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Аналіз поточного стану фармацевтичної галузі країни свідчить про її низьку здатність задовольняти 

потреби населення в лікарських засобах за критеріями, що визначені Національною лікарською (фарма-

цевтичною) політикою: доступністю, якістю та раціональним використанням ЛЗ, а отже – нездатно-

сті забезпечення потенціалу здоров'я і працездатності нації. У зв'язку з цим існує необхідність більш 

збалансованого і цілеспрямованого стратегічного розвитку галузі, а саме – на основі парадигми сталого 

розвитку. 

Мета: Метою дослідження є розкриття сутності поняття сталого розвитку і його значення для фар-

мацевтичної галузі України. 

Методи: У ході дослідження використовувалися системний підхід, історичний метод, метод порівнян-

ня та узагальнення.  

Результати: Проведено огляд основних підходів тлумачення понять «розвиток», «рух», «стійкість» та 

їх співвідношення. Визначено, що сталий розвиток передбачає збалансованість, зміну якості, розширен-

ня і реалізацію потенційних можливостей. Обґрунтовано необхідність розвитку фармацевтичної галузі 

України в рамках філософії та концепції сталого розвитку. 

Висновки: Представлено визначення сталого розвитку фармації, в якому, ґрунтуючись на загальних 

принципах стійкості, враховані стратегічні цілі Національної лікарської політики і загальний механізм 

забезпечення такого розвитку 
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1. Вступ 

За роки незалежності України вітчизняна фар-

мація пройшла багато досить складних етапів свого 

становлення: від практично повного розпаду галузі 

до її відновлення та перетворення на одну з найпри-

бутковіших в країні. За останні 15 років фармацевти-

чна галузь досягла належного рівня розробки і виро-

бництва лікарських засобів (ЛЗ), контролю їх якості, 

просування і реалізації.  

У той же час VIII Національний з’їзд фармаце-

втів України задекларував рішення, які свідчать про 

необхідність подальших змін у галузі аж до її рестру-

ктуризації [1]. Особливо актуальною є проблема дос-

тупності фармацевтичного забезпечення населення 

України, яка лежить в площині низької платоспро-

можності українців та високої вартості імпортних ЛЗ, 

які складають близько 50 % усього обсягу вітчизня-

ного фармацевтичного ринку. У зв’язку з цим одни-

ми з головних окреслених завдань є подальше нала-

годження виробництва нових вітчизняних ліків, оп-

тимізація системи державних закупівель ЛЗ, подаль-

ший перехід галузі на технічні стандарти ЄС та інші. 

 

2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв'язок із важливи-

ми науковими чи практичними питаннями 

Таким чином, аналіз поточного стану фарма-

цевтичної галузі свідчить про її низьку спроможність 

задовольняти потребу населення в ЛЗ за критеріями, 

які визначаються Національною лікарською (фарма-

цевтичною) політикою (НЛ(Ф)П): доступністю, якіс-

тю та їх раціональним використанням; про нестійкий 

стан процесу розробки, виробництва та просування 

фармацевтичної продукції, а отже, неспроможність 

забезпечити завдання зміцнення здоров’я нації. Тому 

існує необхідність більш збалансованого і цілеспря-

мованого стратегічного розвитку галузі, а саме – на 

основі парадигми сталого розвитку. 

 

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв'язання даної проблеми і 

на які спирається автор 

Питанням розвитку фармацевтичної галузі в 

Україні присвячено чимало наукових досліджень. 

Але вони носять фрагментарний характер і стосують-

ся здебільшого окремих аспектів удосконалення ро-

боти галузі: підвищення її конкурентоспроможності, 

інвестиційної привабливості, інноваційної, збутової, 

логістичної складових, державного управління. У той 

же час комплексного дослідження, що стосувалося б 

розробки стратегії сталого розвитку фармації нами не 

виявлено. 

Проблема сталого розвитку на даний час є до-

сить актуальною та обговорюваною у науковій спі-

льноті. Автори розглядають її під різними кутами 

зору та на різних рівнях  державному, регіонально-

му, галузевому, на рівні підприємства. 

Спроби вирішення проблеми розвитку фарма-

ції носять фрагментарний характер і стосуються зде-

більшого окремих аспектів удосконалення роботи 

галузі: підвищення її конкурентоспроможності, інве-

стиційної привабливості, інноваційної, збутової, ло-

гістичної складових, державного управління, ціноут-

ворення. Багато в чому це зумовлено диференційова-

ним підходом до проблем виробництва та обігу ЛЗ, 

що історично склався в рамках вітчизняних фармаце-
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втичної та економічної наук. Комплексного дослі-

дження, що стосувалося б розробки стратегії сталого 

розвитку фармації нами не виявлено. 

Проблема сталого розвитку на даний час є до-

сить актуальною та обговорюваною у науковій спі-

льноті. Автори розглядають її під різними кутами 

зору та на різних рівнях  державному, регіонально-

му, галузевому, на рівні підприємства. У цьому 

зв’язку варто виділити роботи як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників: Згуровського М. [2], Мель-

ника Л. [3], Михалева О. [4] Омарова Ш. [5], Бутенко Н. 

[6] та інших. Зокрема, у Національній парадигмі ста-

лого розвитку України під редакцією академіка  

Б. Є. Патона ставляться такі питання: «…якими є 

причини того становища, коли наші держава і суспі-

льство, що мають досить значні стратегічні запаси 

різного виду ресурсів, залишаються в колі бідних 

країн Європи…, чи зможе Україна в разі наявності 

необхідних коштів використати їх належним чином 

на користь досягнення сталого розвитку, чи спромо-

жна вона перетворити свої ресурси на потужне дже-

рело розвитку національної економіки» [7]. На регіо-

нальному рівні сталий розвиток орієнтований на за-

безпечення умов, які дозволять кожному регіону кра-

їни мати необхідні та достатні ресурси для комплекс-

ного розвитку та підвищення конкурентоспроможно-

сті економіки [5]. На галузевому та мікрорівні стало-

му розвитку має відповідати зростання економічних 

показників шляхом впровадження технологічних та 

соціальних інновацій, розвиток перспективних на-

прямків виробництва, підвищення економічної та 

фізичної доступності продукції [6].  

 

4. Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, якій присвячена стаття 

Не дивлячись на досить пильну увагу науков-

ців до проблеми сталості розвитку на різних рівнях, 

подібне питання стосовно вітчизняної фармацевтич-

ної галузі майже не піднімалося. Фахівці фармації у 

своїх дослідженнях лише частково торкаються окре-

мих проблем та елементів сталого розвитку. Немчен-

ко А. С. вказує, що до основних цілей державного 

регулювання фармацевтичної діяльності відносяться: 

раціональне використання обмежених ресурсів, дося-

гнення економічної ефективності, забезпечення ста-

більного розвитку фармації, реалізація соціальних 

цілей суспільства (соціальної справедливості, ефек-

тивної зайнятості) 8]. Зазначені цілі є також осново-

положними в концепції сталого розвитку.  

Інші дослідники питань розвитку фармації в 

якості проблемних виділяють відсутність ефективно 

діючої системи управління галуззю, що сповільнює 

створення належних умов виробництва ЛЗ в Украї-

ні, знижує ефективність функціонування аптек, по-

гіршує якість забезпечення ЛЗ. Для запровадження 

положень НЛП необхідно удосконалити галузеве та 

регіональне управління 9]. Серед інших напрямків 

розвитку галузі розглядаються активізація іннова-

ційно-інвестиційної діяльності українських хіміко-

фармацевтичних підприємств, соціалізація фарма-

цевтичного інноваційного процесу, розробка соціа-

льно-економічних механізмів державного регулю-

вання забезпечення населення лікарськими засоба-

ми тощо. 

Перебування фармацевтичних підприємств у 

досить складних умовах функціонування потребує 

перегляду підходів щодо управління їхнім розвит-

ком, оскільки досягнення його шляхом економічного 

зростання недостатнє, так як високі темпи виробни-

чої діяльності можуть співіснувати з низьким рівнем 

ефективності економічних і соціальних процесів, 

ставати загрозою для навколишнього середовища.  

Виникає необхідність гармонізації напрямків 

розвитку вітчизняної фармації та створення стратегії, 

в якій збалансовуються інтереси суб’єктів галузі та 

суспільства, вихід її на якісно новий рівень.  

 

5. Формулювання цілей (завдання) статті 

Метою дослідження є розкриття сутності де-

фініції «сталий розвиток», її відношення до фармаце-

втичної галузі України та обґрунтування необхіднос-

ті розвитку фармації в межах концепції сталого роз-

витку.  

 

6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів та об'єктів) з обґрунтуванням отриманих 

результатів 

Сучасна наукова модель сталого розвитку зна-

ходиться на етапі становлення, а сама категорія «ста-

лий розвиток» залишається мало вивченою та досить 

молодою. Уперше термін «sustainable development» 

був сформульований відносно недавно – у 1987 р. у 

доповіді «Наше спільне майбутнє» незалежної Світо-

вої Комісії з навколишнього середовища та розвитку 

ООН, що закликала сприяти розв’язанню глобальної 

екологічної проблеми людства в умовах технологіч-

ного прогресу 10. Концепція сталого розвитку сві-

тового господарства, прийнята в 1992 р. в Ріо-де-

Жанейро на Всесвітній Конференції ООН, започат-

кувала визначення сталого розвитку як такого розви-

тку, який задовольняє потреби теперішнього поко-

ління не наражаючи на ризик здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби 2.  

Термін «sustainability» (стійкість) означає впо-

рядкування технічних, наукових, екологічних, еко-

номічних і соціальних ресурсів таким чином, що ре-

зультуюча система здатна підтримуватися в стані 

рівноваги в часі і просторі 3. Таким чином, англій-

ський термін «sustainable development» отримав свій 

переклад як «сталий розвиток», дослівне тлумачення 

якого з урахуванням контексту може бути «життє-

здатний», «безперервний», «продовжуваний» розви-

ток, а за змістом  «самопідтримуваний розвиток», 

часто цей термін тлумачать як всебічно збалансова-

ний розвиток.  

Поняття стійкості, як зазначають окремі дослі-

дники, було запозичене із теорії систем, і в цілому 

під стійкістю розуміють здатність системи (множин-

ність елементів, яку створено для досягнення наперед 

заданої цілі) зберігати деяку її властивість по відно-

шенню до невизначеності деяких параметрів самої 

системи або зовнішнього середовища 4].  

Термін «сталий розвиток» нині починає сприй- 

матися в усьому світі як універсальне поняття та мо-
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дель цивілізованого розвитку 5, найперспективні-

шою ідеологією століття, яка з поглибленням науко-

вої обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні 

ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспромож-

ними забезпечити збалансований розвиток цивіліза-

ції. Концепція сталого розвитку протягом останнього 

десятиліття стала базою для розробки та реалізації 

стратегій різного рівня – державних, регіональних, 

галузевих, корпоративних.  

На сьогодні навколо визначення дефініції 

«сталий розвиток» продовжують дискутувати, а в 

літературі існує більше 60 визначень даного терміну. 

Якщо у ранньому розумінні сталого розвитку голов-

ною його складовою є екологічна, а саме поняття 

повинне в очевидній формі включати в себе аспекти 

збереження навколишнього середовища, то за останні 

роки зміст категорії «сталий розвиток» уточнився і на-

був нових підходів: дефініція у багатьох випадках 

пов’язується зі сталістю соціально-економічних систем.  

Деякі науковці стверджують, що терміни «ста-

лість» і «розвиток» протирічать одне одному, що роз-

виток в принципі не може бути сталим. Проте з філо-

софської точки зору розвиток – це окремий випадок 

руху, коли зростає складність, рівень організації сис-

теми. Рух зазвичай ототожнюється зі змінами, а ста-

лість – з інваріантністю, тобто збереженням певної 

властивості, обмеження постійним. Існує відмінність 

між поняттями ріст (зростання) та розвиток. Перше 

означає збільшення обсягів виробництва шляхом зрос-

тання обсягів переробки ресурсів, тобто за кількісни-

ми параметрами. Розвиток робить наголос на покра-

щенні або зміні якості, тобто розширення та реаліза-

цію потенційних можливостей 6. Розвиток передба-

чає не поділ ресурсів, а їх примноження за допомогою 

напрацювання нових способів застосування наявного 

матеріалу в діяльності, нових технологій 11].  

За інформацією Комісії зі сталого розвитку 

(SDC, Великобританія), концепцію сталого розвитку 

можливо інтерпретувати по-різному, але в основі 

підходу до розвитку лежить прагнення збалансувати 

різні, іноді конкуруючі потреби у відношенні еконо-

мічних, соціальних та екологічних обмежень, з якими 

стикається суспільство. Забезпечення сталого розви-

тку пов’язане з переведенням соціально-економічних 

систем, якими є галузь, країна в цілому, в якісно но-

вий стан. Мова йде про пошук більш ефективних 

способів ведення справ, як для майбутнього, так і для 

сьогодення 12]. Головне завдання при цьому полягає 

в тому, щоб забезпечити їх розвиток в умовах обме-

женості ресурсів, а також у створенні умов для ста-

лого розвитку системи у мінливих та нестабільних 

умовах зовнішнього середовища. 

Варто зазначити, що кожен з дослідників на-

магається надати дефініції «сталий розвиток» особ-

ливих характеристик. Так, Пісклакова В. П. вказує, 

що це – гармонічний регульований розвиток: цілесп-

рямований контроль над змінами, що відбуваються в 

соціально-економічних системах всіх рівнів, прогно-

зування і компенсація найбільш небезпечних дис-

пропорцій розвитку 13]; основою сталого розвитку є 

поступовий соціально-економічний розвиток. Сталий 

розвиток – це такий суспільний розвиток, при якому 

не руйнується його природна основа, …а соціально-

деструктивні процеси не розвиваються до масштабів, 

що загрожують безпеці суспільства 14].  

В прикладному аспекті дослідники вважають, 

що модель сталого розвитку – це спосіб організації та 

функціонування держави та економіки на принципах 

стійкості, що забезпечують попередження та нейтра-

лізацію зовнішніх та внутрішніх загроз 15]. 

Отже, можна виділити ряд підходів до визна-

чення сталого розвитку, що відображають його клю-

чові аспекти:  

– розвиток, що не передбачає перенесення та 

покладання додаткових витрат на майбутні покоління;  

– розвиток, що мінімізує негативні явища та 

зовнішній вплив факторів;  

– розвиток, що забезпечує постійне просте 

та/чи розширене відтворення на перспективу. 

У світлі даних підходів сталому розвитку галузі 

повинне відповідати зростання економічних показни-

ків на основі впроваджуваних технологічних та соціа-

льних змін: технічна і технологічна модернізація віт-

чизняних підприємств, розвиток перспективних на-

прямків виробництва, підвищення економічної і фізи-

чної доступності продукції для населення. Крім того, з 

позицій концепції сталого розвитку зростання еконо-

мічних показників (наприклад, обсягів ринку) має не-

однозначну оцінку, оскільки може свідчити як про 

прогресивний розвиток галузі, так і про зміну потреб 

населення, що викликає ріст цін на продукцію без по-

кращення її якості. Як зазначає Ж. Н. Казієва, еконо-

мічне зростання може бути ознакою сталого розвитку 

лише у тому випадку, якщо він спрямований на під-

вищення якості життя населення, забезпечений новіт-

німи виробничими силами та розвитком технологіч-

них устроїв 16]. Навпаки, нестійкий розвиток галузі 

характеризується зростанням обсягів галузевого ринку 

при нераціональному споживанні населенням продук-

ції і домінуванні відсталих технологій виробництва. 

Критеріями реалізації парадигми сталого розви-

тку визначено економічну ефективність, соціальну 

справедливість і екологічну безпеку, згодом у дослі-

дженнях з’явилася інституційна (політична) складова. 

Процес забезпечення сталого розвитку галузей 

економіки досить складний і багатогранний. Голов-

ним базисом формування сталості розвитку галузі є 

досягнення збалансованості усіх її складових та вихід 

їх на якісно новий рівень. Звичайно, для досягнення 

визначеної мети, а саме забезпечення сталого розвит-

ку галузі, зокрема, фармацевтичної, можна рухатись 

різними способами, проте вибір конкретного способу 

її досягнення є рішенням стосовно стратегії розвитку 

окремої соціально-економічної системи (галузі). 

Платформою для формування стратегії сталого 

розвитку фармації України має стати Національна 

лікарська (фармацевтична) політика, яку розглядають 

як програму, в якій держава визначає пріоритетні цілі 

фармацевтичної галузі щодо забезпечення населення 

ЛЗ та шляхи їх досягнення, а також на основі міжна-

родно визнаних принципів та концепцій відображає 

механізми функціонування та розвитку галузі.  

Базовими пріоритетами НЛ(Ф)П, які визначені 

та рекомендовані ВООЗ, є: доступність ЛЗ, що передба-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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чає рівний доступ населення до основних ЛЗ за обґрун-

тованою вартістю; якість ЛЗ, що має на меті забезпе-

чення їх розробки за встановленими стандартами, дове-

дення методами доказової медицини їх ефективності та 

безпеки під час виробництва, реалізації та застосування; 

раціональне застосування ЛЗ означає забезпечення 

умов для призначення лікарями і застосування пацієн-

тами ЛЗ на підставі доказової медицини, відповідності 

клінічних показників та економічної доцільності. 

Таким чином, стратегія сталого розвитку 

фармації має інтегрувати у собі базові принципи 

НЛ(Ф)П та враховувати українські реалії розвитку 

галузі, збалансовувати та гармонізувати ці складові 

та бути запорукою сучасних потреб суспільства, 

захищати інтереси майбутніх поколінь, включаючи 

їх потребу в підвищенні якості життя з урахуван-

ням аспектів здоров’я, безпеки та чистоти довкілля 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальна модель стратегії сталого розвитку фармацевтичної галузі України. 

Розроблено на підставі 1, 17] 
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Зарубіжні фармацевтичні компанії значно ви-

передили українські у проведенні соціальної політи-

ки, реалізації соціальних програм та екологізації ви-

робництва, визначивши ці аспекти як першочергові у 

порівнянні з економічною ефективністю діяльності. 

Здійснюючи інвестування у соціальний капітал та 

екологічну сфери, зарубіжні фармпідприємства роз-

повсюджують свою діяльність на глобальному рівні. 

Вони використовують ресурсо- та енергозберігаючі 

технології, втілюють в життя довгострокові соціальні 

проекти, і, як результат, отримують додаткові еконо-

мічні вигоди у вигляді наданих державою пільг, лоя-

льності споживачів, встановлення партнерських від-

носин з клієнтами 18]. 

Виходячи з вищесказаного, сталий розвиток 

фармації України – це процес збалансованого та ці-

леспрямованого розвитку галузі як соціально-

економічної системи, який, базуючись на позитивних 

досягненнях минулого, спрямований на забезпечення 

населення доступними, якісними лікарськими засо-

бами та їх раціонального використання у теперіш-

ньому та майбутньому, що досягається шляхом взає-

модії економічної, соціальної, інституціональної та 

екологічної складових.  

Головною метою сталого розвитку вітчизняної 

фармацевтичної галузі, на нашу думку, є підвищення 

рівня та якості життя громадян на основі забезпечен-

ня населення якісними, ефективними і доступними 

ліками, надання кваліфікованої фармацевтичної до-

помоги, збереження потенціалу здоров`я і працездат-

ності українського народу. 

Це буде можливо завдяки реалізації поточ-

них цілей сталого розвитку фармації: підвищення 

рівня доступності ліків для населення; оптимізація 

системи державних закупівель ЛЗ; подальшого 

налагодження виробництва нових вітчизняних лі-

ків; реструктуризації виробництва згідно зі станда-

ртами GМP, переорієнтації експорту українських 

виробників з ринків країн з перехідною економі-

кою до країн Західної, Центральної і Східної Євро-

пи тощо 1]. 

 

7. Висновки з проведеного дослідження і пе-

рспективи подальшого розвитку даного напрямку 

Аналіз основних підходів теорії сталого розви-

тку, яка є сучасною моделлю стратегій багатьох ци-

вілізованих національних економік, дозволяє виділи-

ти основні характеристики сталого розвитку окремої 

галузі як соціально-економічної системи, а саме: зба-

лансованість функціонування усіх складових, наяв-

ність цілей, спрямованість до переходу в якісно но-

вий стан, і головне – працюючи в умовах різних об-

межень, забезпечення зростання у перспективі.  

Для фармацевтичної галузі, як соціально зна-

чущої, сталість розвитку повинна проявлятися, на-

самперед, через її вплив на збереження потенціалу 

здоров’я та працездатності населення та концентру-

ватися на базових принципах Н(Ф)ЛП: доступності, 

якості та раціональному використанні ЛЗ на основі 

органічного поєднання економічної ефективності, 

соціальної справедливості та ресурсно-екологічної 

збалансованості. 
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АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ 

ПРИ ГОСТРІЙ ТА ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ НА ФОНІ ВВЕДЕННЯ ПОХІДНОГО  

2-БЕНЗАМІДО-2-(2-ОКСОІНДОЛІН-3-ІЛІДЕН) ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ  

 

© І. І. Заморський, Ю. С. Букатару, С. П. Мельничук 
 
Мета. Вивчити вплив похідного 2-бензамідо-2(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти ZNM на актив-

ність сукцинатдегідрогенази та лактатдегідрогенази біохімічних маркерів енергетичного обміну та гі-

поксії в головному мозку щурів за умов гострих гіпобаричної гіпоксії (ГГГ) та нормобаричної гіперкапні-

чної гіпоксії (НГГ), хронічної гіпобаричної гіпоксії (ХГГ). 

Матеріали та методи. Дослідження проводили на 80 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях ма-

сою 180–200 г. ГГГ моделювали в проточній барокамері шляхом імітації підйому щурів на «висоту» 

12000 м. На «висотному плато» щурів витримували до моменту другого агонального вдиху, після чого 

здійснювали «спуск» на попередню нульову висоту.  

НГГ відтворювали шляхом вміщенням щурів до герметичної камери об’ємом 1000 мл та оцінювали три-

валість перебування щурів в закритій камері з моменту закриття контейнеру до другого агонального 

вдиху. 

ХГГ моделювали в проточній барокамері шляхом імітації підйому щурів на висоту 4000 м над рівнем 

моря. На цій «висоті» тварин утримували впродовж 2-х год щоденно протягом 4-х тижнів, сеанси гіпо-

ксії здійснювалися в ранішні години доби.  

Речовини, що досліджували, вводили внутрішньоочеревинно за 35 хв. до моделювання гіпоксії. Досліджу-

вану речовину ZNM вводили в дозі 15 мг/кг у вигляді водної суспензії, стабілізованої полісорбатом 80. 

Референс-препарат антигіпоксант мексидол вводили в дозі 100 мг/кг. Інтактним тваринам вводили ек-

вівалентну кількість води для ін’єкцій з полісорбатом 80. Групам тварин, яким моделювали ХГГ, препа-

рати вводили, починаючи з 14 доби моделювання гіпоксії.  

Результати. Активність сукцинатдегідрогенази, при введенні речовини ZNM, в залежності від типу гі-

поксії достовірно зростала у групі ГГГ в 2,6 рази, а в групі НГГ – в 1,6 раз в порівнянні з групами моде-

льних патологій. А при введенні мексидолу показники активності зростали у групі ГГГ в 2,9 рази , НГГ – 

в 1,7 раз, ХГГ – в 1,3 раз.  

У той же час активність лактатдегідрогенази при введенні речовини ZNM та мексидолу знижувалася у 

групі ГГГ в 1,5 раз, НГГ – в 1,3 раз (в 1,5 раз при введенні мексидолу). За умов ХГГ активність лактат-

дегідрогенази після введення мексидолу не змінювалась, а після введення речовини ZNM незначно, але 

статистично вірогідно знижувалась на 7,5% у порівнянні з показниками модельної патології. 

Висновки. Речовина ZNM та референс-препарат мексидолу нормалізують активності сукцинатдегідро-

генази та лактатдегідрогенази, що свідчить про покращення стану енергетичного обміну клітин при 

гострій і хронічній гіпоксії 
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