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Table 4 shows increasing error correction capability of the optimized cyclic IRB code in 

growing order both of code combination length and code size. That is, a maximal number of 

corrected errors t theoretically possible reaches quarter of code combination length, while 

maintaining on the code size twice as large of the code combination length.  

The underlying techniques allow optimize of cyclic codes design with improved possibilities 

for correcting errors in information and communication systems. These information encoding based 

on the IRBs make it possible to correct maximum number of errors in information and 

communication systems with fixed code lengths.   

The Ideal Ring Bundles (IRB)s provide useful model of information system. These models 

and methods of combinatorial optimization cover theoretical and methodological foundation, 

software and hardware for design and application of information technologies in numerous branches 

of human activities for improving quality indices of systems with respect to performance reliability, 

fault-tolerance, viability of information technologies and systems, using novel techniques based on 

IRBs, including optimized error-correcting IRB-codes.  
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Актуальність коронавірусної хвороби викликана тяжким гострим респіраторним 

синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2), який характеризується високим рівнем 

захворюваності та смертності [1]. Всесвітня організація охорони здоров'я в 2020 році 

оголосила захворювання COVID-19, як глобальну пандемію, зареєструвавши 3,18 мільйона 

випадків захворювання [2]. У процесі проведених досліджень на COVID-19 клініцисти в 

більшості випадків зосереджували свою увагу на наступних симптомах: сухий кашель, 

озноб, біль у м'язах і підвищення температури тіла. Однак, в ряді клінічних спостережень 

дослідників у хворих з гострим респіраторним синдромом короновіруса 2 (SARS-CoV-2) 

було виявлено раптове зниження нюху аж до його втрати (гіпосмія, або аносмія), причому 

поширеність симптомів варіювала від 5% до 85% як при легкому, так і при тяжкому перебігу 

хвороби [3-5]. Це обумовлено тим, що сусідній респіраторний епітелій є основним місцем 
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приєднання інфекції, який знаходиться в безпосередньому контакті з нюховим епітелієм. 

Тому, вивільнення вірусу у назальному секреті може чітко свідчити, що страждає нюхова 

функція. 

Нюхові розлади довгий час були пов'язані з вірусними інфекціями верхніх дихальних 

шляхів, які викликають грип, включаючи віруси парагрипу, риновіруси та інші ендемічні 

коронавіруси [6]. Нюхова дисфункція як прояв вірусних інфекцій може становити 11-45% 

всіх нюхових розладів [7]. Особливо це стосується коронавірусів, наприклад, пов'язаних з 

ГРВІ-CoV- 1, які мають нейротропні властивості відносно нюхових нейронів (до 30% хворих 

відчувають нюхову дисфункцію) [8].  

За даними наукових досліджень відомо [9], що вірусна або поствірусна нюхова 

дисфункція у хворих з COVID-19 може зберігатися як тривалий період без синусоназальної 

симптоматики у вигляді симптомів аносмії та гіпосмії, без порушення функції носового 

дихання та абструкції порожнини носу. Слід зазначити, що оцінку носової обструкції 

проводили виключно на суб'єктивному аналізі самого досліджуваного, не включаючи 

об'єктивні, клінічно підтверджені показники носового дихання. Це свідчить про низьку 

інтенсивність використання сучасних доказових методів та засобів тестування носового 

дихання [10, 11] та нюху [12, 13]. У групі зрівняння знаходились пацієнти, з вірусною 

природою захворювання, але іншого походження, які теж страждали порушенням нюхової 

функції. Особливістю спостерігаємих груп було те, що у 75% хворих з COVID-19 це був 

єдиний симптом з боку носу та параназальних синусів, але у групі зрівняння нюхова 

дисфункція характеризувалась тим, що виникала одночасно з іншими синусоназальними 

симптомами, такими як ринорея, набрякання носоглотки та порушення дихальної функції 

носу. Окремою проблемою є питання доказової діагностики дихально-нюхальних порушень 

в умовах невизначеності та відсутністю еталонних даних [14-16]. 

Таким чином, зниження нюху при відсутності підвищення аеродинамічного 

назального опору (без явного затруднення носового дихання) може бути прогностичним 

маркером для COVID-19 та особливо корисним у виявленні безсимптомних носіїв хвороби.  

Однак слід зазначити, що хоча наявність аносмії без ураження дихальної функції носа 

може бути унікальною ознакою хвороби на COVID-19, невідомо, скільки випадків 

ідіопатичної аносмії могли статися при встановленні вірусної інфекції верхніх дихальних 

шляхів, що залишився непоміченим для пацієнта. Тому, при появі симптомів COVID-19 

необхідно додатково застосовувати доказові методи для об’єктивного тестування нюхальної 

функції [17, 18] з використанням підходів сучасної ольфактометричної діагностики. 
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