva-

lescents) are accompanied with changes, 

characteristic for not fully mature scars. 

From the side of epidermis we noticed pa-

pillary spreading’s, acanthosis and for-

mation of epithelialized horny cysts, which 

testifies to pathological regeneration of ep-

idermis (fig.3.2-4)  

 

 
 
Мал.3.2-4 Рубець після БА. Кіста в  акан-
тичному тяжі (гематоксилін-еозин; х 200). 
 
Fig.3.2-4 Scar after BA. Cyst in acanthus cord 
(hematoxylin-eosin; x200). 

  

Колагенові волокна субепідермально-

го прошарку розташовані паралельно 

поверхні епідермісу і інтенсивно забар-

влювалися тільки в місцях розсмокту-

вання. У глибших прошарках рубець 

мав грубі колагенові волокна. 

    Collagen fibers of sub epidermal layer 

are located parallel to the surface of epi-

dermis and acquired a different tone only in 

the areas of resolution. In deeper layers 

scar possessed thick collagen fibers. 

     Залежно від глибини рубця міняється 

кількість фібробластів. Якщо в субепі-

    Depending on the depth of scar, the 

number of fibroblasts differs. If in sub epi-
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дермальному прошарку вони були поо-

динокі (чи у вигляді невеликих скупчень), 

то на глибині число фібробластів пере-

вищувало їх кількість в звичайних руб-

цях. При цьому серед диференційованих 

фібробластів переважали великі і веле-

тенські клітини (мал.3.2-5, 3.2-6). 

dermal layer they were solitary (or in the 

form of small clusters), then deeper the 

number of fibroblasts exceeded their num-

ber is ordinary cases. At the same time, 

among differentiated fibroblasts big and 

gigantic cells prevailed (fig.3.2-5, 3.2-6). 

  

  
 

Мал.3.2-5 Васкуляризація рубця після БА 
(гематоксилін-еозин; х 140). 

 

Мал.3.2-6 Колаген рубця з епідермісом (ге-
матоксилін-еозин; х 140). 

 

Fig.3.2-5 Scar vascularization after BA  
(hematoxylin-eosin; x140). 

 

Fig.3.2-5 Scar collagen with epidermis  
(hematoxylin-eosin; x140). 

  

Біоактиваційна реабілітація в пізні те-

рміни (7-9 місяць; рубцеві поля в стадії 

розсмоктування; 14 біоптатів 8-ми ре-

конвалесцентів) обумовила згладженість 

і фіброз сітчастого прошарку шкіри. Ру-

бці з товстих колагенових волокон (мал. 

3.2-7, 3.2-8), розташовані більше впоря-

дковано. 

    Bioactivational rehabilitation in later 

terms (7-9 month; scar fields are in the 

stage of resolution; 14 biopsy materials of 

8 reconvalescents) conditioned flatness 

fibrosis of reticular skin layer. Scars of 

thick collagen fibers (fig.3.2-7, 3.2-8), are 

located more orderly. 

Між колагеновими волокнами зустрі-

чаються прошарки сполучної тканини із 

скупченням макрофагів і одиничних 

плазматичних клітин. При цьому кола-

генові волокна місцями без’ядерні і ба-

зофільні (що свідчить про редукцію спо-

лучної тканини), кількість фібробластів, 

виявлених по ходу пучків колагенових 

волокон, найчастіше відповідає їх числу 

в сформованих дозрілих рубцях, а ознак 

гіалінозу сполучної тканини рубця ми не 

виявили (мал. 3.2-9, 3.2-10). 

     Between collagen fibers layers of con-

nective tissue can be found with clusters of 

macrophages and single plasma cells. At 

the same time collagen fibers are in some 

areas non-nuclear and basophilic (which 

testifies to the reduction of connective tis-

sue), the number of fibroblasts, found along 

the bunches of collagen fibers, frequently 

corresponds to their number in already 

formed mature scars, and we did  not find 

signs of hyalinosis of connective scar tissue 

(fig.3.2-9, 3.2-10). 
  

Таким чином, морфологічні дослі-

дження свідчать про позитивний  вплив 

БА, БФ і БАВ на рубцеві поля, якісно 

скорочуючи стадії їх набряку і ущіль-

нення. При цьому, більше 50% потерпі-

лих можуть отримати ранню оперативну 

реабілітацію опікових контрактур та де-

формацій. 

    Thus, morphological researches point to 

positive influence of BA, BPh and BAB on 

scar fields, qualitatively reducing stages of 

their swelling and induration. At the same 

time, more than 50% of injured can get ear-

ly quick rehabilitation of burn contractures 

and deformations. 
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Мал.3.2-7 Колагеновий рубець, панваскуліт 
судин (гематоксилін-еозин, х 400). 

 

 
Мал.3.2-7 Колагеновий васкуляризований 

рубець після БА (азур - еозин, х140). 
 

Fig.3.2-7 Collagen scar, panvasculitis of ves-
sels (hematoxylin-eosin; x400). 

 

Fig.3.2-7 Collagen scar, panvasculitis of ves-
sels (azure-eosin; x140). 

  

  
 

Мал.3.2-9 Дозріваючий рубець без гіалінозу 
(Ван-Гізон, х 40). 

 
Мал.3.2-10 Епітелізований рубець  

(Еозін-азур, ок. х 140). 
 

Fig.3.2-9 Maturing scar without hyali-nosis 
(Van-Gyson; x40). 

 

Fig.3.2-9 Epitelialized scar (eosin of azure; 
x40). 

  

    А тепер розглянемо імунологічні ос-

нови біоактивації. 

     And now let us observe immunologic 

bases of bioactivation. 
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4-та проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

ІМУНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

4-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation  

IMMUNOLOGICAL BASES OF BIOACTIVATION AS ROBLEM 

REHABILITATION VEGETALES 

 
НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ  

ОРГАНІЗМУ І БІОАКТИВАЦІЯ (БА) 

NON-SPECIFIC RESISTANCE OF 

ORGANISM AND BA 
  

Вплив БА на показники природної ре-

зистентності вивчали по фагоцитарній 

активності лейкоцитів (число, індекс, 

здатність до травлення, бактерицидна 

активність сироватки крові і титр 

комплементу). 

Influence of BA on the factors of natural 

resistance was studied according to phago-

cytic activity of leukocytes (number, index, 

ability for digestion, bactericidal activity of 

blood serum and complement titer). 

На 3-ю добу після опікової травми ві-

дсоток фагоцитозу в крові був досить 

високим: 98±,6%, при нормі 50-70% 

(мал.4.1-1). Фагоцитарне число (кількі-

сть мікробних тіл в однієї клітині) ко-

ливалося в межах 14,1-16,4 (±1,9) од. 

(мал.4.1-2), а здатність клітин до перева-

рювання мікробів в усіх випадках була 

низькою і складала в середньому 58,2% 

(мал.4.1-3).        

On the 3rd day after burning injury the 

percentage of phagocytosis in blood was 

quite high: 98±,6%, with the norm 50-70% 

(fig.4.1-1). Phagocytic number (quantity of 

bacteria bodies in a cell) varied within the 

frames 14,1-16,4 (±1,9) units (fig.4.1-2), 

and the ability of cells to digest bacteria 

was low in all cases and was in average 

58,2% (fig.4.1-3). 

На 21-у добу в основній групі (що 

отримувала БА) вірогідно знизилася фа-

гоцитарна активність лейкоцитів (до 

76,5±1,4%) і фагоцитарне число (до 9,4 

±1,1 %), а кількість переварених мікроб-

них тіл на клітину вірогідно зросла до 

88±1,0%. 

On 21-st day in the basic group (which 

receive BA) credibly decreased phagocytic 

activity of leukocytes (to 76,5±1,4%) and 

phagocytic number (to 9,4±1,1 %), and the 

quantity of digested bacteria bodies per cell 

credibly increased up to 88±1,0%. 

У хворих контрольної групи в кінці 

спостереження залишалися високими 

фагоцитарна активність лейкоцитів (89 

±0,9%) і фагоцитарне число (14,8 ±1,8). 

При цьому зростаючий фагоцитоз (до 

67± 2,8%) на 21% відрізнявся від показ-

ників в групі БА, що вказує на функціо-

нальний параліч лейкоцитів. 

Patients of the control group at the end 

of examination remained high phagocytic 

activity of leukocytes (89± 0,9%) and 

phagocytic number (14,8±1,8). At the same 

time, the increasing phagocytosis (to 67± 

2,8%) by 21% differed from the data of BA 

group, which points to functional paralysis 

of leukocytes. 

Аналогічно розвивалася динаміка ба-

ктерицидної активності сироватки крові. 

Так, залишаючись на 3-ю добу після опі-

ку низькою (40,0-42,0 ±1,9 %), вона під 

дією БА вірогідно виросла на 21-у добу 

до верхньої межі норми (82,0± 2,9%). В 

контрольній групі бактерицидна актив-

Analogically was development of blood 

serum bactericidal activity dynamics. 

Hence, remained low (40,0-42,0 ±1,9 %) 

on the 3-rd day after burning injury, it 

credibly increased, under the influence of 

BA, by the 21-st day to the higher margin 

of norm (82,0±2,9%). In the control group 
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ність також збільшилася до 68,0±3,0%, 

але залишилася на 17,1% (Р<0,01) ниж-

чою. 

bactericidal activity also increased to 68,0 

±3,0%, but remained by 17.1% (Р< 0,01) 

lower. 
  

  
Мал.4.1-1 Фагоцитоз і БА Fig.4.1-1 Phagocytosis and BA 

  
          Мал.4.1-2 Фагоцитарне число і БА Fig.4.1-2 Phagocytic number and BA 

  
Мал.4.1-3 Переварювання мікробних клітин 

і БА 
Fig.4.1-3 Quantity of digested bacteria cells 

and BA 

  
 

Мал.4.1-4 Бактерицидна активність сиро-
ватки крові і БА 

 

 

Fig.4.1-4 Bactericidal action of blood serum 
and BA 

Якщо у хворих на початку спостере-

ження титр комплементу (мал.5.1-5) був 

0,12-0,13±0,02 (при нормі 0,2±0,08), то 

на 12-у добу під дією БА від збільшився 

до 0,08±0,02 (Р=0,01), а в групі контро-

лю зменшився з 0,12± 0,02 до 0,13±0,02 

(Р>0,1). На 21-у добу титр комплементу 

в групі спостереження був вірогідно ви-

At the beginning of observation patients’ 

complement titer was 0,12–0,13±0,02 

(with the norm 0,2±0,08), and on the 21-st 

day under the influence of BA it increased 

by 0,08±0,02 (Р=0,01), and in the group of 

control decreased from 0,12±0,02 to 0,13 

±0,02 (Р>0,1). On 21-st day complement 

titer in the group of observation was credi-
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щим проти контролю і складав 0,06±0,01 

проти 0,10±0,01(Р<0,01). 

bly higher, in opposition to the group of 

control and was 0,06±0,01 versus 0,10± 

0,01 (Р<0,01). 

  
Мал.4.1-5 Титр комплементу і БА Fig.4.1-5 Complement titer and BA 

  

Таким чином, БА позитивно впливає 

на показники природної резистентності : 

фагоцитарну і бактерицидну активність 

крові і титр комплементу. 

Thus, BA affects positively the indica-

tions of natural resistance: phagocytic and 

bactericidal activity of blood and comple-

ment titer.  

  

ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ  

ОРГАНІЗМУ І БІОАКТИВАЦІЯ (БА) 

IMMUNOLOGICAL RESPONSIVENESS OF  

ORGANISM AND BA 
  

Вплив внутрішньовенної БА крові на 

чинники неспецифічного захисту вивча-

ли за показниками імунологічної реак-

тивності організму на 40 хворих в періо-

ді гострої опікової токсемії (мал.4.2). 

Influence of intravenous BA of blood on 

the factors of non-specific protection was 

studied according to the data of immuno-

logical responsiveness of organism, ob-

serving 40 patients throughout the period 

of burn toxemia (fig.4.2). 

  
 

Мал.4.2 Імунологічна   
реактивність організму і БА 

 

Fig.4.2 Immunological responsiveness  
and BA 

  

Імунологічна реактивність організму 

(ІРО) визначалася з використанням тест-

культури стафілококу - 209. На фоні по-

чатково-пригніченої ІРО (14-15%), внут-

рішньовенна БА на 12-у добу підвищила 

її активність до зони норми (70,4±3,5%;  

Р<0,1), а на 21-у досягла 76,3±3,9% (Р< 

0,05). 

Immunological responsiveness of organ-

ism (IRO) was determined with the usage 

of the test-cultures of staphylococcus-209. 

Against the background of initially-oppres-

sed IRO (14-15%), intravenous BA on the 

12-th day increased its activity to the zone 

of norm (70,4±3,5%;  Р<0,1), and on the 

21-st reached 76,3±3,9% (Р<0,05). 

У контрольній групі ІРО залишалася 

практично на одному рівні (62,6 ±3,9 на 

3-ю добу; 58,4±3,3 на 12-у і 60,2±3,1 на 

21-у добу; Р>0,1). Зниження ІРО в групі 

спостереження двічі мало місце при ва-

In the control group IRO remained prac-

tically on the same level (62,6±3,9 and on  

3-rd day; 58,4±3,3 on 12-th and 60,2±3,1 

on 21-st day; Р>0,1). There was two cases 

of the decrease of IRO in the group of ob-
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жкій травмі з летальним кінцем. servation with severe injury and lethal out-

come… 

Таким чином, БА позитивно впливає 

на гуморальні чинники неспецифічного 

захисту, зокрема імунологічну реактив-

ність організму. 

Thus, BA positively affects humoral fac-

tors of non-specific protection, immuno-

logical responsiveness of organism in par-

ticular. 

  

ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ І БА. HUMORAL IMMUNITY AND BA 
  

БА опікових ділянок впливає на іму-

ноглобуліни крові. В результаті збіль-

шується кількість IgG (до 12,8 ±0,64 г/л), 

що свідчить про активне утворення В-

лімфоцитами антитіл з високим афініте-

том до антигенів. Одночасно в перифе-

ричній крові зменшується концентрація 

IgМ і відмічена різноспрямована дина-

міка IgА (мал.4.3-1...3) 

BA of burned areas affects blood immu-

noglobulins. As a result, the number of IgG 

increases (to 12, 8±0, 64 g/l), which testi-

fies to active formation of antibodies, by B- 
lymphocytes, with high affinity to antigens. 

Simultaneously in peripheral blood de-

creases concentration of IgM and multi-

directed dynamics of IgA (fig.4.3-1…3) is 

also noticed. 
  

  
Мал.4.3-1 Імуноглобулін А і БА Fig.4.3-1 Immunoglobulin’s A and BA 

  

  
Мал.4.3-2 Імуноглобулін М і БА Fig.4.3-2 Immunoglobulin’s М and BA 

  
  

  
Мал.4.3-3 Імуноглобулін G і БА Fig.4.3-3 Immunoglobulin’s G and BA 

  

Аналогічні зміни спостерігали у хво- Analogical changes were observed with 
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рих, що знаходилися на оперативному 

лікуванні з приводу фіброміом матки та 

кіст яєчників. Під час операції їм прово-

дили  БА вилочкової залози. У першій 

групі за схемою ".ДЕ+ область залози, 

АЕ– між лопатками". У другій групі 

електроди мінялися місцями. Третя гру-

па БА не отримувала і служила контро-

лем. Хворим перед оперативним втру-

чанням і на 6-й післяопераційний день 

проводили імунологічне обстеження. 

patients, who were on operative treatment 

because of fibroma uteri and ovarian cysts. 

During surgery they were provided with 

BA of thymus gland. In the first group, 

according to the scheme “DE gland area, 

AE between shoulder blades”. In the sec-

ond group electrodes were swapped. Third 

group was not provided with BA and was 

under control. Patients were provided with 

immunological examination before surgery 

and on the 6-th day after the surgery. 

Лабораторний аналіз свідчить про ві-

рогідне зменшення в групі контролю Ig 

класу А, М, G (Р<0,05) і їх збільшення в 

групах спостереження, що говорить про 

нормалізуючий вплив БА на показники 

гуморального імунітету. При цьому мак-

симальний позитивний вплив на IgМ і 

IgG (Р<0,05) було відмічений при БА 

вилочкової залози електродом АЕ-. 

Laboratory analysis testifies to credible 

decrease in the group of control of Ig class 

and A,M,G (P<0,05) and their increase in 

the groups under observation, which testi-

fies to normalizing influence of BA on the 

indicators of humoral immunity. At the 

same time maximal positive influence on 

IgM and IgG (P<0, 05) was noticed during 

BA of thymus gland with the electrode AE. 

При її активації електродом .ДЕ+   ві-

рогідно збільшилася кількість Так і ТФЧ- 

лімфоцитів.  Цікаво, що в групі контро-

лю пригнічення Ig А і М досягало 80 і 

60%, відповідно, проти 20 і 0% в групах 

спостереження. Слід зауважити, що ак-

тивація IgG відмічена в 100% спостере-

ження, проти 20% в групі контролю. 

During its activation with the electrode 

DE credibly increased the quantity of Так 

and TphS-lymphocytes. Intrestingly, that in 

the group of control oppression of IgA and 

M reached 80 and 60%, accordingly, ver-

sus 20 and 0% in the groups under observa-

tion. It should be noted that activation of 

IgG was found in 100% in the group under 

observation, versus 20% in the group of 

control. 

Таким чином, БА вилочкової залози 

під час операції забезпечує нормалізую-

чий вплив на ряд імунологічних показ-

ників гуморального імунітету. 

Thus, BA of thymus gland during sur-

gery provides normalizing influence on a 

number immunological indications of hu-

moral immunity. 

  

КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ І БА. CELLULAR IMMUNITY AND BA. 
  

Для оцінки впливу БА на клітинний 

імунітет опікових хворих, лейкоцити і 

популяції лімфоцитів вивчали на 3-ю, 

12-у і 21-у добу після травми. 

For the assessment of BA influence on 

cellular immunity of burn patients, leuko-

cytes and populations of lymphocytes were 

studied on 3-rd, 12-th and 21-st day after 

the injury. 

На 3-ю добу кількість лейкоцитів була 

в нижній половині зони умовної норми 

(4,9-5,4±1,1х109/л). На 12-у добу їх кіль-

кість в групах спостереження і контролю 

вірогідно (Р<0,01-0,05) перевищила вер-

хню зону умовної норми, а на 21-у добу 

On the 3-rd day the number of leuko-

cytes was in the lower half of conventional 

norm (4,9-5,4±1,1х109/l). On the 12-th day 

their quantity in the groups under observa-

tion and control credibly (Р<0,01-0,05) ex-

ceeded the upper zone of the conventional 
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зменшилася (мал.4.4). norm, and on the 21-st day decreased (fig. 

4.4).  
  

  
Мал.4.4-1 Лейкоцити і БА Fig.4.4-1  Leukocytes and BA 

  

Кількість В-лімфоцитів (ЕАС-РОК) на 

3-й день була в зоні верхньої норми 

(31±2,7%), на 12-й зменшилася в групах 

спостереження (Р>0,1) і контролю (Р< 

0,01), а на 21-й день стала вірогідно ве-

ликою проти групи контролю (Р<0,001). 

Quantity of B-lymphocytes (EAC-RFC) 

on the 3-rd day was in the zone of the up-

per norm (31±2,7%), on the 12-th day de-

creased in the groups under observation 

(P>0,1) and control (P<0,01), and on the 

21-st day it became credibly high versus 

the group of control (P<0,001). 
  

  
 

Мал.4.4-2 ЕАС-РОК (В-лімфоцити і БА 
 

Fig.4.4-2  EAC-RFC (B-lymphocytes) and BA 
  

По іншому на БА реагували Е-РОК 

(Т-лімфоцити крові і їх популяції; мал. 

4.4-3). На 3-ю добу їх відносна і абсолю-

тна кількість була значно нижча норми 

(Р<0,01). На 12-у добу в групі спостере-

ження з'явилася тенденцію до збільшен-

ня, а в групі контролю - до подальшого 

пригноблення (Р<0,1). На 23-у добу (в 

порівнянні з контрольною групою) БА 

вірогідно збільшувала абсолютну кіль-

кість Т-лімфоцитів (Р<0,001; мал.4.4-4). 

Quite different was the reaction of E-

RFC (T-lymphocites of blood and their 

populations: fig.4.4-3). On the 3-rd day 

their relative and absolute quantity was 

significantly lower than norm (P<0,01). On 

the 12-th day in the group under observa-

tion appeared increase tendency, and in the 

group of control – further oppression 

(P<0,1). On the 23-rd day  (in comparison 

with the group of control) BA credibly in-

creased absolute quantity of T-lymphocytes 

(P<0,001; fig. 4.4-4). 

  
Мал.4.4-3 Е-РОК (Т-лімфоцити) і БА Fig.4.4-3  E-RFC (T-lymphocytes)  and BA 
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Мал.4.4-4 Лімфоцити і БА Fig.4.4-4  Lymphocytes and BA 

  

Одночасно виявлено зниження теофі-

лін чутливих Т-лімфоцитів (ТФЧ) на 

25,4% (мал.4.4-5) і збільшення теофілін 

резистентних (ТФР) лімфоцитів на 29,7 

% (мал.4.4-6). 

Simultaneously was found the decrease 

of teophylline sensitive T-lym-phocytes 

(TphS) by 25,4% (fig.4.4-5) and increase 

of teophylline resistant (TphR) lympho-

cytes by 29,7% (fig.4.4-6). 

Таким чином, в порівнянні з контро-

лем, БА достовірно активує збільшення 

процентної і абсолютної кількості ТФР- 

і ТФЧ-лімфоцитів (Р<0,01-0,05), доводя-

чи їх до верхньої зони норми. 

Thus, in comparison with the group of 

control, BA credibly activates the increase 

of the percent and absolute quantity of 

TphR- and TphS-lymphocytes (P<0,01-

0,05), bringing then to the upper zone of 

norm. 

У групах хворих хірургічного відді-

лення (фіброміома матки, кіста яєчни-

ків) відмічені аналогічні зміни, що свід-

чить про нормалізуючий вплив БА. При 

цьому максимальний ефект обумовле-

ний БА зони вилочкової залози ДЕ + (ві-

рогідне збільшення кількості Так - і ТФЧ 

- лімфоцитів, Р<0,05). 

In the group of patients of surgical de-

partment (fibroma uteri, ovarian cyst) ana-

logical changes were noticed, which testi-

fies to normalizing influence of BA. In ad-

dition, maximal effect was conditioned  by 

BA of the zone of thymus gland DE (credi-

ble increase of the quantity of Так – and 

TphS-lymphocytes, P<0,05). 
  

  
 

Мал.4.4-5 Теофілін чутливі (ТФЧ)  
лімфоцити і БА 

 

Fig.4.4-5  Theophylline sensitive lymphocytes 
(TphS)  and BA 

  
 

Мал.4.4-6Теофілін резистентні (ТФР)  
лімфоцити і БА 

 

Fig.4.4-6  Theophylline resistant lymphocytes  
(TphR) and BA 
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Про нормалізуючий вплив БА свід-

чать показники клітинної неспецифічної 

резистентності. Якщо в контролі пригні-

чення Т20- і ТФР популяцій спостеріга-

лося у 60% хворих, то в групах спосте-

реження - 0%, а ТФЧ, відповідно, 60% і 

20%. Це підтверджують і випадки їх 

стабілізації. Якщо в контрольній групі 

стабільність Так і ТФР- популяцій скла-

дала по 20%, то в групі спостереження 

по 60%, а Т20- і ТФЧ популяцій, відпо-

відно, 20% і 80%. 

Indications of cellular non-specific re-

sistance testify to normalizing effect of 

BA. If in the control group oppression of 

T20 – and TphR populations was observed 

60%  of patients, then in the groups under 

observation – 0%, and TphS, accordingly, 

60% and 20%. This was also supported by 

the cases of their stabilization. If in the 

control group stability of Тact- and TphR 

populations was 20%, then in the groups 

under observation was 60%, and Т20- and 

TphS populations, accordingly, 20% and 

80%. 

Таким чином, БА вилочкової залози 

під час наркозу забезпечує нормалізацію 

ряду імунологічних показників, що вигі-

дно відрізняє її від медикаментозної іму-

нокорекції. 

Thus, BA of thymus gland during anaes-

thesia provides normalization of a number 

of immunological indications, which ma-

kes a better difference from medicamental 

immune correction.  

В цілому БА позитивно впливає на 

показники клітинного імунітету. 

Generaly BA positively affects the indi-

cations of cellular immunity. 

  

БІОАКТИВАЦІЯ І РІВНІ  

АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ. 

BIOACTIVATION AND LEVELS OF   

ADAPTIVE REACTIONS. 
  

Незалежно від індексу важкості, опі-

кова травма запускає механізми розвит-

ку стресу. При цьому рівні адаптаційних 

реакцій (РАР) характеризують неспеци-

фічний захист організму і відображують 

його розвиток. 

Independently from severity index, 

burning injury initiates the mechanism of 

stress development.  Additionally, levels of 

adaptive reactions (LAR) characterize non-

specific protection of organism and reject 

its development. 

Антистресовий вплив БА вивчали в 

гострому періоді опікової токсемії, порі-

внюючи кількість реакцій  "тренування"   

(РТ), "активації" (РА) і "гострого стресу" 

(РГС) на 3-й і 21-й день перебування  

хворого в стаціонарі. 

Anti-stress influence of BA was studied 

during the acute period of burning toxemia, 

comparing the quantity “fight-or-fly re-

sponse” (ER), “activation response” (AR) 

and “acute stress response” (ASR) on the 

3-rd and 21-st day of inpatient period. 

Незалежно від міри опікової травми, в 

початковому періоді її розвитку у хво-

рих контрольних груп домінували РГС. 

У групах, що отримував БА, кількість 

РГС зменшилося на 30,3% (легко обпа-

лені), 63,7% (опіки середньої важкості), 

78,0% (важкі опіки) і до 90% збільшило-

ся кількість потерпілих з реакціями "ак-

тивація і тренування". 

Independently from the degree of burn-

ing injury, in the initial period of its devel-

opment patients of the control groups 

demonstrated domination of ASR. In the 

groups, that were provided BA, number of 

ASR decreased by 30,3% (lightly burned), 

63,7% (burns of medium degree) and up to 

90% increased the quantity of injured with 

the responses “activation and training”.    

У групах контролю РГС були в 3 рази 

частіше при легких опіках і в 5,5-6,5 ра-

зів, відповідно, у потерпілих з серед-

In the groups of control ASR were 3 ti-

mes more frequent with light burns and 

5,5-6,5 times, accordingly, with patient 
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ньою і важкою мірою травми. При цьо-

му, в групі 4-го ступеня важкості не бу-

ло жодної РА, що указує на виражене 

пригнічення неспецифічній резистент-

ності організму і відсутність адекватно-

го компенсаторного впливу. 

suffering from medium and severe degree 

of injury. At the same time, in the group 

with 4-th degree of injury were no AR, 

which points to prevailed oppression of 

non-specific resistance of organism and ab-

sence of adequate compensatory influence. 

Спостережуване співвідношення ада-

птаційних реакцій відображують мал. 

4.5-1...4. 

Observed correlation of adaptational re-

sponses are reflected in fig.4.5-1…4. 

Таким чином, динаміка адаптаційних 

реакцій в гострому періоді опікової тра-

вми, свідчить про виражений позитив-

ний вплив БА на механізми імунологіч-

ного захисту. При цьому картина класи-

чного стресу Г.Селье має багато загаль-

них моментів з патогенезом опікової 

травми... 

Thus, dynamics of adaptational respons-

es during acute period of burning injury 

testifies to expressed positive influence of 

BA on the mechanisms of immunological 

protection. In addition, the characteristics 

of classic stress of G. Selje have much in 

common with pathogenesis of burning in-

jury… 

 
 

Мал.4.5-1 При першій ступені  
опікової травми  

Fig.5.5-1  At the 1st degree of  
burning injury 

  

  
Мал.4.5-2 При другій ступені  

опікової травми 
Fig.4.5-2  At the 2st degree of burning injury 

  

  
Мал.4.5-3 При третій ступені  

опікової травми 
Fig.4.5-3  At the 3st degree of burning injury 
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Мал.4.5-4 При четвертій ступені  

опікової травми 
Fig.4.5-4  At the 4st degree of burning injury 

  

РІВНІ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ І 

 БІОАКТИВАЦІЯ. 

LEVELS OF ORGANISM INTOXICATION 

AND BIOACTIVATION.  
  

Вплив БА на рівень інтоксикації ор-

ганізму вивчали по динаміці кількості 

середніх молекул (КСМ) в періоді гост-

рої опікової токсемії. Кров на аналіз бра-

ли до і після 60-ти хвилинної  внутріш-

ньовенної БА крові. 

Influence of BA on the level of organ-

ism intoxication was studied according to 

the dynamics of middlesize molecules 

quantity (MMQ) during the period of acute 

burning toxemia. Blood was taken for the 

analysis before and after 60-minute intra-

venous BA of blood. 

Встановлено, що початковий рівень 

КСМ в крові складав 0,380±0,06 од.оп. 

пл. (виражена інтоксикація). Після БА 

крові він знизився до 0,290±0,02 од.оп. 

пл. (93,3%;Р<0,001). Це свідчить про ви-

ражену участь БА в детоксикації при ва-

жкій термічній травмі, яка обумовлена 

поліпшенням мікроциркуляції і насичен-

ням тканин киснем (мал.4.6-1). 

It has been studied that initial level of 

MMQ in blood was 0,380± 0,06 op. 

den.un. (expressed intoxication). After BA 

of blood it decreased to 0,290±0,02 

op.den.un. (93,3%; Р< 0,001). It testifies to 

active participation of BA in detoxification 

during severe thermal injury, which is con-

ditioned by the improvement of microcir-

culation and saturation of tissues with oxy-

gen (fig.4.6-1). 

  
Мал.4.6-1 БА і рівень середніх молекул. Fig.4.6-1 BA and the level of middle-size  

molecules 
  

Вплив БА крові на кислотно-лужний 

стан вивчали при субкомпенсованих фо-

рмах метаболічного алкалозу (pH 7,54± 

0,1) і значною гіпоксією тканин, пов'яза-

ною з низьким рівнем РО2 крові (55,5± 

2,2). Одноразова внутрішньовенна БА на 

протязі години обумовила зменшення 

Influence of BA of blood on acid-

alkaline state was studied during sub com-

pensated forms of metabolic alkalosis (рН 

7,54±0,1) and significant hypoxia of tis-

sues, connected with low level of PO2 of 

blood (55,5±2,2). Single intravenous BA 

during an hour conditioned decrease of al-
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алкалозу (pH 7,5±0,008; Р<0,05) і підви-

щення парціального тиску кисню крові 

(57,6±2,4, Р<0,01). При цьому РСО2 і йо-

го загальний зміст в плазмі не мінялися, 

а лужність і актуальний гідрокарбонат 

крові мали тенденцію до зниження (мал. 

4.6-2, 4.6-3). 

kalosis (pH 7,5±0,008 ;Р<0,05) and growth 

of partial pressure of blood oxygen 

(57,6±2,4, Р< 0,01). Additionally, PCO2 

and its general content in plasma did not 

change, while alkalinity and actual blood 

hydro carbonate possessed tendency to de-

crease (fig.4.6-2, 4.6-3). 

  
Мал.4.6-2 БА і кислотно-лужний стан  Fig.4.6-2 BA and acid-alkaline state 

  

  
Мал.4.6-3 БА і кислотно-лужний стан Fig.4.6-3 BA and acid-alkaline state 

  

Таким чином, внутрішньовенна БА 

крові покращує її кислотно-лужний стан 

за рахунок нормалізації  рН і РО2. 

Thus, intravenous BA of blood improves 

its acid-alkaline state at the expense of 

normalization of pH and PO2.  
  

Тепер розглянемо гемодинамічні ос-

нови біоактивації… 

And now let us observe hemodynamic 

bases of bioactivation… 
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5-та проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

5-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 

HEMODYNAMIC BASES OF BIOACTIVATION AS PROBLEM 

REHABILITATION VEGETALES 

 

ПЕРИФЕРИЧНА ГЕМОДИНАМІКА І  

БІОАКТИВАЦІЯ  

PERIPHERAL HEMODYNAMICS AND 

BIOACTIVATION 
  

Периферичну геодинаміку вивчали 

методом РВГ (подовжньої реовазогра-

фії), який об'єктивно оцінює стан кола-

терального і тканинного кровообігу і су-

динного тонусу. 

Peripheral hemodynamics was studied 

with the method of longitudinal Rheova-

sography (RVG), which objectively assess-

es the state of collateral and tissue blood 

circulation. 

Перші спостереження проведені в 

групі опікових хворих через 1,5-2 місяці 

після виписки. Комплексна реабілітація 

потерпілих включала 20-ти денний курс 

БА, БФ і БАВ. В процесі спостереження 

вивчалася тривалість: поширення пуль-

сової хвилі від серця до дослідної ділян-

ки (t/сек.); анакротичної фази (а/сек.); 

відношення  підйому і спаду реографіч-

ної хвилі (ab/сек.); повільного запов-

нення дрібних судин (b/сек.); катакро-

тичної фази (в/сек.); швидкого запов-

нення артеріальною кров'ю великих су-

дин (б/в в сек.); показник максимально-

го наповнення судин (б/t %) і реографі-

чний індекс (РІ). 

First observations were conducted in the 

group of burn patients in 1,5-2 months after 

discharge. Complex rehabilitation of in-

jured included 20-day course of BA, BPh 

and BAB. Duration had been studied 

throughout the process of observation: 

spreading of pulse wave from heart to the 

examined area (t per sec.); anactrotic phase 

(a per sec.); relation of increase and de-

crease of rheographic wave (ab per sec.); 

gradual filling of small vessels (b per sec.); 

catacrotic phase (c per sec.); fast filling of 

large vessels with arterial blood (b/c in 

sec); indicator of maximal filling of vessels 

(б/t %) and rheographic index (RI). 

 

Після опікової травми (до 4-6 місяців) 

у хворих залишаються значні порушен-

ня периферичної гемодинаміки (підви-

щений тонус артерій; понижена роз-

тяжність судинної стінки і кількість 

функціонуючих капілярів; виражений ве-

нозний застій). 

After burning injury (4-6 months) pa-

tients have significant disorders of periph-

eral hemodynamics (increased tone of ar-

teries; low compliance of vascular wall and 

quantity of functioning capillaries; ex-

pressed passive venous congestion). 

Підвищення судинного опору потоку 

крові  веде до розкриття артеріовеноз-

них анастомозів,  порушенню кровообі-

гу в капілярах, зменшенню перфузії тка-

нин і розвитку гіпоксії. У перивазально-

му просторі накопичується білковий 

трансудат, який стимулює розвиток спо-

лучної тканини в шкірі і підшкірній клі-

тковині, гіаліноз та склероз судин аж до 

їх повного закриття. 

Increasing of vascular resistance of 

blood flow leads to expansion of arteriove-

nous anastomosis, disorder of blood circu-

lation in capillaries, decrease of perfusion 

of tissues and development of hypoxia. In 

perivasal space protein transsudate is being 

accumulated, stimulating the development 

of connective fiber, hyalinosis and vascular 

sclerosis up to their full occlusion. 
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В результаті комплексної БА (БА, БФ 

і БАВ) на фоні детракції шкірних лоску-

тів (прискореного дозрівання рубців) 

значно покращується периферичний 

кровообіг. Підвищуються еластичні вла-

стивості артеріол і венозної системи, 

включаються в кровообіг раніше не фу-

нкціонуючі капіляри, розвивається сис-

тема нових поверхневих капілярних 

зв'язків, що покращує перфузію тканин і 

знижує опірність току крові на перифе-

рії (мал.5.1-1.3). 

After complex BA (BA, BPh and BAB) 

on the background of accelerated maturing 

of scars, there is a significant improvement 

of peripheral blood circulation. Also in-

crease elasticity qualities of arterioles and 

venous system, come into blood circulation 

previously non-functional capillaries, de-

velops the system of new surface capillary 

connections, which improves perfusion of 

tissues and lowers blood flow resistance at 

the periphery (fig.5.1-1…3). 

  

  
Мал.5.1-1 Fig.5.1-1 

  
Мал.5.1-2 Fig.5.1-2 

  
Мал.5.1-3 Fig.5.1-3 

Прикладом позитивного впливу БА 

на периферичний кровообіг служить 

РВГ гомілки хворого В.Г-зюк (мал. 5.2): 

де А, Б, В, Г, Д - до БА; а А1, Б1, В1, Г1, 

Д1 - після БА. 

The example of positive influence of BA 

on peripheral blood circulation is RVG of 

patient’s shin V.G.-zjuk (fig.5.2): where 

positions A,B,C,D,E - before BA; while 

А1,B1,C1,D1,E1 – after BA. 
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Мал. 5.2       Fig.5.2 
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РВГ волонтерів і хворих з облітераці-

єю артерій нижній кінцівок свідчать: 

зональна БА впродовж 14 діб (по 1,5 го-

дину) обумовлює включення в кровообіг 

раніше не функціонуючих капілярів 

(створення нової системи поверхневих 

судинних зв'язків) і зниження перифери-

чного опору крові. Останнє зменшує гі-

поксію і нормалізує метаболічні проце-

си (табл.5.3). 

RVG of volunteers and patients with ar-

terial obliteration of lower extremities testi-

fy: zonal BA during 14 days (by 1,5 hour) 

conditions inclusion into blood circulation 

of previously non-functioning capillaries 

(creation of new system of surface vascular 

connections) and decrease of peripheral 

resistance of blood. The latter decreased 

hypoxia and normalizes metabolic process-

es (tab.5.3). 
  

                                                                              Таблиця 5.3 

 
                                                                                        Table 5.3 

 
  

Про виражений вплив на периферич-

ну гемодинаміку указує і посилення мі-

кроциркуляції кон'юнктиви очей після 

кожної процедури БА (поліпшення ос-

танньої на 51,7% від початкового рівня; 

Р<0,001). 

Intensification of microcirculation in eye 

conjunctiva after every procedure of BA 

(improvement by 51,7% of the initial level; 

P<0,001) also points to expressed influence 

on peripheral haemodynamics.   

Таким чином, БА позитивно впливає 

на периферичну гемодинаміку, покра-

щуючи її показники. 

Thus, BA affects positively peripheral 

haemodynamics, improving its indications. 

  

КИСЛОТНА СТАБІЛЬНІСТЬ 

ЕРИТРОЦИТІВ І БІОАКТИВАЦІЯ. 

ACID STABILITY OF ERYTHROCYTES 

AND BIOACTIVATION. 
  

Вивчаючи кислотну стабільність ери-

троцитів (КСЕ) ми виявили її сезонну 

динаміку (мал.6.4а). 

Having studied acid stability of erythro-

cytes (ASE) we found its season dynamics 

(fig.6.4a). 
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– Найбільша кількість еритроцитів з 

сферуляційними змінами відмічена в 

зимовий період (4,1% ±0,42), яка навесні 

і літом зменшувалась, відповідно, з 4,1% 

±0,42 до 3,94%± 0,17 (Р>0,5) і з 4,1% 

±0,42 до 1,4% ±0,17 (Р<0,001). При цьо-

му сферуляційні модифікації тривали до 

2 хвилин, ширина інтервалу стійкості 

еритроцитів звужувалася за рахунок 

зміщення зони кінця гемолізу вліво до 6 

хвилин і складала 4 хвилини (гемоліз 

еритроцитів починався через 2 хвилини, 

а закінчувався через 6 хвилин). 

- The biggest number of erythrocytes 

with spherical changes was noticed in Win-

ter (4,1% ±0,42), while in Spring and 

Summer it decreased, accordingly, from 

4,1% ±0,42 to 3,94%±0,17 (Р>0,5) and 

from 4,1% ±0,42 to 1,4% ±0,17 (Р<0,001). 

Additionally, spherical modifications con-

tinued up to 2 minutes, stability interval 

width of erythrocytes shortened at the ex-

pense of haemolysis end zone shift to the 

left by 6 minutes and was 4 minutes (hae-

molisis of erythrocytes started after 2 

minutes, while ended in 6 minutes). 

– Кількість підвищено стійких ерит-

роцитів взимку була найменшою (21, 

би% ±1,9), трохи зростала навесні   (29,8 

%±5,3; Р>0,5), достовірно влітку (46,01 

% ±4,0, Р<0.001) і осінню (34,1%±3,6, 

Р<0,05). Звертає увагу схожість зимово-

весняних і літньо-осінніх еритрограм. 

Крім того, взимку і весною максимуми 

еритрограм (в порівнянні з літом і осін-

ню) збільшувалися на 5-5,7% і зміщува-

лися вліво до 3 хвилин. 

- Quantity of high-resistance erythro-

cytes in Winter was the smallest (21,6% 

±1,9), insignificantly decreased in Spring 

(29,8%±5,3; Р>0,5), and credibly in Sum-

mer (46,01 % ±4,0, Р<0.001) and Fall 

(34,1%±3,6  Р<0,05). Interestingly to note 

similarity of Winter-Fall and Summer-Fall 

histograms. In addition, in Winter and 

Spring maximal indications of histograms 

(in comparison with Summer and Fall) in-

creased by 5-5,7% and shifted to the left by 

3 minutes. 

– Максимальна кількість гемолізова-

них еритроцитів відзначалася на 3 хви-

лині і складала зимою 30,7%, а весною 

29,8%. Зимово-весняні зміни еритрограм 

указують на зменшення в крові кількос-

ті молодих еритроцитів і збільшення 

кількості еритроцитів з пониженою ре-

зистентністю, що свідчить про фізіоло-

гічне пригнічення еритропоезу. 

- Maximal quantity of hemolyzed eryth-

rocytes was noted on the 3-rd minute and in 

Winter was 30,7%, and in Spring 29,8%. 

Winter-Spring change of histograms point 

to the decrease of quantity of young eryth-

rocytes and increase of the quantity of 

erythrocytes with lowered resistance, 

which testifies to physiological oppression 

of erythrogenesis.   

– На літньо-осінніх еритрограмах від-

значається зменшення висоти їх макси-

муму до 24,8-25,1% і зміщення вправо 

до 4 хвилин. Окрім того, збільшується 

інтервал стійкості еритроцитів до 4,5 

хвилин, за рахунок зміщення вправо до 

6,5 хвилин зони кінця гемолізу, що ука-

зує на посилену регенерацію і значне 

омолодження складу еритроцитів. 

- In Summer-Fall histograms was no-

ticed the decrease of maximal indications 

by 24,8-25,1% and its shift to the right by 4 

minutes. In addition, increased the re-

sistance interval of erythrocytes by 4,5 

minutes at the expense of rightward shift by 

6,5 minutes of hemolysis end zone, which 

points to increased regeneration and signif-

icant rejuvenation of erythrocytes’ content.   

Розробивши сезонні норми, ми ви-

вчили  залежність КСЕ від БА в групі 

опікових хворих, які  під час санаторно-

курортного оздоровлення отримували 

БА, БФ і БАВ. При цьому, в контроль-

Having developed seasonal norms, we 

studied the dependency of ASE on BA in 

the group of burned patients, who during 

treatment period at a health resort were 

provided with BA, BPh and BAB. At the 
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ній групі БА не отримували (мал.6.4б), 

рання реабілітація проводилася через 

1,5-6 місяців (мал.6.4в), а пізня від 7-8 

місяців до 1 року після загоєння ран 

(мал.5.4г). 

same time, in the control group BA was not 

provided (fig. 6.4b), early rehabilitation 

was provided in 1,5-6 months (fig.6.4c) and 

late from 7-8 months to 1 year after wounds 

healing (fig.5.4d). 

  

  
Мал.5.4 КСЕ и БА (0 - сезонна зона норми; 1 - до БА; 2 - після БА). 

Fig.5.4 ASE and BA (0-seasonal zone of norm; 1-before BA; 2-after BA). 

  

Отримані дані свідчать про максима-

льно ефективний вплив БА на КСЕ в 

другій групі (мал.5.4г). В порівнянні з 

контролем тут вірогідно зменшилася 

кількість сферуляційні модифікованих 

(2,1±0,34 проти 3,9±0,22; Р<0,001) і ни-

зько стійких еритроцитів (6,1±1,18 про-

ти 11,7±1,72; Р<0,05), і збільшилась кі-

лькість еритроцитів з підвищеною стій-

кістю (41,9 ±3,1 проти 26,3±2,04, Р< 

0,001). 

The received data testify to the most ef-

ficient influence of BA on ASE in the sec-

ond group (fig.5.4d). In comparison with 

the control, here credibly decreased the 

quantity of spherically modified (2,1±0,34 

versus 3,9±0,22; Р< 0,001) and low-

resistant erythrocytes (6,1±1,18 versus 

11,7±1,72; Р<0,05), and increased quantity 

of erythrocytes with high resistance 

(41,9±3,1 versus 26,3±2,04, Р< 0,001). 

В групі контролю (мал.5.4б) у хворих 

на початку і у кінці спостереження від-

значалося зміщення вліво зони макси-

муму, кінця гемолізу і звуження його ін-

тервалу. Відмічені зміни еритрограм 

указують на фізіологічне постаріння 

еритроцитів, зменшення кількості їх мо-

лодих форм, різке пригноблення стійко-

сті,  прискорення розпаду і відсутність 

системної рівноваги крові в результаті 

порушення еритропоезу. 

In the group of control (fig.5.4b) at the 

beginning and the end of observation pa-

tients demonstrated leftward shift of maxi-

mal zone, hemolysis end zone and lessen-

ing of its interval. The noticed changes of 

erythrograms point to physiological aging 

of erythrocytes, decrease of the quantity of 

their young forms, sharply oppression of 

resistance, speeding of destruction and ab-

sence of systemic equilibrium of blood as 

the result of erythrogenesis. 

В групах спостереження (мал.5.4в, г) In the groups under observation 
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відмічено різке зміщення вправо зони 

кінця гемолізу і еритрограм в цілому (до 

7,5 і 7 хвилин, відповідно), і зниження 

зони їх максимумів на 4,8%. Це свідчить 

про активацію регенераторного процесу, 

зменшення в крові кількості сферуля-

ційні модифікованих еритроцитів і їх 

низько стійких форм, та збільшенні кі-

лькості еритроцитів з підвищеною стій-

кістю. 

(fig.6.4c,d) abrupt rightward shift of end 

haemolysis zones and of histograms in gen-

eral was noticed (by 7,5 and 7 minutes, ac-

cordingly), and decrease of the zone of 

their maximal values by 4,8%. This testifies 

to the activation of regeneration process; 

decrease of quantity of spherically modi-

fied erythrocytes in blood, low-resistant 

forms and increase of the quantity of eryth-

rocytes with high resistance. 

Таким чином, БА виражено впливає 

на кислотну стабільність еритроцитів і 

клітинні компенсаторно-пристосувальні 

реакції. 

Thus, BA significantly affects acid sta-

bility of erythrocytes and cellular compen-

sation-adaptive functions. 

  

Розглянемо тепер біофізичні основи 

біоактивації… 

Let us observe now biophysical bases of 

bioactivation… 
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6-та проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

БІОФИЗИЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

6-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 

BIOPHYSICAL BASES OF BIOACTIVATION AS PROBLEM  

REHABILITATION VEGETALES 

 

ТЕРМ АСИМЕТРІЯ ШКІРИ 

І  БІОАКТИВАЦІЯ. 

TERM ASYMMETRY OF SKIN AND  

BIOACTIVATION. 
  

Температурну динаміку рубцевих по-

лів вивчали методом комп'ютерної тер-

мографії. Відомо, що температура різ-

них областей шкіри (за винятком паль-

ців долоні і ступні) коливається в межах 

31,2-32,6оС – 36,4-36,7оС. Тому в основу 

аналізу температурних реакцій був пок-

ладений ГТА (градієнт терм асиммет-

рії) - різниця температури рубцевої тка-

нини і нормальної температури ідентич-

ної області у здорових осіб. Одночасно 

вимірювали площу рубців з підвищеною 

температурою, динаміка якої оцінюва-

лася в процесі реабілітації з використан-

ням БА і БФ. 

Temperature dynamics of cicatrical 

fields was studied with the method of com-

puter thermography. It is known that tem-

perature of different skin areas (except for 

fingers and toes) variates within the frames 

31,2-32,6оС - 36,4-36,7оС. That is why the 

analysis of temperature responses was 

based on the gradient of thermo asymmetry 

(GTA) – temperature difference of cicatri-

cal fibers and normal temperature of identi-

cal area of other healthy individuals. Sim-

ultaneously area of scars with high temper-

ature was examined, dynamics of which 

was assessed in the process of rehabilita-

tion with the usage of BA and BPh.  

Залежно від ГТА опікові хворі були 

розділені на три групи. У першій групі 

він складав +0,2 і +0,5оС, в другій +0,6 і 

+1,0оС і в третій +1,1 і +1,4-1,5оС. 

Depending on GTA burn patients were 

divided into three groups. In the first group 

it indicated +0,2 and +0,5оС, in the second 

+0,6 and +1,0 оС and in the third +1,1 and 

+1,4-1,5оС. 

Рубці і рубцеві поля були гіпертрофі-

чними або колоїдними. Спостерігалися, 

виражені в різній мірі, ретракція прижи-

вших лоскутів, стягання рубцевих утво-

рень, парестезії, пекучість, свербіж і по-

рушення сну. 

Scars and cicatrical fields were hyper-

trophic and keloid. The following phenom-

ena (expressed at different degree) were 

observed: retraction of grafts, contraction 

of cicatrical formations, Paresthesia, burn-

ing pain, itching, and sleep disorders. 

В процесі БА у хворих першої групи 

ГТА мав тенденцію до зниження (з 0,33  

±0,08оС до 0,21±0,09оС; Р>0,05). У хво-

рих другої і третьої груп (разом зі змен-

шення висоти рубців, їх зблідненням, по-

слабленням і зникненням свербіння, па-

рестезій) спостерігалося вірогідне зни-

ження ГТА (мал.6.1). Так, в другій групі 

він знизився в 2,2 разів (Р<0,05), а в тре-

тій - в 2,4 разів (Р<0,05). При цьому у 

хворих першої групи зниження ГТА до 

рівня температури рубців теж не наста-

In the process of BA patients of the first 

group demonstrated GTA with the tenden-

cy to decrease (from 0,33±0,08оС to 

0,21±0,09оС; Р>0,05). Patients of the sec-

ond and third groups (with lowering of 

scars, their paling, significant decrease 

and absence of itching or paresthesia) 

demonstrated credible decrease of GTA 

(fig.6.1). Thus, in the second group it de-

creased by 2,2 times (P<0,05), and in the 

third – by 2,4 times (P<0,05). At the same 

time decrease of GTA to the level of cicat-
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вало. Не виключено, що в групах спо-

стереження, з причини вираженого клі-

нічного ефекту, запальний процес в руб-

цевих полях все ж зберігається. При цьо-

му слід звернув увага на значне змен-

шення площі терм асимметрії (у 2 і 2,5 

разів, відповідно). 

rical temperature would not occur with pa-

tients of the first group. It is possible that in 

the groups under observation, taking into 

account expressed clinical effect, inflam-

matory process in cicatrical fields would 

still remain. In addition, significant de-

crease of termoasymmetry area (by 2 and 

2,5 times, accordingly) should be noted. 

  

  
Мал.6.1  Термограми опікового хворого до (а) і після (б) БА 

Fig.6.1 Thermograms of burn patient before (a) and after (b) BA  

  

Таким чином, використання БА і БФ в 

консервативній реабілітації знижує зага-

льну площу рубцевих полів і згладжує 

рівні ГТА. 

    Thus, usage of BA and BPh in conserva-

tive rehabilitation decreased general area of 

cicatrical fields and smoothens levels of 

GTA. 

  

БІОАКТИВАЦІЯ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНА  

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ ТКАНИН. 

BIOACTIVATION AND POLARIZING 

FLUORESCENCE OF FIBER. 
  

Люмінесценція (ян наслідок фізичної 

взаємодії полів з речовиною) обумовлена 

світловою активністю атомів і молекул, 

переведених в стаціонарно-збуджений 

стан. Це квантовий процес, в якому ато-

ми (або навіть молекули) переходять з 

одного енергетичного рівня на інший і 

віддають енергію збудження кванту.  

Методом поляризаційної флуоресцен-

ції доведено, що спрямовані під кутом 

електричні і магнітні поля впливають на 

ядерну субстанцію ізольованих клітин 

(зокрема лейкоцитів) і їх властивість ін-

дукувати асиметрію світіння. 

Luminescence (as a result of physical 

interaction of fields and substance) is con-

ditioned by light activity of atoms and mol-

ecules, put in stationary-activated state. But 

quantum process, where atoms (or even 

molecules) change from one energy level to 

another and give away energy of excitation 

to a quantum.  

It has been proved by the method of po-

larizing fluorescence that directed at an 

angle electric and magnetic fields affect 

nuclear substance of isolated cells (leuko-

cytes in particular) and inherent property to 

induce asymmetry of fluorescence.   

Феномен розглядають з позиції фізи-

ки твердого тіла (ефект Холу) і пов'язу-

ють з анізотропією ДНК, як структури з 

The phenomenon is being observed from 

the position of physics of a solid object 

(Hall effect) and connect it with anisotropy 

а (а) б (b) 
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рідкокристалічними властивостями. Зро-

блено висновок про схожість індукова-

ного зрушення електричних зарядів в 

твердому тілі і рідких біологічних крис-

талах. Останнє відкриває шлях до при-

нципово нової корекції біоінформацій-

них процесів на клітинно-молекулярно-

му рівні. 

of DNA as the structure with liquid-crystal 

properties. A conclusion has been made 

about similarity of induced shift of electric 

charges in solid objects and liquid biologi-

cal crystals. The latter opens the way to a 

principally new correction of bioinfor-ma-

tional processes at cellular-molecular lev-

el… 

У сучасному розумінні, регенерація 

патологічно зміненої тканини обумовле-

на оптимізацією її структурно-функці-

онального гомеостазу. 

При цьому регенеративний процес по-

винен базуватися на певній просторовій 

орієнтації тканинних елементів в елект-

ричному полі. Правомірність гіпотези 

підтримує прискорене приживлення лі-

офілізованої шкіри після її БА, що з біо-

фізичної точки зору є наслідком просто-

рової орієнтації структурованих компо-

нентів субстрату. 

In contemporary understanding, regen-

eration of pathologically changed fiber is 

conditioned by the optimization of its struc-

tural-functional homeostasis. At the same 

time regeneration process must be based on 

certain spatial orientation of histic elements 

within electric field. Credibility of the hy-

pothesis is supported by accelerated graft-

ing of freeze-dried skin after its BA, which 

from biophysical point of view is the con-

sequence of spatial orientation of structured 

components of the substrate.  

Функціональна багатогранність шкіри 

обумовлена анізотропною залежністю 

від .ЕМ та гравітаційних полів, що ука-

зує на її належність до рідкокристаліч-

них структур. При цьому особливий ін-

терес викликають рідкокристалічні вла-

стивості кріоконсервованої та ліофілізо-

ваної ксеногенної шкіри. 

Functional multiplicity of skin is condi-

tioned by anisotropic dependency on EM 

and gravitational fields, which points to 

liquid-crystal structures. At the same time 

special interest draw liquid-crystal proper-

ties of cryopreservated and freeze-dried 

xenogenic skin. 

     

Поляризація її мембранних макромо-

лекулярних комплексів ініціювала лю-

мінесцентну біполярну асиметрію субс-

трату у полі зору люмінесцентного мік-

роскопу (аналогічні результати отри-

мані і на ізольованих лейкоцитах)! 

Polarization of its membrane macromo-

lecular complexes initiated luminescent 

biopolar asymmetry of the substrate within 

the vision area of microscope (analogical 

results were also received with isolated 

leukocytes)! 

Виникло питання про можливість БА 

обумовити аналогічні наслідки.  Для йо-

го вирішення клапоть консервованої 

шкіри свині після інкубації в ізотоніч-

ному розчині (15 хв.) розпластували на 

предметному склі. Краї клаптя фіксува-

ли сполученими через гальванометр еле-

ктродами ДЕ і АЕ (мал.6.2-1) і дослід-

жували у полі зору поляризаційного мі-

кроскопу з фотофіксацією поляризацій-

ної флуоресценції до і після БА. 

Appeared a question about the ability of 

BA to condition analogical consequences. 

In order to try it, a part of conserved skin of 

a big after incubation in isotonic solution 

(15 min.) was spread on examination glass. 

Edges of the skin were fixed with the elec-

trodes DE and AE, connected trough gal-

vanometer (fig.6.2-1), and examined within 

the vision of polarizing microscope with 

photo fixation of polarizing fluorescence 

before and after BA. 
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Мал.6.2-1 Схема дослідження (ПОЗ - про-
екція оптичного зонду). 

 
Fig.6.2-1 Scheme of examination (POP-
projection of optical probe). 

 

Аналіз даних указує на ідентичність 

спектральних кривих до і після БА 

(мал.6.2-2)  і значно більше високу інте-

нсивність поляризаційної флуоресценції 

шкіри після БА (мал.6.2-3). 

Data analysis points to identity of spec-

tral curves before and after BA (fig.6.2-2) 

and significantly more intensive of polariz-

ing fluorescence of skin after BA (fig.6.2-

3). 
 

  

Мал.6.2-2    Fig.6.2-2 Мал.6.2-3  Fig.6.2-3 
 

Слабкі струми БА не можуть ініцію-

вати трансконформаційні зміни макро-

молекул ксеношкіри, про що свідчить 

ідентичність спектрального поділу до і 

після БА. Але, зростання інтенсивності 

її флуоресценції указує на впорядкова-

ність макромолекул, обумовлену прос-

торовим коливанням. 

Weak currents of BA cannot initiate 

transconformational changes of xenoskin 

molecules, which is evidenced by the iden-

tity of spectral division before and after 

BA. However, growth of intensity of its 

fluorescence points to the order of macro-

molecules, conditioned by spatial vibration.  

     У будь-якому разі феномен від обра-

жує вплив БА на орієнтацію макромоле-

кул шкірного субстрату. При цьому, ін-

тенсифікація його світіння (електронно-

го збудження в результаті БА) значно 

підвищує здатність біоактивованих кла-

птів ксеношкіри до приживлення. 

In any case, the phenomenon reflects the 

effect of BA on the orientation of macro-

molecules of skin substrate. In addition, 

intensification of its fluorescence (electron 

excitation as the result of BA) significantly 

increases the ability of bioactivated parts of 

xenoskin to grafting.  

  

ТКАНИННЕ ДИХАННЯ І БА. HISTIC BREATHING AND BA. 
  

     Спектрофотометричні характеристи-

ки крові вивчали на багатофункціональ-

ному спектрофотометрі СФ-46 (А.С.№ 

1681204,1991). Кров опікових хворих 

доставляли в герметичному посуді від-

разу після узяття. 

Spectrophotometer characteristics of 

blood were studied with multifunctional 

spectrophotometer SF-46 (A.C.№ 1681204, 

1991). Blood of burn patients was deliv-

ered in hermetic containers immediately af-

ter blood drawing. 

      Спочатку були встановлені спектра-

льні максимуми абсорбції (поглинання) 

At first were determined spectral maxi-

mums of absorption (in nm): albumin 
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ряду базових речовин (в nm): альбуміну 

(330), глюкози (335), геміну (400), га-

мма-глобуліну (450), білірубіну (453), 

імуноглобуліну (470), інтерферону (480) 

і гліцерину  (1020). Окрім того встано-

вили коефіцієнти поглинання окремих 

білкових елементів (сухого кріопреци-

пітату, фібриногену, інтерферону та три-

псину). 

(330), glucose (335), hemin (400), gamma 

globulin (450), bilirubin (453), immuno-

globulin (470), interferon (480) and glycer-

ine (1020). In addition we determined coef-

ficients of absorption of separate protein 

elements (dried cryoprecipitate, fibrinogen, 

interferon and tripsin).   

     Аналіз середньостатистичних спек-

трів поглинання плазми донорської кро-

ві I-IV груп з резус-позитивним і резус-

негативним чинниками показав наступ-

не (мал.6.3-1). 

Analysis of average  spectra of absorp-

tion of the donor blood plasma of I-IV 

groups with Rh+ and Rh- revealed the fol-

lowing (fig.6.3-1). 

     1) Поглинаюча здатність сироватки 

значна в областях 300-500 nm і 900-1200 

nm, і мінімальна на довжині хвиль 600-

900 nm. Перше обумовлене пігментами 

білкових фракцій (білірубіном, кароти-

ноїдами, гемоглобіном) і окремими біл-

ками типу альбуміну з максимумом до-

вжини хвилі 330 nm. Слід звернув увага 

на їх фібрилярні і глобулярні елементи, 

до складу яких входять амінокислоти з 

поглинаючою здатністю в УФ - частині 

спектру (250-350 nm). 

1) Absorption ability of serum was sig-

nificant in the areas of 300-500 nm and 

900-1200 nm, and minimal at the wave 

length of 600-900 nm. The first was condi-

tioned with the pigment of protein fractions 

(bilirubin, carotinoids, haemoglobin) and 

separate proteins of the type of albumin 

with wave length maximum 330nm. Atten-

tion should be paid to their fibrillar and 

globular elements, that contain amino acids 

with absorption ability in UV – spectrum 

type (250-350nm).  
  

 
 

Мал.6.3-1 Середньо-статистичні спектри поглинання сироватки крові (по осі абсцис 
спектр поглинання в нМ, по осі ординат - спектральний показник поглинання мА см - 1). 

 

Fig.6.3-1 Average spectra of blood serum absorption (through abscissa axis - absorption 
spectrum in nm, through ordinate axis – spectral absorption index mA cm-1). 

 

     2) Поглинаюча здатність плазми з фа- 2) Absorbing ability of plasma with the 
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ктором Rh+ вища, ніж в групах крові з 

Rh-. Не виключно, що це показник пато-

логічного відхилення. 

factor Rh (+) is higher, than in the groups 

with the factor Rh (-). It may indicate 

pathological deviation. 

     Для подальших спостережень відіб-

рали дві групи хворих з першою групою 

крові і Rh+. При цьому хворим другої 

групи додатково проводили БА печінки. 

Отримані результати порівнювали з се-

редньостатистичними спектрами погли-

нання сироватки аналогічної групи крові 

(мал.6.3-2). 

For further observations two groups of 

patients were selected with the first group 

type and Rh(+). At the same time, patients 

of the second group were additionally pro-

vided with BA of liver. The received re-

sults were compared with the average spec-

tra of absorption of serum of analogical 

blood type (fig.6.3-2). 

     3) Спектрофотометричні характерис-

тики сироватки крові змінюються зале-

жно від характеру БА. В першій групі, 

БА обумовила спектральні зміни в обла-

сті 500-600 nm (мал.7.3-2а). Відмічено 

різке зростання піків в області 540 nm  

(Нв, Мв) і 570 nm (Нв08, Мв02, Нв/С04), 

що свідчить про насичення тканин кис-

нем і збільшення низко спінових станів 

гемоглобіну, викликаних зв'язуванням 

кисневого ліганду. 

3) Spectrophotometer characteristics of 

blood serum change depending on the 

character of BA. In the first group BA con-

ditioned spectral changes in the area of 

500-600 nm (fig.7.3-2a). Sharp growth of 

the peaks in the area 540 nm (Нв, Мв) and 

570 nm (Нв08, Мв02, Нв/С04), which testi-

fies to oxygen saturation of fibers and in-

crease of low-spin states of haemoglobin, 

caused by the binding of oxygen ligand.  

 

 
 

Мал.6.3-2  Абсорбційна здатність сироватки (1- до БА; 2- після БА) 
Fig.6.3-2 Absolute ability of serum (1- before BA; 2- after BA) 

 

     4) В другій групі спостереження (до-

даткова БА печінки) відмічені істотні 

відхилення на окремих ділянках спектру 

(300-400 nm і 500-600 nm; мал.6.3-2б). 

Одне з них свідчить про зміст глюкози-

дів, а інше - про концентраційні коли-

вання гемоглобіну і його похідних. В об-

ласті 600-900 nm поглинання плазми 

придбає специфічно негативного ефек-

ту, обумовленого термодинамічною не-

стабільністю її окремих складових. БА 

значно пом'якшує виявлені зміни, особ-

4) In the second group of observation 

(additional BA of liver) were noted signifi-

cant deviations on separate areas of spec-

trum (300-400 nm and 500-600 nm; 

fig.6.3-2b). One testifies to the presence of 

glucosides, in the second – concentration 

changes of haemoglobin and its derivatives. 

In the area of 600-900 nm absorption of 

plasma acquires specific negative effect, 

conditioned with thermodynamic instability 

of its separate components. BA significant-

ly smoothes the disclosed changes, espe-
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ливо в зоні поглинання глюкозидів і аль-

буміну (200-400 nm). 

cially in the zone of absorption of gluco-

sides and albumins (200-400 nm). 

     Таким чином, одним з механізмів 

впливу БА виступає насичення тканин 

киснем і підвищення низко спінових 

станів гемоглобіну, обумовлених зв'язу-

ванням кисневого ліганду. 

     При цьому найбільш інформативною 

областю для оцінки впливу БА  являєть-

ся  500-600 nm. 

Thus, one of the mechanisms of BA in-

fluence is saturation of fibers with oxygen 

and increase of low-spin states of haemo-

globin, conditioned by the binding of oxy-

gen ligand. 

In addition, the most informative area 

for the assessment of BA is 500-600 nm. 

  

ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНА РУХЛИВІСТЬ  

ЕРИТРОЦИТІВ І БІОАКТИВАЦІЯ. 

ELECTROPHORETIC MOBILITY OF  

ERYTHROCYTES AND BA. 
  

Електрофоретичну рухливість ерит-

роцитів (ЕФРЕ), тобто швидкість їх пе-

реміщення в електромагнітному полі, 

вивчали на установці "Пармоквант-2" 

фірми "Карл-Цейс-Йена" (Німеччина) за 

В.Бароненко. 

Electrophoretic mobility of erythrocytes 

(EME), i.e. speed of their movement within 

electromagnetic field was studied with the 

equipment “Parmoquant-2” of the company 

“Karl-Tseys-Yena” (Germany), according 

to V. Baronenko. 

Кров з пальця опікових потерпілих 

брали до і після БА, поміщали у фосфа-

тний буфер з рН-7,4 і визначали ЕФРЕ 

при температурі середовища +250С. Ко-

жного разу визначали ЕФР 100 еритро-

цитів, з метою отримання графіків їх 

електрофоретичної рухливості (мал.6.4-

1, 6.4-2). 

Blood, taken from finger, of burn pa-

tients before and after BA, was put in 

phosphate buffer with pH-7,4 and deter-

mined EPhMRC under environment tem-

perature +250С. Every time we determined 

EPhM of 100 erythrocytes in order to de-

velop diagrams of their electrophoretic 

mobility (fig.6.4-1, 6.4-2). 

У періоді гострої опікової токсемії 

ЕФРЕ пригнічена  (0,74-0,76-10-8 м2/ с.у 

при нормі 1,10-1,24-10-8м2/с.у; Р< 

0,001). 

During the period of severe burning tox-

emia EME was oppressed (0,74-0,76•10-8 

m2/s.c. with the norm 1,10-1,24 •10-8 m2/ 

s.c.; Р<0,001). 

Після 40-хвилинної БА розподіл ери-

троцитів по їх ЕФР зміщувався вправо 

більше ніж на дві сигми і складав 0,85-

10-8 м2/с.у.±0,06.10-8 м2/с.у. (на 13% ви-

ще за початковий рівень; Р<0,001). При 

цьому в контрольній групі ЕФРЕ пони-

зилася на 2,6%, складаючи 0,74-10-8 

м2/с.у. ± 0,01-10-8 м2/-с.у. (Р<0,01). 

After 40-minute BA distribution of  

erythrocytes according to their EPhM shift-

ed rightward more than by two sigma and 

was 0,85•10-8 m2/s.c ±0,06.10-8 m2/ s.c. (by 

13% higher of the initial level; P<0,001). 

At the same time in the control group EME 

decreased by 2,6% making 0,74•10-8 м2/ 

s.c. .± 0,01•10-8 м2/ s.c. (Р<0,01). 

Про активність мембранних Na-K 

помп судили по ЕФРЕ після впливу  на 

них БА і строфантину -  інгібітору нат-

рій-калієвої АТФ-азы (вводили в пробу 

крові в дозі 10-5М). При цьому було ві-

домо, що інгібувати строфантином Na-K 

помпи можливо тільки після їх поперед-

ньої активації. І дійсно, після БА зразка 

крові і добавки до неї строфантину ми 

Activity of membrane Na-K pumps were 

assessed according to EME after influence 

of BA and strophanthine – inhibitor of so-

dium-potassium adenosine triphosphatase 

(ATPase) (added to blood sample with the 

dose 10-5М). At the same time, it was 

known that it is possible to inhibit Na-K 

pumps with strophanthine only after their 

prior activation. Really, after BA of blood 
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спостерігалося зниження ЕФРЕ з 0,85-

10-8±0,06 м2/ с.у. до 0,81-10-8 ±0,01 

м2/с.у.(Р<0,01). 

sample and addition of strophanthine to it 

we observed decrease of EME from 0, 

85•10-8±0,06 м2/ s.c.to 0,81•10-8 ±0,01 м2/ 

s.c. (Р<0,01). 

 
 

Мал.6.4-1   ЕФРЕ по групах БА: 0 - здорових людей; 1 - до БА; 2 - після БА; 3 - після БА і 
строфантину;  F - частота фіксації еритроцитів. 

 

Fig.6.4-1 EME of BA groups: 0-healthy children; 1-before BA; 2-after BA; 3-after BA and 
strophanthine; F-frequency of fixation of erythrocytes 

 

 
 

Мал.6.4-2   ЕФРЕ по групах контролю : 0 - здорових людей; 4 - результат в групі конт-
ролю; 5 - група контролю через 60 хвилин;  F - частота фіксації еритроцитів. 

 

Fig.6.4-2 EME of control groups: 0-healthy people; 4-group of control; 5-group of control in 
60 minutes; F-frequency of fixation of erythrocytes. 
  

     Стало зрозумілим наступне. 

     1) В стадії гострої опікової токсемії 

має місце значне пригнічення  електро-

форетичного потенціалу еритроцитів.  

     2) БА крові підвищує ЕФРЕ, стиму-

лює активність мембранних Na-K помп і 

покращує внутрішньоклітинний метабо-

лізм, що має істотне значення для реабі-

літаційного процесу. 

The following has become clear. 

1) There is significant oppression of 

electrophoretic potential of erythrocytes 

during the stage of severe burn toxemia. 

2) BA of blood increases EME, stimu-

lates the activity of membrane Na-K pumps 

and improves intracellular metabolism, 

which possesses significant value for reha-

bilitation process. 
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7-та проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

7-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 

MICROBIOLOGICAL BASES OF BIOACTIVATION AS  

PROBLEM REHABILITATION VEGETALES 

 

БІОАКТИВАЦІЯ І МІКРОБНЕ  

ЗАБРУДНЕННЯ РАНИ. 

BIOACTIVATION AND MICROBIAL 

WOUND CONTAMINATION. 
  

Вплив БА на культуру гемолітичного 

стафілокока вивчали на заздалегідь за-

сіяному ним агарі. Електродами .ДЕ+ 

служили мідні пластини (міра чистоти 

0,999), а електродами АЕ- - пластини із 

сплаву "цинк-магній-алюміній". Вплив 

БА вивчали в умовах безпосереднього 

контакту електродів з гемолітичним ста-

філококом в замкнутому контурі "ДЕ+" 

– агар – "АЕ–" – зовнішній провідник ". 

Influence of BA on the culture of 

haemolytic staphylococcus was studied on 

previously inoculated agar. As electrodes 

DE served copper plates (degree of purity 

0,999), and as electrodes AE – plates of the 

alloy “zinc-magnesium-aluminium”. Influ-

ence of BA was studied in the conditions of 

direct contact of the electrodes with 

haemolytic staphylococcus in closed circuit 

“DE-agar-AE – external conductor”.  

Фактор впливу (30 мкА - 0,03-0,06 В) 

діяв впродовж 30 хвилин, після чого ча-

шки Петрі на добу поміщали в термо-

стат (36оС) і оцінювали бактерицид-ний 

і бактеріостатичний ефекти по діаметру 

лізису. Контролем бактеріостатичної 

(бактерицидної) ефективності БА слу-

жила ефективність стандартного диску з 

цефтриаксоном. Отримані результати 

свідчать про наступне. 

Factor of influence (30 mcA and 0,03-

0,06 V) was conducted during 30 minutes, 

after the procedure Petri dishes were placed 

into thermostat (36оС)  for 24 hours and 

bactericidal and bacteriostatic effects along 

lysis diameter were assessed. As the 

control of bacteriostatic (bactericidal) 

efficiency of BA served the efficiency of a 

standard disc with ceftriaxonum. The 

received results testify to the following. 

1)В умовах замкнутого контуру (мал. 

7.1-1) бактерицидна активність БА на 

культуру гемолітичного стафілококу під 

електродом АЕ– було незначною (діа-

метр  лізису сягав  всього 8,5 мм). Бак-

терицидний вплив під електродом .ДЕ+ 

було значно вираженим і досягав 27,2 

мм 

1)In the conditions of closed circuit 

(fig.7.1-1) bactericidal activity of BA on 

the culture of haemolytic staphylococcus 

under the electrode AE was insignificant 

(diameter of lysis reached only 8,5 mm). 

Bactericidal influence under the electrode 

DE was significantly expressed and 

reached 27,2 mm. 

2)В умовах безпосереднього контакту 

.ДЕ+ і АЕ- з гемолітичним стафілококом 

(без зовнішнього контуру) на агарі поля-

рність бактерицидного впливу мінялася 

(мал.7.1-2). Під електродом .ДЕ+ спо-

стерігався незначний бактерицидний 

ефект (діаметр лізису складав 7,4 мм), а 

під електродом АЕ- він був значно  бі-

льшим (20,5 мм). 

2)In the conditions of direct contact of 

DE and AE with haemolytic staphylococ-

cus (without connecting circuit) on the agar 

polarity of expressed bactericidal influence 

changed (fig.7.1-2). Under the electrode 

DE significant bactericidal influence was 

observed (diameter of lysis was 7,4 mm), 

while under the electrode AE significantly 

bigger (20,5 mm). 
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3) Щоб уточнити полярність бакте-

рицидного впливу, ми розмістили оди-

ничні електроди .ДЕ+  (мал.7.1-3) і АЕ–  

(мал.7.1-4) на різних чашках Петрі і 

отримали аналогічні результати. Бакте-

рицидна активність під електродом .ДЕ+ 

складала 7,4 мм, а під АЕ- зменшилася, 

залишаючись досить високою (12,1 мм). 

3) In order to destroy the polarity of 

bactericidal influence, we located single 

electrodes DE (fig.7.1-3) and AE (fig.7.1-

4) in different Petri dishes and received 

analogical results. Bactericidal activity 

under the electrode DE was 7,4 mm, while 

under AE decreased, but was significantly 

high (12,1 mm). 

4) Одночасно вивчали бактерицидну 

ефективність ксеношкіри на культуру 

гемолітичного стафілококу.  Із стериль-

ної ліофілізованої ксеношкіри готували 

стандартні диски діаметром 5 мм Одні 

піддавали БА у фізіологічному розчині 

(патент України №50619А), інші просто 

розмочували в ньому. 

4) Simultaneously was also studied 

bactericidal efficiency of non-activated 

xenoskin on the culture of haemolytic 

staphylococcus. Standard discs were made 

of sterile freeze-dried xenoskin with the 

diameter 5 mm. Some undergone BA in 

physiological solution (Ukrainian patent 

№50619А), while other were simply 

moistened in it.  

На агар з культурою гемолітичного 

стафілококу поміщали диски з неакти-

вованою (1) і біоактивованою (2) ксено-

шкірою (мал.7.1-5). За цих  умов бакте-

рицидна дія спостерігалася під обома 

дисками, але під неактивованою ксено-

шкірою діаметр лізису склав 12,4 мм, а 

під активованою - 21,2 мм, що свідчить 

про збільшення її бактерицидній актив-

ності в 1,7 разів. 

Discs with non-activated (1) and 

bioactivated (2) xenoskin were located on 

the agar with haemolytic staphylococcus 

(fig.7.1-5). In these conditions bactericidal 

effect was observed under both discs, 

however under non-activated xenoskin 

diameter of lysis was 12,4 mm, and under 

activated – 21,2 mm, which testifies to the 

increase of its bactericidal activity by 1,7 

times. 

Проводилось вивчення комплексної 

бактерицидної активності ксеношкіри, 

коли на культуру гемолітичного стафі-

лококу ставили два стандартні диски 

ксеношкіри з розташованими на їх пове-

рхні .ДЕ+ і АЕ- (мал.7.1-6). В цьому ви-

падку бактерицидний (бактеріостатич-

ний) вплив ксеношкіри не залежав від 

додаткового контакту з .ДЕ+ і АЕ-: діа-

метр лізису під ксеношкірою з .ДЕ+ ся-

гав 15,8 мм, а під ксеношкірою з АЕ- 

16,6 мм. 

We conducted studying of complex 

bactericidal activity of xenoskin, when on 

the culture of haemolytic staphylococcus 

were located two standard discs of 

xenoskin with the electrodes DE and AE on 

their surfaces (fig.7.1-6). In this case 

bactericidal (bacteriostatic) influence of 

xenoskin does not depend on additional 

contact with DE and AE: lysis diameter 

under xenoskin with DE reached 15,8 mm, 

while under the xenoskin with AE 16,6 

mm. 



86 
 

    
Мал. (Fig.)7.1-5 Мал. (Fig.)7.1-6 Мал. (Fig.)7.1-7 Мал. (Fig.)7.1-8 
 
 

Разом з тим, вплив ксеношкіри  знач-

но зростав при БА в умовах замкнутого 

контуру (ДЕ+ - агар – АЕ- зовнішня ча-

стка провідника). Збільшений діаметр 

лізису сягав 18,7 мм під АЕ- і 22,5 мм 

під .ДЕ+  (мал.7.1-7). 

In addition, influence of xenoskin 

significantly increased during BA in the 

conditions of closed circuit (DE-agar-AE-

external conductor, connecting electrodes). 

Increased diameter of lysis reached 18,7 

mm under AE and 22,5 mm under DE 

(fig.7.1-7). 

Контролем бактерицидного (бактеріо-

статичного) впливу БА і комплексу 

"Ксеношкіра + БА" в умовах замкнутого 

контуру служила ефективність стандар-

тного диска з цефтриаксоном (мал.7.1-

8). Діаметр його впливу на культуру ге-

молітичного стафілокока мав 22,1 мм 

As a control of bactericidal 

(bacteriostatic) influence of BA and 

complex “xenoskin + BA” in the conditions 

of closed circuit was the efficiency of 

standard disc with ceftriaxonum (fig.7.1-8). 

Diameter of its influence on the culture of 

haemolytic staphylococcus was 22,1 mm. 

Співставляючи наслідки досліджень, 

можна стверджувати: БА в умовах зам-

кнутого контуру під .ДЕ+ дає максима-

льний бактерицидний (бактеріостатич-

ний) ефект. Цікаво, що за впливом на 

культуру гемолітичного стафілококу, він 

в 1,2 рази перевищує бактерицидну ефе-

ктивність стандартного диска з цефтри-

аксоном. 

Having compared results of the study we 

may state: BA in the conditions of closed 

circuit under DE produces maximal 

bactericidal (bacteriostatic) effect. At the 

same, by the influence on the culture of 

haemolytic staphylococcus, it by 1,2 times 

exceeds bactericidal efficiency of the 

standard disc with ceftriaxonum. 

Таким чином, БА виступає дієвим за-

собом  впливу на мікрофлору опікової 

рани, що має значення для травматоло-

гії... 
 

Thus, BA appears as efficient means of 

influence on the microflora of burn injury.  

  

БІОАКТИВАЦІЯ І ГОСПІТАЛЬНІ  

ШТАМИ СТАФІЛОКОКІВ 

BIOACTIVATION AND HOSPITAL STRAINS 

OF STAPHYLOCOCCUS. 
  

Ефективність впливу БА на госпіта-

льні штами стафілококів можна поясни-

ти різними патогенетичними механізма-

ми. З одного боку зниження інтоксикації 

під дією БА обумовлено поліпшенням 

мікроциркуляції, з її різноманітними на-

слідками. Але це не пояснює підвищен-

ня чутливості мікроорганізмів до анти-

біотиків в умовах БА. 

Efficiency of BA influence on the 

hospital strains of staphylococcus can be 

ex-plainned by various pathogenetic 

mechanisms. From one side decrease of 

intoxication under the influence of BA can 

be explained by the improvement of 

microcirculation, with a variety of related 

conseque-nces. But this does not explain 

the increase of antibiotic susceptibility 
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under conditions of BA. 

Проведені in vitro дослідження свід-

чать, що під  впливом БА (до 30 мкА 

впродовж 6 годин) на дослідних середо-

вищах зростало 1,5-4 тисячі колоній (у 

контрольних зразках їх кількість дося-

гала 12-18 тисяч)! Ідентичні дані отри-

мані і на стандартних штамах стафіло-

коків №№1,3,5,6,13 і 209. 

Conducted in vitro researches testify that 

under the influence of BA (to 30 mcA 

during 6 hours) 1,5-4 thousands of colonies 

grew under examined environments (in 

control samples their quantity reached 12-

18 thousands)! Identical data were received 

with the standard strains of staphylococcus 

№№1,3,5,6,13 and 209. 
Слід особливо підкреслити, що після 

БА стандартної мікрофлори її чутливість 

до антибіотиків і антисептиків значно 

зростала. Так, через 24 години в дослід-

ній серії госпітальних штамів вона під-

вищувалася як мінімум в два рази до 

декаметоксину (0,9-31,2 мкг/мл до БА і 

0,45 мкг/мл після 24 годин БА). Аналогі-

чна картина спостерігалася і відносно 

лабораторних штамів №№1,3,5,9 і 209, 

які гинули при концентрації декаметок-

сина 0,45 мкг/мл. 

It should be especially marked that after 

BA of standard microflora, its antibiotic 

and antiseptic susceptibility significantly 

increased. Thus, in 24 hours in the 

examined series of hospital strains it 

increased as minimum by two times to 

decamethoxin (0,9-31,2 mkg/ml before BA 

and 0,45 mkg/ml after 24 hours of BA). 

Analogical picture was also observed in 

relation to laboratory strains №№1,3,5,9 

and 209, that died during concentration of 

decamethoxin 0,45mkg/ml.    
І хоча питання про механізми бакте-

рицидного (бактеріостатичного) впливу 

БА на штами стафілококів залишається 

відкритим, підвищення їх чутливості до 

антибіотиків і хіміотерапевтичних пре-

паратів заслуговує на серйозну увагу. 

And though the question of the 

mechanism of bactericidal (bacteriostatic) 

influence of BA on the strains of 

staphylococcus remains open, increase of 

its antibiotic susceptibility and 

susceptibility to chemotherapeutic agents 

deserves serious attention. 
 

  

БІОАКТИВАЦІЯ І СИНЬО ГНІЙНІ 

ПАЛИЧКИ 

BIOACTIVATION AND BLUE PUS  

BACILLUS 
  

Результати впливу БА на культуру 

синьо гнійної палички порівнювали з ку-

льтурою гемолітичного стафілококу. 

Results of BA influence on the culture of 

blue pus bacillus was compared with the 

culture of haemolytic staphylococcus. 

Встановлено менш виражений (в 1,7 

разів) антимікробний ефект БА, що, ма-

буть, пов'язано з більш складною струк-

турою цитоплазматичних мембран грам 

негативних бактерій. Але, при цьому 

відмічено зростання  на 14,3-50% чутли-

вості синє гнійної палички до антибіо-

тиків, що обумовлює доцільність вико-

ристання БА при лікуванні ран (мал.7.2). 

We determined less expressed (by 1,7 

times) antibacterial effect of BA, which 

apparently, connected with more complex 

structure of cytoplasmic membranes of 

gram-negative bacteria. But at the same 

time, was noticed the growth by 14,3-50% 

of antibiotic susceptibility of blue pus 

bacillus, which conditions the 

appropriateness of BA usage during 

treatment of wounds (fig.7.2).      

А тепер розглянемо клінічні основи 

біоактивації… 

And now let us observe clinical bases of 

bioactivation… 
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Мал.7.2 Чутливість синє гнійної палички до антибіотиків в досліді (1)  
та контролі (2). 

Fig.7.2 Antibiotic susceptibility of blue pus bacillus during examination (1) 

and control (2). 
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8-ма проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

КЛІНІЧНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

8-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 

CLINICAL BASES OF BIOACTIVATION AS PROBLEM  

REHABILITATION VEGETALES 

 

На рівні сьогоднішніх знань клінічна і 

реабілітаційна доцільність використання 

БА обумовлена: 

1) відсутністю потреби в зовнішніх 

джерелах струму і можливістю прове-

дення реабілітаційних процедур в стаці-

онарних, амбулаторних і польових умо-

вах; 

At the level of contemporary knowledge 

clinical and rehabilitation appropriateness 

of BA usage is conditioned by: 

1) absence of necessity to use external 

sources of power and the ability to conduct 

rehabilitation procedures under inpatient, 

outpatient and field conditions; 

2) можливістю корекції вегетативних 

порушень; 
2) ability to correct vegetative disorders; 

3) використанням факторів малої ін-

тенсивності, біофізичні параметри яких 

(0,03-0,6В) не перевищують рівні мем-

бранних потенціалів; 

3) usage of factors of low intensity, bio-

physical parameters of which (0,03-0,6 V) 

do not exceed the levels of membrane po-

tentials; 

4) специфічним впливом, який не су-

проводжується погано прогнозованими 

наслідками гальванізації, електрофорезу, 

електропунктури та інших енергетичних 

чинників; 

4) specific influence, which is not ac-

companied by negatively prognosed conse-

quences of galvanization, electrophore, 

electropuncture and other energy factors;  

5) відсутністю вікових і процедурних 

обмежень; 

5) absence of age and procedure re-

strictions; 

6) обмеженням хіміотерапевтичного 

навантаження і його не прогнозованих 

наслідків, за рахунок активації природ-

них механізмів вегетативної адаптації; 

6) limitation of chemotherapeutic load-

ing and its non-prognosable consequences, 

because of activation of natural mecha-

nisms of vegetative adaptation;   

7) індивідуально позитивною реакці-

єю організму на розроблені чинники 

впливу, відсутністю залежності і небез-

пеки алергізації; 

7) individually positive response of or-

ganism to the elaborated factors of influ-

ence; absence of addiction and risk of al-

lergization; 

8) відсутністю небажаних реабіліта-

ційних наслідків, необхідності вибору 

параметрів і тривалості впливу, за раху-

нок здатності організму до саморегуля-

ції вегетативної активності; 

8) absence of undesired rehabilitation 

consequences, necessity for selection of 

parameters and duration of influence be-

cause of the ability of organism to auto 

regulation of vegetative activity; 

9) відсутністю протипоказань (за ви-

нятком пухлинного процесу при його 

зональній  БА); 

9) absence of contraindications (excep-

tion is tumor process during its directed 

BA); 

10) економічною доцільністю і мож-

ливістю організації амбулаторної фізіо-

терапевтичної допомоги, за рахунок за-

10) economic reasonability and the abil-

ity to organize outpatient physiotherapeutic 

aid by providing population with available 
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безпечення населення доступними ком-

плектами побутової реабілітації. 
kits for domestic rehabilitation. 

  

БІОАКТИВАЦІЯ І ОПІКОВІ  

РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ. 
BIOACTIVATION AND BURN  

REPARATIVE PROCESSES. 
  

     БА значно покращує репаративні 

процеси опікових хворих (мал.8.1). При 

цьому відзначається істотне скорочення 

термінів стаціонарного перебування хво-

рих з опіками IIIБ і IV ступені (45,7±1,4 

і 63,4±2,4 проти 57,8±3,9 і 76,3±2,8 дні в 

групі контролю; Р<0,05 і Р<0,01, відпо-

відно). Використання БА і БФ запобігає 

поглибленню опікової рани і зменшує її 

площу. 

BA significantly improves reparative 

processes of burn patients (fig.8.1). At the 

same time, it has been noticed, that there is 

a significant reduction of inpatient timeline 

of the patients with burns of III and IV de-

gree (45,7±1,4 and 63,4±2,4 versus 

57,8±3,9 and 76,3±2,8 days in the control 

group; Р<0,05 and Р<0,01, accordingly). 

The usage of BA and BPh prevents deepen-

ing of burn injury and reduces its area. 

     Таким чином, комплексне викорис-

тання БА істотно підвищує ефектив-

ність оперативно-консервативних засо-

бів лікування цієї важкої патології. 

Thus, complex usage of  BA significant-

ly increases the efficiency of prompt-

conservative means of treatment of this 

severe pathology. 

 

 

 
 
 
 
Мал.8.1 Схеми БА і БФ при незначних 
(зональних) опіках. 
 
Fig.8.1 Schemes of BA and BPh during 
insignificant (zonal) burns. 

 

Ілюстрацією слугують дані ліквідації 

наслідків опікової катастрофи у Башки-

рії (81 потерпілий), отримані разом з до-

ктором медицини  проф. П.Уемак (війсь-

ковий шпиталь, Сан-Антоніо, штат Те-

хас). 

The basis for illustration are the data of 

liquidation of the consequences of the ex-

plosion in Bashkiria (81 victims), that were 

received together with the doctor of medi-

cine Prof. P.Uemak (military hospital, San-

Antonio, Texas).   

     Початковий стан потерпілих і терапе-

втичний ефект БА оцінювали в балах за 

наступними параметрами: 1-5 (біль: в 

стані спокою, вночі, при тиску на кінці-

вку, пасивних рухах, пальпації); 6-9 (стан 

рани: зміст гною, грануляція тканини, 

мікроциркуляція крові, струп); 10 (те-

рапевтичний ефект за суб'єктивною 

оцінкою хворого). При глибоких опіках 

оцінювали стани ауто трансплантату: 11 

(на 3-и добу); 12 (на 7-у добу; 13 (на 10-у 

Initial state of the victims and the thera-

peutic effect were assessed by points, ac-

cording to the following parameters: 1-5 

(pain: at rest, at night, during pressure on 

extremity, during passive movements, dur-

ing palpation); 6-9 (state of injury: pus 

content, tissue granulation, micro-

circulation of blood, eschar); 10 (therapeu-

tic effect according to patient’s subjective 

estimation). During deep burns the state of 

autotransplant was assessed: 11 (3-rd day); 
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добу) і 14 (наявність ускладнень ауто-

дерматопластики). 

12 (7-th day) 13 (10-th day) and 14 (com-

plication of auto transplantation).     

     Всі параметри оцінювалися по трьох 

бальній шкалі (початкові дані по групах 

спостереження істотно не відрізняли-

ся). 

At parameters were assessed according 

to three-scale (initial data of observation 

groups would not change significantly).  

     Офіційно відмічено, що в зоні БА пі-

сля 4-х годинних сеансів упродовж 4-8 

діб, у хворих без використання препара-

тів самостійно відходили некротичні 

ділянки. У рані не було гною, швидше 

формувалася грануляційна тканина, по-

кращувалася мікроциркуляція, що до-

зволяло в середньому на 7-10 діб раніше 

(в порівнянні з контролем) закривати 

указані ділянки сітчастим ауто трансп-

лантатом. 

It was officially marked that in the zone 

of BA after 4-hour sessions during 4-8 

days, patients without taking medicine 

demonstrated independent separation of 

necrotic areas. Injury contained no pus, 

more rapidly formed granulation tissue, 

improved micro-circulation, which allowed 

at an average by 7-10 days earlier (in com-

parison with control group) to cover certain 

areas with meshed autograft.  

Слід зазначити, що його приживлення 

в зоні БА складало 99,9%. Аналіз 14 па-

раметрів (проведений опіковими фахів-

цями США) свідчить, що використання 

БА в комплексній терапії опікової тра-

вми вірогідно впливає на: біль в стані 

спокою, вночі, при пасивних рухах і па-

льпації; зміст гною в рані; розвиток гра-

нуляційної тканини; терапевтичний 

ефект по самооцінці хворого і стан пере-

садженої шкіри на сьому і десяту добу 

(Р<0,05-0,001; табл.8.2). 

It should be noted that its grafting in the 

zone of BA was 99,9%. Analysis of 14 pa-

rameters (provided by burn experts from 

USA) testifies that the usage of BA in 

complex therapy of burn injury credibly 

affects: pain at rest, at night, during passive 

movements and palpation; pus content in 

the wound; development of granulation 

tissue; therapeutic effect, according to pa-

tient’s subjective judgment and the sate of 

grafted skin on 7-th and 10-th day (Р<0,05-

0,001; tab.8.2).  
Таблиця 8.2  Table 8.2 

 
 

ОПІКОВА ІНТОКСИКАЦІЯ ЦНС  

І БІОАКТИВАЦІЯ. 

BURN INTOXICATION OF CNS AND  

BIOACTIVATION. 
  

     Опікових потерпілих з шокового ста-

ну виводили в реанімації лікарні №13 м. 

Уфи (БАРСР). При БА ДЭ+ розміщува-

ли на лобній частині голови, а АЭ- на 

куприковій зоні хребта. Через 35-55 хви-

лин потерпілі приходили до свідомості, 

що супроводжувалося стогоном, крика-

ми, плачем, проханням допомогти поме-

Burn patients were taken in the state of 

shock to the emergency of the hospital 

№13 in the town of Ufa (BASSR). During 

BA DE+ were located on the lobe area of 

Cerebral cortex (СС), while AE- on coccyx 

area of spine. In 35-55 minutes patients 

would come to consciousness, which ac-

companied by groaning, screaming, weep-
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рти. Троє потерпілих за годину могли 

вступити в загальмований контакт. 

ing, calls for death. Three patients were 

able to get in inhibited contact in an hour.  

      Характерно, що через 20-40 хвилин 

після припинення БА, шоковий стан в 

усіх без виключення хворих поновлюва-

лося. Таким чином, практика ліквідації 

наслідків Башкирської трагедії свідчить, 

що БА властива виражена детоксикація 

ЦНС. 

It was characteristic that in 20-40 

minutes after BA had been stopped shock 

state returned to all patients without excep-

tion. Hence, the practice of elimination of 

the consequences of the accident testifies, 

that apparent detoxication of CNS is inher-

ent in BA. 

  

ОПІКОВІ  ПАРЕЗИ КИШКОВИКА 

І БІОАКТИВАЦІЯ. 

BURN ENTER PARESIS AND  

BIOACTIVATION 
  

     Функціональні парези кишковика ви-

никають у дітей на 4-6 добу після опіків 

поперекової зони і супроводжуються 

украй важким станом, гострою опіковою 

токсемією і сумнівним прогнозом. Ха-

рактерний стан хворого: живіт здутий, 

різко болючий при пальпації, вихід ки-

шкових газів і перистальтика відсутні, 

останній незначне випорожнення та се-

човипускання 1-2 доби тому. При паль-

цьовому обстеженні прямої кишки - ам-

пула порожня. Загальне  схематичне лі-

кування - без ефекту. 

Functional enter pareses appeared with 

children on 4-6 day after burn injury of 

lumbar zone and were accompanied by se-

vere state of sharp burn toxemia and doubt-

ful prognosis. Characteristic state of patient 

was the following: bloating abdomen, 

sharply painful during palpation; dispatch 

of flatus and peristalsis are absent; the last 

stool and urination had been 1-2 days be-

fore. During manual examination of rectum 

– ampulla was empty. General scheme 

treatment –no effect. 

На висоті парезу ми проводили дітям 

обмінно-резонансну БА за схемою "Ма-

ти - Дитина" (рівень впливу L1-2 - Е36; 

мал.8.3). 

At the level of paresis we provided chil-

dren with exchange-resonance BA accord-

ing to the scheme “Mother-Child” (level of 

influence L1-2 - Е36; fig.8.3) 

 

 
 
 

Мал.8.3 Схеми обмінно-резонансної БА при 
парезах кишковика у дітей. 
 
Fig.8.3 Schemes BA during child enter pare-
ses. 

  

У 70% випадків під час БА і 20% піс-

ля неї у дітей наставало сечовипускання 

і довільна дефекація. Після процедури 

протягом доби живіт м'який, безболіс-

ний, помірно роздутий після живлення. 

При щодобовій БА стул в 80% випадків 

був під час процедури, або після неї 

впродовж 0,5-1 години, від чорного за-

барвлення до звичайного. 

In 70% of cases during BA and 20% af-

ter it children experienced urination and 

voluntary defecation. During 24 hours after 

the procedure abdomen would become soft, 

painless, relatively swelled after eating. 

During everyday BA, stool in 80% oc-

curred during the procedure, or after it 

throughout 0,5-1 hour, it was ample with 

color from dark to ordinary.   



93 
 

Клінічні результати БА в опіковій 

практиці, дозволяють рекомендувати її 

до широкого застосування в комплекс-

ній терапії і реабілітації (мал.8.4-1...3). 

Clinical results of BA in burn-injury 

practice allow recommending it for the 

general use in complex therapy and rehabil-

itation (fig.8.4-1…3). 

 

 
 
Мал.8.4-1 Палата БА терапії 
опікового центру ВОКЛ ім. 
М.І.Пирогова (Вінниця). 
 
Fig.8.4-1 Ward of BA therapy of 
burn center of VRCH named after 
N.I.Pirogov (Vinnitsa) 

 

  
 

Опік вогнем (83%)... Третя доба після  
травми. 

 

Той же хворий… Через 3 місяці  
після комплексної БА, БФ і БАВ. 

  

Fire burn (83%)… Third day after injury The same patient… In 3 months after complex 
BA, BPh and BAB. 

Мал.(Fig.) 8.4-2  

 

  
9-а доба після контактних опіків плеча та 

стегна. 
Той же хворий… Через 3 місяці  
після комплексної БА, БФ і БАВ.. 

  

9-th day after contact burns of shoulder and 
hip 

The same patient. In 3 months after complex 
BA, BPh and BAB. 

Мал. (Fig.) 8.4-3    
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ОПІКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШКІРИ  

І БІОАКТИВАЦІЯ. 

BURN TRANSFORMATIONS OF SKIN AND 

BIOACTIVATION. 
  

Реабілітаційний період у опікових 

хворих характеризується формуванням 

рубцевої тканини і контрактур, з вира-

женими системними порушеннями. Ос-

танні переважно проявляються параси-

мпатичним синдромом, термо асимет-

рією, порушенням периферичного кро-

вообігу і істотно впливають на термін 

ліквідації наслідків опікової хвороби. 

Rehabilitation period of the burn patients 

was characterized with the formation of 

cicatrical tissue and contractures with 

expressed systemic disorders. The latter 

appeared mainly in the form of 

parasympathetic syndrome, 

termoasymmetry, disorder of peripheral 

blood circulation and significantly 

influence on the terms of elimination of the 

consequences of burn disease.  

     Використання БА і БФ в реабіліта-

ційному періоді дозволяє: 

– прискорити на 5-6 місяців дозрівання 

рубцевої тканини;  

– забезпечити ліквідацію опікових конт-

рактур;  

– понизити частку незадовільних наслі-

дків на 38,2%;  

– збільшити на 23,4% повернення до 

трудової активності без оперативного 

втручання;  

– у 26,2% хворих скоротити терміни 

оперативної реабілітації з 1-2 років до 5-

6 місяців;  

– у 50% хворих зменшити об'єм опера-

тивної реабілітації. 

Usage of BA and BPh within 

rehabilitation period allows: 

- speeding by 5-6 months maturation of 

cicatrical tissue; 

-  providing elimination of burn 

contractures; 

- decreasing the frequency of unsatisfactory 

consequences by 38,2%; 

- increasing by 23,4% the return to labor 

activity without surgery; 

- reducing the terms of operative 

rehabilitation from 1-2 years to 5-6 months 

of 26,2% of patients; 

- decreasing the volume of operative 

rehabilitation of 50% of patients; 

  
  

     Нижче наводимо дані експертної пе-

ревірки реабілітаційної ефективності БА 

і БФ, проведеної Республіканським опі-

ковим центром Київського НДІ гемато-

логії і переливання крові МОЗ України 

(1989г; табл.8.5). 

Below we provide the data of the expert 

analysis of the rehabilitation efficiency of 

BA and BPh, conducted by the Republican 

burn center of Kyiv NRI of hematology 

and hem transfusion of HM of Ukraine 

(1989; tab.8.5)  
 

Таблиця 8.5   Table 8.5 
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     Розроблені засоби консервативної 

реабілітації (біоактивація, біофорез лі-

карських речовин, біоактиваційні ван-

ни), разом з функціональною діагности-

кою і корекцією вегетативних порушень 

(за методом В.Макаца), рекомендовані 

для використання в медичній практиці. 

Вони прийнятні для стаціонару, поліклі-

нічних, амбулаторних і польових умов. 

Впровадження напрямку на порядок пі-

двищує ефективність консервативної 

терапії і реабілітації указаної категорії 

потерпілих. 

The elaborated means of conservative 

rehabilitation (bioactivation, biophoresis of 

medicinal agents, bioactivational baths) 

together with functional diagnostics and 

correction of vegetative disorders (accord-

ing to Makats’ methodology), are recom-

mended for the usage in medical practice. 

They are acceptable for inpatient , polyclin-

ic, outpatient and field treatment condi-

tions. Integration of the trend significantly 

increases the efficiency of conservative 

therapy and rehabilitation of the mentioned 

patient category. 
  

ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ  

В ПУЛЬМОНОЛОГІЇ І БІОАКТИВАЦІЯ. 

INFLAMMATORY PROCESSES IN 

PULMONOLOGY AND BIOACTIVATION. 
  

      Терапевтична і реабілітаційна ефек-

тивність БА вивчалася на кафедрі педіа-

трії лікувального факультету Вінниць-

кого державного медичного інституту 

ім. Н.Пирогова. У  комплексну терапію 

дітей з гострою пневмонією (21 дитина) 

включали зональну БА і БФ з розчинами 

антибіотиків. 

Therapeutic and rehabilitative efficiency 

of BA was studied on the department of 

pediatrics of the medical division of Vinni-

tsa State Medical University named after 

N.Pirogov. To the complex therapy with 

severe pneumonia (21 childred) were in-

cluded zonal BA and BPh with solutions of 

antibiotics.  

     Електроди ДЕ + і АЕ- розташовува-

лися так, щоб їх площа і спрямований 

транспорт зарядоносіїв відповідали про-

екції запалення (під контролем рентге-

носкопії). БА проводили впродовж 7-10 

днів по 60 хв. щодня. Контрольна група 

дітей антибіотики отримувала паренте-

рально. 

Electrodes DE and AE were arranged so 

that their area and directed transport of 

charge carriers corresponded to the projec-

tion of the inflammatory process (under 

control of X-ray device). BA was conduct-

ed during 7-10 days by 60 min. daily. Con-

trol group of children received antibiotics 

parenterally. 

Як видно з табл.8.6, запальний процес 

в групі контролю був більше затяжним, 

про що свідчить порівняльна динаміка 

спостережуваних показників. 

As it is seen from the table 8.6, inflam-

matory process in the control group was 

more durable, which is being testified by 

the dynamics of the observed indexes. 
Таблиця 8.6 Table 8.6 

  
  

     Не перебільшуючи можливості БА, 

відмітимо, що парентеральне введення 

Making no exaggerations of the possibil-

ities of BA, we should admit, that parenter-
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антибіотиків супроводжується їх істот-

ною інактивацією в шлунково-кишково-

му тракті. При цьому зональні БА і БФ 

обумовлюють швидше проникнення ан-

тибіотиків (інформації про них…) у вог-

нище запалення. 

ally provision of antibiotics is accompanied 

by significant inactivation in gastrointesti-

nal tract. At the same time zonal BA and 

BPh condition faster penetration of antibi-

otics (information about them…) into the 

nidus of inflammation. 

     Спостереження за хворими після ви-

писки із стаціонару свідчать про відсут-

ність рецидивів і залишкових явищ хво-

роби (кашель, зміст лейкоцитів, ШОЕ). 

Observations of patients after discharge 

from hospital testify to the absence of re-

currence and disease residuals (coughing, 

number of leucocytes, ESR (erythrocyte 

sedimentation rate)). 

     Таким чином, доцільність БА і БФ 

антибіотиків в комплексній терапії запа-

льних легеневих процесів у дітей не ви-

кликає сумнівів. 

Thus, there is no doubt in reasonability 

of the usage of BA and BPh of antibiotics 

in complex therapy of child inflammatory 

processes. 
  

ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ  

В ГІНЕКОЛОГІЇ І БІОАКТИВАЦІЯ. 

INFLAMMATORY PROCESSES IN 

GYNECOLOGY AND BIOACTIVATION. 
  

     Лабораторно-клінічні дослідження 

свідчать, що запальні гінекологічні про-

цеси супроводжуються пригніченням 

адаптаційних реакцій, опірності орга-

нізму і імунологічної реактивності. При 

цьому, ця патологія супроводжується 

вираженим парасимпатичним синдро-

мом, який формує пригнічення трофіч-

ної та адаптативної функцій ВНС. Ос-

таннє  примушує шукати нові патогене-

тичні підходи до терапії вказаної пато-

логії. 

Laboratory-clinical researches point out 

that inflammatory processes are accompa-

nied with oppression and adaptation reac-

tions, resistance of organism and immuno-

logical response. In addition, the pathology 

is accompanied by expressed parasympa-

thetic syndrome, which forms oppression 

of trophic and adaptive function of VNS. 

The latter makes searching new pathoge-

netic approaches to therapy of the men-

tioned pathology.   

     Встановлено, що зональна БА і вагі-

нальний антибактеріальний БФ, при за-

пальних захворюваннях матки і її при-

датків, сприяють підвищенню рівнів 

адаптаційних реакцій і опірності органі-

зму до інфекції, активують клітинний 

імунітет, знижують секрецію розчинно-

го антигену лейкоцитів (РАЛ-2) і норма-

лізують показники вегетативного гомео-

стазу. 

It has been determined that zonal BA 

and vaginal antibacterial BPh, during in-

flammatory diseases of womb and uterine 

appendages, contribute to the increase of 

adaptive reactions and organism infection 

resistance, activate cellular immunity, de-

crease secretion of liquid leukocyte antigen 

(RLA-2) and balance indications of vegeta-

tive homeostasis.  

     Вірогідність позитивних клінічних 

наслідків, включаючи комплексну тера-

пію урогенітального хламідіозу, свід-

чить про ефективність БА терапії. 

Authenticity of positive clinical results, 

including complex therapy of urogenital 

clamidiosis, testifies to the efficiency of 

BA therapy.  
  

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

БІОАКТИВАЦІЇ В ТРАВМАТОЛОГІЇ. 

CLINICAL EFFICIENCY OF BA IN 

TRAUMATOLOGY. 
  

В екстремальних випадках завжди є In extreme cases there is always a com-
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комбінована травма (забиті місця, рани, 

переломи, гематоми, травматичні нев-

рити...). Її супроводжують чутливі, ру-

хові, вегетативні та трофічні розлади. 

При цьому, в комплексній терапії трав-

матичних ушкоджень широко викорис-

товують різноманітні фізіотерапевтичні 

засоби, з метою ліквідації больового си-

ндрому, розсмоктування гематом, попе-

редження утворення рубців, контрактур, 

деформації кінцівок і тому подібне. 

bined trauma (injured areas, wounds, frac-

tures, bleeding, hematomas, traumatic neu-

ritis…). It is accompanied by sensational, 

motor, vegetative and trophic disorders. At 

the same time, in complex therapy of trau-

matic injuries a variety of physiotherapeu-

tic means are usually used, in order to elim-

inate pain syndrome, resolution of hema-

tomas, prevention of cicatrix formation, 

contractures, deformation of extremities 

and so on.  

Спостереження свідчать, що БА і БФ 

ефективно відновлюють периферичну 

нервову провідність, регіональний кро-

вообіг, активують обмінні процеси в 

тканинах і стимулюють процеси регене-

рації. Усе це прискорює  реабілітацію 

потерпілих в 1,5-2,5 рази, що розширює 

арсенал травматологічної допомоги в 

стаціонарних і амбулаторних умовах. 

Observations testify that BA and BPh ef-

fectively recover peripheral nerve conduc-

tion, regional blood circulation, activate 

exchange processes in tissues and stimulate 

the processes of regeneration. Everything 

mentioned speeds up rehabilitation of in-

jured at least by 1,5-2,5 times, which wid-

ens the number of means for traumatologi-

cal aid in inpatient, outpatient and field 

conditions.   

При цьому слід звернути увагу на ви-

соку ефективність указаних методів в 

процесі попередження і розсмоктування 

гематом. 

At the same time, we should point out 

the high efficiency of the mentioned meth-

ods in the process of prevention and resolu-

tion of hematomas.  
  

ОБЛІТЕРАЦІЯ СУДИН (АРТЕРІЙ) І БА. VASCULAR (ARTERIAL) 
OBLITERATION AND BIOACTIVATION. 

Таблиця (Table) 8.7  
Ефективність БА при облітерації артерій нижніх кінцівок.  
Efficiency of BA during arterial obliteration of low extremities 
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     Показники реовазографії (РВГ) воло-

нтерів і хворих з облітерацією артерій 

нижніх кінцівок свідчать: загальна і зо-

нальна БА упродовж 12-14 днів (по 40 - 

90 хвилин протягом доби) формує пози-

тивно суб'єктивні і об'єктивні зміни. При 

цьому суб'єктивні показники оцінюва-

лися по прийнятій трьох бальній систе-

мі: 3 бали - при наявність фіксованої 

ознаки; 2 бали - при її помірному змен-

шенні; 1 бал - при значному зменшенні 

(табл.8.7). 

Indications of rheovasography (RVG) of 

volunteers and patients with arterial oblite-

ration of low extremities testify to: general 

and zonal BA during 12-14 days (40-90 

minutes during 24 hours) forms positive 

subjective and objective changes. At the 

same time, subjective indications were as-

sessed according to the accepted three-

scale system: 3 points with the presence of 

fixed signs; 2 points with its moderate de-

crease; 1 point – with substantial decrease 

(tab.8.7). 

Таким чином, БА активно впливає на 

судинні показники, мікроциркуляцію 

крові і рекомендована для практичного 

використання. 

Thus, BA influences actively vascular 

indications, microcirculation of blood and 

is recommended for practical use. 

  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ  

І БІОАКТИВАЦІЯ. 

EXPERIMENTAL ONCOLOGY AND 

BIOACTIVATION. 
  

У пошуках протипоказань ми дійшли 

до відділу патогенетичних механізмів 

метастазів Інституту проблем онкології 

ім. Р.Кавецького (Київ). 

In search for contraindications we came 

to the division of pathogenetic mechanisms 

of metastases of the Institute of oncology 

issues named after R. Kavetsky (Kyiv). 

Вплив БА вивчали на моделях пухлин 

з коротким терміном розвитку:  

 

- підшкірна карцинома Герена (тер-

мін появи 14 днів; щодобова БА по 3 го-

дини впродовж 3-х тижнів);  

- перевита в черевну порожнину ас-

цитна пухлина L1210 (поява на 5 день; 

щодобова БА по 6 годин впродовж 5 

днів);  

     - внутрішньо м’язова карцинома Люі-

са, що дає метастази в легені (термін 

появи до 20 днів; щодобова БА по 6 го-

дин впродовж 21 дня). 

Influence of BA was studied with the 

models of tumor with small term of devel-

opment: 

- hypodermic Guerin's carcinoma (term of 

appearance 14 days; daily BA by 3 hours 

during 3 weeks); 

- intorted into abdominal cavity ascitic tu-

mor L1210 (appearance on 5-th day; daily 

BA by 6 hours during 5 days); 

 

     - intramuscular Lewis carcinoma, that 

gave metastases in lungs (term of appear-

ance to 20 days; daily BA by 6 hours dur-

ing 21 day). 

     Серійні групи тварин відрізнялися 

розташуванням електродів. У першій 

групі ДЭ+ був розташований на спинці 

тварин, а АЭ- служило дно клітки (тра-

нспорт вільних енергоносіїв був спрямо-

ваний від спинки до нижніх кінцівок). У 

другій групі розташування електродів 

було протилежним, і транспорт зарядо-

носителей був спрямований від нижніх 

кінцівок до спинки. Тварини третьої 

Serial groups of animals differed with 

the arrangement of electrodes. In the first 

group DE+ was located on animals’ back, 

while AE- was the bottom of the cage 

(transport of free charge carriers was di-

rected from back to limbs). In the second 

group arrangement of electrodes was the 

opposite, and transport of free charge carri-

ers was directed from limbs to back.  Ani-

mals of the third group did not receive BA 
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групи БА не отримували і служили кон-

тролем. У деяких спостереженнях була 

введена четверта група (без пухлин і 

впливу БА). 

and were the group of control. In some ob-

servations there was a fourth group added 

(without tumors and BA influence). 

  

Вплив БА на карциному Герена. Influence of BA on Guerin’s Carcinoma. 
  

     Вірогідна  різниця "носіїв пухлини" 

(щурів) в контролі (50%) і першій групі 

спостереження (100%) указує на можли-

вість коканцерогенного впливу БА від 

спинки до кінцівок тварин. Вірогідної 

різниці при протилежній спрямованості 

зарядоносіїв не виявлено. При цьому 

тривалість БА, (не впливаючи на величи-

ну пухлин) прискорює їх появу в більшо-

сті тварин з перевитою карциномою Ге-

рена. 

Credible difference of “tumor bearers” 

(rats) in control (50%) and the first group 

of observation (100%) points to the possi-

bility co carcinogenic influence of BA from 

back to limbs of animals. There was no 

credible difference found during the oppo-

site direction of charge carriers. At the 

same time, duration of BA (not influencing 

the dimension of tumors) speeds up their 

appearance in the majority of animals with 

intorted Guerin’s carcinoma. 
  

Вплив БА на асцитну пухлину  
L 1210. 

Influence of BA on the ascitic tumor  
L 1210. 

     Підрахунок в камері Гаряєва пухлин-

них клітин асцитної рідини черевної по-

рожнини показав наступне. У першій 

групі тварин пухлинні клітини складали 

133,0 ±8,0 млн/мл, в другій - 77,0±3,0 

млн/мл, в третій (контрольною) - 68,6± 

1,4 млн/мл, в четвертій (інтактній) пух-

линні клітини відсутні. 

Count (in Gorjaev's count chamber) of 

tumor cells of ascitic liquid of the ab-

dominal cavity indicated the following. In 

the first group of animals tumor cells con-

stituted 133,0 ±8,0 mln/ml, in the second - 

77,0±3,0 mln/ml, in the third (control) - 

68,6±1,4 mln/ml, in the fourth (intact), tu-

mor cells were not found. 

В порівнянні з контролем, вірогідне 

(дворазове) перевищення пухлинних 

клітин в першій групі свідчить про акти-

вуючий вплив БА на розвиток асцитної 

пухлини при спрямованому транспорті 

зарядоносіїв від спинки до кінцівок тва-

рин. Протилежна спрямованість не 

впливає на розвиток цього типу пухлин, 

про що свідчить відсутність вірогідної 

різниці між показниками другої і конт-

рольної групи тварин. 

In comparison with the control group, 

credible two-fold exceeding of tumor cells 

in the first group testifies to activating in-

fluence of BA on the development of ascit-

ic tumor during directed transport of charge 

carriers from back to limbs of animals. The 

opposite orientation of transport did not 

affect the development of the type of tu-

mor, which was testified by the absence of 

credible difference between the indications 

of the second and control groups of ani-

mals.   
  

Вплив БА на карциному Льюіс. Influence of BA on Lewis carcinoma. 
  

Отримані результати свідчать про 

стимулюючий вплив БА на розвиток пе-

рвинної карциноми Льюіс і її метастази 

в легені експериментальних тварин при 

спрямованому транспорті вільних заря-

доносителей від спинки до кінцівок. 

The received results testify to stimulat-

ing effect of BA on the development of 

initial Lewis carcinoma and its metastases 

in lungs, of animals under the experiment, 

during directed transport of free charge car-

riers from back to limbs. 

     Протилежно спрямований транспорт 

зарядоносіїв викликав слабку активацію 

Oppositely directed transport of charge 

carriers would initiate weak activation of 
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карциноми і її метастазів в легені. На 14-

у добу після імплантації пухлини було 

відмічено, що після 6-ти сеансів БА тва-

рини першої групи істотно активізува-

лися: миші несистемно носилися по клі-

тині, штовхалися навколо напувалки, 

відштовхуючи одна одну. У другій групі 

рухова активність була менш помітною 

у порівнянні з тваринами третьої (конт-

рольною) групи. 

the carcinoma and its metastases in lungs. 

It was noted, on the 14-th day after the tu-

mor had been implanted, that after 6 ses-

sions of BA animals of the first group 

would significantly become more active: 

mice would randomly run within the cage, 

pushed one another near the drinking tank. 

In the second group motor activity was less 

noticeable in comparison with the animals 

of the third (control) group.   
  

     Таким чином, експериментально-клі-

нічні спостереження виявили тільки од-

но протипоказання для БА: онкологіч-

ний процес (у разі знаходження пухлини 

в зоні проекції ДЕ + і АЕ-) . 

Thus, experimental-clinical observations 

allowed finding only one contraindication 

for BA: oncological process (in cases when 

oncological process is found in the zone 

between the electrodes DE and AE).  

  

КОНТРОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ  

ЕФЕКТИВНОСТІ БІОАКТИВАЦІЇ. 

REHABILITATION EFFICIENCY 

CONTROL OF BIOACTIVATION. 
  

     З точки зору патогенезу функціона-

льних порушень, найбільш доцільною (і 

доступною) для контролю за ефектив-

ністю БА виступає функціонально-веге-

тативна діагностика (за методом В.Ма-

каца). 

     Більше трудомістким аналогом явля-

ється визначення рівнів адаптаційних 

реакцій (РАР) організму за А.Гаркаві. 

Розроблена на основі вчення Г.Селье 

про механізми адаптації методологія, пе-

редбачає визначення наступних  рівнів. 

From the point of view of pathogenesis 

of functional disorders, the most reasonable 

(and available) for the control of BA effi-

ciency is functional-vegetative diagnostics 

(according to V.Makats’ methodology). 

The most labor-consuming analogue is 

the determination of the levels of adaptive 

responses (LAR) of an organism, according 

to A.Garkavi. The elaborated methodology, 

on the basis of the theory of H.Selye on 

adaptive mechanisms, provides for deter-

mination of the following levels. 
  

     1. Реакція Тренування. Її показники 

співвідносні з функціонально-вегетатив-

ною рівновагою організму. 

1. Fight-or-Flight Response. Its indica-

tions are correlative with normal function-

al-vegetative state of organism.  

     2. Реакції Активації (спокійна і збу-

джена). Указують на функціональне 

порушення (початок процесу) і підви-

щену опірність організму. 

2. Activation Response (easy and excit-

ed). Point to functional disorder (beginning 

of the process) and increased, at the mo-

ment, organism resistance. 

     3. Реакції Гострого і Хронічного 

стресу. Указують на хронічний перебіг 

процесу і крайню опірність. 

3. Acute Stress Response. Point to chro-

nization of the process and extreme tension 

of resistance. 
  

     Негативний розвиток патології су-

проводжується наступною спрямованіс-

тю реакцій: "тренування - спокійна ак-

тивація - збуджена активація - гострий 

стрес - хронічний стрес". Позитивний 

розвиток процесу має зворотну спрямо-

ваність: "хронічний стрес - гострий 

Negative development of pathology is 

accompanied by the following orientation 

of response: “fight-or-flight – easy activa-

tion – excited activation – acute stress – 

chronic stress”. Positive development of 

the process has opposite orientation: 

“chronic stress – acute stress-easy activa-
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стрес - збуджена активація - спокійна 

активація - реакція тренування". 

tion – fight-or-flight”. 

  

     Лабораторний аналіз РАР вимагає 

підрахунку формених елементів білої 

крові не менше ніж на 200 клітин (табл. 

8.8) і відповідну кваліфікацію лікаря-

лаборанта... РАР визначають по наявно-

сті різних типів лейкоцитів. При цьому 

провідним показником є співвідношен-

ня лімфоцитів до кількості сегментояде-

рних нейтрофілів (ЛФ/СН). 

Laboratory analysis of LAR requires the 

calculation of blood corpuscles of not less 

than 200 cells (tab.8.8) and appropriate 

qualification of laboratory doctor… 

LAR is determined according to correla-

tion of different types of leukocytes. In ad-

dition, the leading indicator is the correla-

tion of lymphocytes to the quantity of seg-

mented neutrophils (LPh/SN).      

     Інші елементи білої крові, у тому чи-

слі загальна кількість лейкоцитів, висту-

пають додатковими ознаками адапта-

ційної реакції і свідчать про міру її пов-

ноцінності і напруги. 

Other elements of white blood, including 

also general number of leukocytes, appear 

as additional signs of adaptive response and 

testify to the degree of adequacy and ten-

sion. 
  

Таблиця 8.8 Table 8.8 

 
 

       Прийняті скорочення. По крові: ЛФ - 
лімфоцити; СН - сегменто-ядерні нейтро-
філи; ПЯН - палочкоядердные нейтрофіли; 
ЕФ - еозинофіли; .МЦ - моноцити; ЛЦ - 
лейкоцити; ЛФ/СН - співвідношення лімфо-
цитів і сегментоядерних нейтрофілів.  
       По типам РАР: N - норма; РТ – трену-
вання; АС - активація спокійна; АВ - акти-
вація виражена; З - стрес гострий : СХ - 
стрес хронічний. 

     Abbreviations. Blood column: LPh - lym-
phocytes; SN - segmented neutrophils; SBN – 
stab band neutrophils; EPh – eosinophils; MC 
– monocytes; LC – leukocytes; LPh/SN – cor-
relation between lymphocytes and segmented 
neutrophils.  
     Types of response: N - norm; FF –fight-or-
flight; EA –easy activation; ExA –excited acti-
vation; AS – acute stress: ChS –chronic stress. 

 
 

При проведенні аналізу потрібно па-

м'ятати про характерні ознаки адапта-

ційних реакцій. 

During the analysis characteristic indica-

tions of adaptive responses should be re-

membered . 

1)Ознаки неповноцінності реакції: 

моноцитів більше 7%, еозинофілів мен-

ше 0,5% або більше 6%, лейкоцитів 

менше 4000 або більше 9000 %. 

1)First indications of response inade-

quacy: more monocytes 7%,  eosinophiles 

less  than 0,5% and more than 6%, leuko-

cytes less than 4000 and more than 9000%.  

2)Перша ознаки виснаження глюко-

кортикоідної функції кори наднирни-

ків - збільшення еозинофілів. Їх підви-

щення в реакції активації указує на від-

носну недостатність, а при реакції стре-

су на розвиток абсолютної форми. 

2)First indication of glucocorticoid 

function exhaustion of adrenal glands’ 

crown – increase of eosinophiles. Their 

increase in activation response points to 

relative inadequacy, while in stress re-

sponse – to the development of absolute 

form.  
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3)Друга ознака виснаження глюко-

кортикоідної функції кори наднирни-

ків - поєднання еозинофілії з лімфопені-

єю (несприятлива ознака функціональ-

ної недостатності і розвитку патоло-

гічного процесу). 

3) Second indication of glucocorticoid 

function exhaustion of adrenal glands’ 

crown: combination of eosinophilia with 

lymphopenia. Unfavorable indication of 

functional inadequacy and development of 

pathological process. 

4)Третя ознака виснаження глюко-

кортикоідної функції кори наднирни-

ків - поєднання лімфоцитозу [45%] з 

лейкопенією (вкрай несприятлива озна-

ка функціональної недостатності і роз-

витку патологічного процесу). 

4) Third indication of glucocorticoid 

function exhaustion of adrenal glands’ 

crown – combination of lymphocytosis 

[45%] with luekopenia. Highly unfavorable 

indication of functional inadequacy and 

development of pathological process.  

5)Якщо дані початкового аналізу ха-

рактерні для реакції "зона спокійної ак-

тивації", то при в'ялій течії патологічно-

го процесу її треба переводити в "зону 

збудженої активації". 

5) If the data of the initial analysis are 

characteristic for the response “zone of 

easy activation”, then during weak devel-

opment of pathological process it should be 

changed into “zone of excited activation”. 
  

Ну що ж, вибір функціонального кон-

тролю залишається за лікарями і дослід-

никами, а ми розглянемо наступний ро-

зділ–"Вегетативні основи біоактивації"... 

Well, doctors and researchers are to 

choose the type of functional control, and 

we are going to observe the next chapter – 

“Vegetative bases of bioactivation”… 
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9-ма проблема біоактиваційної терапії і реабілітації 

ВЕГЕТАТИВНІ ОСНОВИ БІОАКТИВАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА  

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

9-st issue of bioactivation therapy and rehabilitation 

VEGETATIVE BASES OF BIOACTIVATION AS PROBLEM  

REHABILITATION VEGETALES 

 

     Розглянемо вплив амбулаторної (БА-

а) і загальної стаціонарної (БА-с) біоак-

тивації на рівні функціонально-вегетати-

вного гомеостазу (див.Т1, с.233). 

Let us observe the influence of outpatient 

(BA-out) and general inpatient (BA-in) bio-

activation on the level of functional-vegeta-

tive homeostasis. 

  

ВЕГЕТАТИВНИЙ ВПЛИВ БА-а. VEGETATIVE EFFICIENCY OF BA-out. 
  

     При вегетативному аналізі слід звер-

нути увагу на наступне. 

     1) Кожна група спостереження сфор-

мована на основі 100% належності до 

певного рівня вегетативного порушення. 

     2) Вегетативну дисперсію (розсію-

вання по  вегетативних рівнях) забезпе-

чує залежність каналів від активності 

функціональних систем першого і дру-

гого комплексів (BL-SP). 

    During vegetative analysis, attention 

should be directed to the following. 

    1) Every group under observation is 

formed on the basis of 100% relation to a 

certain level of vegetative disorders. 

    2) Vegetative dispersion (relation to vari-

ous vegetative disorders) is provided by the 

dependency of the channels on the activity of 

functional systems of the first and second 

functional complex (BL-SP). 

     Тепер розглянемо вплив загальної 

(амбулаторної) БА по окремих рівнях 

вегетативних порушень. 

    Now, let at have a look at the influence of 

general (outpatient) BA according to differ-

ent levels of vegetative disorders.  

     1) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.1-1) і системної залежності   (мал. 

9.1-2) в групі значної парасимпатичної 

активності (ПА-зн)... 

     1) Dispersion of vegetative levels (fig. 

9.1-1) and systemic dependency (fig. 9.1-2) 

in the group of significant parasympathetic 

activity (РА-s)… 

  
Мал. (Fig.)9.1-1  Мал. (Fig.)9.1-2  

  

     2)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

9.1-3) і системної залежності   (мал. 9.1-

4) в групі вираженої  парасимпатичної 

активності (ПА-в)... 

    2)Dispersion of vegetative levels (fig.9.1-

3) and systemic dependency (fig.9.1-4) in the 

group of expressed parasympathetic activity 

(PA-e)… 

     3)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

9.1-5) і системної залежності (мал. 9.1-6) 

    3)Dispersion of vegetative levels (fig.9.1-

5) and systemic dependency (fig. 9.1-6) in 
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в групі функціональної компенсації па-

расимпатичної активності ФкП)... 

the group of functional compensation of par-

asympathetic activity (FcP)… 

  
Мал. (Fig.)9.1-3  Мал. (Fig.)9.1-4  

  

  
Мал. (Fig.)9.1-5  Мал. (Fig.)9.1-6  

  

     4) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.1-7) і системної залежності   (мал. 

9.1-8) в групі вегетативної рівноваги 

(ВР)... 

    4) Dispersion of vegetative levels (fig. 9.1-

7) and systemic dependency (fig.9.1-8) in the 

group of vegetative equilibrium (VE)… 

  
Мал. (Fig.)9.1-7  Мал. (Fig.)9.1-8  

  

     5) Дисперсія вегетативних рівнів  

(мал.9.1-9) і системної залежності   (мал. 

9.1-10) в групі функціональної компен-

сації симпатичної активності (ФкС)... 

    5) Dispersion of vegetative indexes (fig. 

9.1-9) and systemic dependency (fig.9.1-10) 

in the group of functional compensation of 

sympathetic activity FcS)… 

     6) Дисперсія вегетативних рівнів і 

системної залежності (мал.9.1-11, мал. 

9.1-12) в групі вираженої симпатичної 

активності (СА-в;)... 

    6) Dispersion of vegetative levels (fig. 9.1-

11) and systemic dependency (fig.9.1-12) in 

the group of expressed sympathetic activity 

(SA-e)… 

     Результати аналізу (мал.9.1-1 – 9.1-

12) указують на виражену вегетативно-

реабілітаційну ефективність БА-а. До-

сить порівняти, хоч б, дві функціональні 

    Results of the analysis (fig.9.1-1 – 9.1-12) 

point to apparent vegetative-rehabilitation 

efficiency of BA-out. It is enough to com-

pare, at least, two functional extreme levels: 
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крайнощі: дисперсію вегетативних рів-

нів при значній парасимпатичній (мал. 

9.1-13) і симпатичній (мал.9.1-14) акти-

вності (СА-зн).  

dispersion of vegetative levels during signifi-

cant parasympathetic (fig.9.1-13) and sympa-

thetic (fig.9.1-14) activity (SA-s). 
 

  
Мал. (Fig.)9.1-9  Мал. (Fig.)9.1-10  

  

  
Мал. (Fig.)9.1-11  Мал. (Fig.)9.1-12  

  
Мал. (Fig.)9.1-13  Мал. (Fig.)9.1-14  

  

     В обох випадках ми спостерігаємо 

спрямовану дисперсію у бік нормалізації 

вегетативного гомеостазу. При цьому 

показово, що в групі з початковою веге-

тативною рівновагою (мал.9.1-15), дис-

персія вегетативних рівнів під впливом 

БА-а відбувається в протилежних на-

прямах. Ми поки що не можемо біофі-

зично коректно пояснити цей феномен, 

але зважати на нього необхідно... 

     In both cases we observe directed disper-

sion to the side of vegetative homeostasis 

normalization. At the same time, it is signifi-

cant, that in the group with initial vegetative 

equilibrium (fig.9.1-15), dispersion of vege-

tative levels under the influence of BA-out 

runs in opposite directions. For now we can-

not biophysically correctly explain the phe-

nomenon, but it should be taken into consid-

eration… 
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Мал. (Fig.)9.1-15  

 

 

     Загалом напрошується висновок, що 

використання амбулаторного варіанту 

БА (БА-а) доцільно при різних рівнях 

розвитку парасимпатичної активності 

(мал.9.1-16)… 

    Generally, a conclusion comes out, that 

the usage of outpatient variant of BA (BA-

out) is appropriate under various conditions 

of the development of parasympathetic activ-

ity (fig.9.1-16 a, b, c). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Мал. (Fig.) 9.1-16 a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. (Fig.) 9.1-16 бb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. (Fig.) 9.1-16 в c 

 

 

ВЕГЕТАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БА-с. VEGETATIVE EFFICIENCY BA-in. 
  

    Вивчення вегетативної ефективності 

стаціонарної біоактивації (БА-с) прово-

дилося в аналогічних умовах. Розгляне-

мо її вплив по окремих рівнях вегетати-

вних порушень. 

    The analysis of vegetative efficiency of 

inpatient bioactivation (BA-in) was conduct-

ed in analogical conditions. Let us observe it 

influence through the levels of vegetative 

disorders.  
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     1)Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.2-1) і системної залежності   (мал. 

9.2-2) в групі значної парасимпатичної 

активності... 

      1)Dispersion of vegetative levels (fig. 

9.2-1) and systemic dependency (fig. 9.2-2) 

in the group of significant parasympathetic 

activity… 

  
Мал. (Fig.)9.2-1  Мал. (Fig.)9.2-2  

  

     2) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.2-3) і системної залежності (мал. 

9.2-4) в групі вираженої парасимпатич-

ної активності... 

    2) Dispersion of vegetative levels (fig.9.2-

3) and systemic dependency (fig.9.2-4) in the 

group of expressed parasympathetic activi-

ty… 

  
Мал. (Fig.)9.2-3  Мал. (Fig.)9.2-4  

  

     3) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.2-5) і системної залежності (мал. 

9.2-6) в групі функціональної компенса-

ції парасимпатичної активності... 

    3) Dispersion of vegetative levels (fig.9.2-

5) and systemic dependency (fig.9.2-6) in the 

group of functional compensation of para-

sympathetic activity… 

     4) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.9.2-7) і системної залежності (мал. 

9.2-8) в групі вегетативної рівноваги... 

    4) Dispersion of vegetative levels (fig.9.2-

7) and systemic dependency (fig.9.2-8) in the 

group of vegetative equilibrium… 

  
Мал. (Fig.)9.2-5  Мал. (Fig.)9.2-6  
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Мал. (Fig.)9.2-7  Мал. (Fig.)9.2-8  

  

     Результати аналізу (мал.9.2-1 – 9.2-8) 

свідчать. В порівнянні з амбулаторним 

варіантом (мал.9.2-9), стаціонарна БА 

(БА-с) більше виражено впливає на дис-

персію вегетативних рівнів в сторону 

нормалізації вегетативного гомеостазу 

(мал.9.2-10). 

     Results of the analysis (fig.9.2-1 – 9.2-8) 

testify to the following. In comparison with 

the outpatient variant (fig.9.2-9), BA-in more 

apparently influences the dispersion of vege-

tative levels to the side of vegetative homeo-

stasis normalization (fig.9.2-10). 

  
Мал. (Fig.)9.2-9  Мал. (Fig.)9.2-10  

  

     Але її використання в реабілітаційній 

практиці обмежено зоною парасимпати-

чної активності з наступної причини. На 

відміну від БА-а (мал. 9.2-11), починаю-

чи з рівня вегетативної рівноваги, БА-с 

сприяє розвитку значної парасимпатич-

ної активності (мал. 9.2-12). 

     However, its usage in the rehabilitation 

practice is limited with the zone of parasym-

pathetic activity because of the following 

reason. In opposition to BA-out (fig.9.2-11), 

starting from the level of vegetative equilib-

rium, BA-in facilitates the development of 

significant parasympathetic activity (fig.9.2-

12). 

  
Мал. (Fig.)9.2-11  Мал. (Fig.)9.2-12  
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     Таким чином, обидва варіанти зага-

льної БА (БА-а і БА-с) обумовлюють по-

зитивну дисперсію вегетативних рівнів в 

зоні парасимпатичної активності, спри-

яючи нормалізації функціонально-веге-

тативної рівноваги. 

   Thus, both variants of general BA (BA-out 

and BA-in) condition positive dispersion of 

vegetative levels in the zone of parasympa-

thetic activity, facilitating normalization of 

functional-vegetative equilibrium. 
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РОЗДІЛ II – SECTION II 

 

 

10-та проблема функціонально-вегетативної реабілітації 
ВЕГЕТАТИВНА КОРЕКЦІЯ ПО ПРОГРАМІ "ГАРМОНИЗАТОР" 

ЯК ПРОБЛЕМА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

10-st issue of functional-vegetative rehabilitation 
VEGETATIVE CORRECTION ACCORDING TO THE PROGRAM 

"HARMONIZATOR" AS PROBLEM REHABILITATION VEGETALES 

 

     Інноваційна методологія обумовлена 

Патентом та Свідоцтвом РФ (за № № 

2147219, №2001610524), стосується "оз-

доровлення людини на основі кольоро-

вих програм біоактивації" і, за прохан-

ням авторів, пройшла вегетативну екс-

пертизу на нашій базі. 

   Innovative methodology is based on the 

Patent and the Certificate of RF (№ 2147219,  

№2001610524) and related to “human health 

improvement on the basis of visual program 

of bioactivation” and, according to request of 

the authors, passed through vegetative exper-

tise on our basis.   

     Комп'ютерна програма містить 14 ге-

нераторів спіральних хвиль, кожен з 

яких формує шість електромагнітних па-

кетів із спектральною відповідністю до 

фіолетового, синього, блакитного, зеле-

ного, жовтого та червоного кольорам. 

    Complex computer program contains 14 

generators of spiral waves, where each one 

forms six electromagnetic packets with spec-

tral correlation to violet, blue, light-blue, 

green, yellow and red lights. 

     Останні модулюють низькочастотні 

коливання і супроводжуються зміною 

геометрії кольорового зображення (мал. 

10.5-1). При цьому спіральні хвилі появ-

ляються внаслідок  сумації різнокольо-

рових кіл (що розходяться, або схо-

дяться), кольорових сегментів (що обе-

ртаються вліво, або вправо) і реалізу-

ються на екрані монітору (мал.10.5-2). 

   The latter modulate low frequency oscilla-

tions and are accompanied by the change of 

light visualization geometry (fig.10.5-1). In 

addition, spiral waves appear in the result of 

composition of divergence (convergence) of 

different-light cycles, rotating (left and right) 

light segments and are displayed on the mon-

itor (fig.10.5-2).   

 

Мал.10.5-1 

 
Мал.10.5-2 
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     Але чи є указаний чинник вегетатив-

но-реабілітаційним і кому, власне, він 

адресований? 

    But can the mentioned factor be vegeta-

tive-rehabilitational and who, actually, it is 

addressed to?  

     Сьогодні відомо про подібність гео-

метричної форми очей з геометричним 

зображення електромагнітного спектру, 

включаючи його видиму частину. При 

цьому, електрична складова світлової 

хвилі рухається синусоїдою по одній осі, 

а магнітна під кутом 900 до неї і теж по 

синусоїді. Одночасно увесь паттерн обе-

ртається 900-ми сегментами (Д.Мельхі-

седек, 2007). 

    Today, similarity of geometric form of 

eyes with geometric image of electromagnet-

ic spectrum, including its visible part, is 

known. At the same time, electric component 

of light wave moves through sine wave on 

one axis, while magnetic with the angle 900 

to it, and also sinusoidally. At the same time 

the whole pattern spins with 900-le segments 

(D.Melkhisedek, 2007). 

     Враховуючи електромагнітну відкри-

тість  біологічних систем, подібний ін-

формаційний чинник малої інтенсивнос-

ті повинен мати елементи функціональ-

ної фрактальності і просто зобов'язаний 

провокувати біофізичні резонанси на 

рівні клітинних структур. 

    Taking into account electromagnetic 

openness of biological systems, such infor-

mational factor of small intensity must pos-

sess elements of functional fractality and 

must provoke biophysical resonances at the 

level of cellular structures…  

     Але кому в організмі людини адресо-

вана зорова електромагнітна інформа-

ція? Адже відповідно до теорії інформа-

ційних систем кодове значення сигналу 

має бути простим, доступним, універ-

сальним і призначеним для загальної 

системи функціонального контролю і 

регуляції. 

    But to who visual electromagnetic infor-

mation is addressed in the human organism? 

But, according to the theory of informational 

systems, encoded meaning of signal must be 

easy, comprehensible, universal and appro-

priated for the general system of functional 

control and regulation. 

     На цій основі напрошується однозна-

чна відповідь: біофізичною адресою бі-

офізичної інформації може бути лише 

біофізично реальна функціонально-веге-

тативна система людини, яка здатна до 

миттєвої трансформації типу "сигнал-

реакція". 

    Hence, one answer can be suggested: bio-

physical address of biophysical information 

may be biophysically real functional-

vegetative system of human, which is able to 

immediate transformation of the type “sig-

nal-response”. 

     Її вегетативна Матриця через системи 

першого і другого комплексів (BL-SP) 

контролює рівні вегетативної рівноваги і 

адаптацію до динамічних умов середо-

вища. При цьому слід пам'ятати про ко-

лосальну різницю між польовою і хіміч-

ною формою передачі інформації… 

    Its vegetative Matrix controls the levels of 

vegetative equilibrium and adaptation to dy-

namic conditions of environment through the 

systems of the first complex (BL-SP). In ad-

dition, one should remember the colossal 

difference between field and chemical form 

of information transmission… 
  

     Функціонально-вегетативна експер-

тиза підтверджує реабілітаційну ефекти-

вність програми "Гармонізатор" при різ-

них рівнях вегетативних порушень. 

Спостереження проводили за схемою: 

"початкова ФВД - програма Гармоніза-

    Functional-vegetative expertise confirms 

rehabilitation efficiency of the program 

“Harmonizator” under different conditions of 

vegetative disorders. Observations were con-

ducted according to the scheme: “initial FVD 

– program of Harmonizator (6-7 minutes) – 
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тор (6-7 хвилин перегляду) - повторна 

ФВД - віддалена ФВД через 6 годин".  

При аналізі увагу акцентували на дина-

міці коефіцієнтів вегетативної рівноваги 

(k), як підсумкового (результуючого) 

показника. 

repeated FVD – remote FVD in 6 hours”. 

During the analysis, attention was concen-

trated on the dynamics of coefficients of 

vegetative equilibrium (k), and final (result-

ing) index. 

     У групі дорослих з початковою ПА-в 

(k=0,86 і <) через 10 хв. після програми 

коефіцієнти вегетативної рівноваги зни-

зилися до 0,75 (ПА-з), але через декілька 

годин перейшли в зону вегетативної рі-

вноваги і функціональної компенсації 

симпатичної активності (k= 1,02-1,10). 

    In the group of adults with initial PA-e 

(k=0,86 and <) in 10 minutes after the pro-

gram coefficients of vegetative equilibrium 

lowered to 0,75 (PA-s), however in some 

hours changed to the zone of vegetative equi-

librium and functional compensation of sym-

pathetic activity (k=1,02-1,10).   

     У дитячій групі спостереження, з по-

чатковою значною парасимпатичною 

активністю (k=0,74), через 10 хв. після 

перегляду програми вегетативні коефі-

цієнти підвищилися до зони функціона-

льної компенсації парасимпатичної ак-

тивності (k=0,91), а через декілька годин 

перейшли в зону вегетативної рівноваги 

(k=0,95). 

    In the group of children with significant 

prevalence of parasympathetic activity 

(k=0,74), in 10 minutes after watching the 

program, vegetative coefficients grew to the 

zone of functional compensation of para-

sympathetic activity (k=0,91), and in some 

hours changed to the zone of vegetative equi-

librium (k=0,95).  

     Таким чином, разовий вплив "Гармо-

нізатора" на протязі 6-8 годин обумов-

лює позитивну динаміку вегетативний 

рівнів. Але наступного дня, у більшості 

обстежених, знову відмічали початкові 

рівні функціональних відхилень, що не 

принижує реабілітаційну ефективність 

програми "Гармонизатор" при парасим-

патичних порушеннях. Методологія 

ефективна і вимагає подальшого ви-

вчення реабілітаційної ефективності… 

    Thus, single influence of “Harmonizator” 

during 6-8 hours conditions positive vegeta-

tive dynamics. However on the next day, the 

in majority of the observed participants, the 

initial levels of functional deviations were 

noticed again, which does not depreciate the 

rehabilitation efficiency of the program 

“Harmonizator” during parasympathetic dis-

orders. The methodology is perspective and 

requires further research of rehabilitation 

efficiency… 
      

     Зрештою, перед фізіотерапією вини-

кає несподівана проблема: необхідність 

оцінки вегетативної ефективності  реа-

білітаційних технологій на основі функ-

ціонально-вегетативної експертизи.  

In conclusion, an unexpected issue appears 

for physiotherapy: necessity of vegetative 

assessment of rehabilitation technologies on 

the basis of functional-vegetative expertise… 
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РОЗДІЛ  III – SECTION III 

 

 

11-та проблема функціонально-вегетативної реабілітації 

“ФІЗІОТЕРАПІЯ” ЯК ПРОБЛЕМА ВЕГЕТАТИВНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

11-st issue of functional-vegetative rehabilitation 

“PHYSIOTHERAPY” AS A PROBLEM OF VEGETATIVE 

REHABILITATION 

 
Актуальність проблеми. Issue actuality. 

Згідно рекомендаціям Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров'я (ВООЗ),  од-

нією з основ реабілітаційної медицини 

повинна стати електропунктурна діагно-

стика і "рефлексотерапія" (Міжнародна 

нарада ВООЗ, Єреван, 19.09.03). При 

цьому ВООЗ акцентує увагу на необхід-

ності розробки сучасних біофізичних 

методів контролю за реабілітаційною 

ефективністю фізіотерапевтичних, фізи-

чних, санаторно-курортних та префор-

мованих факторів. 

According to the recommendations of   

the World Health Organization (WHO), 

electropunctural diagnostics and “reflex 

therapy” must be one of the bases of the 

rehabilitation medicine (International coun-

cil WHO, Yerevan, 19.09.03 ). At the same 

time, WHO emphasizes the necessity of  

elaboration of the  modern biophysical in-

spection methods for rehabilitation effi-

ciency of physiotherapeutic, physical and 

sanatorium-and-spa factors.   

Окрім того, сьогодні стало відомим 

зроблене в Україні відкриття невідомої 

раніше "Функціонально-вегетативної си-

стеми людини" (ФВС), яке підтверджує  

біофізичну реальність "акупунктурних 

каналів" традиційної Чжень-цзю терапії 

(ЧЦТ), їх безпосереднє відношення до 

вегетативного гомеостазу і вимагає сво-

го місця в системній фізіології, та перег-

ляду сучасних освітніх і реабілітаційних 

програм. 

In addition, the  discovery, which was 

made  in Ukraine of  the previously un-

known “Human functional-vegetative sys-

tem” (HFVS) has become generally known. 

It proves the biophysical reality of the “ac-

upunctural channels” of the traditional 

Zhenjiu therapy (ZhTh), their direct rela-

tion to the vegetative homeostasis and re-

quires its place within the systemic physi-

ology, and the revision of contemporary 

educational and rehabilitational programs. 
Сьогодні встановлено, що відомі фізі-

отерапевтичні (енергетичні) фактори по 

різному впливають на початковий стан 

функціонально-вегетативного гомеоста-

зу, обумовлюючи непрогнозовані нега-

тивні наслідки. Іншими словами, сучас-

на фізіотерапія стала проблемною і ви-

магає критичної уваги… 

Що ж представляє собою сучасна фі-

зіотерапія? 

Today, it has been identified that the 

known physiotherapeutic (energy) factors 

differently influence the initial state of 

functional-vegetative homeostasis, condi-

tioning unpredictable negative outcomes. 

In other words, the contemporary physio-

therapy has become problematic and re-

quires critical attention… 

So what is the essence of the contempo-

rary physiotherapy?   
  

ФІЗІОТЕРАПІЯ (physis природа + the-

rapeia лікування; синонім: фізична тера-

пія) - галузь медицини, яка вивчає фізіо-

логічний і лікувально-реабілітаційний 

PHYSIOTHERAPY (physis (nature) + the-

rapeia (treatment); synonym: physical ther-

apy) is a branch of medicine that studies 

the physiological and treatment-rehabi-
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вплив природних і штучно створюваних 

(преформованих) фізичних факторів. В 

даний час фізіотерапію розглядають як 

область практичної медицини, спрямо-

вану на профілактики захворювань та 

медичну реабілітацію (відновну меди-

цину). 

litation influence of natural and artificially 

created (pre-formed) physical factors. 

Today, physiotherapy is viewed as a field 

of practical medicine, which is targeted at 

prevention of diseases and medical 

rehabilitation (recreational medicine). 

Загалом розділ медицини, що займа-

ється реабілітацією наслідків хвороби 

(травми) з використанням фізичних та 

інколи фармацевтичних засобів, отримав 

назву Фізіатрія (фізична медицина, фі-

зична медицина і реабілітація, фізична і 

реабілітаційна медицина), яка у вигляді 

окремого медичного фаху існує у США, 

Канаді та всіх країнах Європейської 

співдружності, окрім Данії та Мальти. 

Професійна назва і тривалість підготов-

ки фахівців у окремих країнах відрізня-

ються. Поширеними є назви фізіатр, лі-

кар з фізичної і реабілітаційної медици-

ни, лікар з фізичної медицини і реабілі-

тації, лікар з реабілітаційної медицини. 

У США станом на 2002 рік працювало 

понад 7000 фізіатрів, тривалість підго-

товки яких є найдовшою і становить 8 

років… 

Generally, it is viewed as a division of 

medicine that deals with the rehabilitation 

of the consequences of a disease (trauma) 

with the use of physical and, sometimes, 

pharmaceutical means, received the name 

of Physiatria (physical medicine, physical 

medicine and rehabilitation, physical and 

rehabilitation medicine), which in the form 

of separate medical specialty exists in the 

USA, Canada and all countries of the Eu-

ropean Union, except for Denmark and 

Malta. The name and the duration of prepa-

ration of specialists in separate countries 

differ. The most common names are physi-

atrists, physician of physical and rehabilita-

tion medicine, physician of physical medi-

cine and rehabilitation, physician of reha-

bilitation medicine. In 2002, 7000 physiat-

rists worked in the USA, whose training 

period was 8 years (the longest)… 

В Україні міжнародним відповідни-

ком спеціальності "фахівець з фізичної 

реабілітації" вважають спеціальність 

"фізіотерапевт" (фізичний терапевт), що 

не є лікарською професією і за кодом 

2264 внесена у частину 226 "Інші про-

фесіонали в галузі охорони здоров'я" 

Міжнародного класифікатора професій 

ISCO-08. Іншими словами українському 

фаху "фізіотерапевт" відповідає міжна-

родний фах "фізіатр". При цьому варто 

відмітити, що згідно Постанови Кабіне-

ту Міністрів України № 266 "Фізична 

реабілітація" (код спеціальності 227) пе-

реведена в Галузь знань "Охорона здо-

ровʼя" (шифр галузі 22). Постанова на-

брала чинності з 01.09.2015р. 

In Ukraine, the international analogue of 

the specialty “the specialist in physical re-

habilitation” is considered to be a “physi-

otherapeutic” (physical therapeutist), which 

is not a medical profession, and with the 

code 2264 included in the part 226 “Other 

professionals of the healthcare system” of 

the International Standard Classification of 

Occupations ISCO-08. In other words, the 

Ukrainian profession of physiotherapist 

corresponds with the international occupa-

tion of a physiatrist. At the same time, it 

should be mentioned that according to the 

Order of the Cabinet of Ministers of Ukra-

ine № 266 “Physical rehabilitation” (code 

of specialty 227) relates to the area of 

“Health protection” (code 22). The order 

became operative on September 01.09.15. 
  

ОСНОВНІ ГРУПИ ФІЗІО-

ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

MAJOR GROUPS OF PHYSIO- 

THERAPEUTIC REHABILITATION 
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За сучасних умов існують чотири ос-

новні напряямку фізіотерапії. 

Under contemporary conditions exist 

four major trends of physiotherapy. 

Напрямок скелетно-м’язової реабі-

літації – методики лікування м’язів, 

кісток і суглобів (ортопедична фізіоте-

рапія). До неї  відносяться болі у спині, 

розтягнення, м’язова перевтома, артри-

ти, бурсити, робочі і спортивні травми, 

проблеми з поставою, обмеження рух-

ливості, після операційна реабілітація.    

The trend of muscle-skeletal rehabilita-

tion – methods of treatment of muscles, 

bones and joints (orthopedic physical ther-

apy). The therapy includes treatment of 

pain in the back, pulls, muscle fatigue, 

arthritis, bursitis, work-related and sports-

related injuries, posture problems, limited 

mobility, post-surgery rehabilitation. 

Напрямок ккардіо-пульмонологічної 

реабілітації – лікування відхилень в ка-

рдіо-респіраторній системі, включаючи 

астму, емфізему і хронічні бронхіти (до 

цієї ж групи входить реабілітація після 

операцій на серці і легенях). 

The trend of cardio-pulmonological – 

treatment of disorders of cardio-respiratory 

system, including asthma, emphysema and 

chronic bronchitis (this group also includes 

rehabilitation after surgery on the heart and 

lungs). 

Напрямок неврологічної реабілітації  

– лікування і реабілітація порушень нер-

вової системи: набутих травм голови, 

постінсультних станів, травм спинного 

мозку, хвороби Паркінсона і розсіяного 

склерозу (до цієї ж групи входить реабі-

літація після операцій на рівні ЦНС і 

ПНС).    

The trend of neurological rehabilitation 

– treatment and rehabilitation of disorders 

of nervous systems: traumatic brain injury, 

post-stroke states, spinal injuries, Parkinson 

disease and multiple sclerosis (this group 

also includes rehabilitation after surgery at 

the level of central nervous system and pe-

ripheral nervous system). 

Напрямок функціонально-вегета-

тивної реабілітації – лікування і реабі-

літація функціональних порушень веге-

тативного гомеостазу (проводиться на 

основі функціонально-вегетативної діа-

гностики по В.Макацу і забезпечує фун-

кціональний контроль  за реабілітацій-

ною ефективністю засобів фізіотерапев-

тичної і фізичної реабілітації). При цьо-

му слід зауважити, що указаний напря-

мок за своїми можливостями займає 

провідне значення в системі відновної 

(контрольованої) медицини… 

The trend of functional-vegetative re-

habilitation – treatment and rehabilitation 

of functional disorders of vegetative home-

ostasis (deployed with the involvement of 

functional-vegetative diagnostics according 

to the methodology of V.G. Makats and 

provides functional control of the rehabili-

tational efficiency of the means of physio-

therapeutic and physical rehabilitation). At 

the same time, it should be noted that the 

mentioned trend, according to its capabili-

ties, holds a significant position in the sys-

tem of recreational (controlled) medicine… 
  

В сучасній фізіотерапії існують де-

сять типових груп реабілітаційного 

впливу. 

There are ten typical groups of 

rehabilitation influence within the contem-

porary physiotherapy. 

Реабілітаційна електротерапія по-

стійними струмами малої сили і низької 

напруги (гальванізація, електрофорез). 

Імпульсна електротерапія (нейротропна 

імпульсна електротерапія, транскрані-

альна електростимуляція, електроімпу-

льсна терапія, діадинамотерапія, коро-

тко імпульсна електроаналгезія, біоре-

Rehabilitation electrotherapy by direct 

currents of small intensity and low voltage 

(galvanization, electrophoresis). Impulse 

electrotherapy (neurotropic impulse elec-

trotherapy, transcranial electrostimulation, 

electropulse therapy, diadynamic therapy, 

shortimpulse electrotherapy, bio-regulated 

electro-stimulation). Low frequency (LF) 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
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гульована електростимуляція). НЧ еле-

ктротерапія (ампліпульстерапія, інтер-

ференцтерапія, флуктуоризація, міоеле-

ктростимуляція); СЧ терапія (дарсонва-

лізація, ультратонотерапія); електрич-

не поле (франклінізація, УВЧ); корот-

кохвильова діатермія); електромагнітні 

випромінювання (сантиметрова і деци-

метрова терапія, край високочастотна 

терапія); магнітотерапія (низькочасто-

тна, високочастотна, імпульсна)]. 

electrotherapy (impulse therapy, interferen-

tial therapy, fluctuorization, myoelectro-

stimulation); Medium frequency (MF) the-

rapy (d'arsonvalization, ultratonotherapy); 

electric field (franklinization, highfreque-

ncy amplifier (UHF), shortwave diather-

my); electromagnetic radiation (centimeter 

and decimeter wave therapy, edgehigh fre-

quency therapy); magnetotherapy (low fre-

quency, high frequency, impulse). 

Реабілітаційна фототерапія (інф-

рачервоне (ІЧ) опромінення; хромотера-

пія (селективна, неселективна); ультра-

фіолетове опромінення (короткохвильо-

ве - КУФ,  середньохвильове – СУФ, дов-

гохвильове з- ДУФ); лазеротерапія.     

Rehabilitation phototherapy (infrared 

(IR) radiation; chromotherapy (selective, 

non-selective); ultraviolet radiation (UV) 

(short wave UV, middle wave UV, long 

wavelength UV); laser therapy. 

Реабілітаційна механотерапія (екс-

тракорпоральна ударно-хвильова тера-

пія;    вібро- і вакуумтерапія; ультразву-

кова терапія; ультрафонофорез; пресо-

терапія; лікувальний масаж).    

Rehabilitation mechanotherapy (ex-

tracorporal shock wave therapy; vibrova-

cuum therapy; ultrasound therapy; phono-

phoresis; press therapy; massotherapy). 

Реабілітаційна кліматотерапія (ае-

ротерапія; аерофонотерапія; галоаерозо-

льна терапія; спелеотерапія; геліотера-

пія; нормобарична гіпоксигенація; окси-

генобаротерапія). 

Rehabilitation climate therapy (aero-

therapy, aerophonotherapy, haloaero-zol 

therapy speleotherapy, heliotherapy, norm 

barometric hypoxigenation, oxygen baro-

metric therapy). 

Реабілітаційна бальнеотерапія (пи-

тні мінеральні води; мінеральні ванни; 

мінерально-газові ванни).    

Rehabilitation balneal therapy (mineral 

waters for drinking, mineral baths; mineral-

gas baths). 

Реабілітаційна гідротерапія (душі; 

ванни; гідроколонотерапія; сауна). 

Rehabilitation hydrotherapy (showers; 

baths; hydro colon therapy; sauna) 

Реабілітаційна пелоідотерапія (лі-

кувальне використання грязі).  

Rehabilitation pelotherapy (therapeutic 

use of mud). 

Реабілітаційна термотерапія (па-

рафінотерапія; озокеритотерапія; Лока-

льна і загальна кріотерапія).   

Rehabilitation thermotherapy  (paraffi-

notherapy; ozokerite therapy; local and 

general cryotherapy). 

Реабілітаційна біоактиваційна те-

рапії (фактори малої інтенсивності]. 

Rehabilitation bioactivation therapy 

(factors of minor intensity). 

Реабілітаційна вегетологія (Факто-

ри впливу на репрезентативні функціо-

нально активні зони шкіри і традиційні 

канали енергоінформаційного обміну).  
При цьому слід памʼятати, що біологічні 

системи є відкритими низько частотни-

ми електромагнітним контурами, (мем-

бранні потенціали яких не перевищують 

0,03-06В), а неконтрольовані фактори 

Rehabilitational vegetology (Factors of 

influence on the representative functionally 

active zones of skin and the traditional 

channels of power-informational exchan-

ge). At the same time, it should be remem-

bered that biological systems are open, 

low-frequency electromagnetic circuits, 

(membrane potentials of which do not ex-

ceed 0,03-0,6V), while uncontrolled factors 
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електротерапії впливають на біоелект-

ричні процеси і по сьогодні ще далекі 

від інтегрального розуміння……   

of Electrotherapy that influence bioelectri-

cal processes are still far from integral un-

derstanding…  
  

Щоб зрозуміти сучасні проблеми фі-

зіотерапії розглянемо деякі варіанти її 

впливу на функціонально-вегетативну 

активність органіма (розсіяна лазеро-

терапія, магнітотерапія, мікрорезо-

нансна терапія, електрофорез). Оцін-

кою їх реабілітаційної ефективності бу-

де початковий стан функціонально-ве-

гетативного гомеостазу хворих дітей і 

специфіка його вегетативної дисперсії.. 

При цьому візьмемо до уваги наступне: 

 

To understand the contemporary prob-

lems of physiotherapy, let us observe some 

variants of its influence on the functional-

vegetative activity of an organism (scat-

tered laser therapy, magnetotherapy, mi-

croresonance therapy, and electrophore-

sis). The assessment of their rehabilitation 

efficiency will be based on the initial state 

of functional-vegetative homeostasis of 

diseased children and the specifics of its 

vegetative dispersion… Additionally, let us 

take into attention the following: 
– реабілітаційний фактор не повинен 

переводити організм в протилежні стани 

вираженої (значної) парасимпатичної, 

або симпатичної активності; 

– критерієм реабілітаційної достатно-

сті впливу буде досягнення вегетативно-

го рівня в межах ФкП–ВР–ФкС, що 

укаже не необхідність перерви і пода-

льшого вегетативного контролю…    

- the rehabilitational factor must not lead 

the organism to the opposite states of ex-

pressed (significant) parasympathetic, or 

sympathetic activity; 

- the criterion for the rehabilitational 

reasonable limit of influence will be the 

destination of the vegetative level within 

the frames of FcP-VE-FcS, which will 

point to the necessity for the break period 

and further vegetative control… 

 

 

 

11.1. ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ 
 

 

11.1.AUTONOMIC PROBLEMS LASER THERAPY 
 

 

.ВПЛИВ РОЗФОКУСОВАНОГО ЛАЗЕРА НА 
ПОЧАТКОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНІ РІВНІ ХВОРИХ ДІТЕЙ 

THE INFLUENCE OF DEFOCUSED 
LASER ON THE INITIAL FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LEVELS OF THE DISEASED 
CHILDREN. 

  

При початковому стані значної па-

расимпатичної активності, вплив роз-

фокусованого лазера позитивно впливає 

на вегетативний гомеостаз, переводячи 

його на вищий рівень функціональної 

активності – виражену парасимпатичну 

активність (мал.11.1-1). При цьому спо-

стерігається специфічна динаміка ба-

зових систем першого функціонального 

комплексу: вірогідне збудення  BL (сим-

патична активність) і пригнічення SP 

(парасимпатична активність). Інші фу-

нкціональні системи (LU-PC-HT, SI-TE-

Under the initial state of significant 

parasympathetic activity, the influence of 

defocused laser positively influences the 

vegetative homeostasis, transferring it to 

the higher level of functional activity – ex-

pressed parasympathetic activity (fig.11.1-

1). At the same time, the specific dynamics 

of the basic systems of the first functional 

complex is observed as follows: probable 

excitation of BL (sympathetic orientation) 

and oppression of SP (parasympathetic ori-

entation). Other functional systems (LU-

PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are in 



118 
 

LI, ST-GB-KI-LR) перебувають в стані 

взаємозалежної динамічно-функціона-

льної компенсації… 

the state of mutually-dependent dynamic-

functional compensation… 

  
 

Примітка: Тут і далі червона лінія – зона функціональної норми.В колонці 
"Функціонально-вегетативний діагноз (ФВД)" 1-до лазеротерапії, 2-після… 

 

Note: Here and further the red line is the zone of functional norm. In the column 
“Functional-vegetative diagnosis (FVD)” 1-before the laser therapy, 2-after…  

 

Мал. (Fig.). 11.1-1 

 

При початковому стані вираже-ної 

парасимпатичної активності вплив ро-

зфокусованого лазера позитивно впли-

ває на вегетативний гомеостаз, пере-

водячи його на вищий функціона-льний 

рівень – в зону вегетативної рівноваги 

(мал.11.1-2). При цьому спостерігається 

специфічна динаміка пейсмекерів веге-

тативного ритму (базових систем пер-

шого функціонального комплексу): збу-

дження BL (симпатична ак-тивність) і 

різноспрямована реакція SP (парасим-

патична активність). Інші функціональні 

системи (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-

KI-LR) перебувають в стані взаємоза-

лежної динамічно-функціональної ком-

пенсації… 

Under the initial state of the ex-pressed 

parasympathetic activity, the influence of 

defocused laser positively in-fluences the 

vegetative homeostasis, trans-ferring it to 

the higher functional level – to the zone of 

vegetative equilibrium (fig.11.1-2). At the 

same time, we can observe specific dy-

namics of pacemakers of vegetative rhythm 

(basic systems of the first functional 

complex: excitation of BL (sympathetic 

activity) and multidirected reaction of SP 

(parasympathetic activity). Other systems 

(LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are 

in the state of mutually-dependent dyna-

mic-functional compensation… 

 

 

  
 

Мал. (Fig.) 11.1-2 
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При початковому стані функціона-

льної компенсації парасимпатичної 

активності вплив розфокусованого ла-

зера на епігастральну область позитивно 

впливає на вегетативний гомеостаз, пе-

реводячи його на вищий функціональ-

ний рівень – переважно в зону вегета-

тивної рівноваги (мал.11.1-3). При цьому 

спостерігається вірогідне пригнічення, 

або нейтральна реакція з боку базових 

систем першого функціонального комп-

лексу BL-SP (симпатична – парасимпа-

тична спрямованість). Інші фукціональні 

системи (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-

KI-LR) перебувають в стані взаємоза-

лежної динамічно-функціональної ком-

пенсації… 

Under the initial state of functional 

compensation of parasympathetic acti-

vity, the influence of defocused laser on 

the epigastric region positively influences 

the vegetative homeostasis, transferring it 

to a higher functional level – predominan-

tly to the zone of vegetative equilibrium 

(fig.11.1-3). At the same time, we can 

observe probable oppression, or neutral 

response of the basic systems of the first 

functional complex BL-SP (sympathetic – 

parasympathetic activity). Other functional 

systems (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-

KI-LR) are in the state of mutually-

dependent dynamic-functional compensa-

tion… 

 

  
Мал. (Fig.) 11.1-3 

 

При початковому стані вегетативної 

рівноваги, вплив розфокусованого ла-

зера виявляється нейтральним по від-

ношенню до функціонально-вегетатив-

ного гомеостазу (мал.11.1-4). При цьому 

спостерігається нейтральна (або незна-

чне пригнічення) динаміка з боку базо-

вих систем BL-SP (симпатична – пара-

симпатична спрямованість). Інші систе-

ми (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) 

в стані взаємозалежної динамічно-функ-

ціональної компенсації… 

Under the initial state of vegetative 

equiliblrium, the influence of defocused 

laser is relatively neutral in relation to fu-

nctional-vegetative homeostasis (fig.11.1-

4). At the same time, we observe neutral 

(or insignificant oppression) dynamics of 

the basic systems BL-SP (sympathetic-

para-sympathetic activity) Other functional 

co-mplexes (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-

GB-KI-LR) are in the state of mutually-de-

pendent dynamic-functional compensati-

on… 

При початковому стані функціона-

льної компенсації симпатичної актив-

ності, вплив розфокусованого лазера по-

зитивно впливає на вегетативний гоме-

остаз, переважно переводячи його на 

нижчий  функціональний рівень – в зону 

вегетативної рівноваги (мал.11.1-5). При 

Under the initial state of functional 

compensation of sympathetic activity, 

the influence of defocused laser positively 

affects the vegetative homeostasis, mainly 

transferring it to the lower functional level 

– to the zone of vegetative equilibrium 

(fig.11.1-5). At the same time, we can ob-
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цьому спостерігається специфічна дина-

міка ведучих систем першого функціо-

нального комплексу: вірогідне пригні-

чення активності BL (симпатична спря-

мованість) і нейтральна реакція SP (пара-

симпатична). Інші системи (LU-PC-HT, 

SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) перебувають в 

стані взаємозалежної динамічно-функ-

ціональної компенсації…  

serve specific dynamics of the leading 

systems of the first functional complex: 

probable oppression of BL activity (sym-

pathetic orientation) and neutral response 

of SP (parasympathetic). Other systems 

(LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are 

in the state of mutually-dependent dyna-

mic-functional compensation… 

 

  
Мал. (Fig.) 11.1-4 

 

  
Мал. (Fig.) 11.1-5 

 

   При початковому стані вираженої 

симпатичної активності вплив ЛТ по-

зитивно впливає на вегетативний гомео-

стаз, переводячи його на нижчі функ-

ціональні рівні (мал.11.1-6). При цьому 

спостерігається специфічна динаміка  

базових систем першого і другого  функ-

ціонального комплексу: вірогідне при-

гнічення BL (симпатична активність) і 

різноспрямована реакція  SP (парасим-

патична активність). Інші фукціональні 

системи (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-

KI-LR) перебувають в стані взаємоза-

лежної динамічно-функціональної ком-

пенсації… 

Under the initial state of the exp-ressed 

sympathetic activity, the influen-ce of 

LTh positively affects the vegetative home-

ostasis, transferring it to the lower func-

tional levels (fig.11.1-6). At the same time, 

we can observe specific dynamics of the 

basic systems of the first and second func-

tional complex: probable oppression of BL 

(sympathetic activity) and the multidi-

rected response of SP (parasympathetic ac-

tivity) Other functional systems (LU-PC-

HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are in the 

state of mutually-dependent dynamic-func-

tional compensation… 



121 
 

 

 

Мал. (Fig.) 11.1-6 

    При початковому стані значної си-

мпатичної активності вплив розфоку-

сованого лазера позитивно впливає на 

вегетативний гомеостаз, переводячи йо-

го на значно нижчі рівні функціональної 

активності – до стану вегетативної рі-

вноваги (мал.11.1-7). При цьому спосте-

рігається специфічна динаміка базових 

систем першого функціонального комп-

лексу: вірогідне пригнічення BL (сим-

патична активність) і нейтральна реакція 

SP (парасимпатична активність). Інші 

фукціональні системи (LU-PC-HT, SI-

TE-LI, ST-GB-KI-LR) перебувають в 

стані взаємозалежної динамічно-функ-

ціональної компенсації… 

Under the initial state of significant 

sympathetic activity, the influence of de-

focused laser positively affects the vegeta-

tive homeostasis, transferring it to signifi-

cantly lower levels of functional activity – 

to the state of vegetative equilibrium (fig. 

11.1-7). At the same time, we can observe 

specific dynamics of the basic systems of 

the first functional complex: probable 

oppression of BL (sympathetic activity) 

and neutral response of SP (parasympa-

thetic activity). Other functional systems 

(LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are 

in the state of mutually-dependent dyna-

mic-functional compensation… 

 
 

  
 

 

Мал. 11.1-7 
 

Таким чином, незалежно від топо-гра-

фічної зони лазерного опромінювання, 

розфокусована ЛТ при різноманітній те-

рапевтичній патології володіє специфі-

чним впливом на функціонально-вегета-

тивний гомеостаз хворих дітей (перево-

дить початкове парасимпатичне пригні-

чення на більш високий вегетативний 

In this view, independently from the 

topographic zone of laser irradiation, the 

defocused LTh under various therapeutic 

pathology possesses specific influence on 

the functional-vegetative homeostasis of 

the diseased children (transfers the initial 

parasympathetic oppression to to a higher 

vegetative level, while sympathetic exci-
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рівень, а симпатичне збудження - на 

більш низький). Напрошується висновок 

про її нормалізуючу функціонально-

вегетативну спрямованість, яка більш 

виражена у випадках значної і вира-

женої симпатично-вегетативної перева-

ги. При цьому, проведений аналіз свід-

чить про відсутність статевих особ-

ливостей функціонально-вегетативних 

реакцій на вплив розфокусованого лаз-

ера в умовах фізіотерапевтичиного ста-

ціонара. За всіх умов спостереження ЛТ 

обумовлює нормалізуючий вплив при 

різних початкових рівнях парасимпа-

тичної і симпатичної активності. При 

цьому варто відзначити практичну від-

сутність статевої залежності впливу ро-

зсіяного лазерного опромінення різних 

топографічних зон в жіночій і чоловічій 

групах спотереження (мал.11.1-8 – 11.1-

21) 

tation – to the lower one). This suggests, 

that there is a normalizing functional-

vegetative orientation, which is mainly 

demonstrated in the cases of significant and 

expressed sympathetic-vegetative prevalen-

ce. At the same time, the provided analysis 

testifies to the absence of gender peculi-

arities of functional-vegetative responses in 

relation to the influence of defocused laser 

under the conditions of the physiothe-

rapeutic in-patient department. Under all 

conditions of the observation LTh initiates 

a normalizing influence under various 

initial levels of sympathetic and parasym-

pathetic activity. In addition, attention 

should be paid to the practical absence of 

the gender dependency on the influence of 

the defocused laser irradiation of various 

topographic zones in female and male 

groups of observation (fig.11.1-8–11.1-21). 

 

При початковій значній перевазі 

парасимпатикотонії (мал.11.1-8,9) 

When starting a significant predominance 

of parasympathetic activity (Fig.11.1-8,9) 

 
Мал. (Fig) 11.1-8 Жіноча група (Female group) 

 

 
 

Мал. (Fig) 11.1-9 Чоловіча група ( Male group) 
 

При початковій вираженій перевазі 

парасимпатикотонії (мал.11.1-10,11) 

At an initial marked predominance of 

parasympathetic activity (Fig.11.1-10,11) 
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Мал. (Fig) 11.1-10 Жіноча група (Female group) 

 
Мал. (Fig) 11.1-11 Чоловіча група ( Male group) 

 

При  початковій функціональній 

компенсації  парасимпатикотонії 

(мал.11.1-12,13) 

During initial functional compensation 

parasympathetic activity (Fig. 11.1-12,13) 

 

 
Мал. (Fig) 11.1-12 Жіноча група (Female group) 

 
Мал. (Fig) 11.1-.13 Чоловіча група ( Male group) 
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При  початковій вегетативній 

рівновазі  (мал.11.1-14,15) 

When initial vegetative equilibrium  

(Fig.11.1-14,15) 
 

 
Мал. (Fig) 11.14 Жіноча група (Female group) 

 

Мал. (Fig) 11.15 Чоловіча група ( Male group) 
 

При  початковій функціональній 

компенсації  симпатикотонії  

(мал.11.1-16,17) 

During initial functional compensation of 

sympathetic activity (Fig.11.1-16,17) 

 

 
Мал. (Fig) 11.1-16 Жіноча група (Female group) 
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Мал. (Fig) 11.1-17 Чоловіча група ( Male group) 

 

При  початковій вираженій перевазі 

симпатичної активності  

(мал.11.1-18,19) 

During initial pronounced predominance 

of sympathetic activity  

(Fig.1.1-18.19) 
 

 
Мал. (Fig) 11.1-18 Жіноча група (Female group) 

 

 
Мал. (Fig) 11.1-19 Чоловіча група ( Male group) 

 

При  початковій значній  перевазі  

симпатикотонії (мал. 11.1-20,21) 

When starting a significant predominance 

of sympathetic activity (Fig. 11.1-20,21) 
 

 
Мал. (Fig) 11.1-20 Жіноча група (Female group) 
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Мал. (Fig) 11.1-21 Чоловіча група ( Male group) 

 

Висновки. Conclusions 

1. Проведений аналіз свідчить про ві-

дсутність статевих особливостей фун-

кціонально-вегетативних реакцій на 

вплив розфокусованого лазера в умовах 

фізіотерапевтичиного стаціонару. 

1. The provided analysis testifies to the 

absence of gender peculiarities of fu-

nctional-vegetative responses to the inf-

luence of the defocused laser in the condi-

tions of the physiotherapeutic inpatient de-

partment. 

2. При всіх умовах дослідження даний 

реабілітаційний фактор обумовлює нор-

малізуючий вплив при різних почат-

кових рівнях парасимпатичної і симпа-

тичної активності функціонально-веге-

тативного гомеостазу. 

2. Under all conditions of the research 

the rehabilitational factor initiates a nor-

malizing influence under various initial 

levels of parasympathetic and sympathetic 

activity of functional-vegetative homeosta-

sis. 
  

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ПРОВЕДЕНІЙ 

НДР 

GENERAL CONCLUSIONS TO THE 

CONDUCTED SCIENTIFIC RESEARCH 

1.Вперше проведено експеримента-

льне дослідження по вивченню функ-

ціона-льновегетативниої ефективності 

реабілітаційної лазеротерапії 

1. It was the first case when the ex-pe-

riment on the study of functional-vegeta-

tive efficiency of rehabilitational laser the-

rapy took place. 

2. Розфокусована лазеротерапія воло-

діє специфічним впливом на функці-

онально-вегетативний гомеостаз хво-рих 

дітей (переводить парасимпатичне при-

гнічення на більш високий вегетати-

вний рівень, а симпатичне збудження  - 

на більш низький). Напрошується ви-

сновок про його нормалізуючу функ-

ціонально-вегетативну спрямованість, 

яка більш виражена у випадках значної і 

вираженої симпатично-вегетативної пе-

реваги. 

2. The defocused laser therapy possesses 

specific influence on the functional-vege-

tative homeostasis of the diseased children 

(transfers parasym-pathetic oppression to a 

higher vegetative level, while sympathetic 

extitation – to a lower one). It can be 

assumed that laser therapy produces a 

normalizing functional-vegetative orientati-

on, which more vivid in the cases of sig-

nificant and expressed sympathetic-veget-

ative prevalence. 

 

3 Незалежно від топографічної об-

ласті (зони) використання  розфокусова-

ного лазера, його вплив з функціона-

льно-вегетативної точки зору слід вва-

3. Independently from the topo-graphic 

region (zone) the usage of de-focused laser 

its influence, from functional-vegetative 

point of view, should be con-sidered as 
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жати нормалізуючим (який активує біо-

фізичні механізми вегетативної ада-

птації). Під час спостережень негати-

вних наслідків розфокусованої лазеро-

терепії не було виявлено. 

normalizing (which activates biophysical 

mechanisms of vegetative adaptation). Du-

ring the observations no negative outcomes 

of the defocused laser therapy were found. 

4. По всім групам спостереження від-

мічено значення систем першого і 

другого функціонального комплексу 

BL-SP як пейсмекерів – водіїв функціо-

нального ритму (функціональна система 

BL контролює симпатичну активність, а 

SP – парасим-патичну активність).  

4. Through all groups under the obser-

vation, we noticed the value of the systems 

of the first and second functional complex 

– pacemakers of the functional rhythm 

(functional system BL controls sympathetic 

activity, while SP – parasympathetic acti-

vity). 

5. Метод функціонально-вегетатив-

ної діагностики (за методом В.Макаца) 

простий у використання, дає співставимі 

повторні результати, позитивно спри-

ймаєтьс дітьми і повинен використо-

вуватиися в реаблітаційній практиці для 

контролю фізіотерапевтичної ефектив-

ності лазеротерепії. 

5. The method of functional-vege-tative 

diagnostics (according to V. Makats) is 

easy to use, provides comparative results 

during retesting, positively perceived by 

children and should be used in the 

rehabilitational practice for the control of 

the physiotherapeutic efficiency of laser 

therapy. 

 

 

 

11.2  ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ МАГНІТНОЇ ТЕРАПІЇ 
 

 

11.2  AUTONOMIC PROBLEMS MAGNETOTHERAPY (МТ) 

 

 

Проведена НДР нe має аналогів і є 

фрагментом Програми "Двох етапна си-

стема функціональної реабілітації веге-

тативних порушень у дітей, проживаю-

чих в зоні екологічного контролю Укра-

їни", яка виконується згідно Доручень 

Кабінету Міністрів  України №12010/87. 

 

The research work that has been con-

ducted has no analogs. It is a part of the 

Program “Two-stage system of functional 

rehabilitation of vegetative disorders of 

children, who live in zone of environmental 

control of Ukraine”. This Program is being 

implemented in accordance with the in-

structions of the Ukrainian Cabinet of Min-

isters № 12010/87. 

При розрахунках статевовікових нор-

мативів і аналізі системно вегетативної 

залежності користувалися міжнародною 

акупунктурою номенклатурою (МАН), 

запропонованою ВООЗ (табл.11.2-1) і 

відомими рівнями функціонально-ве-

гетативного гомеостазу: ПА-зн (значна 

перевага парасимпатичної активності); 

ПА-в (виражена перевага парасимпати-

чної активності); ФкП (функціональна 

компенсація парасимпатикотонії); ВР 

(вегетативна рівновага); ФкС (функціо-

нальна компенсація симпатикотонії); 

СА-в (виражена перевага симпатичної 

During the estimation of gender-age 

norms and the analysis of the systemic 

vegetative dependency we used the interna-

tional acupunctural nomenclature (IAN), 

which is recommended by WHO (table 

11.2-1), and the known levels of function-

al-vegetative homeostasis: PA-s (signifi-

cant prevalence parasympathetic activity); 

PA-e (expressed prevalence of parasympa-

thetic activity), FcP (functional compensa-

tion of parasympathetic activity); VE (veg-

etative equilibrium); FcS (functional com-

pensation sympathetic activity); SA-e (ex-

pressed prevalence of sym-pathetic activi-
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активності); СА-зн (значна перевага си-

мпатичної активності). 
ty); SA-s (significant prevalence of sympa-

thetic activity). 
Таблиця 11.2-1 

Міжнародна номенклатура акупунктурних 

каналів 

 

Table 11.2-1 

International nomenclature of acupuncture 

channels 

 
 

Експериментальна частина. Обсте-

жено 42 дитини різного віку і статі в пе-

ршій половині дня (1000–1200). Кожній 

дитині ФВД проводилася двічі (до і піс-

ля МТ). Під час кожної діагностики ви-

вчалася біоелектрична активність 12-ти 

симетричних пар функціонально-акти-

вних зон шкіри (24 ФАЗ), проведено 

2016 тестувань. При аналізі увага звер-

талася на динаміку і спрямованість ве-

дучих систем першого функціонального 

комплексу: BL (контролює симпатичну 

активність) і SP (контролює парасимпа-

тичну активність).  

 

Experimental part. The experiment 

was conducted during the first half of the 

day (10:00 – 12:00 military time) involved 

42 children of different ages and either 

gender. Every child underwent two FVD 

(before and after MTh). Every diagnostic 

session involved the assessment of the bio-

electric activity of the twelve symmetric 

pairs of functionally active zones (FAZ) on 

the skin (24 FAZs), in total 2016 testings. 

During the analysis the attention was paid 

to the dynamics and the orientation of the 

leading systems of the first functional com-

plex: BL (controls the sympathetic activity) 

and SP (controls the parasympathetic activ-

ity).   
  

Вплив магнітотерапії на початкові 

вегетативні рівні хворих дітей 
Influence of magnetotherapy on the  

initial vegetative levels of the diseased 

Children 
 

При початковому стані значної пере-

ваги парасимпатичної активності, 

МТ, незалежно від топографії впливу, 

позитивно впливає на вегетативний го-

меостаз, переводячи його на вищий 

рівень функціональної активності – зону 

її функціональної компенсації (мал. 

11.2-2). При цьому спостерігається спе-

цифічна динаміка  базових систем 

 

Under the initial state of significant 

prevalence of parasympathetic activity, 

MTh, independently from topographical 

influence, positively influences the vegeta-

tive homeostasis, transferring it to the 

higher level of functional activity – zone of 

its functional compensation (fig.11.2-2). At 

the same time, the specific dynamics of the 

basic systems of the first functional com-
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першого функціонального комплексу: 

вірогідне збудження  BL (симпатична 

спрямова-ність) і пригнічення SP (пара-

симпатична спря-мованість). Інші функ-

ціональні системи (LU-PC-HT, SI-TE-LI, 

ST-GB-KI-LR) перебувають в стані взає-

мозалежної динамічно-функціонаьної 

компенсації. 

plex is observed: probable excitation of BL 

(sympathetic orientation) and oppression of 

SP (parasympathetic orientation). Other 

functional systems (LU-PC-HT, SI-TE-LI, 

ST-GB-KI-LR) are in the state of mutually-

dependent dynamic-functional compensa-

tion. 

  

 
 

 
 

Примітка: Тут і далі червона лінія – зона функціональної норми. В колонці 
«Функціонаьно-вегетативний діагноз (ФВД)» 1-до магнітотерапії, 2-після…  
 

Note: Here and further the red line is the zone of functional norm. In the column  
“Functional-vegetative diagnosis (FVD)” 1-before the MTh, 2-after… 

 

Мал. (Fig.) 11.2-.2 
 

При початковому стані вираженої 

парасимпатичної активності, МТ, не 

залежно від топографії впливу, відносно 

позитивно впливає на вегетативний 

гомеостаз, переводячи його на вищі ве-

гетативні рівні – до функціональної ко-

мпенсації симпатичної активності (мал. 

11.2-3). При цьому спостерігається рі-

зноспрямована динаміка пейсмекерів ве-

     Under the initial state of the expressed 

parasympathetic activity, MTh, indepen-

dently from the topography of influence, 

relatively positively influences the ve-

getative homeostasis, transferring it to the 

higher vegetative levels – to functional co-

mpensation of sympathetic activity (fig. 

11.2-3). At the same time, we can observe 

miltidirected dynamics of pacemakers of 
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гетативного ритму (базових систем пе-

ршого і другого функціонального ко-

мплексу BL–SP). Інші системи (LU-PC-

HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) перебува-

ють в стані взаємозалежної динамічно-

функ-ціональної компенсації… 

vegetative rhythm (basic systems of the 

first and second functional complex BL-

SP). Other systems (LU-PC-HT, SI-TE-LI, 

ST-GB-KI-LR) are in the state of mutually-

dependent dynamic-functional compensa-

tion… 

  
 

 

 
 

  

Мал. (Fig.) 11.2-3 

При початковому стані функціо-

нальної компенсації  парасимпатич-

ної активності (гранична зона функці-

онально-вегетативної норми), МТ, не-

залежно від топографії впливу, відносно 

негативно впливає на вегетативний го-

меостаз, переводячи 37% випадків в зо-

ну вираженої і значної переваги симпа-

тичної активності (мал.11.2-4). При цьо-

му спостерігається різноспрямована ди-

наміка пейсмекерів вегетативного рит-

му (базових систем першого і другого 

функціонального комплексу BL–SP). Ін-

ші фукціональні системи (LU-PC-HT, SI-

TE-LI, ST-GB-KI-LR) перебувають в 

стані взаємозалежної компенсації. 

     Under the initial state of functional 

compensation of parasympathetic acti-

vity (the marginal zone of functional-

vegetative norm), MTh, independently 

from the topography of influence, relatively 

negatively influences the vegetative home-

ostasis, transferring 37% of cases to the zo-

ne of expressed and significant pre-valence 

of sympathetic activity (fig. 11.2-4). At the 

same time, we can observe mintidirected 

dynamics of the pacemakers of the vege-

tative rhythm (basic systems of the first and 

second  

functional complex BL-SP). Other 

functional complexes (LU-PC-HT, SI-TE-

LI, ST-GB-KI-LR) are in the state of 
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mutually-dependent compensation. 

  
 

 

  
 

 

 
    

 

 

 

Мал. (Fig.) 11.2-4 

П        При початковому стані вегетативної 

рівноваги, вплив магнітотерапії відносно 

нейтральний по відношенню до функці-

онально-вегетативного гомеостазу, який в 

70% випадків коливається в межах фун-

кціональної  компенсації  симпатичної–

парасимпатичної активності (мал.11.2-5). 

При цьому насторожують 10% випадків 

розвитку вираженої переваги симпатико-

тонії і різноспрямована динаміка  пейсме-

керів вегетативного ритму (базових си-

стем першого і другого функціональних 

Under the initial state of vegetative eq-

uilibrium, the influence of magneto--

therapy is relatively neutral in relation to 

functional-vegetative homeostasis, which 

in 70% of cases fluctuates within the fra-

mes functional compensation of the sym-

pathetic-parasympathetic activity (fig. 

11.2-5). This alarming 10% of cases of 

severe sympathicotonia advantages and 

opposite trends pacemakers vegetative 

rhythm (the base of the first functional 

complex BL-SP). Other fuktsional system 
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комплексів BL–SP). Інші фукціональні 

системи (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-

LR) перебувають в стані взаємозалежної 

компенсації… 

(LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) are 

interconnected in a state compensation ... 
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Мал. (Fig.) 11.2-5 

   При початковому стані функціона-

льної компенсації симпатичної актив-

ності, вплив магнітотерапії, незалежно 

від топографії впливу, відносно нагатив-

ний по відношенню до функціонально-ве-

гетативного гомеостазу, на що указують 

25% випадків його погіршення: 12,5% - 

Under the initial state of functional 

compensation of sympathetic activity, 

the influence of magnetotherapy, inde-

pendently from the topography of influ-

ence, is relatively negative in relation to 

the functional-vegetative homeostasis, 

that is indicated by the 25% of cases of its 
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перехід на рівень вираженої парасим-

патикотонії і 12,5% - на рівень значної 

симпатикотонії (мал.11.2-6). При цьому 

спостерігається різноспрямована динамі-

ка базових систем першого і другого фу-

нкціонального комплексу SP-BL (селе-

зінка-підшлункова залоза – сечовий  мі-

хур). Інші фукціональні системи (LU-PC-

HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) перебува-

ють в стані взаємозалежної компенса-

ції…  

worsening: 12,5% - transition to the level 

of the expressed parasympathetic activity 

and 12,5% - to the level of signi-ficant 

sympathetic activity (fig. 11.2-6). At the 

same time, we can observe mintidirected 

dynamics of the basic sy-stems of the first 

functional complex SP-BL (spleen-

pancreas-urinary bladder). Other func-

tional complexes (LU-PC-HT, SI-TE-LI, 

ST-GB-KI-LR) are in the state of 

mutually-dependent compensation… 
 

  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

Мал. (Fig.) 11.2-6 
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При початковому стані вираженої і 

значної переваги симпатичної актив-

ності, вплив магнітотерапії, незалежно 

від топографії впливу, негативно впли-

ває на вегетативний гомеостаз, підви-

щуючи рівень його значної переваги 

(мал.11.2-7). При цьому спостерігається 

специфічна ("нульова") активнсть веду-

чих пейсмекерів вегетативного ритму 

(базових систем першого і другого  фу-

нкціонального комплексу) – BL (симпа-

тична активність) і SP (парасимпатична 

активність). Інші фукціональні системи 

(LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-KI-LR) пе-

ребувають в стані взаємозалежної дина-

мічно-функціональної компенсації… 

Under the initial state of the expres-sed 

and significant prevalence of sympa-

thetic activity, the influence of magneto-

therapy,  independently from the topogra-

phy of influence, negatively influences the 

vegetative homeostasis, increasing the level 

of its significant prevalence (fig.11.2-7). At 

the same time, we can observe specific 

(“zero”) activity of the leading pacemakers 

of the vegetative rhythm (basic systems of 

the first and second functional complex) - 

BL (sympathetic activity) and SP (para-

sympathetic activity). Other functional 

systems (LU-PC-HT, SI-TE-LI, ST-GB-

KI-LR) are in the state of mutually-de-

pendent dynamic-functional compensation. 
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Мал. (Fig.) 11.2-7 

ВИСНОВКИ. CONCLUSIONS 

1) МТ притамана симпатико-модулю-

юча вегетативна спрямованість (по всім  

групам спостереження МТ обумовлює 

трансформацію вегетативного гомео-

стазу від "ПАзн до САзн"). 

1) Magnetotherapy modulates sympa-

thetic orientation (all groups under expe-

riment indicated that MTh conditioned the 

transformation of vegetative homeostasis 

from Pas to SAs). 
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2) Початкові рівні функціонально-ве-

гетативної активності вимагають уваги: 

при початковій ПАзн вплив МТ пози-

тивний; при початковій ПАв вплив МТ 

відносно позитивний; при початковій 

ФкП вплив МТ відносно негативний; 

при початковій ВР вплив МТ відносно 

нейтральний; при початковій ФкС вплив 

МТ відносно негативний; при початко-

вій ПАв і ПАзн вплив МТ негативний. 

2) The initial levels of functional-ve-

getative activity require attention: under the 

initial PAs the influence of MTh is po-

sitive; under the initial PAe the influence of 

MTh is relatively positive; under the initial 

FcP the influence of MTh is relatively 

negative; under the initial VE the influence 

of MTh is relatively neutral; under the 

initial FcS the influence of MTh is 

relatively negative; under the initial PAe 

and PAs the influence of MTh is negative. 

3) Перед використанням МТ необхі-

дно проводити ФВД (за методом В.Ма-

каца). Слід памʼятати, що позитивна ди-

наміка терапевтичної патології залежить 

від нормалізації функціонально-вегета-

тивного гомеостазу. 

3) Functional-vegetative diagnostics 

(according to V.G. Makats) should be 

performed before the usage of MTh. It 

should be remembered that the positive 

dynamics of therapeutic pathology depends 

on the normalization of functional-vegeta-

tive homeostasis. 

4) Звертає на себе увагу різноспрямо-

вана активність систем першого і друго-

го комплексу BL–SP (симпатична – па-

расимпатична залежність), що указує на 

функціональну готовність дитячого ор-

ганізму до протилежних реакцій на 

вплив магнітотерапії. 

     4) It is interesting to notice the mul-

tidirected activity of the systems of the first 

and second complex BL-SP (sympathetic – 

parasym-pathetic activity), which points to 

the functional readiness of the child 

organism for the opposite response to the 

influence of magnetotherapy. 
  

Статеві особливості пливу 

магнітотерапії на вегетативні рівні 
 

Gender peculiarities of 

magnetotherapy influence on the 

vegetative levels 
  

Проведений аналіз (дивись наведені 

експериментальні матеріали) свід-чить 

про відсутність статевих особливо-стей 

функціонально-вегетативних реакцій на 

вплив магнітотерапії в умовах фізіоте-

рапевтичиного стаціонара Вінницької 

обласної дитячої клінічної лікарні. За 

всіх умов дослідження даний реабілі-

таційний фактор обумовлює нормалі-

зуючий вплив лише при початкових 

рівнях переваги парасимпатичної, або 

симпатичної активності функціонально-

вегетативного гомеостазу. На інших рі-

внях вегетативних порушень  МТ обу-

мовлює активацію функціонально-веге-

тативної системи в сторону значної пе-

реваги симпатичиної активності (мал. 

11.2–8 (1,7). 

The conducted analysis (see expe-

rimental materials) testifies to the absence 

of gender peculiarities of functional-vege-

tative responses to the influence of magne-

totherapy under the conditions of the physi-

otherapeutic inpatient department of Vin-

nytsia regional child clinical hospital. 

Under all conditions of the study the 

rehabilitational factor causes a normalizing 

effect only under initial levels of para-

sympathetic prevalence, or sympathetic 

activity of functional homeostasis. On the 

other levels of vegetative disorders MTh 

conditions activation of functional-vegeta-

tive system in the direction of significant 

prevalence of sympathetic activity (fig. 

11.2–8 (1,7). 
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При початковій значній перевазі 
парасимпатичної активності (мал. 

11.2–8 (1) 

Under initial significant prevalence of 
parasympathetic activity (Fig. 11.2–8 (1) 
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Мал. (Fig.) 11.2–8 (1) 

 
 

При початковій вираженій перевазі 
парасимпатичної активності  

(мал. 11.2–8 (2) 

Under the initial expressed 
prevalence of parasympathetic activity 

(fig. 11.2–8 (2) 
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Жіноча група (Female group)   

  
 

Чоловіча група (Male group) 

  

Мал. (Fig.) 11.2–8 (2) 

 

При початковій функціональній 
компенсації парасимпатикотонії 

(мал. 11.2–8 (3) 

Under the initial functional 
compensation of parasympathetic activity 

(fig. 11.2–8 (3) 
 

 
 

 
 

Жіноча група (Female group)   
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Чоловіча група (Male group) 

  
  

Мал. (Fig.) 11.2–8 (3) 

При початковій вегетативній 

рівновазі (мал. 11.2–8 (4) 
Under the initial vegetative 

equilibrium (fig. 11.2–8 (4) 
 

 
 

 
Жіноча група (Female group)   

  
 

Чоловіча група (Male group) 

  
 

Мал. (Fig.) 11.2–8 (4) 
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При початковій функціональній 
компенсації симпатикотонії 

(мал. 11.2–8 (5) 

Under the initial functional compensation 
of the sympathetic activity (fig. 11.2–8 (5) 

 

 
 

 
 

Female group 

 
 

 

 

Male group 

  

Мал. (Fig.) 11.2–8 (5) 

 

При початковій вираженій перевазі 
симпатичної активності  

(мал. 11.2–8 (6) 

Under the initial expressed prevalence of 
the sympathetic activity (мал. 11.2–8 (6) 
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Чоловіча група (Male group) 

  
Мал. (Fig.) 11.2–8 (6) 

При початковій значній перевазі 
симпатичиної активності 

(мал. 11.2–8 (7) 

Under the initial significant prevalence of 
the sympathetic ctivity(мал. 11.2–8 (7) 

 

 
 

 
Мал. (Fig.) 11.2–8 (7) 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ПРОВЕДЕНІЙ 

НДР 
GENERAL CONCLUSIONS OF THE 

RESEARCH 
  

1.Вперше проведено експеримента-

льне дослідження по вивченню функ-

ціонально-вегетативної ефективності ре-

абілітаційної магнітотерапії 

1.Functional-vegetative diagnostics has 

proved its capability to provide experi-

mental research on the estimation of func-

tional-vegetative efficiency of the rehabili-

tational magnetotherapy. 

2.Магнітотерапії (МТ) притамана си-

мпатико-модулююча вегетативна спря-

мованість. Не зважаючи на зону впливу 

МТ трансформує вегетативний гомео-

стаз "від значної переваги парасимпа-

тичної активності до значної переваги 

симпатичної активності". 

2.Magnetotherapy (MTh) demon-strates 

stimulation of the sympathetic vegetative 

orientation. With no relation to a zone of 

influence,  MTh transforms the ve-getative 

homeostasis “from the significant preva-

lence of the parasympathetic activity to the 

significant prevalence of the sympa-thetic 

activity”. 

3.По відношенню до початкових рі-

внів функціонально-вегетативного го-

меостазу слід памʼятати:  при початковій 

ПА-зн  вплив МТ позитивний; при поча-

тковій ПА-в  вплив МТ відносно пози-

тивний;  при початковій ФкП вплив МТ 

відносно негативний; при початковій ВР 

вплив МТ відносно нейтральний; при 

початковій ФкС вплив МТ відносно не-

гативний; при початковій ПА-в вплив 

МТ негативний; при почат-ковій ПА-зн 

вплив МТ негативний. 

  3.In relation to the initial levels of 

functional—vegetative homeostasis, the 

following should be remembered: under the 

initial PAs the influence of MTh is po-

sitive; under the initial PAe the influence of 

MTh is relatively positive; under the initial 

FcP the influence of MTh is relatively 

negative; under the initial VE the influence 

of MTh is relatively neutral; under the 

initial FcS the influence of MTh is 

relatively negative; under the initial PAe 

and PAs the influence of MTh is negative. 

4.Маючи на увазі терапевтичну до-

цільність утримання функціонально-ве-

гетативного гомеостаза в межах допу-

стимої зони норми ("функціональна ко-

мпенсація парасимпатикотонії – вегета-

тивна рівновага – функціональна ком-

пенсація симпатикотонії") використання 

магнітотерапії показано лише при по-

чатковій значній і вираженій перевазі 

парасимпатичної активності. 

4.Taking the point of therapeutic ap-

propriateness of maintenance of functional-

vegetative homeostasis within the frames 

of an acceptable zone of norm (“functional 

compensation of parasympathetic activity – 

vegetative equilibrium – functional com-

pensation of sympathetic activity”) the 

usage of magnetotherapy is shown only 

under the initial significant and expressed 

prevalence of parasympathetic activity.  

5. Перед використанням магнітотера-

пії в системі фізіотерапевтичної реа-

білітації необхідно проводити дітям 

ФВД (по В.Макацу), памʼятаючи, що по-

зитивна реабілітаційна динаміка безпо-

середньо залежить від нормалізації фу-

нкціонально-вегетативних рівнів. 

5.Before the usage of magneto-therapy 

in the system of physiotherapeutic rehabi-

litation, children must undergo FVD (using 

the methodology of V.G. Makats), keeping 

in mind that the positive rehabili-tational 

dynamics directly depend on the normali-

zation of functional-vegetative le-vels. 

6.Звертає увагу різноспрямована ак-

тивність функціональних систем BL–SP 

(контролюють вегетативні рівні), що 

6.The multidirected activity of the sy-

stems of the first complex BL-SP (sym-

pathetic – parasympathetic activity), points 
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указує на функціональну готовність ди-

тячого організму до протилежних реа-

кцій на вплив магнітотерапії. 

to the functional readiness of the child 

organism to produce the opposite responses 

to the influence of magnetothe-rapy. 

.7.Метод функціонально-вегетатив-

ної діагностики (по В.Макацу) простий 

у використаннi, дає співставимі повторні 

результати і повинен застосовуватися в 

реабілітаційній практиці для контролю 

фізіотерапевтичної ефективності магні-

тотерапії в стаціонарних та амбулато-

рних умовах. 

7.The method of functional-vegetative 

diagnostics (according to V.G. Makats) is 

easy to deploy, provides valid results 

during retesting and should be employed in 

the rehabilitational practice for the control 

over physiotherapeutic efficiency of mag-

netotherapy under in-patient and out-

patient conditions. 
 

 

 

11.3   ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ МІКРОРЕЗОНАНСНОЇ ТЕРАПІЇ. 
 

 

11.3  AUTONOMIC PROBLEMS MICRORESONANCE THERAPY. 
 

 

Мікрорезонансна терапія (МРТ) про-

водилася за загальноприйнятій методиці 

з використанням ФАЗ ST-36 і LI-4. Роз-

глянемо рівні вегетативної дисперсії, як 

показники реабілітаційної ефективності 

МРТ.   

Microresonance therapy (MRT) was co-

nducted according to generally accepted 

methodology with the usages of FAZ ST-

36 and LI-4. Let us observe the levels of 

vegetative dispersion and the indexes of the 

rehabilitation efficiency of MRT. 

1) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.3-1) і системної залежності (мал. 

11.3-2) в групі значної парасимпатичної 

активності. 

 

1) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-1) with systemic dependency (fig. 

11.3-2) in the group of significant para-

sympathetic activity. 

  
Мал. (Fig.) 11.3-1  

 

Мал. (Fig.) 11.3-2  

2)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

11.3-3) і системної залежності (мал. 

11.3-4) в групі вираженої парасимпатич-

ної активності. 

2)Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-3) with systemic dependency (fig. 

11.3-4) in the group of expressed parasym-

pathetic activity. 

3)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

11.3-5) і системної залежності (мал. 

11.3-6) в групі функціональної компен-

сації парасимпатичної активності. 

3)Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-5) with systemic dependency (fig.  

11.3-6) in the group of functional compen-

sation of parasympathetic activity. 
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Мал. (Fig.) 13.3  Мал. (Fig.) 13.4  

  
Мал. (Fig.) 11.3-5  Мал. (Fig.) 11.3-6    

4) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.3-7) і системної залежності (мал. 

11.3-8) в групі вегетативної рівноваги. 

1) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-7) with systemic dependency (fig.  

11.3-8) in the group of vegetative equilib-

rium. 

  
Мал. (Fig.) 11.3-7  Мал. (Fig.) 11.3-8  

5) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.3-9) і системної залежності (мал. 

11.3-10) в групі функціональної компен-

сації симпатичної активності. 

5) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-9) with systemic dependency (fig. 

11.3-10) in the group of functional com-

pensation of sympathetic activity. 

  
Мал. (Fig.) 11.3-9  Мал. (Fig.) 11.3-10  
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6) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.3-11) і системної залежності 

(мал. 11.3-12) в групі вираженої симпа-

тичної активності. 

6) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-11) with systemic dependency (fig. 

11.3-12) in the group of expressed sympa-

thetic activity. 

  
Мал. (Fig.) 11.3-11  Мал. (Fig.) 11.3-12  

7) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.3-13 і системної залежності 

(мал. 11.3-14) в групі значної симпатич-

ної активності. 

7) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.3-13) with systemic dependency (fig. 

11.3-14) in the group of significant sympa-

thetic activity. 

  
Мал. (Fig.) 13.13  Мал. (Fig.) 13.14  

  

Для оцінки вегетативної ефектив-

ності МРТ порівняємо дві функціональ-

ні крайнощі: дисперсію вегетативних 

рівнів при значній парасимпатичній 

(мал. 11.3-15) і симпатичній (мал. 11.3-

16) активності. 

For the assessment of vegetative effi-

ciency of MRT let us compare two func-

tional extreme limits: dispersion of vegeta-

tive levels during significant parasympa-

thetic (fig. 11.3-15) and sympathetic (fig. 

11.3-16) activity. 

  
Мал. (Fig.) 11.3-15  Мал. (Fig.)  11.3-16  

В даному випадку, порівняння ве-

гетативної дисперсії указує на загальну 

In this case, comparison of vegetative 

dispersions points to general normalization 
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нормалізацію вегетативного гомеостазу, 

більше виражену в групі значної СА 

(мал. 11.3-16).  

of vegetative homeostasis, more expressed 

in the group of significant SA (fig. 11.3-

16). 

Загалом, наведені матеріали свід-

чать по доцільність використання МРТ 

при значних і виражених варіантах СА 

(мал. 11.3-17 а, бb,с). 

In tote, the represented materials point 

to the reasonability of MRT usage during 

significant and expressed variants of SA 

(fig. 11.3-17a,b,c). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. (Fig.) 11.3-17а  

 

 

 

  

 

 

 

Мал. (Fig.) 11.3-17 б b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. (Fig.) 11.3-1 7 в c 

 

  

 

 

11.4   ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ (ЕФ) 
 

 

11.4  AUTONOMIC PROBLEMS ELECTROPHORESIS (EPH) 
 

 

Електрофорез комірної зони проводи-

вся за загально прийнятою методикою. 

Розглянемо рівні вегетативної дисперсії, 

як показники його реабілітаційної ефек-

тивності.   

Electrophoresis of the collar zone was 

conducted according to generally accepted 

method. Let us observe the levels of vege-

tative dispersion, as the indexes of its reha-

bilitation efficiency. 

1) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.4-1) і системної залежності (мал. 

11.4-2) в групі значної (ПА-з) і вираже-

ної (ПА-в) парасимпатичної активності.  

1) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.4-1) and systemic dependency (fig. 

11.4-2) in the group of significant and ex-

pressed parasympathetic activity (PAs+ 

PAe). 
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Мал. (Fig.) 11.4-1  Мал. (Fig.) 11.4-2  

     2) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.4-3) і системної залежності (мал. 

11.4-4) в групі відносної вегетативної 

рівноваги (ФкП-ВР-ФкС). 

    2) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.4-3) and systemic dependency (fig. 

11.4-4) in the group of relative vegetative 

equilibrium (FcP-VE-FcS). 

  
Мал. (Fig.) 11.4-3  Мал. (Fig.) 11.4-4  

 3) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.11.4-5) і системної залежності (мал. 

11.4-6) в групі значної і вираженої сим-

патичної активності (СА-в + СА-з). 

3) Dispersion of vegetative levels (fig. 

11.4-5) and systemic dependency (fig. 

11.4-6) in the group of significant-and ex-

pressed sympathetic activity (SAs+SAe). 

На відміну від МРТ, рутинний елект-

рофорез комірної зони супроводжується 

різноспрямованим впливом: негативною 

дисперсією по відношенню до зони ве-

гетативної норми (мал.11.4-3) і СА (мал. 

11.4-5), та позитивною при парасимпа-

тичній активності (мал.11.4-1). Його ви-

користання вимагає вегетативного конт-

ролю і своєчасної  функціональної коре-

кції.  

In opposition to MRT, routine electro-

phoresis of the collar zone is accompanied 

by multidirected influence: negative disper-

sion in relation to the zone of vegetative 

norm (fig. 11.4-3) and SA (fig.11.4-5), and 

positive during parasympathetic activity 

(fig.11.4-1). Its usage requires vegetative 

control and in-time functional correction. 

  

  
Мал. (Fig.) 11.4-5  Мал. (Fig.) 11.4-6  
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РОЗДІЛ IV – SECTION IV 

 

 

Дванадцята  проблема вегетативної реабілітації 

ЧУДОВІ МЕРИДІАНИ І ЇХ ВЕГЕТАТИВНА СУТНІСТЬ,  

ЯК ПРОБЛЕМА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ 

12-st issue of functional-vegetative rehabilitation 

MIRACULOUS MERIDIANS – VEGETATIVE ESSENCE,  

AS PROBLEM REHABILITATION VEGETALES 
 

Проблему Чудових меридіанів (ЧМ) 

необхідно розглянути з двох позицій: 

традиційної китайської теорії і нашої ко-

нцепції Матричних "Вегетативних клю-

чів" – МВК. При цьому звертаємо увагу 

на наступне: 

The issue of Miraculous meridians (MM) 

should be observed from two positions: tra-

ditional Chinese theory and our conception 

of Matrix “Vegetative Keys” (МVK). At 

the same time, we draw attention to the fol-

lowing:  

- корекція функціональних порушень 

за допомогою МВК вимагає попередньої 

підготовки за програмою "Вегетативна 

Чжень-цзю терапія" (базовий матеріал 

викладено в [1, с.191]; 

- correction of functional disorders with 

the help of МVK requires previous prepara-

tion according to the program ”Vegetative 

Zhenjiu therapy” (basic material has been 

developed in the first volume of the mono-

graph); 

-  ефективність використання МВК 

забезпечує функціонально-вегетативна 

діагностика за методом В.Макаца (за-

стосування інших електропунктурних 

діагност не коректно). 

- efficiency of the usage of МVK is pro-

vided by functional-vegetative diagnostics 

according to the methodology of V.Makats 

(usage of other electropunctural methods of 

diagnostics is incorrect). 

Результати функціонально-вегетати-

вної ефективності ЧМ вивчали по гру-

пах рівнів вегетативних порушень (сфо-

рмованих на основі відповідних вегета-

тивних коефіцієнтів k). 

Results of functional-vegetative efficien-

cy of MM were studied through the groups 

of the levels of vegetative disorders (formed 

on the basis of corresponding vegetative 

coefficients k). 

А тепер коротко ознайомимося з тра-

диційним положенням і результатами 

його функціонально-вегетативної експе-

ртизи. 

And now, let us briefly get acquainted 

with the traditional position and the results 

of functional-vegetative expertise. 

  

ЧУДОВІ МЕРИДІАНИ MIRACULOUS MERIDIANS 
  

Перед розглядом проблеми, згадаємо 

умовну символіку функціонально акти-

вних зон (ФАЗ). 
 

Before the observation of the issue, let us 

remember conventional symbols of func-

tionally active zones (FAZ). 
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Традиційна китайська Чжень-цзю те-

рапія для кожної пари ЧМ рекомендує 

емпірично підібрані ФАЗ: ключі і точки 

зв'язку… 

Traditional Chinese Zhenjiu therapy for 

every pair of MM recommends empirically 

selected FAZ: keys and connection 

points… 
  

  
Їх поєднання, з точки зору системної 

залежності (Функціонально-вегетатив-

на Матриця), викликає цілком законо-

мірне питання: як, коли і яким чином 

слід використати горезвісні ЧМ, і чи іс-

нують вони взагалі, як біофізична реа-

льність? 

Their combination, from the point of 

view of systemic dependency (functional-

vegetative Matrix), raises a reasonable 

question: how, when and by what means 

the much-talked about MM should be used, 

and do they really exist, as biophysical real-

ity?  

Східна терапевтична філософія виді-

ляє вісім тимчасових "Чудових меридіа-

нів" (судин). Вони "утворюються при 

важкій патології з надлишком енергії... і 

є шлюзами для її виведення з організму". 

The Eastern therapeutic philosophy dis-

tinguishes eight temporal “Miraculous me-

ridians” (vessels). They “form during seve-

re pathology with the surplus of energy and 

are gateways for its release from organ-

ism…”. 

     ЧМ розділяють на дві групи: перша 

(ЧМ І-IV) контролює синдроми ЯН, дру-

га (ЧМ V-VIII) ІНЬ синдроми. Для поси-

лення лікувального ефекту, ЧМ емпіри-

чно об'єднали по парам: перша пара 

ЧМ=І-II (мал.12.1); друга ЧМ=III-IV 

(мал.12.2); третя ЧМ=V-VI (мал.12.3) і 

четверта ЧМ=VII-VIII (мал.12.3). 

MM are divided into two groups: the 

first (MM I-IV) controls YANG syndromes, 

while the second (MM V-VIII) YIN syn-

dromes. In order to enhance therapeutic 

effect, MM were empirically composed 

according to pairs: first pair MM=I-II 

(Fig..12.1); second MM=III-IV (Fig..12.2); 

third MM=V-VI (Fig..12.3) and fourth 

MM=VII-VIII (Fig..12.4). 

Традиційна логіка об'єднання ЧМ по 

вказаним парам обумовлена протилеж-

ним розташуванням їх "ключів" (одного 

на руці, іншому на нозі), що відповідає 

традиційній концепції "Верх-низ (Рука-

нога)". Функціональну пару ЧМ об’єд-

нує "зона зв'язку", яка одночасно є "зо-

ною ключ" для іншого. 

The logic of combination of MM by the 

mentioned pairs is conditioned by the oppo-

site location of their “keys” (in one MM on 

hand, in another on leg), which corresponds 

to the traditional position “Top-Bottom 

(Hand-Leg)”. Functional pair of MM is 

formed by the “zone of connection” of one 

of them, which simultaneously is the “key 

zone” of another. 

Слід зазначити, що древні трактати 

попереджають про необхідність повод-

ження з ЧМ "як з випущеним на волю 

It should be noted that ancient treatises 

warn of the necessity to treat MM “as a re-

leased tiger”, however recommendations on 
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тигром", хоча рекомендації по їх вико-

ристанню містять практично усі відомі 

патологічні стани... 

their usage contain practically all known 

pathological states… 

 

 

 

 
 

 

 
Мал.12.1  Перша пара 
ЧМ=I-II (Ду-май + 
Ян-цзяо-май). 
 
Fig.12.1 First pair 
MM=I-II (Governor v. 
+ Yang heel v.). 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Мал.12.2  Друга пара 
ЧМ=III-IV (Yang link 
v. + Belt v.). 
 
Fig.12.2 Second pair 
MM=III-IV (). 
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Мал.12.3 Третя пара 
ЧМ =V-VI (Жень-май 
+ Інь-цзяо-май). 
 
Fig.12.3 Third pair 
MM=V-VI (Жэнь-май 
+ Инь-цзяо-май). 

 

  

 

 

 

 

 

 
Мал.12.4 Четверта 
па-ра ЧМ =VII-VIII 
(Інь-вэй-май + Чжун-
май). 
 
Fig.12.4 Fourth pair 
MM=VII-VIII (Yin link 
v. + Thoroughfare v.). 

 

 

Не вдаючись в полеміку, ми хочемо 

на основі нових знань про функціональ-

но-вегетативні рівні (табл.12.5) знайти 

біофізичне обгрунтування для застосу-

вання ЧМ. Тому розглянемо їх вегетати-

вну суть, визнаючи цінність отриманої 

від китайських Учителів інформації. 

Not discussing the essence of the latter, 

we want, on the basis of new knowledge on 

functional-vegetative levels (tab. 12.5), to 

find biophysical ground for the usage of 

MM. That is why let us observe their vege-

tative essence, recognizing the pricelessness 

of the received information from Chinese 

Teachers.  



151 
 

Таблиця 12.5 Table 12.5 

  
  

ВЕГЕТАТИВНИЙ СТАТУС ЧМ-1  VEGETATIVE STATUS OF MM-1 
  

Вегетативний контроль (ВК-1) за дис-

персією вегетативних рівнів в результаті 

застосування ЧМ-1=SI3-BL62 представ-

лений на малюнках 12.1. При цьому зве-

рнемо увагу на функціонально протиле-

жні стани (початкова парасимпатична, 

або симпатична активність), рівні 

100% реабілітаційної ефективності і різ-

носпрямовану динаміку функціональних 

систем першого і другого комплексів  

BL-SP. 

Vegetative control (VK-1) over the dis-

persion of vegetative levels as the result of 

usage of MM-1=SI3-BL62 is represented in 

the figures 12.1. At the same time, we draw 

attention to functionally opposite states (ini-

tial parasympathetic, or sympathetic activi-

ty), levels of 100% of rehabilitation effi-

ciency and multidirected dynamics of func-

tional systems of the first and second com-

plexes BL-SP. 

  

1)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах значної парасимпа-

тичної (мал.12.1-1) і симпатичної (мал. 

12.1-2) активності.  

Звертає на себе увагу дисперсія веге-

тативних рівнів від ПА-в до СА-з. 
 

1)Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with significant 

parasympathetic (fig.12.1-1) and sympa-

thetic (fig. 12.1-2) activity. It is interesting 

to note the dispersion of vegetative levels 

from PA-e to SA-s.  
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Мал. (Fig.) 12.1-1  Мал. (Fig.) 12.1-2  

  

2)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах вираженої парасим-

патичної (мал.12.1-3) і симпатичної 

(мал.12.1-4) активності. Звертає на себе 

увагу дисперсія вегетативних показників 

по крайніх рівнях вегетативної рівнова-

ги. 

2)Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with expressed 

parasympathetic (fig.12.1-3) and sympa-

thetic (fig.12.1-4) activity. It is interesting 

to note the dispersion of vegetative indexes 

of the utmost levels of vegetative equilibri-

um. 

3)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах функціональної ко-

мпенсації парасимпатичної (мал.12.1-5) і 

симпатичної (мал.12.1-6) активності. 

Звертає на себе увагу позитивна диспер-

сія вегетативних рівнів при ФкС. 

3)Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with functional 

compensation of parasympathetic (fig. 

12.1-5) and sympathetic (fig.12.1-6) activi-

ty. It is interesting to note the positive dis-

persion of vegetative during FcS. 

     4)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.1-7) і системної залежності (мал. 

12.1-8) в групі початкової вегетативної 

рівноваги. Звертає на себе увагу негати-

вна дисперсія вегетативного рівня ВР в 

сторону вираженої СА.      

    4)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.1-7) and systemic dependency (fig. 12.1-

8) in the group of initial vegetative equilib-

rium. It is interesting to note the negative 

dispersion of the vegetative level of VE to 

the side of expressed SA.      

  

  
Мал. (Fig.) 12.1-3  Мал. (Fig.) 12.1-4  
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Мал. (Fig.) 12.1-5  Мал. (Fig.) 12.1-6  

  

  
Мал. (Fig.)11.4-7 Fig. 12.1-7 Мал. (Fig.)11.4-8 Fig. 12.1-8 

  

 В цілому, отримані дані указують на 

можливість використання рецептури 

ЧМ-1 при різних формах парасимпатич-

ної активності (мал. 12.1-9). Але при 

цьому слід пам’ятати про негативні фак-

ти переходу в стан вираженої і значної 

СА.  

In total, the received data point to the 

possibility of the usage of MM-1 receipt 

during various levels of parasympathetic 

activity (fig. 12.1-9a,b,c). But at the same 

time, one should remember about the nega-

tive facts of transition to the state of ex-

pressed and significant SA. 

 

 

 

 

 
Мал. (Fig.) 12.1-9а 
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Мал. (Fig.) 12.1-9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. (Fig.) 12.1-9в  

 

 

 

 

 

ВЕГЕТАТИВНИЙ СТАТУС ЧМ-2. VEGETATIVE STATUS OF MM-2. 
  

     Вегетативний контроль (ВК-2) за ди-

сперсією вегетативних рівнів в резуль-

таті застосування ЧМ-2=TE5-GB41 пре-

дставлений на малюнках 12.2. При цьо-

му, звернемо увагу на функціонально 

протилежні стани (початкова парасим-

патична, або симпатична активність), 

рівні 100% реабілітаційної ефективності 

і різноспрямовану динаміка функціона-

льних систем першого і другого компле-

ксів BL-SP. 

Vegetative control (VK-2) over the dis-

persion of functional levels during the us-

age of MM-2=TE5-GB41 is represented in 

the figure 12.2. At the same time, we draw 

attention to initial parasympathetic (fig. 

12.2-1) and sympathetic (fig. 12.2-2) activi-

ty, levels of 100% of rehabilitation efficien-

cy and multidirected dynamics of functional 

systems of the first and second complexes 

BL-SP. 

1)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах значної парасимпа-

тичної (мал.12.2-1) і симпатичної (мал. 

12.2-2) активності.  

Звертає на себе увагу дисперсія веге-

тативних рівнів від СА-з до ВР. 

1)Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with significant 

parasympathetic (fig. 12.2-1) and sympa-

thetic (fig. 12.2-2) activity.  

It is interesting to note the dispersion of 

vegetative levels from SA-s to VE.  
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Мал. (Fig.) 12.2--1  Мал. (Fig.) 12.2--2  

  

2) Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах вираженої парасим-

патичної (мал.12.2-3) і симпатичної 

(мал.12.2-4) активності.  

Звертає на себе увагу розсіяна диспе-

рсія вегетативних показників по крайніх 

рівнях вегетативної активності. 

2) Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with expressed 

parasympathetic (fig. 12.2-3) and sympa-

thetic (fig. 12.2-4) activity.  

It is interesting to note the scattered dis-

persion of vegetative indexes of utmost lev-

els of vegetative activity. 

  

  
Мал. (Fig.) 12.2-3  Мал. (Fig.) 12.2-4  

  

3) Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах функціональної ко-

мпенсації парасимпатичної (мал.12.2-5) і 

симпатичної (мал.12.2-6) активності.  

3) Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups with functional 

compensation of parasympathetic (fig. 12. 

2-5) and sympathetic (fig. 12.2-6) activity.   

  Звертає на себе увагу відносно нейтра-

льна дисперсія вегетативних рівнів в ме-

жах умовної норми (ФкП – ФкС). В ці-

лому, дисперсія функціональних рівнів 

при використанні рецептури ЧМ-2 не 

має вираженої вегетативної спрямовано-

сті. 

It is interesting to note the relatively neutral 

dispersion of vegetative levels within the 

frames of conventional norm (FcP-FcS).     

In total, dispersion of functional levels dur-

ing the usage of MM-2 receipt does not 

possess expressed vegetative orientation. 
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Мал. (Fig.) 12.2-5  Мал. (Fig.) 12.2-6  
  

  

ВЕГЕТАТИВНИЙ  СТАТУС  ЧМ-3. VEGETATIVE STATUS OF MM-3. 
  

     Вегетативний контроль (ВК-3) за ди-

сперсією функціональних рівнів в ре-

зультаті застосування рецептури ЧМ-

3=LU7-KI6 представлений на малюнках 

12.3-6. При цьому звернемо увагу на 

функціонально протилежні стани (по-

чаткова парасимпатична, або симпа-

тична активність), рівні 100% реабілі-

таційної ефективності і різноспрямовану 

динаміка функціональних систем пер-

шого і другого комплексів  BL-SP. 

    Vegetative control (VK-3) over the dis-

persion of functional levels as the result of 

usage of MM-3=LU7-KI6 is represented in 

the figures 12.3-6. At the same time, we 

draw attention to functionally opposite 

states (initial parasympathetic, or sympa-

thetic activity), levels of 100% of rehabili-

tation efficiency and multidirected dynam-

ics of functional systems of the first and 

second complexes BL-SP. 

1)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.3-1) і системної залежності   (мал. 

12.3-2) в групі значної парасимпатичної 

активності... 

Звертає на себе увагу позитивна дис-

персія рівня ПА-з в сторону ВР. 

  1)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.3-1) and systemic dependency (fig. 12.3-

2) in the group of significant parasympa-

thetic activity.  

    It is interesting to note positive disper-

sion of the level of PA-s to the side of VE.    

2) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.12.3-3) і системної залежності   

(мал.12.3-4) в групі вираженої парасим-

патичної активності... 

Звертає на себе увагу позитивна дис-

персія рівня ПА-в (100%). 

    2) Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.3-3) and systemic dependency (fig. 12.3-

4) in the group of expressed parasympathet-

ic activity… 

    It is interesting to note relatively positive 

dispersion of the level of PA-e (100%).    
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Мал. (Fig.) 12.3-1     Мал. (Fig.) 12.3-2     

  

3)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.3-5) і системної залежності   (мал. 

12.3-6) при вираженій симпатичній ак-

тивності... 

     Звертає увагу негативна дисперсія ве-

гетативних рівнів в сторону вираженої і 

значної ПА. 

    3)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.3-5) and systemic dependency (fig. 12.3-

6) in the group of expressed sympathetic 

activity… 

    It is interesting to note negative disper-

sion of vegetative levels to the side of ex-

pressed and significant.    

  
Мал. (Fig.) 12.3-3  Мал. (Fig.) 12.3-4  

  

  
Мал. (Fig.) 12.3-5  Мал. (Fig.) 12.3-6  

  

     В цілому, традиційну рецептуру ЧМ-

3 доцільно використовувати лише при 

значній і вираженій ПА.  

    In total, it is reasonably to use MM-3 

receipt during significant and expressed PA 

only. 

  

ВЕГЕТАТИВНИЙ  СТАТУС ЧМ-4. VEGETATIVE STATUS OF MM-4. 
  

     Вегетативний контроль (ВК-4) за ди-

сперсією вегетативних рівнів в резуль-

таті застосування рецептури ЧМ-4= 

Vegetative control (VK-4) over the dis-

persion of vegetative levels as the result of 

usage of MM-4=PC6-SP4 is represented in 



158 
 

PC6-SP4 представлений на малюнках 

12.4. При цьому звернемо увагу на фун-

кціонально протилежні стани (початко-

ва парасимпатична, або симпатична ак-

тивність), рівні 100% реабілітаційної 

ефективності і різноспрямовану динамі-

ка функціональних систем першого ко-

мплексу  BL-SP. 

the figures 12.4. At the same time, we draw 

attention to functionally opposite states (ini-

tial parasympathetic, or sympathetic activi-

ty), levels of 100% of rehabilitation effi-

ciency and multidirected dynamics of func-

tional systems of the first complex BL-SP. 

     1)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.4-1) і системної залежності   (мал. 

12.4-2) в групі значної парасимпатичної 

активності. 

     Звертає на себе увагу відносно пози-

тивна дисперсія рівня ПА-з убік СА-в. 

    1)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.4-1) and systemic dependency (fig. 12.4-

2) in the group of significant parasympa-

thetic activity.  

    It is interesting to note relatively positive 

dispersion of the level of PA-s to the side of 

SA-e.    

  
Мал. (Fig.) 12.4-1  Мал. (Fig.) 12.4-2  

  

     2)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.4-3) і системної залежності   (мал. 

12.4-4) в групі вираженої парасимпатич-

ної активності. 

     Звертає на себе увагу відносно пози-

тивна дисперсія рівня ПА-в в сторону 

СА-в. 

   2)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.4-3) and systemic dependency (fig. 12.4-

4) in the group of expressed parasympathet-

ic activity.  

    It is interesting to note relatively positive 

dispersion of the level of PA-e to the side of 

SA-e.    

  
Мал. (Fig.) 12.4-3  Мал. (Fig.) 12.4-4  

  

     3)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.4-5) і системної залежності (мал.12.4 

-6) в групі функціональної компенсації 

ПА.       

    3)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.4-5) and systemic dependency (fig. 12.4-

6) in the group of functional compensation.      
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     Звертає на себе увагу негативна дис-

персія рівня ФкП в сторону ПА-в. 

     It is interesting to note negative disper-

sion of the level of FcP to the side of PA-e.    

  
Мал. (Fig.) 12.4-5  Мал. (Fig.) 12.4-6  

     4)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.4-7) і системної залежності (мал.12.4- 

8) в групі вираженої симпатичної актив-

ності.  

     Звертає на себе увагу негативна веге-

тативна дисперсія рівня СА-в в сторону 

ПА-з.     

    4)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.4-7) and systemic dependency (fig.12.4-

8) in the group of expressed sympathetic 

activity.  

     It is interesting to note negative vegeta-

tive dispersion of the level of SA-e to the 

side of PA-s.      
  

  
Мал. (Fig.) 12.4-7  Мал. (Fig.) 12.4-8  

5) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал. 12.4-9) і системної залежності   

(мал. 12.4-10) в групі значної симпатич-

ної активності. Звертає на себе увагу 

негативна дисперсія рівня СА-з в сторо-

ну ПА-з. 

    5) Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.4-9) and systemic dependency (fig. 12.4-

10) in the group with significant sympathet-

ic activity. It is interesting to note negative 

vegetative dispersion of the level of SA-s to 

the side of PA-s.    

  
Мал. (Fig.) 12.4-9  Мал. (Fig.) 12.4-10  

     Таким чином, вегетативна ефектив-

ність рецептури ЧМ-4 біофізично не пі-

дтримана і не рекомендована. 

  Thus, vegetative efficiency of MM-4 in 

biophysically unsupported and cannot be 

recommended for usage. 
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ВЕГЕТАТИВНИЙ СТАТУС КЛЮЧІВ  ЧМ 

НИЖНІХ КІНЦІВОК (ВКН-5). 

VEGETATIVE STATUS OF MM KEYS OF 

LOW EXTREMITIES (VKL-5). 
  

Розглянемо дисперсію функціональ-

них рівнів при застосуванні вегетатив-

них ключів нижніх кінцівок: SP4+ KI6 

+GB41+BL62 (мал.12.5). При цьому зве-

рнемо увагу на функціонально протиле-

жні стани (початкова парасимпатична, 

або симпатична активність), рівні 100 

% реабілітаційної ефективності і різнос-

прямовану динаміка функціональних си-

стем першого і другого комплексів  BL-

SP. 

    Let us observe the dispersion of func-

tional levels during the usage of vegetative 

keys of low extremities (VKL): SP4+KI6 

+GB41+BL62 (fig. 12.5). At the same time, 

we draw attention to functionally opposite 

states (initial parasympathetic, or sympa-

thetic activity), levels of 100% of rehabilita-

tion efficiency and multidirected dynamics 

of functional systems of the first and second 

complexes  BL-SP. 

1)Дисперсія вегетативних рівнів (мал. 

12.5-1) і системної залежності (мал.12.5- 

2) в групі вираженої симпатичної актив-

ності.   

Звертає на себе увагу дисперсія веге-

тативних показників по крайнім рівням 

вегетативної рівноваги. 

    1)Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.5-1) and systemic dependency (fig. 12.5-

2) in the group with expressed sympathetic 

activity.  

    It is interesting to note dispersion of veg-

etative indexes of the utmost levels of vege-

tative equilibrium.    

  
Мал. (Fig.) 12.5-1  Мал. (Fig.) 12.5-2  

  

2)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах вираженої парасим-

патичної (мал. 12.5-3) і симпатичної 

(мал. 12.5-4) активності. Звертає на себе 

увагу позитивна дисперсія рівня ПА-з в 

сторону ВР. 

    2)egetative dispersion and systemic de-

pendency in the groups of expressed para-

sympathetic (fig. 12.5-3) and sympathetic 

(fig. 12.5-4) activity. It is interesting to note 

positive dispersion of the level of PA-s to 

the side of VE. 

 

  

 



161 
 

  

 

Мал. (Fig.) 12.5-3  Мал. (Fig.) 12.5-4   

3)Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах функціональної ко-

мпенсації парасимпатичної (мал.12.5-5) і 

симпатичної (мал.12.5-6) активності. 

Звертає на себе увагу негативна диспер-

сія рівнів в сторону ПА-з. 

    3)Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups of functional 

compensation of parasympathetic (fig. 

12.5-5) and sympathetic (fig. 12.5-6) activi-

ty. It is interesting to note negative disper-

sion of levels to the side of PA-s. 

     Таким чином, комбінована рецептура 

ВКН обумовлює позитивну дисперсію 

вегетативних рівнів лише при вираженій 

ПА. 

    Thus, combined receipt of VKL condi-

tions positive dispersion of vegetative lev-

els only during expressed PA.  

  

  
Мал. (Fig.) 12.5-5  Мал. (Fig.) 12.5-6  

 
 

 

ВЕГЕТАТИВНИЙ СТАТУС КЛЮЧІВ ЧМ  

ВЕРХНІХ КІНЦІВОК (ВКР-6). 

VEGETATIVE STATUS OF MM KEYS OF 

UPPER EXTREMITIES (VKU-6). 
  

     Розглянемо дисперсію функціональ-

них рівнів при застосуванні вегетатив-

них ключів нижніх кінцівок (ВКР): PC6-

LI7-TE5-SI3 (мал.12.6). 

Let us observe the dispersion of func-

tional levels during the usage of vegetative 

keys of upper extremities (VKU): PC6-LI7-

TE5-SI3 (fig.12.6). 
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      При цьому звернемо увагу на функ-

ціонально протилежні стани (початкова 

парасимпатична, або симпатична ак-

тивність), рівні 100% реабілітаційної 

ефективності і різноспрямовану динамі-

ка функціональних систем першого і 

другого комплексів  BL-SP. 

At the same time, we draw attention to 

functionally opposite states (initial para-

sympathetic or sympathetic activity), levels 

of 100% of rehabilitation efficiency and 

multidirected dynamics of functional 

systems of the first and second complexes 

BL-SP. 

1) Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах значної парасимпа-

тичної (мал.12.6-1) і симпатичної (мал. 

12.6-2) активності.  

Звертає на себе увагу позитивна дис-

персія рівнів в сторону вегетативної но-

рмалізації. 

    1) Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups of significant 

parasympathetic (fig.12.6-1) and sympathe-

tic (fig.12.6-2) activity 

    It is interesting to note positive disper-

sion of the levels to the side of vegetative 

normalization. 

 .  

  
Мал. (Fig.) 12.6-1  Мал. (Fig.) 12.6-2  

  

2) Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах вираженої парасим-

патичної (мал.12.6-3) і симпатичної 

(мал.12.6-4) активності.  

 Звертає на себе увагу відносно пози-

тивна дисперсія вегетативних показни-

ків по крайнім рівням вегетативної рів-

новаги. 

    2) Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups of significant 

parasympathetic (fig.12.6-3) and sympa-

thetic (fig.12.6-4) activity. It is interesting 

to note relatively positive dispersion of 

vegetative indexes of the utmost levels of 

vegetative equilibrium. 

 

3) Вегетативна дисперсія і системна 

залежність в групах функціональної ко-

мпенсації парасимпатичної (мал.12.6-5) і 

симпатичної (мал.12.6-6) активності.  

    3) Vegetative dispersion and systemic 

dependency in the groups of functional co-

mpensation of parasympathetic (fig.12.6-5) 

and sympathetic (fig.12.6-6) activity.  
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     Звертає на себе увагу відносно пози-

тивна дисперсія вегетативних показни-

ків по крайнім рівням вегетативної рів-

новаги. 

     It is interesting to note relatively positive 

dispersion of vegetative indexes of the ut-

most levels of vegetative equilibrium. 

     4) Дисперсія вегетативних рівнів 

(мал.12.6-7) і системної залежності   

(мал.12.6-8) в групі початкової вегетати-

вної рівноваги. Звертає на себе увагу 

негативна дисперсія рівня ВР.     

    4) Dispersion of vegetative levels (fig. 

12.6-7) and systemic dependency (fig. 12.6-

8) in the group of initial vegetative equilib-

rium. It is interesting to note negative dis-

persion of the level of VE.     

     Таким чином, за рідкісним винятком, 

функціональна активність ЧМ I-IV і 

ключових комбінацій (ВКН-ВКР) не має 

чіткої вегетативної спрямованості (дис-

персія вегетативних рівнів суперечлива і 

в багатьох випадках негативна). У чому 

ж причини невдачі?      

    Thus, as a rare exclusion, functional ac-

tivity of MM I-IV and key combinations 

(VKL-VKU) does not possess clear vegeta-

tive orientation (dispersion of vegetative 

levels is controversial and is in many cases 

negative). So, what is the reason of the fail-

ure?  

     На наш погляд їх декілька. В першу 

чергу це:  

     – нерозуміння вегетативної суті 

Чжень-цзю терапії; 

     – ігнорування вегетативних рівнів і  

необхідності проведення систематичної 

функціональної діагностики; 

     – відсутність знань про системну Ма-

тричну залежність. 

    In our opinion there some of them. First 

of all these are: 

     –  lack of knowledge of the vegetative 

essence of Zhenjiu therapy; 

     – ignoration of the levels of vegetative 

disorders and the necessity to conduct sys-

temic functional diagnostics; 

     – lack of knowledge of systemic Matrix 

dependency; 

Спробуємо розібрати проблему з точ-

ки зору Матричної системної залежності 

і Матричних вегетативних ключів. 

Let us try to study the issue from the 

point of view of Matrix systemic dependen-

cy and Matrix vegetative keys. 
  

   
  

  
Мал. (Fig.) 12.6-3  Мал. (Fig.) 12.6-4  



164 
 

  

  
Мал. (Fig.) 12.6-5  Мал. (Fig.) 12.6-6  

  
Мал.11.9-7 Fig. 12.6-7 Мал.11.9-8 Fig. 12.6-7 
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РОЗДІЛ V – SECTION V 

 

Тринадцята проблема вегетативної реабілітації 

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ – ВЕГЕТАТИВНА ЛОГІКА 

13-st issue of functional-vegetative rehabilitation 

MATRIX KEYS – VEGETATIVE LOGIC 

 

     Насамперед нагадаємо графологічну 

структуру вегетативної Матриці: 

     First recall handwriting vegetative struc-

ture Мatrix: 
      

 

 

 
  

     При цьому звертаємо увагу на насту-

пні важливі положення. 

     1) Графологічна структура функціо-

нально-вегетативної Матриці Макаца 

являється патогенетичною основою схі-

дної Голкотерапії і західної "Функціона-

льної вегетології".      

    In addition, we draw your attention to 

the following important positions. 

    1) Structure of Makats’s functional-

vegetative Matrix is a pathogenic basis of 

the Eastern Acupuncture therapy and the 

Western “Functional vegetology”. 

     2) Структурно-функціональна актив-

ність вегетативної Матриці постійно 

спрямована на підтримку динамічної 

сталості функціонально-вегетативного 

гомеостазу. 

    2) Structural-functional activity of the 

vegetative Matrix is constantly aimed at 

maintenance of dynamic stability of func-

tional-vegetative homeostasis. 

     3) Теоретичні і практичні помилки 

китайської Голкотерапії обумовлені від-

сутністю знань про її вегетативну спря-

мованість і біофізичну реальність функ-

ціонально-вегетативної Матриці. 

    3) Theoretical and practical mistakes of 

the Chinese Acupuncture therapy are con-

ditioned by the absence of knowledge of its 

vegetative orientation and biophysical re-

ality of the functional-vegetative Matrix; 

     4) Рецептура терапевтичної акупунк-

тури повинна бути обумовлена структу-

рою Матричних вегетативних ключів 

(комплексів). 

    4) Formulation of therapeutic acupunc-

ture must be conditioned by the structure of 

Matrix vegetative keys (complexes). 

     5) Правомірність використання Веге-

тативної Матриці для функціонального 

прогнозу та корекції вегетативних по-

рушень біофізично обумовлена і реабі-

літаційно оправдана; 

    5) Appropriateness of the usage of the 

Vegetative Matrix for functional prognosis 

and correction of vegetative disorders is 

biophysically conditioned and justified 

from the point of view of rehabilitation; 
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     По великому рахунку Матрично-ве-

гетативні комплекси враховують прак-

тично всі біофізично реальні форми сис-

темної взаємозалежності, яка раніше 

була відома у вигляді традиційних гіпо-

тетичних  правил. При нагоді нагадаємо, 

що жодне гіпотетичне правило китайсь-

кої Голкотерапії не отримало біофізич-

ної підтримки, що указує на недоскона-

лість її теоретичної бази. 

   To the greatest extend, Matrix-vegetative 

complexes take into account almost all bio-

physically real forms of systemic interde-

pendency, which was formerly known as 

traditional hypothetical rules. On occasion, 

we remind that none of the hypothetical 

rules of the Chinese Acupuncture therapy 

has received biophysical support, which 

points to the imperfection of its theoretical 

framework. 

     Маючи на увазі принципове теоре-

тине і практичне значення вегетативної 

Матриці, розглянемо структуру кожного  

Матричного (вегетативного) ключа і 

його відповідність до системної взаємо-

залежності. 

     Bearing in mind the fundamental theo-

retical and practical importance of the veg-

etative Matrix, let us consider the structure 

of every Matrix (vegetative) key and its 

correspondence to the systemic dependen-

cies. 

   

МАТРИЧНІ КОМПЛЕКСИ  

(ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ). 

MATRIX COMPLEXES 

(VEGETATIVE KEYS). 
 

     Сьогодні нами виділені 12 функціо-

нальних груп, обумовлених синхронно-

асинхронною і парадоксальною залежні-

стю базових елементів Матриці і її фун-

кціональних комплексів: BL= LU–ST–GB 

SI–KI–SP,  SP=TE–KI–LR–ST–HT–BL,  LI=KI–

SI–TE–ST–LU,  TE=SP–SI–LI–PC–GB,  SI= 

LR–TE–LI–BL–HT,  LU= BL–HT–PC–LI–LR,  

PC= ST–HT–LU–KI–TE, HT= GB–PC–LU–SI–

SP,  ST= PC–BL–GB– SP–LI, GB= HT–BL–ST–

TE–LR,  KI=LI–SP–LR–BL-PC,  LR= SI–KI–

SP–LU–GB  (мал.13.1–12). 

     Today, we have distinguished 12 

functional groups that are conditioned by 

synchronous-asynchronous and paradoxical 

dependency of the basic elements of the 

Matrix and its the functional complexes: 

BL= LU–ST–GB SI–KI–SP,  SP=TE–KI–LR–ST–

HT–BL,  LI=KI–SI–TE–ST–LU,  TE=SP–SI–LI–

PC–GB,  SI= LR–TE–LI–BL–HT,  LU= BL–HT–

PC–LI–LR,  PC= ST–HT–LU–KI–TE, HT= GB–

PC–LU–SI–SP,  ST= PC–BL–GB– SP–LI, GB= 

HT–BL–ST–TE–LR,  KI= LI –SP–LR–BL-PC,  

LR= SI–KI–SP–LU–GB (fig. 13.1–12)  

      Тепер розглянемо системну взаємо-

залежність Матричних вегетативних 

ключів (комплексів) і її біофізичну реа-

льність. При цьому будемо знати, що 

зміна спрямованості динамічної актив-

ності Ключа обумовить протилежну си-

стемно-матричну  залежність. 

     Now, let us consider the systemic de-

pendency of the Matrix vegetative keys 

(complexes) and its biophysical reality. At 

the same time, we know that a change in the 

orientation of the dynamic activity of a Key 

will cause a reverse system-matrix depend-

ency. 

     Згідно вегетативній Матриці (BL= 

LU-ST-GB-SI-KI-SP) збудження матрич-

ного ключа +BL обумовлює наступну 

системну залежність: +BL= +SP –LU –SI 

–KI ⋂–ST ⋂–GB. Подібна біофізична за-

лежність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.1). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(BL=LU-ST-GB-SI-KI-SP), excitation of 

the matrix key +BL conditions the following 

systemic dependency: +BL= + SP –LU –SI 

–KI ⋂–ST ⋂–GB. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observation 

(fig.13.1). Matrix prognosis is biophysically 

real. 
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Мал.13.1 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при  BL  
 
 
 
 
 
 

Fig.13.1 Biophysical reality 
of the Matrix prognosis with 
BL 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (SP=TE-

KI-LR-ST-HT-BL) збудження матрично-

го ключа +SP обумовлює наступну сис-

темну залежність: +SP= +BL –TE –KI –

LR –ST –HT. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.2). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(SP=TE-KI-LR-ST-HT-BL), excitation of 

the matrix key +SP conditions the follow-

ing systemic dependency: +SP= +BL –TE 

–KI –LR –ST –HT This biophysical de-

pendency is observed in all groups of ob-

servation (fig. 13.2).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  
 
Мал.13.2 Біофізична реа-
льність Матричного про-
гноза при  SP  
 
Fig.13.2 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with SP 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (LI=KI–

SI–TE–ST–LU) збудження матричного 

ключа +LI обумовлює наступну систем-

ну залежність: +LI= +TE +SI –KI +LU ⋂ 

–ST. Подібна біофізична залежність спо-

стерігається по всім групам спостере-

ження (мал.13.3). Матричний прогноз 

біофізично реальний. 

According to the vegetative Matrix 

(LI=KI–SI–TE–ST–LU), excitation of the 

matrix key + LI conditions the following 

systemic dependency: +LI= +TE +SI –KI 

+LU ⋂ –ST. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig.13.3).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
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Мал. 13.3 Біофізична реа-
льність Матричного про-
гноза при  LI  
 
 
 
 
 

Fig.13.3 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with LI 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (TE=SP–

SI–LI–PC–GB) збудження матричного 

ключа +TE обумовлює наступну систе-

мну залежність: +TE= ⋃+SI +LI –SP –PC 

⋂–GB. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.13.4). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(TE=SP–SI–LI–PC–GB), excitation of the 

matrix key +TE conditions the following 

systemic dependency: +TE= ⋃+SI +LI –SP 

–PC ⋂–GB. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig.13.4).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

  
 

Мал.13.4Біофізична ре-
альність Матричного 
прогноза при TE 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13.4Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with TE 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (SI=LR–

TE–LI–BL–HT) збудження матричного 

ключа +SI обумовлює наступну систем-

ну залежність: +SI= ⋂+LI ⋂+TE –LR ⋃–

BL +HT. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.13.5). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(SI=LR–TE–LI–BL–HT), excitation of the 

matrix key +SI conditions the following 

systemic dependency: +SI= ⋂+LI ⋂+TE –

LR ⋃–BL +HT. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observa-

tion (fig.13.5).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
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Мал.13.5 Біофізична ре-
альність Матричного про 
гноза при SI 
 
 
 
 
 

Fig.13.5 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with SI 

  

 

     Згідно вегетативній Матриці (LU= 

BL–HT–PC–LI–LR) збудження матрич-

ного ключа +LUобумовлює наступну 

системну залежність: +LU= +PC +HT –

BL +LI –LR. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.6). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(LU=BL–HT–PC–LI–LR), excitation of the 

matrix key +LU conditions the following 

systemic dependency: +LU= +PC +HT –

BL +LI –LR. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig.13.6).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

 

 
Мал.13.6 Біофізична реа 
льність Матричного про-
гноза при LU 
 
 
 
 

Fig.13.6 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with LU 

 

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (PC= 

ST–HT–LU–KI–TE) збудження матрич-

ного ключа +PCобумовлює наступну 

системну залежність: +PC= +HT +LU –

ST –KI ⋂–TE. Подібна біофізична залеж-

     According to the vegetative Matrix (PC= 

ST–HT–LU–KI–TE), excitation of the ma-

trix key +PC conditions the following sys-

temic dependency: +PC= +HT +LU –ST –

KI ⋂–TE. This biophysical dependency is 
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ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.7). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

observed in all groups of observation (fig. 

13.7).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

 

 
Мал.13.7 Біофізична реа- 
льність Матричного про-
гноза при PC 
 
 
 
 
 

Fig.13.7 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with PC 

 

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (HT= 

GB–PC–LU–SI–SP) збудження матрично-

го ключа +HTобумовлює наступну сис-

темну залежність: +HT= +LU +PC –GB 

+SI ⋂–SP. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.8). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(HT=GB–PC–LU–SI–SP), excitation of the 

matrix key +HT conditions the following 

systemic dependency: +HT= +LU +PC –

GB +SI ⋂–SP. This biophysical dependen-

cy is observed in all groups of observation 

(fig.13.8).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

  

 
Мал.13.8 Біофізична реа-
льність Матричного про-
гноза при HT 
 
 
 
 

Fig.13.8 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with HT 

 

  

 

     Згідно вегетативній Матриці (ST=PC–

BL–GB–SP–LI) збудження матричного 

ключа +STобумовлює наступну систем-

     According to the vegetative Matrix 

(ST=PC–BL–GB–SP–LI), excitation of the 

matrix key +ST conditions the following 
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ну залежність: +ST= –BL +GB –PC –SP –
LI. Подібна біофізична залежність спо-

стерігається по всім групам спостере-

ження (мал.13.9). Матричний прогноз 

біофізично реальний. 

systemic dependency: +ST= –BL +GB –PC 

–SP–LI. This biophysical dependency is 

observed in all groups of observation (fig. 

13.9).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

 

 
Мал.13.9 Біофізична реа-
льність Матричного про-
гноза при ST 
 
 
 
 
 

Fig.13.9 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with ST 

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (GB= 

HT–BL–ST–TE–LR) збудження матрич-

ного ключа +GBобумовлює наступну 

системну залежність: +GB= –BL +ST –

HT ⋂+TE +LR. Подібна біофізична за-

лежність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.10). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(GB=HT–BL–ST–TE–LR), excitation of the 

matrix key +GB conditions the following 

systemic dependency: +GB= –BL +ST –

HT ⋂+TE +LR. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observa-

tion (fig.13.10).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

 

 
Мал.13.10 Біофізична ре-
альність Матричного 
прогноза при GB 
 
 
 
 

Fig.13.10 Biophysical rea-
lity of the Matrix prognosis 
with GB 

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (KI=LI–

SP–LR–BL–PC) збудження матричного 

ключа +KI обумовлює наступну систе-

     According to the vegetative Matrix 

(KI=LI–SP–LR–BL–PC), excitation of the 

matrix key +KI conditions the following 
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мну залежність: +KI= ⋃–SP +LR –LI ⋃–
BL –PC. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.13.11). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

systemic dependency: +KI= ⋃–SP +LR –

LI ⋃–BL –PC. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig.13.11).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

  

 
Мал.13.11 Біофізична ре-
альність Матричного 
прогноза при KI 
 
 
 
 
 
 

Fig.13.11 Biophysical rea-
lity of the Matrix prognosis 
with KI 

  

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (LR=SI–

KI–SP–LU–GB) збудження матричного 

ключа +LR обумовлює наступну систе-

мну залежність: +LR= –SP +KI –LI –SI 
+GB –LU. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.13.12). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

   According to the vegetative Matrix 

(LR=SI–KI–SP–LU–GB), excitation of the 

matrix key +LR conditions the following 

systemic dependency: +LR= –SP +KI –LI 

–SI +GB –LU. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig.13.12).  

    Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

   

 

 
Мал.13.12 Біофізична ре-
альність Матричного 
прогноза при KI 
 
 
 
 
 

Fig.13.12 Biophysical rea-
lity of the Matrix prognosis 
with KI 
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ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 

1.Наведені матеріали свідчать про бі-

офізичну реальність Матричного прог-

нозу. 

     1.These materials show the biophysical 

reality of the Matrix prognosis. 

2.Біофізично обґрунтованим є вико-

ристання в якості вегетативних ключів 

 головних систем окремих Матричних 

комплексів. При цьому матрично залеж-

ні системи (фактично окремі функціо-

нальні комплекси) виявляються "зонами-

зв’язку"  з усіма послідуючими на-

слідками... 

2.Biophysically grounded is the usage of 

main systems  of separate Matrix com-

plexes as vegetative keys. In addition, de-

pendent systems (in fact separate function-

al complexes) will become interconnected 

“zones of connection”  with all possible 

consequences… 

 

3.Вегетативна матриця Макаца біофі-

зично обʼєднує Східну теоретичну базу 

Голкотерапії і переводить її в реально 

існуючу Західну “Функціональну веге-

тологію”. 

     3.Makats’s vegetative matrix biophysi-

cally combines Eastern theoretical basis of 

acupuncture therapy and translates it into a 

really existing Western "Functional vege-

tology." 

  

ВЕГЕТАТИВНІ АПЛІКАТОРИ. VEGETATIVE APPLICATORS. 
  

На закінчення необхідно сказати кіль-

ка слів  про "Вегетативні аплікатори (бі-

окоректори) В.Макаца". Доцільність їх 

використання  обумовлена наступним. 

In conclusion we should mention “Vege-

tative applicators (biocorrectors) of 

V.Makats”. Reasonability of their usage is 

conditioned by the following: 

1.Корекція функціональних порушень 

на основі вегетативних аплікаторів в 

першу чергу призначена для викорис-

тання в педіатричної практики (нівелю-

ється чинник природного страху дітей 

перед голками). 

1. Correction of functional disorders on 

the basis of vegetative applicators, first of 

all, is for implementation in pediatrics (the 

factor of natural fear of needles is being 

leveled). 

2. Вплив вегетативних аплікаторів ре-

гламентується як фактор малої інтенси-

вності, з усіма витікаючими з цього нас-

лідками.  

2. Influence of vegetative applicators is 

regulated as the factor of low intensity, 

with all possible consequence.  

3. Тривалість їх реабілітаційного 

впливу не обмежена в часі (2-3 доби). 

Контролем достатності слугує поява 

традиційно передбачуваного відчуття в 

зоні аплікації (жар, свербіння, поколю-

вання, розпирання  тощо). В цьому ви-

падку маніфестуючий аплікатор (біоко-

ректор) просто знімається з ФАЗ…  

3. Duration of their rehabilitational in-

fluence is not limited (2-3 days). As the 

validity control serves the appearance of 

traditionally prognosed sensation in the 

application zone (temperature, itching, feel-

ing of tissue spreading and so on). In this 

case the applicator (biocorrector) should be 

removed from FAZ. 

4. Пролонговане використання веге-

тативних аплікаторів регламентує необ-

хідність періодичних (2-3 доби) діагнос-

тик.  

4. Prolonged usage of vegetative appli-

cators regulated the sequence of repeated 

(2-3 days) diagnostics.. 

5. Аплікаційна корекція вегетативних 

розладів найбільш ефективна у дітей. 

5. Correction of vegetative correction 

with the usage of applicators is more effec-



174 
 

Прикладом слугує позитивна реабіліта-

ція багатьох алергічних станів при нор-

малізації порушеної вегетативної рівно-

ваги … 

При цьому слід мати на увазі, що не 

контрольований перебіг вегетативних 

розладів рано чи пізно приводить до 

хронічного перебігу та інвалідізації (в 

певних групах функціонального ризику).  

tive for children. As an example is the posi-

tive rehabilitation of a variety of allergic 

states during normalization of disordered 

vegetative equilibrium. 

At the same time it should be taken into 

account, that uncontrolled process of vege-

tative disorders, sooner or later, leads to 

chronization and physical disability (in cer-

tain groups of functional risk). 

Цим обумовлена термінова необхід-

ність реалізації Програми "Двох етапна 

система реабілітації вегетативних пору-

шень у дітей…" (Доручення КМ Ук-

раїни №12010/87) та її складових час-

тин: "Екологічна паспортизація дитячо-

го населення України" та "Система кон-

трольованого амбулаторного і санатор-

но-курортна оздоровлення дітей". 

This conditions the necessity of imple-

mentation of the Program “Two-stage re-

habilitation system of child vegetative dis-

orders…” (Assignment of CM of Ukraine 

№12010/87) and its components: “Ecologi-

cal registry of child population of Ukraine” 

and “System of controlled outpatient and 

treatment and health-resort child health 

improvement”. 
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НАПРЯМОК VI – DIRECTION VI 
 

 

 

Тринадцята проблема вегетативної реабілітації 
ПРОБЛЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛЇТАЦІЇ 

 

Thirteenth issue of vegetative rehabilitation 
ISSUES OF REHABILITATION AT TREATMENT AND HEALTH 

RESORTS 

 

Санаторно-курортне оздоровлення є 

другим етапом Функціонально-вегета-

тивної реабілітації дітей (доручення 

КМУ №12010/87), на якому використо-

вують природні лікувальні ресурси і їх 

преформовані чинники. 

Health improvement at treatment and 

health resorts is the second stage of child 

functional-vegetative rehabilitation (as-

signment of CM of Ukraine №12010/87). 

При цьому виникає дві проблеми.  

Перша: необхідність співставлення си-

ли і характеру впливу з початковим фун-

кціональним станом організму і його 

адаптаційними ресурсами. 

At the same time appears the necessity 

of comparison of treatment and health re-

sort factors with initial functional state of 

organism and its adaptation resources.  

Друга проблема обумовлена відсутні-

стю методології інтегрального функціо-

нального контролю (біохімічні тести 

інертні, умовно інформативні і в рекре-

аційних зонах не прийнятні)... 

The second issue is conditioned by the 

absence of methodology of integral-

functional control (biochemical tests are 

inert, relatively informative and are of low 

importance for recreational zones)… 

Зрештою, оздоровчі ресурси викорис-

товуються не в повній мірі, а кінцеві ре-

зультати  часто стають проблемними... 

And finally, health improvement re-

sources are not fully used, and final results 

usually become problematic… 

Щоб не бути голослівним, розглянемо 

результати досліджень на базах дитячого 

оздоровчого центру матері і дитини 

"Пролісок" і санаторію "Нива" (питний 

курорт Моршин, реабілітаційний напря-

мок - хвороби печінки і жовчовивідних 

шляхів). Якщо перший є серйозною реа-

білітаційною установою з достатнім ко-

нтингентом фахівців, то другому ще да-

леко до досконалості... 

In order to avoid being groundless, let 

us observe the results of examination at the 

resort facilities of child health improve-

ment center of mother and child “Prolisok” 

and the sanatorium “Niva” (water resort 

Morshyn, basic trend – liver and biliary 

diseases). The first resort is a serious reha-

bilitation facility with appropriate staff of 

experts, while the second is far from per-

fection… 

    Обстеження дітей проводилися на ос-

нові вегетативної діагностики і оцінки 

двох показників: функціональної актив-

ності систем LR (печінка) та GB (жовч-

ний міхур), і дисперсії рівнів вегетатив-

них порушень (ПАз-ПАв-ФкП-ВР-ФкС-

САв-САз). 

Examination of children was conducted 

on the basis of vegetative diagnostics and 

assessment of two indicators: functional 

activity of the systems LR (liver) and GB 

(gall bladder), and dispersion of levels of 

vegetative disorders (PAs-PAe-FcP-VE-

FcS-SAe-SAs). 

     На обох базах оздоровчим чинником 

була мінеральна вода джерела №6 (3.5-

7г/лт), яку за 45 хвилин до їжі приймали 

3 рази на день. Групи клінічного спосте-

At both health facilities as the health 

improvement factor was mineral water 

from the spring №6 (3,5-7 g/l), which was 

taken three times a day 45 min. before 
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реження (Пролісок) складали діти різної 

статі та віку з діагнозами дискінезії жов-

човивідних шляхів, холециститу і хроні-

чного холецисто-холангіту. У деяких 

групах діти додатково отримували курс 

амбулаторної або стаціонарної біоакти-

вації (БА). 

meals. Groups of clinical observation 

(Prolisok) were formed of children of dif-

ferent gender and age with the diagnoses 

of biliary dyskinesia, cholecystitis and 

chronic cholecystitis- cholangitis. In some 

groups children were additionally provided 

with a course of outpatient or inpatient 

bioactivation (BA).  

     На другій базі (Нива) питний режим 

був регламентований одноразовим при-

йомом води перед сніданком, або обідом, 

або вечерею. В пофамільних групах були 

"практично здорові діти" направлені для 

оздоровлення з "радіаційно умовно чис-

тих регіонів" Львівської області. 

At the second health facility (Niva) wa-

ter-drinking regimen contained single wa-

ter-drinking before breakfast, or lunch, or 

dinner. In name-registry groups were 

“practically healthy children” that had 

been sent for health improvement from 

“relatively radiation-free areas” Lviv re-

gion. 

Давайте розглянемо реабілітаційну 

ефективність питних режимів при різній 

функціональній активності печінки і жо-

вчного міхура [прийняті символи:(-) по-

чаткове пригноблення; (0) початкова 

норма;  (+)  початкове збудження]. 

Let us observe rehabilitational efficien-

cy of water regimen under different func-

tional activity of liver and gall bladder 

[applied symbols: (-) initial oppression; 

(0) initial norm; (+) initial excitation]. 

  

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ 

 ПЕЧІНКИ (LR) ВІД  ДЖЕРЕЛА №6.  

FUNCTIONAL DEPENDENCY OF 

LIVER (LR) ON THE SPRING №6. 

  

При початковому пригніченні печін-

ки (LR), не контрольоване триразове 

вживання мінеральної води Джерела №6 

має наступні функціонально-вегетативні 

наслідки (мал. 3.1). 

During initial oppression of liver (LR), 

uncontrolled triple-mineral water-drinking 

from the spring №6 has the following 

functional-vegetative consequences 

(fig.13.1). 

1) Незначне зменшення пригнічення 

LR на тлі незначного пригнічення систем 

BL-SP (мал.13.1-1) і негативної дисперсії 

вегетативних рівнів (мал.13.1-2). 

1) Insignificant decrease of LR oppres-

sion on the background of insignificant 

oppression of the systems BL-SP (fig.13.1-

1) and negative dispersion of vegetative 

levels (fig.13.1-2). 
 

  
Мал. (Fig.) 13.1-1 Мал. (Fig.) 13.1-2 
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Мал. (Fig.) 13.1-3 Мал. (Fig.) 13.1-4 

  

     2) Значне збудження LR на тлі знач-

ного пригноблення систем BL-SP (мал. 

13.1-3) і негативній дисперсії вегетатив-

них рівнів(малий.13.1-4). 

    2) Significant excitation of LR on the 

background of significant oppression of 

the systems BL-SP (fig.13.1-3) and nega-

tive dispersion of vegetative levels (fig. 

13.1-4). 

Включення в реабілітаційний ком-

плекс біоактивації (БА), не міняючи ди-

наміку спостережуваних систем (мал. 

13.1 -5,7), формує позитивну дисперсію 

вегетативних рівнів (мал.13. 1-6,8). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex, not changing the dy-

namics of the observed systems (fig.13.1-

5,7), forms positive dispersion of vegeta-

tive levels (fig.13.1-6,8). 

  
Мал. (Fig.) 13.1-5 Мал. (Fig.) 13.1-6 

  
Мал. (Fig.) 13.1-7 Мал. (Fig.) 13.1-8 

При початковому збудженні печінки 

(LR), не контрольоване триразове вжи-

вання мінеральної води Джерела №6 має 

наступні функціонально-вегетативні на-

слідки (мал. 13.2). 

During initial excitation of liver (LR), 

uncontrolled triple mineral water-drinking 

from the spring №6 has the following fu-

nctional-vegetative consequences (fig. 

13.2). 

1) Незначне зменшення збудження LR 

на тлі незначного підвищення активності 

систем BL-SP (мал.13.2-1) і негативної 

дисперсії вегетативних рівнів (мал.13.2-

2). 

1) Insignificant decrease of LR excita-

tion on the background of insignificant 

increase of BL-SP activity (fig.13.2-1) and 

negative dispersion of vegetative levels 

(fig.13.2-2). 
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     2) Значне пригнічення LR на тлі різ-

носпрямованої активності BL-SP (мал. 

13.2-3) і негативної дисперсії вегетатив-

них рівнів (мал.13.2-4). 

2) Significant oppression of LR on the 

background of differently directed activity 

of BL-SP (fig.13.2-3) and negative disper-

sion of vegetative levels (fig.13.2-4). 
  

  
Мал. (Fig.) 13.2-1 Мал. (Fig.) 13.2-2 

  
Мал. (Fig.) 13.2-3 Мал. (Fig.) 13.2-4 

  

Включення в реабілітаційний ком-

плекс біоактивації (БА), не міняючи ди-

наміку спостережуваних систем 

(мал.13.2-5, 7), формує позитивну диспе-

рсію вегетативних рівнів (мал. 13.2-6,8). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex, not changing the dy-

namics of the observed systems (fig.13.2-

5,7), forms positive dispersion of vegeta-

tive levels (fig.13.2-7,8). 

  
Мал. (Fig.) 13.2-5 Мал. (Fig.) 13.2-6 

  
Мал. (Fig.) 13.2-7 Мал. (Fig.) 13.2-8 
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При початковій нормальній актив-

ності печінки (LR), не контрольоване 

триразове вживання мінеральної води 

Джерела №6 обумовлює її не прогнозо-

ване пригнічення (мал.13.3-1), або збу-

дження (мал.13.3-3). При цьому, обидва 

варіанти супроводжуються негативною 

дисперсією вегетативних рівнів (мал.13. 

3-2, 13.3.4). 

During initial normal activity of liver 

(LR), triple mineral water-drinking from 

the spring №6 conditions its unprognosed 

oppression (fig.13.3-1) or excitation 

(fig.13.3-3). At the same time, the two var-

iants are accompanied by negative disper-

sion of vegetative levels (fig.13.3-2, 

13.3.4). 

Включення в реабілітаційний ком-

плекс біоактивації (БА), не міняючи ди-

наміки спостережуваних систем (мал. 

13.3-5), формує позитивну дисперсію ве-

гетативних рівнів (мал.13.4-6). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex, not changing the dy-

namics of the observed systems (fig.13.3-

5), forms positive dispersion of vegetative 

levels (fig.13.4-6). 

     Висновки. Реабілітаційна ефектив-

ність джерела №6 залежить від початко-

вої функціональної активності печінки і 

її асинхронності з системами BL-SP (ме-

ханізм залежності розглянемо нижче). 

Існуюча при цьому негативна дисперсія 

вегетативних рівнів коригується вклю-

ченням в реабілітаційний комплекс біоа-

ктивації (БА). 
 

     Conclusions. Rehabilitation efficiency 

of the spring №6 depends on the initial 

functional activity of liver and its asyn-

chronicity with the systems BL-SP (we 

will observe the mechanism of dependency 

a bit later). The existing, at the same time, 

negative dispersion of vegetative levels is 

regulated by the inclusion of bioactivation 

(BA) into rehabilitation process. 

  
Мал. (Fig.) 13.3-1 Мал. (Fig.) 13.3-2 

  
Мал. (Fig.) 13.3-3 Мал. (Fig.) 13.3-4 

  

  
Мал. (Fig.) 13.3-5 Мал. (Fig.) 13.3-6 
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АКТИВНІСТЬ ЖОВЧНОГО МІХУРА 

ДЖЕРЕЛО №6. 

GALL BLADDER ACTIVITY AND THE 

SPRING №6. 
  

При початковому пригніченні жовч-

ного міхура (GB), не контрольоване три-

разове вживання мінеральної води Дже-

рела №6 має наступні функціонально-

вегетативні наслідки (мал.13.4). 

During initial oppression of gall blad-

der (GB), uncontrolled triple mineral wa-

ter-drinking from the spring №6 has the 

following functional-vegetative conse-

quences (fig.13.4). 

1) Нормалізація функціональної акти-

вності GB (і LR) на тлі значного збуд-

ження BL, пригнічення SP (мал. 13.4-1) і 

негативної дисперсії вегетативних рівнів 

(мал.13.4-2). 

1) Normalization of functional activity 

of GB (and LR) on the background of sig-

nificant excitation of BL, oppression of SP 

(fig.13.4-1) and negative dispersion of 

vegetative levels (fig.13.4-2). 

     2) Нормалізація функціональної акти-

вності GB (і LR) на тлі значного збуд-

ження BL, пригнічення SP (мал. 13.4-3) і 

негативної дисперсії вегетативних рівнів 

(мал.13.4-4). 

2) Normalization of functional activity 

of GB (and LR) on the background of sig-

nificant excitation of BL, oppression of SP 

(fig.13.4-3) and negative dispersion of 

vegetative levels (fig.13.4-4). 

     При цьому звертає на себе увагу спе-

цифічна активність систем першого ком-

плексу BL-SP і можливість надмірного 

збудження печінки... 

At the same time, it is interesting to note 

specific activity of systems of the first 

complex BL-SP and the possibility of 

surplu excessive excitation… 

Включення в реабілітаційний комп-

лекс цієї групи  біоактивації (БА) не ефе-

ктивно (мал.13.4-5...8). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex of this group is inef-

fective (fig.13.4-5…8). 

  
Мал. (Fig.) 13.4-1 Мал. (Fig.) 13.4-2 

  
Мал. (Fig.) 13.4-3 Мал. (Fig.) 13.4-4 
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Мал.13.4-5 Мал.13.4-6 

  
Мал. (Fig.) 13.4-7 Мал. (Fig.) 13.4-8 

  

При початковому збудженні жовч-

ного міхура (GB), не контрольоване три-

разове вживання мінеральної води Дже-

рела №6 має наступні функціонально-

вегетативні наслідки (мал.13.5). 

During initial excitation of gall bladder 

(GB), uncontrolled triple mineral water-

drinking from the spring №6 has the fol-

lowing functional-vegetative consequences 

(fig.13.5). 

1) Нормалізація функціональної акти-

вності GB (і LR) на тлі значного збуд-

ження BL   (мал.13.5-1) і негативної дис-

персії вегетативних рівнів (мал.13.5-2). 

1) Normalization of functional activity 

of GB (and LR) on the background of sig-

nificant excitation of BL, (fig.13.5-1) and 

negative dispersion of vegetative levels 

(fig.13.5-2). 

     2) Значне пригнічення GB (і LR) на 

тлі значного пригнічення BL-SP (мал. 

13.5-3) і негативної дисперсії вегетатив-

них рівнів (мал.13.5-4). 

2) Significant oppression of GB (and 

LR) on the background of significant op-

pression of BL-SP (fig.13.5-3) and nega-

tive dispersion of vegetative levels 

(fig.13.5-4). 
 

  
Мал. (Fig.) 13.5-1 Мал. (Fig.) 13.5-2 
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Мал. (Fig.) 13.5-3 Мал. (Fig.) 13.5-4 

 

Включення в реабілітаційний комп-

лекс цієї групи  біоактивації (БА) не ефе-

ктивно (мал.13.5-5...8). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex of this group is inef-

fective (fig.13.5-5…8). 
 

  
Мал. (Fig.) 13.5-5 

 

Мал. (Fig.) 13.5-6 

  
Мал. (Fig.) 13.5-7 Мал. (Fig.) 13.5-8 

  

При початковій нормальній актив-

ності жовчного міхура (GB), не конт-

рольоване триразове вживання мінера-

льної води Джерела №6 обумовлює його 

збудження (мал.13.6-1) і негативну дис-

персію вегетативних рівнів (мал.13.6-2). 
 

During initial normal activity of gall 

bladder (GB), triple mineral water-

drinking from the spring №6 conditions its 

excitation (fig. 13.6-1) and negative dis-

persion of vegetative levels (fig.13.6-2). 

 

  
Мал. (Fig.) 13.6-1 Мал. (Fig.) 13.6-2 
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Включення в реабілітаційний ком-

плекс біоактивації (БА) (мал.13.6-3), фо-

рмує позитивну дисперсію вегетативних 

рівнів (мал.13.6-4). 

Inclusion of bioactivation (BA) into re-

habilitation complex (fig.13.6-3), forms 

positive dispersion of vegetative levels 

(fig.13.6-4). 
 

  
Мал. (Fig.) 13.6-3 Мал. (Fig.) 13.6-4 

 

Висновки. Реабілітаційна ефектив-

ність джерела №6 залежить від початко-

вої функціональної активності жовчного 

міхура і його асинхронності з системами 

BL-SP (механізм залежності розглянемо 

нижче). Існуюча при цьому негативна 

дисперсія вегетативних рівнів коригу-

ється включенням в реабілітаційний 

комплекс біоактивації (ВА). 

Conclussions. Rehabilitation efficiency 

of the spring №6 depends on the initial 

functional activity of gall bladder and its 

asynchronicity with the systems BL-SP 

(we will observe the mechanism of de-

pendency a bit later). The existing, at the 

same time, negative dispersion of vegeta-

tive levels is regulated by the inclusion of 

bioactivation (BA) into rehabilitation 

complex. 
  

ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО РЕЖИМУ. 
ISSUES OF WATER-DRINKING  

REGIMEN… 
  

Розглядаючи питний режим не можна 

обійти питання про його регламентацію: 

чим, власне кажучи, обумовлено трьох 

разове вживання води? Можливо, що 

організму досить отримати мінералізо-

вану добавку один раз на добу? Давайте 

розглянемо наявні варіанти відповіді... 

Observing water-drinking regimen we 

cannot avoid the issue of its regulation: 

what is the reason for triple water-drinking 

factor? Is it possible that it is enough for 

organism to get the mineral procedure only 

once a day? Let us have a look at the exist-

ing variants of the answer… 
  

РАНКОВИЙ ПИТНИЙ РЕЖИМ… 
MORNING WATER-DRINKING 

REGIMEN… 
  

При початковому пригніченні печінки, 

курсове вживання мінеральної води 

Джерела №6 перед сніданком не впливає 

на функціональну активність LR 

(мал.13.7-1) і дисперсію вегетативних 

рівнів (мал.13.7-2). 

During initial oppression of liver, the 

course of mineral water-drinking from the 

spring №6 before breakfast does not influ-

ence functional activity of liver (fig.13.7-

1) and dispersion of vegetative levels 

(fig.13.7-2). 

При початковому збудженні печін-

ки, курсове вживання мінеральної води 

Джерела №6 перед сніданком пригноб-

During initial excitation of liver, the 

course of mineral water-drinking from the 

spring №6 before breakfast oppresses 
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лює функціональну активність LR 

(мал.13.7-3) і практично не впливає на 

дисперсію вегетативних рівнів (мал.13.7-

4). 

functional activity of LR (fig.13.7-3) and 

practically does not influence the disper-

sion of vegetative levels (fig.13.7-4). 

  

  
Мал. (Fig.) 13.7-1 Мал. (Fig.) 13.7-2 

  
Мал. (Fig.) 13.7-3 Мал. (Fig.) 13.7-4 

  

ДЕННИЙ ПИТНИЙ РЕЖИМ… DAYTIME WATER-DRINKING REGIMEN 

     При початковому пригніченні печі-

нки, курсове вживання мінеральної води 

Джерела №6 перед обідом нормалізує 

функціональну активність LR (мал.13.8-

1) і не впливає на дисперсію вегетатив-

них рівнів (мал.13.8-2). 

During initial oppression of liver, the 

course of mineral water-drinking from the 

spring №6 before lunch normalizes func-

tional activity of LR (fig.13.8-1) and does 

not influence the dispersion of vegetative 

levels (fig. 13.8-2). 

  
Мал. (Fig.) 13.8-1 Мал. (Fig.) 13.8-2 

     При початковому збудженні печін-

ки, курсове вживання мінеральної води 

Джерела №6 перед обідом значно приг-

нічує функціональну активність LR (мал. 

13.8-3) і не впливає на дисперсію вегета-

тивних рівнів (мал. 13.8-4). 

During initial excitation of liver, the 

course of mineral water-drinking from the 

spring №6 before lunch significantly op-

presses functional activity of LR (fig.13.8-

3) and does not influence the dispersion of 

vegetative levels (fig.13.8-4). 
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Мал. (Fig.) 13.8-3 

 

Мал. (Fig.) 13.8-4 

ВЕЧІРНІЙ ПИТНИЙ РЕЖИМ… EVENING WATER-DRINKING REGIMEN 
 

     При початковому нормальному ста-

ні печінки, курсове вживання мінераль-

ної води Джерела №6 перед вечерею  не 

впливає на функціональну активність LR 

(мал.13.9-1) і дисперсію вегетативних 

рівнів (мал.13.9-2). 

 

During initial normal state of liver, the 

course of mineral water-drinking from the 

spring №6 before dinner does not influ-

ence functional activity of LR (fig.13.9-1) 

and dispersion of vegetative levels (fig.9-

2). 
 

  
Мал. (Fig.) 13.9-1 Мал. (Fig.) 13.9-2 

  

Таким чином, наведена вище інфор-

мація заставляє задуматися над неочіку-

ваною проблему, що встала  перед пит-

ними курортами… 

Thus, the above represented information 

makes us reconsider the unexpected issue, 

which appeared towards water-drinking 

resorts… 

В даному випадку, перед нами не сто-

їть завдання видачі методичних рекоме-

ндацій питному курорту Моршын (це 

окрема тема для розмови). Але звернути 

увагу на різноспрямовану реакцію мані-

фестуючих систем LR-GB на діючий лі-

кувально-оздо-ровчий чинник необхідно. 

In this case, in front of us there is a task 

of elaboration of methodological recom-

mendations on water-drinking resort 

Morshyn (it is a separate theme for discus-

sion). However, it is quite necessary to pay 

attention to differently directed response of 

the target systems LR-GB to the operating 

treatment-health-improving factor. 

Звідси виникає питання про причини 

(біофізичні механізми) розвитку наслід-

кових різноспрямованих реакцій? Спро-

буємо розібрати в проблемі на основі 

невідомих раніше феноменів... 

Hence, appears a question about the rea-

sons (biophysical mechanism) for the de-

velopment of differently directed respons-

es? Let us try to examine the issue on the 

basis of previously unknown phenome-

na…  
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БІОФІЗИКА РІЗНОСПРЯМОВАНИХ 

РЕАКЦИЙ LR-GB НА ДЖЕРЕЛО №6 

BIOPHYSICS OF DIFFERENTLY DIRECTED 

RESPONSES OF LR-GB TO THE SPRING 

№6 
  

В першу чергу розглянемо динаміку 

добової активності LR-GB у фазу Нового

 (мал.13.10-1) і повного  (мал. 13.10- 

2) Місяця. При цьому звернемо увагу на 

їх асинхронну активність по парним і 

непарним годинам доби (феномен біофі-

зичної залежності від вегетативного 

маятника - систем BL-SP). 
 

First of all, let us observe the dynamics 

of daily activity of LR-GB during the 

phase of New  (fig.13.10-1) and Full  

(fig.13.10-2) Moon. At the same time, pay 

attention to their asynchronous activity by 

even and odd daily hours (phenomenon of 

biophysical dependency on vegetative pen-

dulum  - systems BL-SP). 

 
 

 
Мал. (Fig.) 13.10-1 (LR - ) 

 

 
 

 
Мал. (Fig.) 13.10-2 (GB - ) 
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Звернемо увагу на безпосередню біо-

фізичну залежність LR-GB від спрямо-

ваної активності BL-SP (мал. 13.11).   

Note the direct biophysical dependency 

of LR and GB on the directed activity of 

BL-SP (fig.13.11). 

  
Мал.13.11-1 Асинхронна залежність LR-GB від активності каналу BL. 
Fig.13.11-1 Аsynchronous dependency of LR-GB on activity of channel BL. 

 

  
Мал.13.11-2  Асинхронна  залежність LR-GB від активності каналу SP. 
Fig.13.11-2  Аsynchronous dependency of LR-GB on activity of channel SP. 

 
Тепер згадаємо про невідомий раніше 

феномен - "Вегетативний маятник" (дво-

годинний різноспрямований біоритм ак-

тивності BL-SP), який найчіткіше про-

являється  у фазу Повного   Місяця (мал. 

13.12). 

Now, let us remember previously un-

known – “Vegetative pendulum” (two-

hour multidirected activity biorhythm of 

BL-SP), which is more expressed during 

the phase of Full  Moon (fig.13.12).  

  
Мал.13.12 Добова активність BL-SP по парним  і непарним      годинам. 

Fig.13.12 daily activity of BL-SP during even  and odd      hours 
 

І, нарешті, запам'ятаємо, що збуджен-

ня або пригнічення початкового стану 

LR-GB безпосередньо зале-жить від по-

чаткового вегетативного рівня: парасим-

патичної (мал. 13. 14-1), або симпатичної 

(мал.13.14-2) активності (див. вегетати-

вні профілі).     

And finally, remember, that excited or 

oppressed initial state of LR-GB directly 

depends on the initial vegetative level: 

parasympathetic (fig.13.14-1), or sympa-

thetic (fig.13.14-2) activity (see vegetative 

profiles). 
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Мал. (Fig.) 13.14-1     Мал. (Fig.) 13.14-2     

  

Розглянутий механізм системної біо-

фізичної залежності дозволяє сформува-

ти наступні кінцеві висновки. 

The observed mechanism of systemic 

biophysical dependency allows forming 

the following final conclusions. 

     1.Мінеральна вода Джерела №6 куро-

рту Моршин виражено (але різно спря-

мовано) впливає на функціональну акти-

вність печінки та жовчного міхура. 

1. Mineral water from the spring №6 of 

the resort Morshyn expressively (but with 

different orientation) influences functional 

activity of liver and gall bladder.  

2. З функціонально-вегетативної точки 

зору, курсовий режим її трьох разового 

споживання біофізично не обгрунтова-

ний, що обумовлює не прогнозовані не-

гативні наслідки.  

2. From functional-vegetative point of 

view, course regimen of its triple drinking 

is biophysically unjustified, which condi-

tions negative consequences that cannot be 

prognosed.  

3. Прогнозована реабілітаційна ефек-

тивність Джерела №6 залежить від поча-

ткового стану LR-GB (збудження, приг-

нічення) та вегетативного профілю (ПА-

СА). Останнє вимагає систематичного 

функціонально-вегетативного контролю.  

3. Prognosed rehabilitation efficiency of 

the spring №6 depends on the initial state 

of LR-GB (excitation, oppression) and the 

vegetative profile (PA-SA). The latter re-

quires systematic functional-vegetative 

control. 

4.Функціонально-вегетативна діагнос-

тика (за методом В.Макаца) забезпечує 

позитивне вирішення проблеми і не має 

аналогів. 

4. Functional-vegetative diagnostics 

(according to V. Makats’ methodology) 

provides positive solution of the issue and 

has no analogues. 

5. Піднята проблема має відношення 

до всіх питних курортів, вимагає уваги і 

впровадження згідно Дорученням КМ 

України №21010 /87. 

5. The raised problem is related to all 

water-drinking resorts, requires attention 

and integration according to the Assign-

ment of CM of Ukraine №21010 /87. 

6. В плані контрольованої функціона-

льної реабілітації дітей, санаторно-ку-

рортний етап реабілітаційного привабли-

вий в комплексі з біоактивацією і спеціа-

лізованою вегетативною корекцією.  

6. As for the controlled functional reha-

bilitation of children, the stage of treatment 

and health resort is reasonably attractive in 

combination with bioactivation and spe-

cialized vegetative correction. 
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НАПРЯМОК VII – DIRECTION VII 

 

 

“ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА” 

ЯК ПРОБЛЕМА ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

“FUNCTIONALLY–ENVIRONMENTAL EXPERTISE” AS  

A PROBLEM OF VEGETATIVE REHABILITATION 

 

Актуальність проблеми. Issue actuality. 
 

Сьогодні під тиском неспростовних 

фактів офіційно визнається: функціона-

льне здоров'я підростаючого покоління 

екологічно залежно. Тому в Конвенції 

ООН по правам дитини (1989), докумен-

тах Спеціальної сесії ООН (2002), Всес-

вітньої зустрічі на вищому рівні (2002), 

Міжнародній конференції країн Євро-

пейського регіону (2004) відмічено пра-

во дітей жити в умовах здорового до-

вкілля. 

It has been officially recognized today, 

under the pressure of hard facts, that func-

tional health of rising generation is ecologi-

cally dependent. That is why it was pointed 

out in the United Nations Convention on 

the Rights of the Child (1989), documents 

of UN Special committee (2002), Interna-

tional meeting (2002), International confer-

ence of European countries (2004), that 

children have the right to live in the condi-

tions of healthy environment. 

На цій основі держави Європейського 

регіону зобов'язалися (починаючи з 2007 

року) приступити до реалізації програми 

"Довкілля і здоров'я дітей" (СЕНАРЕ). 

Прагнучи в Європу, офіційна Україна, 

узявши на себе відповідні зобов'язання, 

досі практично нічого не зробила. Біль-

ше того, розроблена нами Програма 

"Двох етапна система реабілітації веге-

тативних порушень у дітей, що прожи-

вають в зоні радіаційного контролю Ук-

раїни" (кілька доручень попередніх КМ 

України №12010/87) і сьогодні позбав-

лена державної підтримки. 

On this basis states of the European re-

gion have undertaken (since 2007) to im-

plement “Children’s Environment and 

Health Action Plan for Europe” 

(CEHAPE). Moving to Europe, official 

Ukraine, having taken certain obligations, 

has made practically nothing. More than 

that, our elaborated program “Two stage 

system of rehabilitation of child vegetative 

disorders, who live within the zone of ra-

diation control of Ukraine” (assignment of 

the previous Cabinet of Ministers of 

Ukraine №12010/87) remains without state 

interest and official support… 

  

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОГО 

ЗДОРОВ’Я 

SOCIAL ASPECTS OF CHILD 

HEALTH 
  

Збереження здоров'я і продовження 

повноцінного життя є актуальною про-

блемою людства. Наш організм функці-

онує на основі задоволення біологічних 

потреб, обумовлених генетичними чин-

никами. Але якщо людина народжується 

і помирає за законами біології, то його 

життя проходить за законами суспільст-

ва, які формують нашу свідомість і взає-

модію з фізичним середовищем. Іншими 

Preservation of child health and en-

hancement of adequate life is an up-to-date 

issue of humanity. Our organism functions 

on the basis of satisfaction of biological 

needs, conditioned by genetic factors. But if 

human beings are born and die according to 

biological laws, then our life runs according 

to the laws of society, that form our con-

sciousness and interaction with physical 

environment. In other words, social issues 
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словами соціальні проблеми охорони 

здоров'я формують  економічні, політи-

чні, психологічні і духовні аспекти. 

of health protection form economic, politi-

cal, psychological and moral aspects. 

Існуючі поняття "індивідуальне здо-

ров'я" та "здоров'я населення" характе-

ризують демографічні показники. До 

них, зокрема, відносяться санітарний 

стан довкілля і рівень охорони здоров'я... 

Today exist notions as “individual 

health” and “health of population”, that 

characterize demographic indications and 

depend on the conditions of collective ex-

istence. To them, in particular, belong sani-

tary state of environment and the level of 

health protection…  

Для індивідуального здоров'я  харак-

терні "перехідні стани", які на перших 

етапах не відображують приховану па-

тологію. Звідси виникло поняття про 

"практично здорову людину", яке дуже 

влаштовує владні структури і тимчасово 

не відбивається на її працездатності... 

Але відсутність об'єктивних проявів ще 

не свідчить про відсутність хвороби, ад-

же перенапруга механізмів адаптації у 

відповідних умовах приведе до хвороби. 

For individual health “transitive states” 

are inherent, which on the first stages do 

not reflect hidden pathology. Hence, ap-

peared the notion of “practically healthy 

individual”, which is quite satisfactory for 

authority structures and temporally does not 

affect its functions… However, absence of 

apparent signs is not the indication of the 

absence of a disease, since overstrain of 

adaptive mechanisms under certain condi-

tions leads to diseases. 

Індивідуальне здоров'я дитини зале-

жить від оточуючої біосфери і вимагає 

постійного контролю. Його програма пе-

редбачає відродження диспансеризації 

дитячого населення, забезпечення на 

державному рівні "Двох етапної системи 

функціональної реабілітації вегетатив-

них порушень" і екологічного монітори-

нгу на принциповій основі біоіндикації. 

Individual health of a child depends on 

the surrounding biosphere and requires 

constant control. The program of control 

provides for revival of dispensary examina-

tion of child population, provision on the 

state level of “Two-stage system of func-

tional rehabilitation of vegetative disorders” 

and ecological monitoring on the principle 

basis of bioindication. 

  

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ УКРАЇНИ 
HEALTH OF THE CHILDREN OF 

UKRAINE 
  

У кінці ХХ ст. стало очевидним: соці-

ально-екологічна криза, що охопила су-

спільство, із загрозливим прискоренням 

веде до антропогенного екологічного 

апокаліпсису і ставить людство перед 

проблемою виживання... 

At the end of the XX-th century, it has 

become obvious: socio-ecological crisis 

that affected society, speedily leads to an-

thropogenic apocalypse and puts humanity 

before the issue of survival… 

Незважаючи на багаторічну рекламу 

"пенсійної реформи", більшість україн-

ців не доживають до пенсії і українська 

нація "підозріло молодіє". За останні два 

роки середня тривалість життя чоловіків 

у "відносно благополучних регіонах" 

зменшилася до 61 року, а в інших і до 

59. При таких темпах населення України 

Despite durable advertising of  “pension 

reform”, the majority of Ukrainians do not 

reach pension age  and the Ukrainian na-

tion is “suspiciously getting younger”. For 

the recent two years the average lifetime of 

male population in “relatively safe regions” 

decreased to 61 years, and in other – even 

to 59. Under such tendency, the population 
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до 2030 року дійсно досягне офіційно 

бажаної відмітки 30 млн... 

of Ukraine is likely to reach the officially 

desired figure of 30 mln. by 2030.  

Привчені радянською ідеологією "до 

спокою", ми звернули увагу на екологі-

чні проблеми тільки після аварії на 

ЧАЕС (1986). Але незабаром Чорнобиль 

втратив ореол жаху, посвідчення Чорно-

бильців  стали викликати роздратування 

у "чиновної еліти", а сама аварія стала 

мотивацією до "вибивання грошей" від 

стурбованих власним здоров'ям Євро-

пейців. 

Trained by the Soviet ideology “to calm-

ness”, be noticed ecological problems only 

after the disaster at Chernobyl nuclear pow-

er station (1986). However, soon Chernobyl 

lost its disastrous image, Chernobyl certifi-

cates started to irritate “official elite”, and 

the disaster itself became the motivation for 

“money withdrawal” from health-

concerned Europeans. 

Статистика свідчить, що Україна сьо-

годні знаходиться на порозі екологічної 

катастрофи, в порівнянні з якою Чорно-

бильська трагедія виявиться просто ава-

рією. Тільки у трьох з 25 областей (Зака-

рпатська, Тернопільська і Чернівецька) 

рівень забруднення довкілля відносно 

низький. 

Statistics testifies that today Ukraine is 

on the threshold of ecological catastrophe, 

where the Chornobyl disaster would appear 

as a mere accident. Only in three out of 25 

regions (Zakarpatja, Ternopil and Cherniv-

tsi) contamination level of the environment 

is relatively low.  

На південному заході і півдні України 

за статистикою 80% захворювань пов'я-

зано з використанням забрудненої води. 

Особливо критична ситуація з водою в 

Херсонській області, де майже 45% ді-

тей страждають підвищеним вмістом 

ацетону (і це ще далеко не найгірший 

показник)! 

In the south-east and south of Ukraine, 

according to statistics, 80% of diseases are 

connected with the usage of polluted water. 

Especially critical situation is with the wa-

ter in Cherson region, where nearly 45% of 

children suffer high acetone content (and 

this is not the worst indicator)! 

  
 

Мал.14.1 Рівні екологічного забруд-
нення регіонів України 

 

Fig.14.1 Levels of ecological contamina-

tion of Ukrainian regions 

У десяти областях країни рівень раді-

аційного забруднення в 40-50 разів пере-

вищує критично допустимий, а концент-

рація радіонуклідів у воді в 100 разів пе-

ревищує так звану "норму". При цьому 

In ten regions radiation pollution in 40-

50 times exceeds critically acceptable level, 

and the concentration of radionuclides in 

water by 100 times exceeds the so called 

“norm”. At the same time ecological state 
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екологічний стан п'яти областей Східної 

України особливо критичний (показники 

там набагато гірше, ніж в зоні Чорно-

биля; мал.14.1). 

of five regions of the Eastern Ukraine is 

very critical (indications there are worse, 

than in the Chornobyl zone; fig.14.1). 

80% дітей, що мешкають в Житомир-

ській і Рівненській областях, серйозно 

хворіють. Серед 59.000 дітей Донецької 

області більшість народжується з супут-

ньою патологією. І що буде з їх дітьми, 

якщо вже сьогодні 25% донецьких сімей 

виявилися безплідними? Якщо близько 

20% дітей Львівської області  стражда-

ють зубною патологією, то що чекає жи-

телів Донбасу, де на кожного доводиться 

по 395 кг шкідливих викидів в рік? 

80% of children, who live in Zhytomyr 

and Rivne regions, are seriously diseased. 

Among 59.000 of children of Donetsk re-

gion, the majority are born with accompa-

nying pathology. And what would happen 

to their children, since today 25% of Do-

netsk families became infertile? If 20% on 

Lviv region children suffer tooth pathology, 

what would be to the citizens of Donets 

Basin, where per capita are 395kg of harm-

ful emissions annually?  

У атмосфері Харкова і Запоріжжя 

знаходять пари ртуті (що в десятки разів 

перевищують норму), центнери золи з 

важкими і радіоактивними металами... 

загалом, "все, окрім кисню". Чи варто 

говорити, як подібна "ароматична су-

міш" відбивається на здоров'ї дітей? 

Mercury vapor are being found in 

Kharkiv and Zaporizhja regions (ten times 

exceeding the norm), hundreds of tons ash 

with heavy radioactive metals…generally, 

“everything but oxygen”. Should we men-

tion, how this “aroma mixture” affects chil-

dren’s health?   

Кількість ракових захворювань в Схі-

дному регіоні в 7 разів вище за інші об-

ласті України, причому пухлини вида-

ляють навіть у однорічних немовлят 

(щорічно в Донецьку проводиться 8.000 

онкологічних операцій, найчастіше через 

рак легенів). Критичний стан екології 

згубно відбивається на імунітеті насе-

лення, прогнозуючи несприятливе май-

бутнє "дітей териконів", лімфовузли 

яких "чорніють"  вже до 25-ти років. 

The number of cancer diseases in the 

Eastern region is 7 times higher than in oth-

er regions of Ukraine, and in addition, tu-

mors are being removed from one-year-old 

children (8.000 oncological surgeries are 

being conducted in Donetsk annually, very 

frequently because of lung cancer). Critical 

state of ecology harmfully affects the im-

munity of population, creating prognosis 

for unfavorable future of “children of pit 

refuse heaps”, lymph nodes of which are 

being “darkened” by 25 years. 
  

Без запасу міцності. Україну від по-

вного вимирання поки що рятують здо-

рові "селянські гени", надія на яких з 

кожним роком зменшується. Під впли-

вом забруднення довкілля в організмі 

людини частішають генетичні мутації. І 

коли їх кількість досягає 30%, будь-яка 

Нація починає деградувати. До речі, в 

Придніпровському і Донецькому регіо-

нах цей показник вже сьогодні досягає 

19-24% і з кожним днем збільшується... 

Without safety factor. Ukraine, for now, 

survives from total extinction only because 

of healthy “peasant genes”, that are become 

less likely to keep the hope with every year. 

Under the influence of environment con-

tamination human organism experiences 

genetic mutations. And when their quantity 

reaches 30%, any Nation starts to degrade. 

Besides, in Transdniester and Donetsk re-

gions this index already reaches 12-24% 

and increases with every year… 

За розрахунками екологів очищення 

забрудненої України вимагає не менше 

50 років і колосальних грошей, яких у 

Ecological clearance is estimated to take 

at least 50 years and substantial financing, 

which cannot be handled by the state budg-
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бюджеті навіть не передбачається... І 

доки уряди (що міняються із швидкістю 

гідної іншого застосування) не усвідом-

лять трагізм і критичність ситуації, бі-

льшій частині українців не знадобля-

ться не лише пенсії, але і зарплата... 

et, and is unlikely to be able ever to do so… 

And while governments (that change rather 

frequently) realize the tragic and critical 

nature of the situation, where the majority 

of Ukrainians may not need not only pen-

sion, but even salary…  
  

Здоров'я і групи екологічної залеж-

ності. Здоров'я населення характеризу-

ють народжуваність, смертність і приро-

дний приріст, які в Україні набувають 

негативного значення (смертність пере-

вищує народжуваність). Реальністю ста-

ло погіршення здоров'я дітей (Генофон-

ду Нації) і пригнічення фізіологічної ак-

тивності репродуктивної частини насе-

лення, що указує на виражений процес 

депопуляції. 

Health and groups of ecological de-

pendency. The health of population is char-

acterized by the birth rate, death rate and 

natural population increase that acquire in 

Ukraine negative values (death rate is high-

er than birth rate). The reality is the de-

crease of child health (Nation’s Gene Pool) 

and oppression of physiological activity of 

the reproductive part of population, which 

points to the expressed process of depopu-

lation. 

За визначенням ВООЗ "Здоров'я - цей 

стан повного фізичного, психічного і со-

ціального благополуччя". При цьому ви-

діляються наступні градації: абсолютно 

здорових людей (5-15%), здорових лю-

дей (20-25%); практично здорових лю-

дей (25-30%), людей в проміжному стані 

між здоров'ям і хворобою (20-30%), хво-

рих людей та інвалідів з вадами наро-

дження (30%). 

According to the determination of WHO 

“Health – is the state of full physical, psy-

chological and social well-being”. At the 

same time, the following gradations are 

being distinguished: absolutely healthy 

people (5-15%), healthy people (20-25%); 

practically healthy people (25-30%), people 

in the state of transition between health and 

disease (25-30%), diseased people and dis-

abled, with inborn disorders (30%). 

Окремо виділяється градація "функці-

онального здоров'я", що передбачає зда-

тність адаптації організму до змінних 

умов зовнішнього і внутрішнього сере-

довищ. Виникає розуміння адаптаційної 

залежності від динамічної сталості фун-

кціонально-вегетативного гомеостазу. 

Separately is the gradation of  “function-

al health”, providing the ability to organism 

adaptation to volatile conditions of internal 

and external environments. Hence, appears 

the understanding of the adaptive depend-

ency on the dynamic stability of functional-

vegetative homeostasis. 

Іншими словами, основою ендоеколо-

гії стає залежність "функціонального 

здоров'я дітей" від місця проживання, 

що вимагає вегетативної диспансеризації 

дитячого населення. При цьому функці-

ональний  моніторинг доцільно проводи-

ти в системі освіти, де є доступ до орга-

нізованих груп дитячого населення... 

In other words, as the basis of endoecol-

ogy becomes the dependency of “child 

functional health” on the habitat, which 

requires vegetative prophylactic treatment 

of the child population. In addition, func-

tional monitoring should be provided in the 

system of education, where is the access to 

organized groups of child population… 

Розроблений  напрямок обумовлений 

біофізичною реальністю функціонально-

вегетативної системи людини (диплом на 

відкриття УАОІ НВ №18 від 27.10.2000), 

методологією функціонально-вегетатив-

ної діагностики (по В.Г.Макацу) і відпо-

The elaborated trend is based on bio-

physical reality of functional-vegetative of 

human (discovery certificate UAOI HB 

№18, 27.10.2000), methodology of func-

tional-vegetative diagnostics (according to 

V.Makats) and corresponds to the Human 
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відає Стратегії виживання людства, яка 

прийнята 2-ою конференцією ООН "До-

вкілля і розвиток" (Ріо-де-Жанейро, 1992). 

Strategy for Survival, agreed at the 2-nd 

UN conference on “Development and the 

Environment” (Rio de Janeiro, 1992). 

  
 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО  

КОНТРОЛЮ УКРАІНИ 

 

ISSUES OF ECOLOGICAL CONTROL 

OF UKRAINE 
  

Одразу звернемо увагу, що  кількість 

забрудників довкілля (полютантів) і їх 

комбінацій не піддається обліку та інди-

відуалізації. Тому, ситуація, що склала-

ся, вимагає зміни принципів екологічно-

го контролю... 

Let us immediately draw attention that 

the quantity of environment contaminators 

(pollutants) and their combinations cannot 

be counted and specified. That is why, cur-

rent situation needs a change of principles 

of ecological control… 

Одним з них є "біоіндикація", яка 

обумовлена інтегральною реакцією ор-

ганізму на комплексне екологічне наван-

таження. У нашому випадку, показники  

функціонального здоров'я дитячого на-

селення виступають біоіндикаторами 

екологічного стану конкретного регіону 

і свідчать про ефективність "раціональ-

ного використання бюджетних коштів"... 

One of them is “bioindication”, which is 

conditioned by integral response of organ-

ism to ecological influence. In our case, 

indicators of functional health of child pop-

ulation appear as the bioindicators of the 

ecological state of a certain region and tes-

tify to the efficiency of “rational usage of 

budget resources”… 

Давайте, на прикладі радіаційного ко-

нтролю, співставимо показники функ-

ціонально-вегетативного здоров'я дитя-

чого населення з показниками державної 

дозиметричної служби України. 

Let us, on the example of radiation con-

trol, compare the indexes of functional-

vegetative health of child population with 

the indicators of the State radiation survey 

agency of Ukraine. 

  

Паспортна доза радіаційного  

забруднення сіл і міст України. 

 

Certified dose of radiation contamination 

of the Ukrainian cities 
  

Методологія дозиметричної паспорти-

зації населених пунктів (НП) України 

взята з джерела "Загальна дозиметрична 

паспортизація населених пунктів Украї-

ни, що виявилися радіаційно забрудне-

ними після Чорнобильської аварії" (Київ, 

Узагальнені дані за 1996 рік, Збірник-6, 

1997). 

Methodology of radiation certification of 

the Ukrainian settlement areas (SA) is taken 

from the source: “General radiation certifi-

cation of the Ukrainian settlements that 

became contaminated with radiation after 

the Chornobyl disaster” (Kyiv, Generalized 

data of 1996, Collected data-6, 1997). 

Звертає увагу наступне. 

 1) Вибір "територіальних радіаційних 

плям", для проведення дозиметричного 

контролю, є довільним і характеризує 

лише вибрані ділянки... 

Interesting is the following. 

1)Selection of regional “radiation spots”, 

for the radiation control, is random and 

characterizes limited areas… 

2) Радіаційний рівень території НП не 

стабільний. Кліматичні, гідрографічні та 

атмосферні умови істотно впливають на 

міру його забруднення. Останнє супере-

2) Level of radiation in settlement areas 

is unstable. Climate, hydrographic and at-

mosphere conditions significantly influence 

the degree of contamination. The latter con-
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чить реальності так званих "відносно чи-

стих регіонів". 

tradicts the reality of the so called “relative-

ly clean regions”. 

3) Показники функціонального здоро-

в'я дітей, що мешкають в різних районах 

одного і того ж НП, істотно відрізняють-

ся... 

3) Indexes of child functional health in 

different regions of the same settlements 

usually differ…  

4) Різноманітна кількість дозиметрич-

них показників характеризує конкретну 

територіальну точку, але далеко не ок-

рему територіальну зону. При цьому не 

можна забувати, що "екологічний прес" 

був, є і залишиться комплексним. Ос-

таннє вказує на необхідність викорис-

тання інших (інтегральних) показників 

оцінки екологічно залежного індивідуа-

льного здоров'я дітей... 

4) The variety of radiation indexes char-

acterizes the territorial point, but not a sepa-

rate territorial zone. At the same time, one 

must not forget that “ecological process” 

has always been complex. The latter points 

to the necessity of the usage of other (inte-

gral) indexes of assessment of ecologically 

dependent individual health of children… 

6) Для дозиметричної паспортизації 

НП використовують паспортну дозу НП 

(Dр) - річну ефективну дозу опромінен-

ня в мікроЗівертах за рік. Цю дозу жите-

лі НП можуть отримати від джерел чор-

нобильського опромінення і промисло-

вих джерел, розташованих поблизу НП 

(так звана "величина індустріальної ко-

мпоненти" - Dint). 

6) For radiation certification of the set-

tlement areas they use the certified dose of 

settlement areas (Dp) – annual effective 

radiation dose in micro sieverts per year 

(mcSv/annum-1). This dose citizens of SA 

can get from the sources of the Chornobyl 

radiation and industrial sources, located 

near SA (the so called “value of industrial 

component” - Dind). 

7) Основними компонентами опро-

мінення у складі Dр є наступні: 

7) Basic components of irradiation in the 

content of Dp  are the following: 

D – річна  доза зовнішнього опромі-

нення (ЗО); 

D - annual dose of external radiation 

(ER); 

DCs – річна доза внутрішнього опро-

мінення (ВнО) від ізотопів 137Сs 

DCs – annual dose of internal radiation 

(IR) with the isotopes 137Сs; 

DSr – річна очікувана доза ВнО від 

ізотопів 90Sr, що поступають з продук-

тами харчування; 

DSr – annual commitment dose of IR 

with the isotopes 90Sr, that come with food; 

DTy – річна очікувана доза ВнО від 

трансуранових радіонуклідів (поступає 

інгаляційним шляхом та з продуктами 

харчування); 

DTu – annual commitment dose of IR 

with transuranium radionuclides (trough air 

and food);  

Dind – річна доза ЗО и ВнО від проми-

слових джерел (індустріальна компонен-

та). 

Dind – annual dose of ER and IR with in-

dustrial sources (industrial component). 

Розрахунок D проводять на основі 

середніх за рік даних про щільність опа-

дів 137Сs на грунт в межах даного НП 

(Cs, в кБк.м-2). При цьому розраховану 

дозу ЗО D  приймають різною для НП 

сільського типу (D=1.91•10-3 •Cs), мі-

Calculation of D  is based on the annu-

ally averaged data of the density of 137Сs 

ground fallout within the frames of a cer-

tain SA ((Cs, in kBq.m-2). At the same 

time, estimated dose of ER D is taken dif-

ferent for SA of rural type (D=1.91•10-3 
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ського типу (D=0,91•10-3•Cs) и міст 

(D=1,41•10-3•Cs).  

•Cs), urban type (D=0,91•10-3•Cs) and 

cities (D=1,41•10-3•Cs). 

Розрахунок річної дози ВнО від 137Сs, 

DCs, отриманої з продуктами харчуван-

ня, обумовлено середніми за рік показ-

никами гамма-спектрометричних вимі-

рів концентрації 137Сs в молоці (сm) і кар-

топлі (ср) [або тільки в молоці, відібра-

ного у років приватного сектору НП]. 

Calculation of the annual dose of IR of 
137Сs, DCs, that are received with food, is 

based on average annual indicators of 

gamma-spectrometric examination of 137Сs 

concentration in milk (сm) and potato (сp) 

[or only in milk, taken from the cows in 

private (household) sector of SA]. 

При цьому знову ж розрахунок річної 

дози ВнО від 137Сs, (DCs) різний для НП 

сільського типу (DCs= (7.04 • сm+1,61•ср) 

•10-3) і міського типу (DCs=(3,52•сm + 

0,8•ср)•10-3). Для міст величина DCs при-

ймається рівною 0,015 (15•10-3) мЗв.рік-1. 

At the same time, calculation of annual 

dose of IR of 137Сs, (DCs) differs for SA of 

rural type 137Сs, (DCs) (DCs= (7.04 • сm+ 

1,61•ср)•10-3) and urban type (DCs=(3,52•сm 

+0,8•ср)•10-3). For cities the value DCs is ta-

ken equal to 0,015 (15•10-3) mSv/annum-1. 

Розрахунок річної очікуваної дози  

ВнО від  трансуранових елементів  (DTy) 

з продуктами харчування та інгаляцій 

оцінюється співвідношенням: DTy=(0,004 

(Pu-70)+0,015)•10-з, де щільність опадів 
239Рu на грунт (Pu) приведена в Бк.м-2, а 

DTy мЗв. год-1. 

Calculation of annual commitment dose 

of IR of transuranium elements (DTu) with 

food and air is estimated according to the 

correlation: DTu=(0,004(Pu-70)+0,015)•10-

з, where deposition density of 239Рu on the 

ground (Pu) is represented in Бк.m-2, while 

DTu mSv. annum-1. 

В кінцевому варіанті сумарна річна 

доза ВнО Dint (мЗв.год-1) оцінюється як 

сума річних доз ВнО від 137Сs (DCs), 90Sr 

(DSr,) та елементів трансуранової групи  

(DTy):Dint=DCs+DSr+ DTy. 

Generally, the total annual dose of IR of 

Dind (mSv.annu,-1) is assessed as the sum of 

annual doses of IR with 137Сs (DCs), 90Sr 

(DSr,) and transuranium elements (DTu): 

Dind=DCs+ DSr+DTu. 

В результаті паспортну дозу (Dp) НП 

визначають як суму річних доз ЗО (D) и 

ВнО (Dint): Dp=D+Dint, а для НП, розта-

шованих поблизу джерел індустріально-

го випромінювання, Dp=D+Dint+Dind. 

In the result certified dose (Dp) of SA is 

determined as the sun of annual doses of 

ER D) and IR (Dint): Dp=D+Dint, and for 

SA that are located near the sources of in-

dustrial irradiation Dp=D+Dint+Dind. 

В результаті офіційний аналіз наслід-

ків паспортизації НП виявився оптимі-

стичним... В середньому за розрахунка-

ми "Методики-96" ЗО зменшилося в 1,8 

разів, ВнО от 137Сз с продуктами харчу-

вання на 10%, 90Sr - в 1,5 рази, а по ком-

понентам трансуранових елементів в 4 

рази. В цілому величина Dp, в порівнян- 

ні з попередньою методикою, зменшила-

ся в 1.5-2 рази... 

Finally, official analysis of results of cer-

tification of SA appeared to be rather opti-

mistic… On the average, according to the 

calculations of “metodika-96” ER de-

creased by 1,8 times, IR of 137Сs with food 

by 10%, 90Sr - by 1,5 times, and of the 

components of transuranium elements by 4 

times. In total, the value Dp, in comparison 

with the previous methodology, decreased 

by 1,5-2 times… 

  

     Ми з повагою відносимося до офіцій-

них дозиметричних даних, але їх зістав-

лення з показниками функціонально-ве-

гетативного здоров'я дитячого населення 

We do respect the official data of radia-

tion survey, but their comparability with 

theindexes of functional-vegetative health 

of child population  of Ukraine points out 
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України свідчить, що проблема далеко 

не розв'язана... 

that the problem is far from being solved… 

  
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА  

ЕКСПЕРТИЗА (ФЕЕ) ЯК ФОРМА  

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ДІТЕЙ УКРАЇНИ. 

 

FUNCTIONAL-ECOLOGICAL EXPERTISE (FEE) 

AS A FORM OF DISPENSARY EXAMINATION 

SYSTEM OF THE CHILDREN OF UKRAINE. 
  

Правовою основою ФЕЕ виступає 

Державна програма "Двох етапна систе-

ма реабілітації вегетативних порушень у 

дітей, що мешкають в регіонах радіацій-

ного контролю України" (Доручення КМ 

України від 01.06. 99. № 12010/87). 

The legal basis of FEE is the Sate pro-

gram “Two-stage rehabilitation system of 

child vegetative disorders, who live in the 

regions of radiation control of Ukraine” 

(Assignment of CM of Ukraine № 

12010/87, 01.06.99). 

Метою .ФЕЕ є функціонально-еколо-

гічна паспортизація дитячого населення 

і державна інформація про міру екологі-

чної безпеки Генофонду Нації. 

The aim of FEE is functional-ecological 

certification of child population and State 

information on the degree of ecological 

security of Nation’s Gene Pool. 

Предметом уваги ФЕЕ є функціона-

льний стан дітей. Рівні його вегетатив-

них порушень виступають інтегральни-

ми біоіндикаторами індивідуального 

здоров'я і характеризують екологічну ди-

наміку в регіоні компактного проживан-

ня. Очікується, що відкрита інформація 

про результати ФЕЕ обумовить конкрет-

ні зусилля органів влади... 

The subject of interest of FEE is child 

functional state. Levels of its vegetative 

disorders appear as integral bioindicators of 

individual health and characterize ecologi-

cal dynamics in the region of compact habi-

tation. It is expected that the opened infor-

mation on the results of FEE would condi-

tion concrete efforts of authorities… 

     Програма ФЕЕ дозволяє...      Program of FEE allows… 

1) Відновити систему диспансеризації 

дітей на основі функціонального моніто-

рингу вегетативного здоров'я з метою 

своєчасного формування груп функціо-

нального ризику. 

1)  Restoring the system of child dispen-

sary examination system on the basis of 

functional monitoring of vegetative health 

for timely formation of the groups of func-

tional risk. 

2) Забезпечити двох етапну систему 

амбулаторної і санаторно-курортної  ре-

абілітації функціональних (вегетатив-

них) розладів у дітей і формувати групи 

ризику для спеціалізованої стаціонарної 

реабілітації. 

2) Providing two-stage system of outpa-

tient and treatment-and health resort reha-

bilitation of child functional (vegetative) 

disorders and to form the groups of indi-

vidual risk for specialized sanatorium reha-

bilitation. 

3) Обґрунтувати експертну оцінку ре-

гіону проживання дітей на основі показ-

ників індивідуального функціонального 

здоров'я (табл.14.2). З державної точки 

зору, ФЕЕ персоніфікує конкретний ра-

йон і характеризує відповідні зусилля 

його владних рівнів (динаміка показни-

ків функціонального здоров'я дітей ука-

же на їх якість). 

3) Grounding expert assessment of the 

region of habitation of children according 

to the indications of individual functional 

health (tab.14.2). From governmental point 

of view, FEE personifies a certain region 

and characterizes the appropriate efforts of 

local authorities (dynamics of indexes of 

functional health of children would point to 

their quality)… 
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Таблиця (Table) 14.2 
Параметри ФЕЕ  по Д.Макацу     Parameters of FEE according to D. Makats  

 

 
 

 
 

4)Створити "Банк функціонального 

здоров'я дитячого населення України" 

(моніторинг Генофонду).           

4)Creating “Database of functional he-

alth of child population of Ukraine” (gene 

pool monitoring). 

  

ОФІЦІЙНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ НП 

І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ.. 

OFFICIAL CERTIFICATION OF SA AND CHILD 

FUNCTIONAL HEALTH 
  

Виконуючи доручення КМ України 

№12010/87, ми упродовж багатьох років 

(1997-2010) вивчали функціонально-ве-

гетативне здоров'я дітей, що мешкають в 

зоні її радіаційного контролю (мал.14.3). 

Implementation of the assignment of CM 

of Ukraine №12010/87, during many years 

(1997-2010) we studied child functional-

vegetative health, who live in the zone of 

radiation control (fig.14.3). 

Результати ФВД порівнювали з пока-

зниками офіційної дозиметричної паспо-

ртизації НП і звернули увагу на їх дина-

мічну нерівнозначність... 

The results of FVD were compared with 

the indexes of the official radiation certifi-

cation of SA and noticed their dynamic in-

comparability… 

Наприклад, в деяких НП Вінницької 

області (мал.14.3-1) упродовж трьох ро-

ків (1993-1996) спостерігалася негативна 

динаміка функціонального здоров'я ді-

тей (ФЗД). При постійних показниках 

Dp (0,06) і Dind (0,01) наростала кіль-

For example, in some SA of Vinnitsa re-

gion (fig.14.3-1) negative dynamics of 

child functional health (CFH) had been 

observed during three years (1993-1996). 

Under steady indexes Dp (0,06) and Dind 

(0,01) increased the quantity of functional 
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кість функціонального (вегетативного) 

пригнічення (ПА-з + ПА-в) на фоні зме-

ншення кількості дітей з прийнятним 

функціональним здоров'ям (ФкП+ВР+ 

ФкС). При цьому досить часто показни-

ки ФЗД і їх динаміка не відповідали пас-

портним дозам індивідуального і сумар-

ного опромінення. 
 

(vegetative) oppression (PAs+PAe) on the 

background of decrease of the number of 

children with acceptable functional health 

(FcP+VE+FcS). At the same time very of-

ten the indications of CFH and their dy-

namics did not correspond with the certifi-

cate doses of individual and total irradia-

tion. 

 
 

Мал.14.3-1 Негативна динаміка ФЗД НП Чечельник (Україна).  
Fig.14.3-1 Negative dynamics of CFH in the SA of Chechelnyk (Ukraine). 

  

У деяких паспортизованих НП, не ди-

влячись на високі показники Dp (0,11) і 

Dind (0,11),  відмічена позитивна динамі-

ка ФЗД : зменшення кількості випадків 

парасимпатичної активності і збільшен-

ня кількості випадків нормалізації веге-

тативного гомеостазу (мал.14.3-2). 

In some certified SA, despite high in-

dexes Dp (0,11) and Dind (0,11), positive 

dynamics of indexes of CFH had been no-

ticed: decrease of the number of parasym-

pathetic activity cases and increase of the 

quantity of cases of vegetative homeostasis 

normalization (fig.14.3-2). 

 
 

Мал.14.3-2 Позитивна динаміка ФЗД НП Рахни-Польові (Україна).  
Fig.14.3-2 Positive dynamics of CFH of the SA Rakhny-Poljovi (Ukraine). 

 
В той же час функціональне здоров'я 

дітей, що мешкають в "відносно чистих" 

регіонах Львівської області (Dp - 0,0 і 

Dind - 0,0), упродовж тривалого часу 

мало стійку перспективну динаміку з 

перевагою вегетативної рівноваги 

(ФкП+ВР+ФкС) і симпатичної (СА-в + 

СА-з) активності (мал. 14.3-3). 

At the same time child functional health, 

of those who lived in “relatively clean” are-

as of Lviv region (Dp-0,0 and Dind -0,0), dur-

ing a long time possessed steady perspec-

tive dynamics with the prevalence of vege-

tative equilibrium (FcP+VE+FcS) and 

sympathetic (Sae+Sas) activity (fig.14.3-3). 
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Мал. 14.3-3 Перспективна динаміка ФЗД НП Львівської області (Україна). 
Fig.14.3-3 Perspective dynamics of CFH of the SA of Lviv region (Ukraine). 

 
Варіантом .ФЕЕ "умовно чистих регі-

онів" (при Dp - 0,0 і Dind - 0,0) виявилася  

позитивно-стабільна динаміка показни-

ків ФЗД з перевагою вегетативної 

(ФкП+ВР+ФкС) рівноваги (мал.14.3-4). 

The variant of FEE “conditionally clean 

regions” (under Dp-0,0 and Dind -0,0) be-

came the positive-stable dynamics of the 

indexes of FH with prevalence of vegeta-

tive (FcP+VE+ FcS) equilibrium (fig.14.3-

4). 

Звертає на себе увагу невідповідність 

позитивної динаміки ФЗ дітей в деяких 

НП з високими показниками паспорти-

зації (мал.14.3-5...7). Останнє указує на 

їх відносність і доцільність ФЕЕ, хоча б 

з метою корекції бюджетного забезпе-

чення постраждалих регіонів. 

It is interesting to note the inappropriate-

ness of positive dynamics of CFH in some 

SA with high certification indexes 

(fig.14.3-5…7). The latter points to their 

relativity and reasonability of FEE, at least 

for the correction of budget maintenance of 

the victim regions.  

 
 

Мал. 14.3-4 Стійка динаміка ФЗД НП Хоменки (Україна; 1993-2000). 
Fig.14.3-4 Steady dynamics of CFH of the SA Khomenky (Ukraine; 1993-2000). 

 

 
 

Мал. 14.3-5 Позитивна динаміка ФЗД НП Джурин (Україна). 
Fig.14.3-5 Positive dynamics of CFH of the SA Dzhuryn (Ukraine). 
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Мал. 14.3-6 Позитивна динаміка  ФЗД НП Рахни-Лісові (Україна). 
Fig.14.3-6 Positive of CFH of the SA Rakhny-Poljovi (Ukraine).  

 

 
 

Мал. 14.3-7 Позитивна динаміка  ФЗД НП Тиманівка (Україна). 
Fig.14.3-7 Positive dynamics of CFH of the SA Tymanovka (Ukraine). 

 

В цілому, упродовж десяти років 

(1993-2004) ФЗД України погіршувалося 

(переважало вегетативне пригнічення в 

межах 68,2-71,1% спостережень; мал. 

14.4-1...2). Але в 2001г. було зафіксовано 

якісне зрушення: перевага симпатичної 

вегетативної активності над парасимпа-

тичною. 

In total, during ten years (1993-2004) 

CFH in Ukraine had been getting worse 

(vegetative oppression prevailed within the 

frame 68,2-71,1% on observations; 

fig.14.4-1…2). But in 2001qualitative shift 

was registered: prevalence of sympathetic 

vegetative activity over parasympathetic. 

Виявлена динаміка має відносно по-

зитивний характер, бо указує на можли-

вість підвищення опірності організму в 

умовах реального екологічного наванта-

ження. Але при цьому слід пам'ятати, що 

ситуація з "функціонально-вегетативним 

перекосом"  це ще не свідчення про но-

рмалізацію ФЗД... 

The found dynamics possesses relatively 

positive character, since it points to possi-

ble positive increase of organism resistance 

under the conditions of ongoing ecological 

influence. At the same time, it should be 

remembered, that “functional-vegetative 

shift” does not testifies to the normalization 

of CFH… 
  

  
  

Мал. 14.4-1 Показники вегетативних 
порушень: ПА(з+в) и СА(в+з). 

Мал.14.4-2 Показники вегетативної рівно-
ваги: ФкП+ВР+ФкС 

Fig.14.4-1 Indexes of vegetative disorders: PA 
(s+e) and SA (e+s). 

Fig.14.4-2 Indexes of vegetative equilibrium: 
FcP+VE+FcS. 

  

Більш реально існуючий стан відо- In reality, the existing situation demon-
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бражує обмежений регіон спостережен-

ня: ФЗД Вінницької області України 

(мал.14.4-3). Так що ми не маємо права 

заспокоюватися…  

strates limited area of observation: CFH in 

Vinnitsa region (fig.14.4-3). Thus, we have 

no right to become calm… 

  
Мал.(Fig.) 14.4-3 

     Таким чином, .ФЕЕ на основі вегета-

тивного здоров'я дитячого населення мо-

же стати повноправною формою функ-

ціональної диспансеризації і є економіч-

но доступною (дешевше нікуди)... 

Thus, FEE on the basis of vegetative 

health of child population may become a 

valid form of functional dispensary exami-

nation and is economically available (“as 

cheap as free”)… 

 На державному рівні необхідно виді-

лити необхідні мінімальні кошти для 

організації моніторингу за ФЗД (Гено-

фондом нації), підтримати Програми йо-

го екологічної паспортизації і двох етап-

ної реабілітації, взяти під реальний кон-

троль регіони з передкризовим і кризо-

вим станом довкілля. 

On the governmental level necessary 

minimal resources should be laid out for the 

organization of DFH monitoring (nation’s 

Gene Pool ), support the Programs of its 

ecological certification and the two-stage 

rehabilitation, take under real control the 

regions with pre-crisis and crisis state of the 

environment. 

Слідує, нарешті, усвідомити, що зво-

лікання з рішенням наявних Проблем 

несе істотну загрозу суверенітету будь-

якої держави! 
 

It should be, finally, realized that the de-

layed resolution of the existing Issues 

would lead to significant danger of the sov-

ereignty of any state!  

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ".ФЕЕ" -  

ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ 

BASIC POSITIONS OF “FEE” –  

VEGETATIVE DISPENSARY SYSTEM 
  

     Вирішення проблеми Функціонально-

екологічної диспансеризації дитячого 

населення України доцільно шляхом 

створення районних пересувних лабора-

торій (троє підготовлених по програмі 

операторів, один лікар-консультант). 

При цьому не варто виправдовуватися 

бюджетною убогістю держави, бо нас-

лідки нинішньої медичної реформи обі-

йдуться Україні непередбаченими втра-

тами... 

Solution of the issue of Functional-

vegetative dispensary examination of child 

population of Ukraine is reasonable through 

the creation of regional mobile laboratories 

(three operators, trained according to the 

program and one physician-consultant). In 

addition, there should be no excuses as for 

state budget inability, since the conse-

quences of the current medical reform 

would cost Ukraine unpredicted and un-

countable losses… 

     Давайте розглянемо складові аспекти 

запропонованої моделі .ФЕЕ. 

Let us observe the components of the 

proposed model of FEE. 
  

     Контингент спостереження - дитяче 

населення в конкретному регіоні компа-

ктного проживання. 

Observation contingent – child popula-
tion in a certain region of habitation. 
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     Предмет уваги. Subject of attention 

     1) Функціонально-вегетативний го-

меостаз, рівні (коефіцієнти) якого свід-

чать про вегетативне здоров'я (норму), і 

перевагу симпатичної або парасимпати-

чної активності. 

1) Functional-vegetative homeostasis, 

levels (coefficients) of which testify to veg-

etative health (norm), or prevalence of 

sympathetic and parasympathetic activity. 

2) Функціональні системи організму, 

які при повторному обстеженні залиша-

ються в зоні вегетативної напруги (стан 

збудження або пригноблення). 

2) Functional systems of organism, 

which remain in the zone of vegetative ten-

sion (state of excitation or oppression) dur-

ing a repeated examination. 

Методи інтегрального 

функціонального контролю. 

Methods of integral functional  

control. 

1) Функціонально-вегетативна діагно-

стика (за методом В.Макаца), затвер-

джена рішеннями Вченої ради МОЗ Ук-

раїни і проблемними комісіями "Педіат-

рія, Акушерство і гінекологія, Квантова 

медицина, Гематологія і трансфузіоло-

гія, Нова медична техніка і нові способи 

діагностики"(протокол № 1.08-01 від 

11.01.94г). 

1) Functional-vegetative diagnostics (ac-

cording to V.Makats’ methodology), ap-

proved by the decisions of Scientific coun-

cil of the Ministry of Health of Ukraine and 

issue committees “Pediatrics. Obstetrics 

and gynecology, Quantum medicine, He-

matology and transfusiology, New medical 

technology and new means of diagnostics” 

(protocol 1.08-01, 11.01.94).  

2) Науковий напрямок "Функціона-

льна діагноста і корекція вегетативних 

порушень у дітей" (засновник Наукової 

школи - д.мед.н., проф. Макац В.Г.). 

2) Scientific trend “Functional diagnos-

tics and correction of child vegetative dis-

orders” (founder of the Scientific school – 

doctor of medicine, professor Makats V.G). 

Проведення функціональної диспа-

нсеризації – у місцях організованого пе-

ребування дітей (дитячі садки, школи)... 

Implementation of functional dispen-

sary examination – in the places of  orga-

nized child presence (kindergartens, 

schools)… 

Технічне забезпечення функціона-

льної диспансеризації.  

     Комплекси вегетативної діагностики 

"ВІТА-01М, БІОТЕТСТ" (допущені до 

медичної практики рішеннями РПК МОЗ 

України "Нова медична техніка і методи 

діагностики, профілактики і реабілітації" 

(прот.№5 від 25.12.1991; наказ МОЗ Ук-

раїни №380 від 01.12.1997г. "Про держа-

вну реєстрацію для використання в ме-

дичній практиці приладу для виміру біо-

енергетики", регістр. № 529/97). 

Technical supplement of functional 

dispensary examination. 

1) Portable complexes for vegetative di-

agnostics “VITA-01M BIOTEST” are al-

lowed for medical practice by the RIC MH 

of Ukraine “New medical technology and 

new methods of diagnostics, prevention and 

rehabilitation” (protocol №5 from 

25.12.1991; order of MH of Ukraine № 380 

from 01.12.1997” on state registration for 

the usage in medical practice of the device 

for bioenergy measurement , № 529/97). 
Увага! Методологія ФВД і її норма-

тивна база адаптовані тільки до діаг-
ностичних систем типу ВІТА-01М і БІ-
ОТЕСТ... 

Attention! Methodology of FVD and its 

normative database are adapted only to the 

diagnostic systems of the type VITA-01M 

and BIOTEST… 

Режим диспансерного контролю. Regimen of dispensary control.  

1) Систематичне обстеження дітей 

проводиться поквартально. 

1) Systematic examination of children 

must be conducted every quarter. 
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2) Дітей з вегетативними порушення-

ми обстежують в індивідуальному ре-

жимі до вирішення питання про функці-

ональну реабілітацію. 

2) Children with vegetative disorders 

must be examined individually before the 

decision of functional rehabilitation. 

3) Результати функціональної диспан-

серизації передаються в "Регіональні ба-

нки дитячого здоров'я" для обробки, ана-

лізу і передачі інформації у відповідні 

органи охорони здоров'я. 

3) Results of functional dispensary must 

be sent to “Regional database of child 

health” for processing, analysis and infor-

mation sharing to the appropriate health 

centers.  

 

Мета диспансеризації. 

Aim of the dispensary examination. 

1) Інтегральна оцінка функціонально-

го (вегетативного) здоров'я дітей і його 

залежності від екології регіону прожи-

вання. 

1)  Integral assessment of child (vegeta-

tive) functional health and its dependency 

on the ecology of habitation area. 

2) Своєчасне формування груп вегета-

тивного ризику з метою подальшого 

спеціалізованого обстеження, амбулато-

рного і санаторно-курортного оздоров-

лення. 

2) Timely formation of groups of vegeta-

tive risk for further specialized examina-

tion, outpatient and health resort health im-

provement. 

3) ФЕЕ конкретного регіону прожи-

вання дитячого населення на основі його 

функціонально-вегетативного здоров'я. 

3) FEE of a certain region of habitation 

of child population according to its func-

tional-vegetative health. 

  
ЕТАПИ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ 

ДІТЕЙ (ВІДПОВІДНІ ДОРУЧЕННЮ КМУ 

№12010/87) 

STAGES OF CHILD VEGETATIVE DISPENSA-

RY EXAMINATION (CORRESPOND TO THE AS-

SIGNMENT OF CMU №12010/87) 
  

Тепер більш конкретно розглянемо 

етапи функціональної диспансеризації 

дитячого населення (схема. 14.5). 

And now, let us observe closely func-

tional dispensary examination of child pop-

ulation (scheme 14.5). 
  

Схема 14.5 Scheme 14.5 

1-й етап (попередній). 1-st stage (preliminary). 

Ознайомлення дітей з програмою. По-

казове проведення вегетативної діагнос-

тики з метою ліквідації чинника "стрес 

перед невідомим"... 

Explaining the program to children. De-

monstration of vegetative diagnostics in 

order to eliminate the factor of “stress be-

fore unknown”… 

2-й етап (обстеження дітей). 2-nd stage (examination of children). 

Обстеження проводиться на базі ди-

тячого садку, школи, оздоровчого табо-

ру, санаторію і тому подібне. Увага 

спрямована на дітей молодшого шкіль-

ного віку (специфіка вікового розвитку 

найбільш екологічно залежна). 

Examination must be conducted at a kin-

dergarten, school, recreation camp, sanato-

rium etc. The attention should be taken of 

children of junior school age (specifics of 

age development is more ecologically de-

pendent). 

З метою підтримки стандартних умов, 

вегетативну діагностику доцільно прово-

дити в першій половині дня (1000-1100; 

через 1,5 години після сніданку). При 

In order to maintain standard conditions, 

vegetative diagnostics should be conducted 

during the first part of the day (1000-1100; in 

1,5 hour after breakfast). In addition, exam-
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цьому навантаження на лікаря-діагноста 

(оператора) не повинно перевищувати 30 

дітей/день. 

ination load for one physician-diagnostician 

(operator) must not exceed 30 children per 

day. 

3-й етап (аналіз матеріалу). 3-rd stage (analysis of the material). 

Обробка і аналіз результатів вегетати-

вної діагностики проводиться по про-

грамам комп'ютерного аналізу.    

Processing and analysis of the results of 

vegetative diagnostics must be provided 

with the computer analysis software. 

Завдання аналітичних центрів :  

1)Встановити індивідуальні рівні ФЗД 

і міру його залежності від екологічного 

навантаження. 

2)Підготовка інформації для регіона-

льних органів охорони здоров'я і місце-

вого самоврядування;  

3)Участь у формуванні груп функціо-

нального ризику для подальшого профе-

сійного обстеження, амбулаторної і са-

наторно-курортної реабілітації. 

Tasks of the analytical centers: 

1)Determine individual levels of CFH 

and the degree of their dependency on eco-

logical influence. 

2)Provision of information to regional 

health-care authorities and local administra-

tion. 

3)Participation in the formation of 

groups of functional risk for further profes-

sional examination, outpatient and health 

resort rehabilitation. 

4-й етап (амбулаторний). 4-th stage (outpatient). 

Амбулаторний етап оздоровлення пе-

редбачає функціональну реабілітацію 

дітей в системі лікарів загальної практи-

ки. Курс спеціалізації передбачений 

Програмою "Двох етапна система реабі-

літації дітей, що мешкають в зоні радіа-

ційного контролю України" (Доручення 

КМУ № 12010 /87). Реабілітаційна ефек-

тивність під контролем нормалізації по-

казників функціонально-вегетативного 

гомеостазу. 

Outpatient stage of health improvement 

provides for functional rehabilitation of 

children in the system of general practition-

ers. The course of specialization is designed 

according to the Program “Two-stage sys-

tem of rehabilitation of children, who live 

in the zone of radiation control of Ukraine” 

(Assignment of the CMU № 12010/87). 

Rehabilitation efficiency under the control 

of indexes of functional-vegetative homeo-

stasis normalization.  

5-й етап (санаторно-курортний) 5-th stage (treatment and health resort). 

Санаторно-курортну реабілітацію ді-

тей забезпечують організовані "Кабінети 

функціональної діагностики і вегетатив-

ної корекції". При оздоровленні в умо-

вах питних курортів, реабілітаційні ре-

жими мають бути адаптовані під групу 

функціонального ризику.  

 Оцінка реабілітаційної ефективності 

за показниками функціонального (веге-

тативного) здоров'я. 

Treatment and health resort rehabilita-

tion of children must be provided by the 

organized “Offices of functional diagnos-

tics and vegetative correction”. During 

health improvement in the conditions of 

water-drinking resorts, rehabilitations regi-

men must be adapted to a group of func-

tional risk. 

Assessment of rehabilitation efficiency 

according to the indexes of functional (veg-

etative) health. 
6-й етап (стаціонарна спеціалізована 
реабілітація). 

6-th stage (inpatient specialized rehabilita-
tion). 

Проводиться у відповідних спеціалі-

зованих відділеннях районних і регіона-

льних медичних центрів. 

 Оцінка реабілітаційної ефективності 

Must be provided at the appropriate divi-

sions of district and regional medical cen-

ters. 

Assessment of rehabilitation efficiency 
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за клінічними і  функціонально-вегета-

тивними показниками. 

according to clinical and functional-vege-

tative indexes.  
7-й етап (аналіз реабілітаційної ефек-
тивності програми). 

7-th stage (analysis of rehabilitation effi-
ciency of the program). 

Системний аналіз реабілітаційної 

ефективності програми забезпечують ви-

конавчі органи місцевої охорони здоро-

в'я і самоврядування, наукові і практичні 

установи охорони дитячого здоров'я. 

Systemic analysis of the rehabilitation 

efficiency of the program should be pro-

vides by the local medical administration 

and administration executives, scientific 

and practical establishments of child health 

protection.  

Мета аналізу - оцінка ефективності 

функціональної (вегетативної) диспан-

серизації, корекція Програми і реабілі-

таційних режимів.    

The goal of the analysis – assessment of 

the efficiency of functional (vegetative) 

dispensary examination, correction Pro-

gram and rehabilitation regimen types. 

Банк функціонального (вегетативно-

го) здоров'я забезпечує аналіз результа-

тів "Екологічної паспортизації дитячого 

населення по окремих регіонах України" 

і їх доступність для масової інформації... 

Database of functional (vegetative) 

health must provide the analysis of the re-

sults of “Ecological certification of child 

population by separate regions of Ukraine” 

and their availability for mass media. 

Нам залишилося розглянути другий 

етап Програми вегетативної реабілітації 

дітей - її санаторно-курорт-ний варіант. 

З ним ми ознайомимось по матеріалам 

обстеження в умовах питного курорту 

Моршин.   

And now, we are to observe the second 

stage of the Program of vegetative rehabili-

tation of children – its treatment and health 

resort variant. We are going to get ac-

quainted with it through the materials of 

examination under conditions of the water-

drinking resort Morshyn… 
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фізіології і перегляду відповідних навчальних програм.   
     Книга адресована бажаючим отримати неординарні знання по новій фундамен-
тальній основі сучасної реабілітаційної технології (функціональній вегетології), 
здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної 
школи. 
 

Пріоритет наукових розробок належить народу України. 
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Учебник не имеет аналогов. Его второе переделанное и дополненное издание 

обусловлено открытием неизвестных ранее "Функционально-вегетативной системы 
человека" и "Функционально-вегетативной Матрицы". Открытые феномены вносят 
существенную коррекцию в основы реабилитационной философии и переводят 
традиционную китайскую Чжень-цзю терапию в доказательную медицину. Совре-
менная реальность требует своего места в системной физиологии и пересмотра со-
ответствующих учебных программ.  

Книга адресована желающим получить неординарные знания по новой фунда-
ментальной основе современной реабилитационной технологии (функциональной 
вегетологии), способным критически осмыслить механистические постулаты евро-
пейской терапевтической школы. 
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(PROBLEMS OF FUNCTIONAL VEGETALES). VOLUME III – Ukraine, Vinnytsia, 
2017, P.204 
ISBN 978-966-2932-80-5 

 
The textbook had no analogues. Its second and revised edition is conditioned by the 

previously unknown “Human functional-vegetative system” and “Functional-vegetative 
Matrix”. Open phenomena make significant correction in rehabilitation basics philosophy 
and translate traditional Chinese Acupuncture therapy in evidence-based medicine.  Con-
temporary reality demands its place in the system of physiology and view relevant train-
ing programs. 

The book is addressed to those wishing to get creative new knowledge on the funda-
mentals of modern rehabilitation technology (functional vehetolohiyi), able to critically 
reflect mechanistic postulates European therapeutic school.  

 
Priority of the scientific discovery belongs to the people of Ukraine. 
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