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МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО ПЕРУ

Аннотация: Знание методов борьбы с болезнями предков дает предпосылки для 
усовершенствования современных подходов в условиях комплементарной медицины. 
Медицина культур Анд и Амазонки, Инков, является та часть истории, которая стала 
источником мудрости для борьбы с болезнями и в 21 столетии.

Анотація: Знання методів боротьби з хворобами предків дає передумови для удо-
сконалення сучасних підходів в умовах комплементарної медицини. Медицина куль-
тур Анд і Амазонки, Інків, є та частина історії, яка стала джерелом мудрості для бо-
ротьби з хворобами і в 21 столітті. 

Summary: Knowledge of disease-fighting ancestors gives prerequisites for improve-
ment of current approaches in terms of complementary medicine. Medicine Andean and 
Amazonian cultures, Inca, is that part of the story, which became a source of wisdom to fight 
diseases in the 21st century.

Империя Инков или Таван-
тинсуйю (кечуа Tawantin Suyu, 
Tawantinsuyu, Тауантинсу́йу) – 
крупнейшее по площади и чис-
ленности населения государство в 
Южной Америке в XI–XVI вв, рас-
положенное в основном на терри-
тории нынешнего Перу [2, c. 78].

Археологические исследования 
показывают, что большое количе-
ство достижений было унаследо-
вано империей от предшествую-
щих ей цивилизаций, а также от 
подчиненных ими соседних наро-
дов. Подчиняя другие народы, от 
них Инки требовали только призна-
ния главным божеством своего бога 

– бога Солнца, относясь при этом 
терпимо к многочисленным боже-
ствам других народов [3]. В отли-
чие от других культур древности, 
Инки не увлекались человеческим 
жертвоприношением богу [6].

Общие принципы 
лечения болезней

При лечении болезней широ-
ко применялось кровопускание  
[8. c. 150].

Врачевание у Инков было тесно 
связано с магией и религией, одна-
ко, по сути, оно основывалось на 
многовековом эмпирическом опыте 
подчиненных ими народов [8, c. 
20]. Лечением болезней занимались 
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жрецы и народные врачеватели, 
которые сохраняли секреты своего 
искусства и передавали их внутри 
племени из поколения в поколение. 
Существовало целое племя врачева-
телей – «колеуальа», которые лечи-
ли правителей-Инков [7, c. 54]. 

Большое количество болезней 
лечили лекари империи с помощью 
трав: травы matecllu, мака, кошачий 
коготь, кока (подробнее читайте 
«Значение коки и других галлюци-
ногенов»), хинин и многие другие. 
Ниже некоторые их них.

С помощью травы matecllu 
(Hidrocotile alcherailloides) по-
лностью растворяли бельмо в гла-
зу за двое суток [1]. В настоящее 
время она также используется для 
покрытия кукурузы и получения 
проросшей кукурузы «jora», ис-
пользуемой для приготовления 
чичи «chicha» (народный напиток).

Мака, Maca (Lepidium 
peruvianum, L. meyenii, maca-maca, 
maino, ayak chichira, ayak willku) – 
использовали в качестве энергетика, 
афродизиака (повышает либидо) и 
для плодородия.

Кошачий коготь (Cat's Claw), uña 
de gato, paraguayo, garabato, uña de 
gavilán, jagua (Uncaria tomentosa) 
– перуанская тропическая лиа-
на. В настоящее время активно 
используется во всем мире из-за 
противовоспалительных, проти-
вораковых, антиоксидантных и 
антимутагенных свойств. Поли-
тропность эффектов определяет-
ся наличием в экстракте много-
численных биологически активных 
веществ (алкалоидов, флавонои-
дов, гликозидов, стероидов, поли-
сахаридов, органических кислот, 
дубильных веществ, тритерпена, 
катехина). Сок стеблей и коры, в 
отварном виде, принимают с целью 
предотвращения венерических за-
болеваний. Ванна в отваре листьев 
лечит корь, а припарку из коры 
применяют, чтобы предотвратить 
отравление от укуса змеи [8, 9].

Для борьбы с малярией исполь-
зовали настои из хинного дерева, 
цинхона (лат. Cínchona), хинин; этот 
способ используется и сегодня [10].

Хинин (алкалоид, молекула ко-
торого имеет химический эффект, 
аналогичный щелочи; образует 
соль при сочетании с кислотами) 
извлекается из хинного дерева, в 
возрасте 15 лет (хинное дерево, 
штампован в щите и флаге Перу). 
Для получения хинина, как пра-
вило, используется техника уда-
ров по дереву, пока кора не осво-
бодится, после чего ее отделяют и 
высушивают. 

В настоящее время хинное де-
рево растет в Перу, Эквадоре, Ко-
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лумбии и Боливии, в условиях по-
стоянно прохладной температуры 
на высоте 800-3000 м. над уровнем 
моря. Хинин в настоящее время яв-
ляется единственным веществом 
для лечения малярии. Алкалоиды 
хинина имеют стимулирующие 
свойства для роста волос, при-
давая им силу и энергию. Наибо-
лее важные виды хинного дере-
ва, из которых получается хинин, 
это: cinchona calisaya, cinchona 
succirubra и cinchona officinalis.

В книге Инки Гарсиласо де ла 
Вега, Inca Garcilaso de la Vega (12 
апреля 1539 – 23 апреля 1616, сын 
испанского конкистадора и ин-
дианки из царского рода Инков) 
можно прочесть об особенностях 
культуры и, в частности, о меди-
цине Инков. Эти данные он фик-
сировал на основе собственных 
наблюдений и из рассказов самих 
Инков. Из книги мы можем узнать 
о методах, которые на сегодня 
могут показаться смешными или 
«дикими», однако, в империи Ин-
ков они являлись серьезными «ме-
дицинскими» процедурами. 

Очищение организма проис-
ходило путем кровопускания и 
промывания желудка. Кровь они 
пускали из рук и ног, а в зависи-
мости от заболевания, вскрывали 
ту вену, которая находилась ближе 
всего к больному месту, причиняв-
шему страдания.

Сильную головную боль ле-
кари лечили кровопусканием из 
места соединения бровей над но-
сом. Ланцетом служил каменный 
наконечник, который они встав-
ляли в расщепленную палочку и 
завязывали, чтобы он не выпадал, 
и тот наконечник они ставили на 
вену и сверху давали по нему щел-
чок, таким образом, вскрывая вену 
с меньшей болью, чем обычным 
ланцетом. 

Гарсиласо де ла Вега акценти-
рует внимание на том, что лекари 
империи не знали о признаках бо-
лезни по внешнему виду мочи, как 
и не обращали внимания на желчь 
и слизь [10].

Вот как он описывает методику 
очищения [11]:

«Обычно они очищали желудок, 
когда чувствовали себя отяжелев-
шими и наполненными, и делалось 
это чаще у здорового, нежели у 
больного. Они принимали (поми-
мо других трав, которые служи-
ли слабительным) белые корни, 
подобные маленьким репам. Гово-
рят, что те корни бывают мужски-
ми и женскими. Они принимали 
как одни, так и другие в количе-
стве около двух унций, а приняв 
их, они вставали под солнце, чтобы 
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его тепло помогло бы их действию. 
По прошествии часа или немно-
го больше они чувствовали себя 
столь ослабленными, что больше 
нельзя было терпеть. Это состоя-
ние было похоже на морскую бо-
лезнь: голова испытывает сильное 
головокружение и обморочное со-
стояние; кажется, что по рукам и 
ногам, венам и нервам и по всем 
суставам тела бегают муравьи; очи-
щение почти всегда происходило 
обоими путями: рвотой и калом 
(экскрементами). Пока оно продо-
лжалось, пациент был полностью 
ослаблен и страдал от сильнейшего 
головокружения. Ему не хотелось 
ни есть, ни пить; он выбрасывал из 
себя всю имеющуюся в нем жид-
кость; из него выходили черви, и 
глисты, и все насекомые, которые 
там внутри жили. Как только дело 
было сделано, он оказывался в пре-
красном состоянии и ел всё, что 
ему дадут. Эти очищения желудка и 
кровопускания приказывали делать 
самым опытным среди них людям, 
особенно старухам и великим зна-
харям, среди которых были очень 
знаменитые во времена инков, зна-
вшие целебную силу многих трав и 
по традиции обучавших своему ис-
кусству своих сыновей. Так лечили 
королей и их родственников».

Одновременно с лечением бо-
лезней Гарсиласо де ла Вега также 
пишет об использовании людьми 
целебных знаний в неблагородных 
целях [11]:

«Были также мужчины и 
женщины, которые давали яд, 

чтобы убить им, быстро или мед-
ленно, чтобы довести до сумас-
шествия или оглушить (одур-
манить) тех, кого они любили, 
и чтобы делать их лица и тела 
некрасивыми…».

Дурман, «el chamico» (Datura 
stramonium) был известен в древ-
нем Перу из-за своего наруша-
ющего сознание эффекта, и его 
способности вызвать состояние 
безумия [5, 13].

Один корень, подобный корням 
злаковых (крупнее и с более мел-
кими и густыми узлами – название, 
которое так и не сохранилось) слу-
жил для укрепления зубов и зажив-
ления язвенных и воспалительных 
процессов десен. Согласно расска-
зу историков [1, 8]:

«Они разжаривали его на 
углях, и, когда он был уже изжа-
рен и очень сильно раскален, они 
разрывали его зубами в длину и 
так, кипящим, прикладывали одну 
половину к одной десне, а другую 
половину – к другой, оставляя их 
там, пока они не остынут, и таким 
путем они обрабатывали все дес-
на. В течение двух или трех дней 
они ничего не могли есть из того, 
что нужно жевать, и употребляли 
лишь то, что можно было есть с 
ложки. После этого у них с десен 
отваливалось «сожженное мясо» и 
под ним открывалось другое – но-
вое, красное и красивое».

Растение, которое испанцы 
называли табако (а индейцы сай-
ри), во времена Инков люди нюха-
ли в виде порошка, чтобы, как они 
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утверждали, “освободить от уста-
лости голову”.

Кукуруза, маис (maíz – для ин-
дейцев Сара), помимо того, что 
он являлся отличным пищевым 
продуктом, был весьма полезен 
при болезнях почек, болях в под-
вздошной впадине, страданиях от 
почечных камней, при задержке 
мочи, болей в мочевом пузыре и в 
мужском половом органе.

Лекарственные (например, при 
лечении дизентерии) и наркоти-
ческие (для погружения пациента 
в сон) средства применялись также 
в виде клизм. Сами клизмы гото-
вились в виде баллона из кожи или 
желудочного пузыря животных.

Лекари-Инки обследовали 
больных вручную, но очень тща-
тельно, чтобы определить причину 
болезни. Начинали осмотр и паль-
пацию с глаз, полости рта и гор-
ла, тщательно проверяя больные 
участки тела, откуда «шло зло», 
обращая внимание на температу-
ру тела. Больных опрашивали обо 
всем, что было связано с симпто-
мами болезни, временем ее появле-
ния, с употребляемыми продукта-
ми питания и напитками, с видом 
работы и условиями жизни. После 
того как они определялись с болез-
нью, больным давали соответству-
ющие природные лекарственные 
средства [8, 12].

Лекари всегда следили за тече-
нием заболевания до тех пор, пока 
пациент ни вылечивался, а в сво-
их назначениях они использовали 
в основном лекарственные сред-

ства, изготовленные травниками. 
Иногда также могли давать своим 
больным средства собственного 
приготовления.

Дополнительно к съедобным 
или питьевым средствам, врачи 
использовали травяные припарки 
для наложения непосредственно на 
пораженные участки, на подошвы 
ног (при сильной усталости), 
которые покрывали ватными или 
шерстяными тканями, в зависи-
мости от проблемы.

Широко также использовали 
массаж различных частей тела с 
помощью лечебных масел.

При необходимости хирурги-
ческого лечения, больным зани-
мался хирург [4]. В случаях де-
прессий пациентами занимались 
музыканты и певцы (в современ-
ном понимании – музыкотерапия).

Инки и здоровье, 
великое наследие

При всей фрагментарности 
знаний о медицине доколумбо-
вой Америки очевидно, что она 
была блистательной медици-
ной своего времени. Испанские 
хроники утверждают, что очень 
распространенным явлением в Та-
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уантинсуйо было долголетие.
Значительная часть достижений 

медицины Инков была утрачена во 
времена колонизации испанцами.

Территория современного Перу, 
в прошлом заселенная Инками, яв-
ляется страной с уникальной в мире 
флорой, которая представлена более 
чем 25 000 растений, из которых око-
ло 1400 обладают лечебными свой-
ствами. В связи с этими качествами, 
эти растения стали сегодня важ-
нейшим сырьем Всемирной фар-
мацевтической промышленности и 
незаменимым источником для про-
изводства и упаковки натуральных 
продуктов для здоровья, перуански-
ми и зарубежными лабораториями 
современности.

«Медицина Инков» является 
одной из самых необыкновенных 
исторических наследий, которое 
передано нашими предками чело-
вечеству [8, c. 193].

Приблизительно 14 милли-
онов жителей империи Инков, 
оптимально сочетали здоровый, 
радостный и активный образ жизни 
с разнообразным и полноценным 
питанием, богатым белками (в 
основном птиц и рыб), углевода-
ми, овощами, морскими водорос-
лями, сорняками и фруктами, со-
держащими большое количество 
питательных веществ, витаминов, 
минералов и целебных свойств.

Многие продукты питания име-
ли доказанные лекарственные 
свойства, как с мочегонным, так 
и со слабительным эффектом. 
Предпочитаемый ими напиток был 

Asua или Upi, известный больше 
как чича (chicha).

Однако, Гарсиласо де ла Вега 
также зафиксировал данные о том, 
что не все было так благополучно:

«Бедные люди не имели скота», 
страдали от голода.

«Индейцы не использовали мо-
лока животных ни для приготовле-
ния сыра, ни для питья»

Бернаве Ково, Bernabé Cobo – 
El Padre Cobo, Отец Кобо (Lopera 
(Хаэн, Испания), 1582 – Лима (вице-
королевства Перу), 9 октября 1657), 
писатель, ученый и испанский свя-
щенник-иезуит, в своей книге «Ис-
тория Нового Света» описывает 
случаи «боковой боли (вероятные 
«пневмонии?»)» и их лечение трава-
ми: Ulluma, itapallo, chapichaqui.

Среди прочих, существующих 
на то время болезней, лекари-Ин-
ки занимались такими проблема-
ми, связанными со здоровьем, как: 
эпилепсия, сифилис, пневмония, 
насморки, ангины, выпадение во-
лос (в т.ч. алопеция), астма, зоб, 
сотрясение мозга, ознобы, рак, 
катаракты, перхоть (как и себо-
рея), алкогольные отравления, ко-
клюш, слепоту, судороги, сотря-
сения, обмороки, боли в костях, 
кишечные выделения, бред, сла-
боумие, дифтерии, слабость, ди-
зентерия, ссадина, опрелости, ка-
шель, рожистое воспаление, спазм, 
цинга, лихорадки, фурункулы, 
влагалищные выделения, травмы 
костей (до переломов), гонорея, 
отечность или водянка, припух-
лости, кровоизлияние, герпес, 
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желтуха, увеличение лимфатичес-
ких узлов (вплоть до нагноения), 
люмбаго, ларингит, проказа, без-
умие, тошнота, ячмень, воспале-
ние глаз (офтальмия), абсцессы, 
паралич, гнойнички и гнойные 
раны, простуды, колики, ревма-
тизм, охриплость, сыпь и крапив-
ница, рахит, глухота, чесотка, за-
икание, полная афазия, идиотизм, 
ута, бородавка, стригущий лишай 
(дерматофития, трихофития), ту-
беркулез, опухоли, изжога (на ряду 
с другими проблемами желудоч-
но-кишечного тракта), высотная 
болезнь, фрамбезии, такие как 
«mal de pinto» (с кожными прояв-
лениями, сходными с нынешним 
vitiligo, возбудитель bacteria 
Treponema Herrejoni) и «pían» или 
эндемичный сифилис (как сей-
час известно вызван Treponema 
pallidum, подвид pertenue – пора-
жает кожу, кости и хрящи).

Для всех этих заболеваний име-
ется свой соответствующий пере-
вод на языке кечуа, Qhichwa simi – 
«язык горных долин», или Runasimi 
– «человеческий язык» (язык им-
перии Инков, ныне один из двух 
государственных языков в Перу и 
Боливии, а также региональный 
или локальный официальный язык 
в Эквадоре и Колумбии).

Природная и одновременно тра-
диционная медицина Инков яв-
ляется воротами в «волшебный 
мир», состоящий не только из глу-
боких знаний лечебных свойств 
лекарственных растений, но и схо-
дящийся с философией жизни и ду-

ховности в священной концепции 
элементов, которые дает природа.

Инки воспринимали природные 
источники как самый мощный ис-
точник энергии, носитель жизни, 
плодородия, производительности, 
исцеления, физического и духо-
вного роста, которые также способ-
ствовали гармонии (они стреми-
лись к равновесию с окружающей 
средой и космосом и к поиску зна-
ний и понимания). Данное отно-
шение Инков к жизни позволяет 
сегодня отличить рациональное 
от иррационального, нематериаль-
ное от материального и видимое 
от невидимого. Все эти знания по-
зволяют узнать широко духовные, 
физические, эмоциональные и 
психические качества человека. 
Мудрость «медицины Инков», 
дает неопровержимую альтернати-
ву для комплементарного подхода 
медицины XXI века.

Лекари-Инки пытались най-
ти причины болезней, а не толь-
ко облегчить симптомы, а также 
заботились об анализах проблем 
духовного, эмоционального или 
психического типа, которые могли 
влиять на состояние здоровья лю-
дей [3, 5]. Они предавали важное 
значение вопросам питания и об-
раза жизни каждого больного, что, 
соответственно, отражалось в их 
дальнейших рекомендациях.

Знание уникальной медицины 
предков, культур Анд и Амазон-
ки, Инков, накопленной более чем 
за 2000 лет, стала источником му-
дрости для борьбы с болезнями и 
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в 21 столетии. Сегодняшний ана-
лиз разнообразных подходов по 
профилактике и лечению заболе-
ваний наших предков открывает 
колоссальные возможности для до-
стижения оптимального здоровья 
современного общества, дает лю-
дям отличную альтернативу, пред-
оставляет медикам возможность 
пересмотра своих знаний и рассуж-
дений в условиях современной и 
комплементарной медицины [7].

Нельзя отрицать то, что дей-
ствительно помогало и исполь-
зовалось многими поколениями в 
прошлом только потому, что по-
явилось что-то новое сегодня. Ве-
роятнее всего, нужно усовершен-
ствовать также эти знания, если 
на то есть основания, дополнить 
то, что имеем на сегодня, соче-
тать, если современные медики 
считают это необходимым [8, c. 
229-273].
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QUESTIONNAIRE SURVEY OF THE CHILDREN 
WHO ARE TAUGHT ACCORDING TO DIFFERENT 

SCHOOL CIRRICULA (COMMON QUESTIONS)

Аннотация: В настоящее время, все большую популярность получают школы но-
вого образца, где дети учатся по определенным программам (коллегиальные и ка-
детские школы, лицеи и гимназии). Это, в свою очередь приводит к увеличению ко-
личества времени проводящего в школе и за выполнением домашних заданий. Нами 
была поставлена цель – выявить факторы негативно влияющие на здоровье школьни-
ков, обучающихся по различным школьным программам, используя анкетирование. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 115 детей 9-16 лет, из которых 
74 школьника обучающихся по коллегиальной программе и 41 – по общеобразова-
тельной. Всем детям были розданы анкеты, на которые они должны были ответить 
дома с родителями. Данные вопросы были касательно образа жизни: какое время 
дети проводят обычно в школе и за подготовкой домашних заданий, что они делают в 
свободное от уроков время, гуляют ли на свежем воздухе и вопросы касательные сна 
(время засыпания и длительность).

Анотація: В даний час, все більшу популярність отримують школи нового зразка, 
де діти навчаються по особлівім програмам (колегіальні і кадетські школи, ліцеї та 
гімназії). Це, в свою чергу, призводить до збільшення кількості часу, протягом якого 
діти знаходяться у школі та за виконанням домашніх завдань. Нами була встановлена 
мета – виявити фактори, які негативно впливають на здоров’я школярів, що навчають-
ся по різними шкільним програмам, використовуючи анкетування. Матеріали і мето-
ди: в дослідженні взяли участь 115 дітей 9-16 років, з яких 74 школяра, що навчаються 
по колегіальній програмі і 41 – по загальноосвітній. Всім дітям були роздані анкети, на 
які вони повинні були відповісти вдома з батьками. Ці питання були відносно способу 
життя: який час діти проводять, звичайно, в школі і за підготовкою домашніх завдань, 
що вони роблять у вільний від уроків час, гуляють чи на свіжому повітрі і питання сто-
совно сну (час засипання і тривалість).

Summary: Nowadays innovative schools, where children study in accordance with some 
specific curricula (collegiate and cadet schools, lyceums and grammar schools), become 
more and more popular. In its turn it leads to increase of amount of time which students 
spend at school or while doing their homework.  On the basis of the foregoing the purpose 
of our research is to identify factors which negatively influence health of schoolchildren 
who are taught in accordance with different academic curricula by means of questionnaire 
survey. Materials and methods: 115 children aged 9-16 took part in the research: 74 stu-
dents studying in accordance with collegiate curriculum and 41 students studying accord-
ing to general education curriculum. All the children received questionnaires which were 
to be answered at home with the participation of their parents. The questions concerned 
the students’ lifestyle, i.e. how much time they usually spent at school and for doing their 
homework, what they do when they do not have classes, whether they walk out of doors and 
questions as for sleep (sleep onset time and duration). 
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Nowadays innovative schools, 
where children study in accordance 
with some specific curricula 
(collegiate and cadet schools, lyceums 
and grammar schools), become more 
and more popular. In its turn it leads 
to increase of amount of time which 
students spend at school or while 
doing their homework. 

The data obtained by S. 
Spangenberg, B. Boev [1] show 
that both academic load (type of 
education, total number of classroom 
hours, success, private classes etc.) 
and quality of teaching environment 
(factors of microclimate of teaching 
environment, workplace illumination, 
heating and others) and also school 
service quality (nutrition, sporting 
activities, buildings and main 
classrooms etc.) have a significant 
influence on health of students to 
the same extent. Moreover, the 
above-mentioned factors influence 
not only general morbidity, but also 
the one which is specific for school 
age, i.e. diseases of sense organs, 
cardiovascular and nervous systems, 
gastrointestinal and some endocrine 
disorders [1, 2]. 

It is known that a good night’s 
sleep provides restorative functions 
of the cerebral cortex cells after long 
day activity. The data, found in the 
literature, point that students reduce 
active rest out of doors and nocturnal 
sleep. Disorders of day regimen 
among the students of educational 
establishments of a new type turned 
out to be more apparent. Excessive 
load and inefficient rest provoke 

tension of regulatory systems, cause 
a range of difficult changes which 
lead to decrease of adaptive abilities 
of the human body [2, 3, 4]. 

On the basis of the foregoing the 
purpose of our research is to identify 
factors which negatively influence 
health of schoolchildren who are 
taught in accordance with different 
academic curricula by means of 
questionnaire survey. 

Materials and methods: 115 
children aged 9-16 took part in 
the research: 74 students studying 
in accordance with collegiate 
curriculum and 41 students studying 
according to general education 
curriculum. 

All the children received 
questionnaires which were to 
be answered at home with the 
participation of their parents. The 
questions concerned the students’ 
lifestyle, i.e. how much time they 
usually spent at school and for doing 
their homework, what they do when 
they do not have classes, whether 
they walk out of doors and questions 
as for sleep (sleep onset time and 
duration). 

Results of the own research
The analysis of the answers 

has made it possible to obtain the 
following results: the majority of 
children of the main and experimental 
groups spent from 5 to 7 hours at 
school every day (75.7% and 61.0%). 
21.6% of the schoolchildren who 
represent the first group and 31.7% 
of the ones of the second group stay 
at school till 5. Thereafter 2.7% of the 
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pupils of the collegiate curriculum 
and 7.3% of the ones of the general 
education program spent 7 hours and 
more at school. 

The main part of the first group 
children (62.2%) and of the second 
one (61.0%) usually spend about 
three hours a day to do homework. 
20.3% of the students who are 
taught according to the collegiate 
curriculum and 7.3% of the students 
of the general education program 
need more than three hours for 
doing homework. And 17.6% of the 
children of the enhanced education 
curriculum and 31.7% of the ones of 
the general program need less than 1 
hour a day for their homework. 

When the children were asked 
about the way they got used to spend 
their leisure time, they could give 
several answers at once. 50.0% of 
the schoolchildren of the collegiate 
curriculum and 43.9% of the pupils 
of the general education program 
prefer to be out of doors. 45.9% and 
50.0% of the first group children and 
39.0% and 34.1% of the second one 
are interested in watching TV and 
playing computer games. 44.6% 
of the children taught by means of 
the enhanced education program 
and 34.1% of the children taught 
according to the general one prefer 
reading. 52.7% of the main group 
schoolchildren and 36.6% of the 
experimental group pupils spend 
their free time at circle classes or in 
hobby groups. 

One of the most important aspects 
in the schoolchildren’s life is the time 

which they spend in the open air. The 
majority of the first group children, 
that is 52.7%, spend about two hours 
per day outdoors; 18.9% spend 2-3 
hours per week in the open air and 
14.9% spend their time outdoors only 
at the weekend. As for the students 
who are taught in accordance with 
the general education programs, the 
majority, that is 41.5% go for a walk 
2-3 times per week; 36.6% walk 
every day and 7.3% of the children 
stay outdoors only at the weekends. 

The majority of the students who 
are taught according to the collegiate 
curriculum (79.7%) and the general 
education program (85.4%) answered 
that they got used to go to bed at 9-10 
pm. 10.8% of the first group children 
and 9.8% of the second one go to 
bed at about 11-12 pm. And 9.5% of 
the main group children and 4.9% of 
the experimental group children fall 
asleep after midnight. 

The major part of the children of 
the first (82.4%) and second (75.6%) 
groups sleep for about 7-9 hours. The 
duration of sleep in 16.2% and 17.1% 
of the schoolchildren is 10 hours 
and more. And 1.4% of the children 
who study in accordance with the 
collegiate curriculum and 7.3% of the 
ones of the general education program 
sleep less than 7 hours per day. 

Conclusions
1. The majority of the children of 

the first (75.7%) and second (61.0%) 
study groups spent about 5-7 hours 
at school. Doing homework takes 
the children of both groups on 
the average 1-3 hours (62.2% and 
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61.0%). 20.3% of the main group 
children need more than three hours 
to do their homework. It results in 
longer mental work load. 

2. The children, who study in 
accordance with enhanced education, 
spend their free time at circle classes 
and in hobby groups (52.7%) while 
the children, who are taught by means 
of general education program, prefer 

watching TV (39.0%) and walking 
outside (43.9%). It is evident that 
the children of the first group have 
longer mental work load. 

3. All the above mentioned 
confirms the fact of much longer 
period of mental work load, which 
is typical for the children, who study 
according to the curriculum with 
enhanced education. 
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СОСТОЯНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ О ГЛАВНЫХ АСПЕКТАХ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Анотація: Наведено результати соціологічного дослідження серед студентів м. 
Дніпропетровська з питань їхнього способу життя, стану здоров’я, обізнаності про со-
ціально-небезпечні хвороби. Розроблено комплексну програму з навчання студентів 
методам гігієнічного та соціально – психологічного виховання, викорінення шкідливих 
звичок, підвищення знань з питань здорового способу життя. 

Аннотация: Приведены результаты социологического исследования среди сту-
дентов г.Днепропетровска по вопросам их образа жизни, состояния здоровья, осве-
домленности о социально – опасных болезнях. Разработана комплексная програм-
ма по обучению студентов методам гигиенического и социально – психологического 
воспитания, искоренения вредных привычек, повышение знаний по вопросам здоро-
вого образа жизни.

Summary: The results of the survey among students of Dnipropetrovsk on their lifestyle, 
health, awareness about social – of dangerous diseases. A comprehensive program for 
teaching students the methods of hygiene and social – psychological training, eliminate 
bad habits, increased knowledge about healthy lifestyles .

Современное 
состояние проблемы

В «Основах законодательства 
Украины о здравоохранении»  
(1992 г.) общество и государство 
провозглашаются ответственными 
перед нынешним и будущим по-
колениям за сохранение генофон-
да народа Украины. В том же до-
кументе приводится определение 
понятия «здоровье», которое было 
сформулировано и утверждено 
Всемирной Ассамблеей здравоох-

ранения: «Здоровье – это состояние 
полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов».

Екопатогенное влияние на здо-
ровье населения Приднепровского 
региона полиморфных загрязнений 
окружающей среды, осложненный 
ухудшением социально-экономи-
ческого положения, увеличением 
стоимости медицинского обслу-
живания, привели к ухудшению 
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демографической ситуации, роста 
уровня многих экозависимых забо-
леваний. За период 1990-2012 гг. в 
Днепропетровской области рожда-
емость уменьшилась с 13,4 до 11,1 
на 1000 человек, смертность увели-
чилась с 11,8 до 17,3 на 1000 насе-
ления, естественный прирост сме-
нился с 0,5 до – 5,2 [3, c. 376].

Актуальность работы
Образ жизни является наиболее 

значимым фактором, обусловлива-
ющим здоровья (до 50%) от всех 
факторов. Здоровый образ жиз-
ни способствует накоплению ре-
зервов общественного здоровья и 
является наиболее значительным 
потенциалом процветания об-
щества. По данным исследова-
телей Э.Н. Хисамова, [2, с. 53],  
Р.С. Мусалимова, количество фак-
торов, которые негативно влияют 
на здоровье студентов, постоянно 
увеличивается. К ним относятся 
нерациональный режим, не сбалан-
сированное питание, интенсифика-
ция учебного процесса, недостаточ-
ная материальная обеспеченность, 
низкая физическая активность и др. 
Еще не разработаны интегральные 
экономические индексы, которые 
вполне могли бы оценить и отра-
зить результаты здорового образа 
жизни. Наиболее информативными 
в этом вопросе на наше время яв-
ляются социологические данные, 
которые дают возможность понять 
отношение отдельных категорий 
населения к своему здоровью и сде-
лать мгновенный срез состояния по 
конкретной проблеме.

Цель работы
В связи с этим цель исследова-

ния – разработатка и научное обо-
снование концептуальной модели 
здорового образа жизни студен-
тов на основе изучения медико – 
социальных аспектов их жизнеде-
ятельности.

Материал и методы
Для сбора материала был ис-

пользован метод опроса. Для этого 
разработана анкета «изучения об-
раза жизни студентов», которая 
состоит из трех пунктов, включа-
ющих 110 вопроса по отношению 
респондентов к своему здоровью, 
понятие о рациональном пита-
нии, режим нагрузки, вредные 
привычки, умение оказать само- и 
взаимопомощь в критических си-
туациях, состояние здоровья и ме-
дицинское обслуживание, наличие 
знаний о здоровом образе жизни и 
т.д. Объектом исследования были 
студенты Днепропетровского на-
ционального университета им. 
Олеся Гончара. Была разработана 
методика изучения и оценки здо-
рового способа жизни студентов; 
изучен образ жизни студентов, 
состояние их здоровья, медицин-
ское обслуживание и выявлен 
уровень знаний студентов отно-
сительно здорового образа жизни; 
разработаны предложения по фор-
мированию у студентов навыков 
здорового образа жизни.

Результаты и их обсуждение
Всего было опрошено 1600 

студента. Анкетирование было 
анонимным. Возраст студентов, 
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принимавших участие в анкети-
ровании, составлял 18-22 года; по 
полу 78,5% составляли женщины и 
26,5% – мужчины. 60,5% постоян-
но проживающих в Днепропетров-
ске, 23,5% – в Днепропетровский 
области; 17,3% – приехали из дру-
гих областей. На все поставленные 
вопросы студенты ответили почти 
стопроцентно. 45% из них считают, 
что разумнее всего вести здоровый 
образ жизни, а именно: не курить, 
не злоупотреблять, или совсем не 
употреблять спиртное, уделять вни-
мание спортивным занятиям, раци-
онально питаться. Между тем 47% 
опрошенных считают, что лучше – 
«ни в чем себе не отказывать». Об-
раз жизни этих студентов не всег-
да соответствует гигиеническим 
требованиям. 7,5% респондентов 
считают, что состояние их здоро-
вья «отличное», 50,9% оценивают 
как «хорошие», 30,5% «удовлетво-
рительное», 2,09% «плохое». За-
болеваемость на хронические за-
болевания на 100 обследованных 
составляла 51,5 случая, у мужчин 
– 47,9, у женщин – 50,9. Заболева-
емость у женщин была несколько 
высше, чем у мужчин. На одного 
студента приходится 1,5 заболева-
ния. В структуре хронических за-
болеваний у мужщин и женщин 
на первом месте находятся за-
болевания органов пищеварения 
– соответвенно – 32,5 и 35,0 %; 
на втором – заболевания органов 
дыхания – 20,6 и 16,5%; на третьем 
– заболевания сердечно – сосудис-
той системы – 16,7 и 16,8% соо-

тветственно, на четвертом -заболе-
вания нервной системы и органов 
чувств – у мужчин и женщин – 10,7 
и 11,6%; эндокринные заболевания 
заметили только женщины – 5,4%. 
Как мужчины, так и женщины 
связывают это с условиями жиз-
ни и обучения, вредными услови-
ями окружающей среды – 57,8% 
опрошенных, 22,5% – с осложне-
ниями острого заболеванияния, 
15,4% – с отягощенной наслед-
ственностью.

Наши данные свидетельству-
ют о том, что основные положе-
ния здорового образа жизни зна-
ют практически все студенты 
– 95,6 %, но ведут здоровый об-
раз жизни немногим больше трети 
опрошенных – 40,6%. Итак, подав-
ляющее большинство респонден-
тов – 65,4% – не придержуются 
здорового образа жизни: мужчин 
достоверно больше – 77,2%, чем 
женщин – 63,4% . Источником по-
лучения информации по здоровому 
образу жизни были: средства мас-
совой информации – 30,4% отве-
тов; лекции, беседы медработни-
ков – 25,0 %, научно-популярные 
книги, брошюры – 24,1%, родите-
ли – 17,1%; другое – 7,9%.

Из всех опрошенных трезво-
го образа жизни придерживаются 
50,5% студентов. Более 58% знают, 
что алкоголь может способство-
вать возникновению серьезных 
заболеваний организма, а 12% 
осведомлены в том, что употре-
бление алкоголя может влиять на 
состояние здоровья их будущих 
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детей. Между тем 9% респонден-
тов уверены в безвредности не-
больших доз алкоголя, а 6% – в 
безвредности регулярного употре-
бления таких доз.

Курение все еще популярно 
среди молодежи, в частности сту-
денческой. На вопрос о курении и 
влияние его на организм человека 
студенты ответили следующим об-
разом: считают, что курение пре-
пятствует полноте – каждые 8 из 
100 опрошенных; ухудшает рабо-
ту органов кровообращения – 79; 
способствует развитию раковых 
заболеваний – 75; вызывает за-
болевания органов дыхания – 85; 
ухудшает работу органов пищева-
рения – 40. Какое действие куре-
ния на организм человека затруд-
нились ответить 53% студентов. 
Это свидетельствует об отсут-
ствии четкого представления мо-
лодежи о медико-социальном зна-
чении этой проблемы. По данным 
нашего анкетирования курят 52% 
студентов, из них – 46% жен-
щин. Среди вопросов о вредных 
привычках и их влияние на орга-
низм были даны вопросы о нар-
комании. Хотя ни один студент не 
заметил своей страсти к наркоти-
кам, но 38% указали, что среди их 
друзей есть наркоманы; 30,5% рес-
пондентов были предложены нар-
котики, а 15,7% опрошенных уже 
попробовали их. На вопрос, вред-
но ли эпизодическое употребление 
наркотиков, ответили «да» 60,5% 
студентов. Другие 16,5% считают, 
что эпизодическое употребление 

наркотиков никакого вреда не при-
носит.

Недостаточно проинформирова-
на молодежь и о СПИДе. Так, счи-
тают СПИД заразным заболевани-
ем 88,3 % опрошенных. Хотя 100% 
опрошенных понимают, что СПИД 
– очень серьезное заболевание, ме-
ханизм заражения для многих из 
них неизвестен. Так, считают, что 
вирусом СПИДа можно заразить-
ся: при пользовании общей посу-
дой 2,5 на 100 опрошенных; при 
дотрагивании к больному и ру-
копожатии – 8; через воздух, при 
разговоре, кашле, чихание – 4; при 
пользовании бассейном, ванной, 
санузлом – 10; при пользовании 
средствами личной гигиены – 17; 
от человека, который еще не име-
ет явных признаков заболевания – 
80; при половом контакте – 97; при 
инъекциях – 95; при переливании 
крови – 97 студентов из каждых 
100 опрошенных. 21% респонден-
тов не считают СПИД заразным. 
Большинство респондентов не 
знают, куда можно обратиться при 
возникновении необходимости ис-
следования на ВИЧ / СПИД. Сре-
ди респондентов уверены, что ви-
рус СПИДа передается от матери 
к ребенку 94,2%; 93,1% считают, 
что СПИДом болеют дети; 95,2% 
– что женщины. Считают, что пре-
зерватив снижает вероятность за-
ражения вирусом СПИДа 98,5%, а 
64,4% убеждены, что существуют 
надежные методы его диагности-
ки. Более половины опрошенных 
лиц (59% ) считают, что инфор-
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мация о СПИДе повлияла в той 
или иной степени на их сексуаль-
ное поведение и подавляющее 
большинство респондентов (88%) 
уверены в значительной важности 
ввода информации, касающейся 
вопросов полового воспитания, в 
учебный курс вузов [1, c. 59].

Среди составляющих здорово-
го образа жизни особое место за-
нимает рациональное питание. 
Установлено, что режим питания 
опрошенных не соответствует ги-
гиеническим рекомендациям: 3-4 
раза в день питаются только 35% 
из них, остальные получают пищу 
только 1-2 раза. Только 38% рес-
пондентов употребляют каждый 
день горячую пищу, только 15% 
принимают ее в одни и те же часы. 
Не пользуются популярностью у 
студентов вузовские столовоые  
[2, c. 53]. Более 48% студентов 
вовсе не пользуются ими, другие в 
основном берут только кондитер-
ские изделия и напитки. 44% сту-
дентов мотивировали свой отказ 
от пользования столовой низким 
качеством еды и однообразием 
меню, 5% – дороговизной обще-
ственного питания. Недостаточ-
но внимания уделяет молодежь 
витаминно – минеральному со-
ставу пищи, 58% злоупотребляют 
рафинированными продуктами с 
большим содержанием углеводов, 
34% нерегулярно включают в свой 
рацион овощи и фрукты, много 
кто употребляет сладости вместо 
еды в перерывах между занятия-
ми. Большинство студентов пони-

мает необходимость физической 
нагрузки на организм, особенно в 
связи с гиподинамией. 20% из них 
предпочитают бег, 40% – гимнас-
тику, 18% – плаванию. Между тем, 
89% не делают физзарядки, толь-
ко 28% занимаются в спортивных 
секциях. Основными причинами 
называют отсутствие свободного 
времени и желания. Значительная 
часть молодежи плохо ориенти-
рована в медицинских вопросах. 
15,5 % студентов не знают своего 
артериального давления, пульса; 
25,8% – массы тела, при появле-
нии первых симптомов болезни 
70,7% не спешат обращаться к 
врачам, а занимаются самолече-
нием; 46% не знают своего вра-
ча. Анкета была дополнена так-
же вопросами, которые освещали 
уровень кругозора студентов. Из 
художественной литературы 38% 
любят современные бестселлеры, 
28% опрошенных предпочитают 
детективы, 19% – классические 
произведения, 16% – поэзию, 18% 
– исторические произведения. С 
кинопродукции наибольший инте-
рес вызывают комедии – 28%, фан-
тастика – 15%, детективы – 12%, и 
фильмы ужасов – 13%.

Выводы
Проведенный социологичес-

кий опрос позволил получить 
анонимные данные о пристрастия 
респондентов и их друзей к куре-
нию, употреблению алкоголя, нар-
котиков, отношения к случайным 
половым связям, оценить их зна-
ния о путях передачи и профи-
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лактике ВИЧ /СПИДа. Выявлен 
низкий уровень санитарно – про-
светительской работы по здорово-
му способу жизни, которая прово-
дилась на уровне семьи и школы: 
только 18,1% будущих студентов 
получали эти знания от родителей 
и в школе. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что 
образ жизни студентов не всегда 
способствует сохранению и укре-
плению их здоровья. В то же время, 
большинство негативных устано-
вок, которые имеют место, могут 
измениться при использовании 
адекватных методов гигиеническо-
го и социально – психологическо-
го воспитания. Разработана и вне-

дрена в учебно-воспитательный 
процесс комплексная программа 
воспитания студентов с целью 
формирования у них навыков здо-
рового образа жизни, в которой 
предусмотрен элективный курс 
по этому вопросу и мероприятия 
по гигиеническому воспитанию, 
которые будут направлены на из-
менение негативного поведения 
человека в отношении основных 
положений здорового образа жиз-
ни. Кроме того, во время лекций, 
практических занятий, тренингов 
проводится коррекция знаний сту-
дентов по профилактике СПИДа и 
оказанию само – и взаимопомощи 
в критических ситуациях.
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психофізіології та медичної екології 
Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика

ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ М. КИЄВА

Анотація: У статті представлено результати профілактичних медичних оглядів працю-
ючих в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища на під-
приємствах м. Києва. Представлено структуру і характеристику виявленої професійної 
захворюваності. Визначені пріоритетні напрямки розвитку профпатологічної служби.

Аннотация: В статье представлены показатели профессиональной заболевае-
мости работающих в условиях воздействия вредных и опасных факторов производ-
ственной среды на предприятиях г. Киева. Представлена структура и характеристика 
профессиональной заболеваемости по результатам периодических медицинских ос-
мотров. Предложены пути дальнейшего развития профпатологической службы.

Summary: The materials about the index of occupational diseases of workers in harmful 
and dangerous conditions on enterprises of Kyiv are shown in this article. The information 
about the index of occupational diseases and the amount of workers is based on the results 
of periodical medical examinations in the period of the 2009-2013 in Kyiv. A reformation of 
medical sphere along with the state sanitary and epidemiological service has caused the 
exaggeration of medico-sanitary provision of workers engaged in harmful and dangerous 
work conditions. The priority directions in development of medical sphere, providing the 
health of the working population, have been defined.

Сучасне виробництво потребує 
висококваліфікованих робітників, 
і, безумовно, потребує відповідні 
інвестиції в збереження здоров’я 
працюючого населення з боку 
держави [1, с. 27; 3, с. 31-35; 4,  
с. 4-11;10].

Економічна ситуація в Україні 
обмежує впровадження іннова-
ційних сучасних технологій, тех-
нічних та організаційних заходів, 
спрямованих на покращення умов 
праці і профілактику професійних 
захворювань та нещасних випад-

ків на виробництві [3, с. 252-253; 
9, с. 29].

Затверджений Верховною Ра-
дою України Закон України «Про 
затвердження Загальнодержавної 
соціальної програми поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та ви-
робничого середовища на 2014-
2018 роки» задекларував курс на 
формування сучасного безпечного 
та здорового виробничого середо-
вища та мінімізацію ризиків вироб-
ничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій на виробни-
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цтві. Проте, за даними Держком-
стату України кількість працюю-
чих в основних галузях економіки 
в умовах, що не відповідають сані-
тарним нормам, складає 27,4% від 
облікової кількості штатних пра-
цівників. Кожен четвертий працює 
в умовах дії шкідливих факторів, 
рівні яких перевищують гранич-
нодопустимі [8, с. 4]. На малих та 
середніх підприємствах приватної 
форми власності кількість об’єктів, 
що не відповідають санітарно-гігіє-
нічним нормам і правилам, складає 
приблизно 70.8% [10, с. 29].

Реформування Державної сані-
тарно-гігієнічної служби, яке від-
бувається в державі, практично 
усунуло санітарно-епідеміологіч-
ну службу від контролю за органі-
зацією проведення профілактич-
них медичних оглядів, призвело 
до значних порушень термінів 
оформлення санітарно-гігієнічних 
характеристик, несвоєчасним про-
веденням атестації робочих місць 
[2, с. 4; 6, с. 3]. Фактичний рівень 
професійної захворюваності не 
відповідає рівню безпеки вироб-
ництва [2, с. 6; 7, с. 8-12].

Аналіз професійної захворю-
ваності працівників міста Києва 
впродовж останніх років свідчить 
про те, що показники професій-
ної захворюваності різко заниже-
ні. Низький рівень діагностики 
профзахворювань на ранніх стаді-
ях розвитку, низьке охоплення ме-
дичними оглядами призводять до 
низьких показників професійної 
захворюваності.

Метою дослідження – є аналіз 
та характеристика професійної 
захворюваності в м. Києві за ре-
зультатами періодичних медич-
них оглядів працівників за період 
2009-2013 рр. для визначення прі-
оритетних напрямків профілакти-
ки професійних захворювань.

Матеріали та методи дослід-
ження

Аналіз та характеристика профе-
сійної захворюваності проводився 
за результатами періодичних медич-
них оглядів працюючих в шкідли-
вих та небезпечних умовах праці за 
2009-2013 рр. на підставі даних об-
робки звітних бланків «Оперативної 
інформації», «Заключних актів за 
результатами періодичного медич-
ного огляду» наданих 42 закладами 
охорони праці м. Києва, які здійсню-
ють профілактичні медичні огляди 
працівників певних категорій. Були 
проаналізовані медичні висновки 
ЦЛЕК ДУ «Інститут медицини пра-
ці Національної академії медичних 
наук України». Вивчались основні 
форми профпатології з урахуванням 
нозологічних форм, зазначених в 
МКХ-10. Аналіз професійної захво-
рюваності проводився за абсолют-
ними даними.

Результати досліджень та їх 
обговорення

Кількість працюючих, зайня-
тих на роботах на підприємствах, 
в установах та в організаціях м. 
Києва, що займаються виробни-
чою діяльністю (за даними міжра-
йонних управлінь Державної сані-
тарно-епідеміологічної служби на 
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01.01.2014 р) становило – 286514 
осіб, що в порівнянні з 2012 роком 
– є зниженням на 21,18% (рис. 1). 
Кількість працюючих в шкідли-
вих та небезпечних умовах праці в 
2013 році – 83494 працюючих, що 
становить – 29,14 % від загальної 

кількості працюючих у м. Києві, 
в тому числі жінок – 27248 осіб, 
що становить 32,63% від загальної 
кількості працівників шкідливих 
та небезпечних професій (рис. 2).

В місті Києві нараховується 
близько 40 підприємств з викорис-
танням шкідливих та небезпечних 

чинників виробничого середовища 
різних галузей виробництва. Це – 
представники підприємств галузі 
машинобудування – ВАТ «Завод 
«Більшовик», КП «Київтракторо-
деталь», ВАТ Завод «Ленінська 
кузня», ДП «Антонов», ДП ВО 

«Київприлад» тощо.
Розподіл працюючих 

певних категорій за стат-
тю наведено на рис. 2.

Впродовж останніх 
років відмічається тен-
денція щодо зменшення 
загальної кількості пра-
цюючих на промислових 
підприємствах м. Києва .

Відсотки охоплен-
ня профілактичними 
медичними оглядами 
впродовж 2008 – 2013 
років становлять: 96.4% 
– у 2008 році, 98.4% – 
у 2009 році, 99.4% – у 
2010 році, 99.6% – у 2011 
році, 97.7% – у 2012 р та 
96.6% – 2013році 

За результатами ди-
намічного спостережен-
ня 2008-2013 років в м. 
Києві загальна кількість 
вперше зареєстрованих 
професійних захворю-

вань становить – 63 випадки. В 
2013 році було зареєстровано лише 
3 випадки професійних захворю-
вань. Динаміка вперше зареєстро-
ваних професійних захворювань 
наведено на рис. 3.

Основними нозологічними фор-
мами професійної патології, що 

Рис. 1. Розподіл кількості працюючих 
по рокам за період 2008-2013рр.

Рис. 2. Розподіл працівників 
певних категорій за статтю в %
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були зареєстровані на підприєм-
ствах міста Києва у 2013 році є 
нейро-сенсорна приглухуватість 
(1випадок), захворювання на ту-
беркульоз медичного працівника 
(1випадок) та хронічна інтоксика-
ція свинцем (1випадок).

Гострі професійні захворювання 
на підприємствах м. Києва впродовж 

2008-2013 років не реє-
струвалися.

За результатами 
проведених медич-
них оглядів 2013 року 
кількість вперше взя-
тих на диспансер-
ний облік станови-
ла-11077 пацієнтів, 
що в порівнянні з 
2012 роком є знижен-
ням на 29,69%. На 
мал.4 представлено 
розподіл працівників, 
які потребували дис-
пансерного спосте-
реження в динаміці 
2009-2013 років.

Слід зазначити, що 
диспансеризація за ре-
зультатами профілак-
тичних (періодичних) 
медичних оглядів, 
згідно вимог Наказу 
МОЗ України № 246 
від 21.05.2007 року 
«Про затвердження 
Порядку проведення 
медичних оглядів пра-
цівників певних кате-
горій», відноситься до 
обов’язкових заходів, 

має профілактичну направленість і 
забезпечується за рахунок робото-
давця [11]. 

У 2013 році за результатами 
профілактичних (періодичних) ме-
дичних оглядів за станом здоров’я 
підлягало переведенню на іншу 
роботу без впливу шкідливих та 
небезпечних чинників виробничо-

Рис. 3. Динаміка встановлених професійних 
захворювань в динаміці 2008-2013 рр.

Рис. 4. Розподіл працівників, узятих 
на диспансерний облік за результатами 

медичних оглядів 2009-2013рр.
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го середовища – 1729 працівника. 
Фактично було переведено впро-
довж 2013 року тільки 849 осіб 
(49.1%) працівника. 

Таким чином, показники профе-
сійної захворюваності за результа-
тами профілактичних (періодич-
них) медичних оглядів працівників 
певних категорій підприємств м. 
Києва свідчать про те, що існуюча 
система медико-санітарної допо-
моги працівникам і система вияв-
лення та реєстрації професійних 
захворювань не досконала і по-
требує негайної реорганізації. В 
умовах економічної ситуації, що 
склалася в державі, реформування 
Державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби і системи охорони 
здоров'я, назріла негайна потреба 
в створенні найбільш ефективної 
системи медико-санітарної до-
помоги працюючим і ефективної 
системи виявлення, реєстрації та 
обліку професійних захворювань. 

Доцільно при створенні власної 
моделі організації медичного за-
безпечення працюючого населення 
враховувати досвіт, накопичений 
іншими економічно розвиненими 
країнами, оцінити стан існуючого 
медико-санітарного забезпечення 
працівників, розробити комплек-
сні програми підготовки медичних 
кадрів з професійної патології, і 
провести переоснащення заста-
рілої матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров'я. Необ-
хідно повернути профілактичну 
спрямованість медичній галузі і 
пріоритетність медичного обслу-

говування працюючого населення 
в державі [12].

Саме впровадження проекту 
Положень про Профпатологічну 
службу України, який знаходиться 
на затвердженні в МОЗ України, 
дозволить організувати і створити 
відповідну профільну систему ме-
дико-санітарної та спеціалізованої 
профпатологічної допомоги пра-
цівникам для збереження здоров’я 
працездатного населення в державі.

Висновки
1. Рівень професійної патології і 

кількість встановлених професій-
них захворювань по м. Києву не 
корелюють з умовами праці.

2. Велика кількість працівників з 
виявленими хронічними формами 
професійної патології маскуються 
під загально соматичні форми.

3. Реформування медичної га-
лузі та Державної санітарно-гігі-
єнічної служби, які відбуваються 
в державі, позначилися на якості 
надання медичної допомоги пра-
цюючим. Впродовж останніх років 
спостерігається зниження відсотку 
охоплення профілактичними ме-
дичними оглядами, послаблення 
санітарно-епідеміологічного контр-
олю за організацією і проведенням 
профілактичних медичних оглядів 
та своєчасною атестацією робочих 
місць з боку роботодавців.

4. Питаннями медико-санітар-
ного забезпечення працюючих має 
займатись відповідна Профпатоло-
гічна служба України, яка повинна 
взяти на себе відповідальність за 
збереження здоров’я працюючих. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
РЕЦИДИВОВ У БОЛЬНЫХ С ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 

КОПЧИКОВЫМИ ХОДАМИ И КОРРЕКЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Аннотация: С целью улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальными 
копчиковыми ходами, профилактики осложнений и рецидивов заболевания, проведен 
анализ эффективности хирургических методик в трех клинических группах. Полученные 
результаты позволили выявить причины рецидивов и обосновать меры по их профи-
лактике. Исследование показало возможность улучшения отдаленных результатов за 
счет использования при радикальных операциях модифицированных методов пласти-
ческого закрытия раны несвободными встречными треугольными лоскутами.

Анотація: З метою покращення результатів лікування пацієнтів з епітеліальними 
куприковими ходами, профілактики ускладнень та рецидивів захворювання, був про-
ведений аналіз ефективності хірургічних методик в трьох клінічних групах. Результати, 
що отримані, дозволили виявити причини рецидивів та обгрунтувати заходи щодо їх 
профілактики. Дослідження виявило можливість покращення віддалених результатів 
за рахунок використання при радикальних операціях модифікованих методів пластич-
ного закриття рани несвободними зустрічними трикутними клаптями.

Summary: The target of analysis of the surgical methods’efficiency in 3 clinical groups 
of patients is improvement of pilonidal cyststreatment results, prevention of complications 
and relapses of the disease. The obtained results helped to reveal the causes of relapses 
and to ground the preventivemeasures. The study have shown the possibility of the long-
term results improvementdue tomodifiedmethods of plastic wound closure by constrained 
countertriangularflaps.
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Актуальность темы.
В настоящее время, эпите-

лиальный копчиковый ход встре-
чается у 3-5% трудоспособного, 
условно здорового населения [1; 
2], являясь распространенным 
хирургическим заболеванием. В 
структуре специализированного 
колопроктологического стацио-
нара эпителиальный копчиковый 
ход и его осложнения занимают 
четвертое место после гемор-
роя, парапроктита и трещины 
заднего прохода [1]. В домини-
рующем большинстве наблюде-
ний, первым проявлением данной 
патологии является нагноение 
эпителиальных копчиковых ходов 
с последующим распространени-
ем свищей и манифестацией кли-
нических проявлений уже имею-
щихся ходов [7; 8]. Единственным 
радикальным способом лечения 
эпителиальных копчиковых ходов 
и кист является хирургический [5; 
7]. Результаты оперативных вме-
шательств нельзя считать полнос-
тью удовлетворительными в связи 
с высокой частотой рецидивов за-
болевания (от 2-11 до 30-40%) и 
послеоперационных осложнений 
[3; 6; 7], главным образом, гной-
но-септического характера (от 5 
до 45%, по данным литературных 
источников). Все это приводит к 
удлинению сроков лечения, не-
трудоспособности и длительности 
послеоперационной реабилитации 
пациентов, а также существенно-
му ухудшению качества их жизни 
[3; 4; 5].

Таким образом, проблема хирур-
гического лечения эпителиального 
копчикового хода, несмотря на 
достигнутые в последние десятиле-
тия успехи, в настоящее время пред-
ставляет важный практический и 
научный интерес. Прикладное зна-
чение имеет выявление основных 
причин послеоперационных 
осложнений и рецидивов заболева-
ния, а также разработка мер по их 
предотвращению.

Постановка проблемы: сни-
зить вероятность развития 
послеоперационных рецидивов 
и осложнений после радикаль-
ного иссечения эпителиальных 
копчиковых ходов путем приме-
нения индивидуального подхода к 
выбору способа лечения и метода 
пластического закрытия раневого 
дефекта крестцово-копчиковой об-
ласти. 

Цель исследования: улучшить 
результаты хирургического ле-
чения больных эпителиальным 
копчиковым ходом путем разра-
ботки и внедрения эффективного 
хирургического способа, содержа-
щего пластический компонент и 
включающего меры по профилак-
тике рецидива заболевания.

Материалы и методы: прове-
дена комплексная многофактор-
ная оценка непосредственных и 
отдаленных результатов хирур-
гического лечения 44 пациентов 
с эпителиальными копчиковыми 
ходами, в их числе – 19 (43%) с 
рецидивами после предшество-
вавшего оперативного лечения (2 
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пациента (4,5%) с многократными 
послеоперационными рецидива-
ми). Мужчин в исследуемых груп-
пах было 35, женщин -9. Возраст 
пациентов составлял от 15 до 56 
лет, при этом, средний возраст – 
24, 9 года.

В исследуемой группе, 22 па-
циентам (50%) выполнено ис-
сечение эпителиального коп-
чикового хода, дополненное 
подшиванием краев раны ко дну, у 
8 больных (18,2%) с выраженными 
местными воспалительными из-
менениями применено открытое 
ведение раны с последующим 
заживлением ее вторичным на-
тяжением, 14 пациентам (31,8%) 
с множественными свищевыми 
ходами и распространенным по-
ражением радикальное иссече-
ние эпителиальных копчиковых 
ходов дополнено пластикой 
крестцово-копчиковой области 
перемещенными несвободными 
кожными лоскутами в разрабо-
танной модификации (заявка на 
получение патента РФ). Метод 
применяли при отсутствии абсце-
дирования, прогрессирования ост-
рого гнойного воспаления. При 
наличии активно функционирую-
щих свищей и значительном ко-
личестве отделяемого из них, в 
предоперационном периоде про-
водилась санация, дренирование, 
ликвидация остаточных полостей. 
Обязательным условием являлась 
подготовка кожи в зоне вмеша-
тельства, особенно, при наличии 
пиодермии. Суть предложенного 

способа состоит в радикальном ши-
роком иссечении эпителиальных 
копчиковых ходов единым блоком 
с рубцовыми тканями и кожно-
подкожным лоскутом, с последу-
ющим пластическим «закрытием» 
образованного раневого дефек-
та, во избежание прорезывания 
швов и натяжения краев, при по-
мощи перемещения несвободных 
асимметричных кожно-подкожных 
лоскутов с фиксацией их швами 
между собой и к крестцовой фас-
ции. Разработанный оригинальный 
метод является модификацией спо-
соба пластики по Limberg, однако, 
имеет принципиальные особеннос-
ти в методике выкраивания лоску-
тов, перемещения их и фиксации.

Ушивание раны продольно на-
глухо узловыми швами или по 
Донати не применяли вследствие 
выраженного натяжения краев 
раны у данной категории больных, 
риска прорезывания их у дна раны 
и формирования остаточных по-
лостей. Малое количество наблю-
дений с открытым ведением раны 
обусловлено длительными срока-
ми заживления и формированием 
грубых рубцовых деформаций при 
относительной эффективности 
«открытого» способа.

Результаты исследования.
При оценке результатов лечения 

учитывали распространенность 
патологического процесса, дли-
тельность заболевания, наличие 
нагноительных осложнений, выбор 
метода оперативного вмешатель-
ства. Комплексная оценка резуль-
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татов включала сроки заживления 
раны, выявление воспалительных 
изменений в ранние и отдаленные 
сроки после операции. При этом 
использовали клинические, 
лабораторные и инструментальные 
(рентгенологические, УЗИ, КТ) 
методы исследования.

Проведенный анализ резуль-
татов лечения показал возмож-
ность улучшения отдаленных и 
непосредственных результатов ле-
чения больных с эпителиальными 
копчиковыми ходами за счет инди-
видуального подхода к определе-
нию показаний и выбора способа 
операции. В группе с открытым 
ведением больных (сроки за-
живления составляли от 19 до 40 
дней) зарегистрирован 1 рецидив 
(12,5%), который констатировали 
спустя 1,5 месяца после операции 
при формировании свища крест-
цово-копчиковой области за счет 
выраженных рубцовых измене-
ний при заживлении вторичным 
натяжением и длительно сохра-
нившейся инфильтративно-воспа-
лительной реакции. Основным не-
достатком данного метода является 
наличие раневого дефекта, зажив-
ление которого вторичным натяже-
нием пролонгировано по срокам. 
Отметим что при массивном по-
ражении, после неоднократных 
вскрытий гнойников данной облас-
ти, а также при послеоперационных 
рецидивах заболевания, размер 
раны значительно увеличивает-
ся, что делает «открытое» веде-
ние нецелесообразным. Кроме 

того, при открытом ведении не 
исключено наличие выраженных 
инфильтративно-воспалительных 
изменений в ране, несмотря на ее 
дренирование.

При выполнении радикальных 
операций с подшиванием краев 
раны ко дну отмечено 6 рецидивов 
(27,3%) заболевания, в том числе, 
5 рецидивов (22,7%) у больных, 
оперированных повторно. Сроки 
заживления этих больных, с уче-
том рецидивов, составляли от 10 
до 32 дней (при безрецидивном 
течении, в среднем, 10-15 дней). 
Кроме того, отмечены 2 случая на-
гноения послеоперационной раны 
(9,9%), не повлекшие за собой ре-
цидив заболевания, но значитель-
но удлинившие сроки лечения. 
Сроки стационарного лечения в 
двух указанных группах составля-
ли от 8 до 17 суток, в среднем, 11,2 
койко-дня. Проведенные наблю-
дения показали, что, несмотря на 
очевидные преимущества метода 
подшивания краев раны ко дну, по 
сравнению с методиками ее уши-
вания наглухо или швами по До-
нати, метод имеет определенные 
недостатки. Отметим, что ведущи-
ми причинами рецидивов в дан-
ной группе были нагноение ран, 
прорезывание швов со смещением 
краев и их ретракцией. Перечис-
ленное наряду с инфицированием 
и воспалительными процессами на 
различных стадиях раневого про-
цесса делало возможным форми-
рование ограниченных затеков и 
остаточных полостей как субстра-
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та для формирования рецидивных 
свищей крестцово-копчиковолй 
области. Отметим, что мы расс-
матриваем лишь ситуации, ког-
да эпителиальные копчиковые 
ходы иссекались радикально, по-
скольку нерадикальное иссечение 
копчиковых ходов и оставление 
ходов или их фрагментов, одно-
значно ведет к рецидиву вслед-
ствие погрешностей в хирургичес-
кой технике.

Среди больных, радикально 
оперированных с использовани-
ем разработанного нами метода 
пластики крестцово-копчиковой 
области несвободными лоскута-
ми получен 1 рецидив (7,1%) за-
болевания, причиной которого 
стало избыточное натяжение тка-
ней и ретракция лоскутов на 5-6 
сутки послеоперационного пери-
ода. В одном наблюдении (7,1%) 
также отмечено нагноение раны 
без развития рецидива. Средний 
койко-день составил в этой груп-
пе 9,8 суток; причем ни в одном 
случае не превышал 13 суток. 
Отметим, что в группе больных, 
оперированных разработанным 
оригинальным способом, тяжесть 
патологического процесса была 
наибольшей, как и удельный вес 
пациентов с послеоперационными 
рецидивными свищами (8 па-
циентов – 57,1%). Способ был 
показан к применению именно 
при распространенном процес-
се, значительных рубцовых из-
менениях в мягких тканях, что 
подчеркивает его практичес-

кую значимость. Полученные 
данные позволяют считать, 
что, несмотря на стабильные 
положительные результаты, 
предлагаемый нами способ не яв-
ляется универсальным. Его приме-
нение при небольших первичных 
эпителиальных копчиковых ходах 
без выраженных воспалительных 
и нагноительных осложнений в 
анамнезе – нецелесообразно. На-
ибольшую эффективность спо-
соб показал при рецидивных и 
местнораспространенных свищах 
крестцово-копчиковой области. 

Выводы.
Техника операции при 

эпителиальных копчиковых ходах 
должна быть обоснована индиви-
дуально и варьировать в зависи-
мости от выраженности и распро-
страненности воспалительного 
процесса.

Пациенты, оперированные по по-
воду послеоперационных рецидивов 
эпителиального копчикового хода и 
свищей крестцово-копчиковой об-
ласти, составляют группу макси-
мального риска послеоперационных 
осложнений и рецидивов заболе-
вания. Техника операции у них 
требует доработки, а лечебный ал-
горитм должен формироваться на 
достоверных критериях с учетом 
результатов инструментальных ис-
следований и прогноза динамики 
раневого процесса.

Наиболее перспективными в ас-
пекте улучшения отдаленных ре-
зультатов лечения эпителиальных 
копчиковых ходов (в том числе, 
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рецидивных свищей) при их зна-
чительном местном распростра-
нении, являются радикальные 
операции, включающие одномо-
ментное закрытие дефекта мяг-
ких тканей крестцово-копчико-

вой области (операционной раны) 
несвободными кожно-подкожными 
лоскутами, о чем свидетельствуют 
полученные непосредственные и 
отдаленные результаты внедрения 
разработанного способа операции.
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РОЛЬ «HELIKOBAKTER» 
В ПАТОГЕНЕЗІ ХОЛЕЛІТІАЗУ

Анотація: У статті проаналізовано літературні дані про можливу участь бак-терій 
роду Helicobacter в патогенезі захворювань гепатобіліарної системи. За даними за-
рубіжних досліджень ці бактерії виявлені в жовчі, тканинах печінки, слизовій оболонці 
жовчного міхура і жовчних протоків, що свідчить про можливий зв’язок бактерій роду 
Helicobacter з холелітіазом. Доведено, що найбільш чутливими методами діагностики 
бактерій роду Helicobacter на сьогодні є ПЛР та імуногістохімія.

Аннотация: В статье проанализированы литературные данные о возможном уча-
стии бактерий рода Helicobacter в патогенезе заболеваний гепатобилиарной систе-
мы. По данным зарубежных авторов эти бактерии выявлены в желчи, тканях печени, 
слизистой оболочке желчного пузыря и желчных протоков, что свидетельствует о 
возможной связи бактерий рода Helicobacter с развитием холелитиаза. Доказано, 
что наиболее чувствительными методами диагностики бактерий рода Helicobacter на 
сегодня является ПЦР и иммуногистохимия.

Summary: The paper deals with the analysis of literature data on possible participation 
of Helicobacter species in pathogenesis of hepatobiliary system. The research revealed the 
bacteria in bile, liver tissues, gallbladder mucosa and bile ducts which proves the possibility of 
relation between Helicobacter species and cholelithiasis development. It is proved that PCR 
and immune histology are the most sensible methods of Helicobacter species diagnostics.

Проблема жовчнокам’яної хво-
роби (ЖКХ) набула в наш час не 
тільки медичного, але й соціально-
економічного значення, оскільки 
ця патологія досить поширена се-
ред дорослого населення і в Євро-
пі, і в Північній Америці, і в Китаї. 
Існує чітко виражена тенденція до 
збільшення кількості пацієнтів за 
останні два-три десятиліття як се-
ред дорослих, так і серед дітей [3].

На сьогодні процес формуван-
ня жовчних каменів остаточно 
не вста-новлений: від первісної 

стадії утворення ядра до кінцевої 
стадії прохо-дить тривалий час, 
що ускладнює динамічне спосте-
реження за цим процесом, тому 
існує безліч теорій літогенезу. За 
даними літературних джерел ві-
домо, що однією з основних умов 
формування жовчних каменів є пе-
ренасичення жовчі холестерином 
та порушення колоїдних власти-
востей жовчі з підвищеним про-
дукуванням слизу і осадженням 
кристалів холестерину (ХС). При 
цьому слід зазначити, що різні по-
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рушення функції жовчного міхура 
є чинниками, які сприяють каме-
неутворенню. Насамперед до них 
належать функціональні моторно-
тонічні порушення – дискінезії і 
дистонії жовчного міхура та сфінк-
терного апарату жовчовивідних 
шляхів [1, 2].

В публікаціях зарубіжних та ві-
тчизняних авторів щодо механізму 
холестеринового літогенезу вирі-
шальне значення надається жов-
чно-міхуровому фактору, а саме 
хронічному запальному процесу в 
жовчному міхурі, внаслідок якого 
посилюються слизоутворення і за-
стій жовчі (гіпокінезії), яка містить 
надмірну кількість холестерину 
при одночасному зниженні рівня 
жовчних кислот і фософоліпідов, 
і це призводить до преципітації 
холестерину з утворенням (ну-
клеація) твердих кристалів [4, 13]. 
Вони стають основою холестери-
нових жовчних каменів, що утво-
рюються шляхом злиття окремих 
кристалів у конгломераті, їх «це-
ментування» муциновими гліко-
протеїнами. В подальшому камені 
збільшуються за рахунок утворен-
ня нових кристалів. 

Деякі дослідники вказують на 
те, що гіпокінезія жовчного міху-
ра є фактором ризику для розвитку 
холелітіазу. Це збігається з думкою 
про єдиний процес розвитку ура-
ження жовчного міхура, що послі-
довно проходить взаємопов’язані 
фази: дискінезія, хронічний холе-
цистит, жовчнокам’яна хвороба. 
Окрім цього, дехто вважає при-

чиною утворення холестерино-
вих жовчних каменів запальний 
процес у жовчному міхурі. При 
цьому самі моторно-тонічні роз-
лади можуть викликати розви-
ток запальних явищ у біліарному 
тракті, приводячи до формування 
«сладжа» [4].

Ми вважаємо, що окрім запаль-
ної і обмінної концепції генезу 
захво-рювань жовчного міхура, 
що передують розвитку хвороби, 
заслуговує на увагу гіпотеза про 
бактеріальну природу літогенезу, 
яка сьогодні набуває особливого 
поширення. 

Ця теорія ґрунтується на масиві 
повідомлень про виявлення мікро-
організмів у жовчі і жовчних каме-
нях хворих на ЖКХ за широкого 
використання молекулярних, гіс-
тологічних, мікроскопічних, бак-
теріологічних та імунологічних 
методів, зокрема ПЛР. Цими до-
слідженнями виявлені різні шта-
ми Helicobacter, що спричинюють 
асоційовані з ними захворювання. 
Штами першого типу викликають 
виразкову хворобу та рак шлунка, 
тоді як штами другого типу – хро-
нічний гастрит. Інші автори під-
тверджують існування можливого 
зв’язку бактерій роду Helicobacter 
з розвитком хронічного холецис-
титу, жовчнокам’яної хвороби, 
холангіту і гепатокарциноми. Зо-
крема, виявлення цих бактерій у 
слизовій оболонці (СО) жовчного 
міхура та жовчних протоків свід-
чить про їх здатність колонізувати 
органи гепатобіліарної системи.
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Незважаючи на суперечливість 
результатів досліджень, ця про-
блема є на сьогодні надзвичайно 
актуальною в різних країнах світу.

НР сьогодні одна із найпоши-
реніших інфекцій на землі, являє 
собою анаеробну, грамнегативну 
бактерію спіралеподібної форми 
із джгутиками , що належить до 
розряду повільних. Вони існують 
протягом багатьох років в організ-
мі людини перед тим, як розвива-
ється гастрит, виразкова хвороба 
або рак шлунка.

Природним резервуаром цьо-
го мікроорганізму є людина, але 
інфекція виявляється також у до-
машніх кішок та свиней. Заражен-
ня може відбутися через забруд-
нену питну воду (НР виживає до 
двох тижнів у холодній морській 
та річковій воді), при вживанні в 
їжу сирих овочів, для поливу яких 
використовувалася необроблена 
стічна вода. Цей мікроб може за-
разити людей через поцілунки, 
брудний посуд тощо.НР добре ви-
живає в зубному нальоті. Таким 
чином інфікування відбувається 
в основному харчовим,фекально-
оральним та побутовим шляхами.

Бактеріальним клітина оточена 
шаром гелю – глікокалікса, який 
за-хищає її від дії соляної кисло-
ти шлункового соку, тому потра-
пляючи в шлунок, НР знаходить 
там ідеальне середовище для іс-
нування та розмноження. Швидко 
рухаючись у шлунковому соці і у 
в’язкому шарі шлункового слизу, 
бактерії повністю заселяють сли-

зову оболонку шлунка. Виробля-
ючи ряд ферментів (уреаза, фос-
фоліпаза, протеаза гамма-ГТ), НР 
діє агресивно на мембрану епіте-
ліоцитів. Мікроорганізм прикрі-
плюється до поверхні епітелію та 
проникає в клітини. Під дією уреа-
зи та других факторів патогенності 
пошкоджується слизова оболонка, 
посилюються запальні реакції та 
утворення цитокінів (радикалів 
кисню, окису азоту).

На Заході 30-50% дорослого на-
селення інфіковано НР. Гіпотеза 
щодо його участі у літогенезі ґрун-
тується на припущенні про існу-
вання впливу мікробної бета-глю-
коронідази на процес декон’югації 
диглюкороніду білірубіну, внаслі-
док чого відбувається осадження 
нерозчинного некон’югованого бі-
лірубіну [5].

За даними деяких авторів у жов-
чі 50% хворих на холелітіазм ви-
зна-чаються Helicobacter pylori, 
а у 30% – Helicobacter pullorum. 
Бактеріальна ДНК, узята з ядра 
конкременту, виявлена в пігмент-
них (87%, грамнегативні палички 
і анаероби), холестеринових (57%, 
в основному грампозитивні коки) 
і змішаних (67%, з них грамнега-
тивні палички – 50%, грампози-
тивні коки – 40% , анаероби – 10%) 
каменях [3, 8, 10].

H.J. Monstein і співавт. у зміша-
ний бактеріальній флорі каменів 
в 50% випадків виявили H. Pylori 
[12]. M. Yoshimura. і співавт. в 
зразках жовчі, отриманої при хо-
лецистектомії, ДНК бактерій роду 
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Helicobacter виявили в 50% ви-
падків. Причому, в 60% у хворих 
з безсимптомним перебігом хво-
роби встановили, що з 61 позитив-
ної проби в 56 ДНК відповідала  
H. pylori. У цих дослідженнях та-
кож доведено, що H. рylori у жов-
чних каменях у дітей зустрічається 
досить часто. Крім ДНК H. рylori 
були виявлені ДНК H. muridarum, 
Х. mustelae, H. mustelae, H. felis,  
H. pametensis, H. Nemestrinae.

Цими ж авторами доведена на-
явність антитіл до CagA у зразках 
жовчі хворих на холелітіаз і в 53% 
випадків ідентифікували в жовчі 
бактерії роду Helicobacter. Оскіль-
ки імуноглобуліни, що містяться в 
жовчі, підвищують кристалізацію 
холестерину, персистенція бактерій 
роду Helicobacter в жовчі спричи-
няє хронічну запальну відповідь, 
що може обумовлювати участь цих 
мікроорганізмів у процесі форму-
вання каменів. Також не виключена 
можливість того, що зруйновані під 
впливом жовчі молекулярні струк-
тури бактерій роду Helicobacter, які 
мають антигенні властивостями, 
можуть залучатися до ентерогепа-
тогенної циркуляції і стимулюва-
ти вироблення антитіл [6,7,11]. На 
участь бактерій роду Helicobacter у 
патогенезі ЖКБ вказу-ють дані про 
підвищення проліферації епітелію 
жовчного міхура при холелітіазі у 
випадку інфікування цими бактерія-
ми, тоді як у неінфікованому епітелії 
рівень проліфераціі значно нижчий. 

На колонізацію ГБС бактеріями 
роду Helicobacter можуть впли-

вати різні фактори: індивідуальні 
відмінності в концентрації жов-
чних кислот і солей, присутність 
особливих поверхневих структур 
для адгезії мікроорганізмів та ін.

Рядом авторів доведено, що у 
пацієнтів з хронічним калькульоз-
ним холециститом, інфікованих  
H. рylori, жовчний рефлюкс зустрі-
чається достовірно частіше, ніж у 
здорових осіб та у неінфікованих 
хворих [7, 10, 12]. Високий ступінь 
обсіменіння СО шлунка H. рylori 
при жовчному рефлюксі вказує на 
існування жовчотолерантних шта-
мів. Можливо, що закид жовчі в 
шлунок може відігравати роль в 
мутації варіантів H. Pylori, резис-
тентних до жовчі [8]. Очевидно, 
що бактерії роду Helicobacter, по-
трапляючи в жовчний міхур, транс-
формуються зі спиралеподібної 
форми в кокоподібну, що має під-
вищену резистентністі до неспри-
ятливих факторів навколишнього 
середовища і сприяє збереженню 
мікроорганізмів. Іншим аргумен-
том на користь існування «шлун-
кових» бактерій роду Helicobacter 
у жовчі служать повідомлення 
про виділення чистої культури H. 
рylori з фекалій, що свідчить про 
здатність цих бактерій долати 
агресивні бар’єри жовчного міхура 
без втрати життєздатності [5].

Істотну роль у процесах колоніза-
ції ГБС може відігравати шлункова 
метаплазія епітелію жовчного міху-
ра. Зокрема, D.F. Chen і співавт. при 
гістологічному вивченні препаратів 
із СО жовчного міхура у хворих на 
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хронічний калькульозний холецис-
тит в 31% випадків виявили шлун-
кову метаплазію, яка корелювала з 
H. рylori-інфекцією. При цьому в 
місцях скупчень H. рylori виявле-
ні порушення цілісності й апоптоз 
епітеліального шару, дуже подібні 
до змін, що виникають у шлунку 
[9]. Жовчний міхур і шлунок, як ві-
домо, мають спільне походження 
(з ендобластів) і схожу структуру 
тканин слизової оболонки, покри-
тої тонким шаром слизу. Це робить 
можливим колонізацію бактеріями 
роду Helicobacter жовчного міхура 
за рахунок наявності у ШКТ спе-
цифічних рецепторів для цих бак-
терій, а шлункова метаплазія може 
забезпечувати найкращі умови для 
цього.

Yakoob J зі співавторами вияви-
ли вірогідний зв’язок між виявлен-
ням H. рylori в СО шлунка, пе-
чінки і жовчі у хворих з різними 
захворю-ваннями ГБС і довели, 
що очевидним шляхом попадання 
бактерій є висхідний – з дванад-
цятипалої кишки у жовчні прото-
ки через дуоденально-біліарний 
рефлюкс. Повідомлення про вияв-
лення бактерій роду Helicobacter у 
крові при бактеріємії вказують на 
існування іншого шляху – гемато-
генного [15].

Ряд дослідників вважають ін-
фікування H. рylori однією з при-
чин розвитку поєднаної патоло-
гії через анатомо-фізіологічний 
взаємозв’язок гепатопанкреатоду-
оденальної зони [6, 12, 14]. Зокре-
ма, при виразковій хворобі шлунка 

і дванадцятипалої кишки зміню-
ється не тільки функціональний 
стан жовчного міхура, але й якіс-
ний склад жовчі. Причому при 
збільшенні випадків загострень 
виразкової хвороби прогресують 
і патологічні зміни в СО жовчно-
го міхура. І хоча патогенетичні 
механізми участі H. рyloriу у роз-
витку захворювань ГБС вірогід-
но не обґрунтовані, вважаємо, що 
цей мікроорганізм виконує роль 
кофактора в ланцюгу послідовних 
перетворень через хронічне запа-
лення, приводячи до формування 
його різних фіналів. Гістологічне 
підтвердження хронічного холе-
циститу у вигляді дегенераціі, не-
крозу і запальної клітинної інфіль-
трації жовчного епітелію виявлено 
в ділянках колонізації H. рylori. 
Електронна мікроскопія показала 
порушення цілісності клітинної 
мембрани епітеліоцитів, розши-
рення мітохондрій та ендоплазма-
тичної мережі. При цьому рівень 
інтерлейкінів-1,6 і 8 у го-могенатах 
СО жовчного міхура був значно ви-
щим у групі H. рylori-інфікованих 
хворих на хронічний холецистит, 
ніж у групі неінфікованих. Ці дані 
вказують на схожість процесів, що 
відбуваються в жовчному міхурі і в 
шлунку при H. рylori-інфекції. Такі 
фактори патогенності цього мікро-
організму, як уреаза, ліпополісаха-
рид клітинної стінки, цитотоксини, 
білки теплового шоку можуть ак-
тивувати клітини жовчного епіте-
лію й ендотелію судин, експресію 
інтерлейкінів та інших цитокінів, 
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стимулюючи хемотаксис внутріш-
ньосудинних лімфоцитів і моно-
цитів до вогнищ H. Незважаючи 
відсутність єдиної методики мі-
кробіологічного дослідження на-
явності бактерій роду Helicobacter 
в тканинах печінки, жовчного мі-
хура, і в жовчі дещо стримує ви-
вчення етіологічної значущості 
цих бактерій в патогенезі захво-
рювань ГБС. Проте, посилений 
інтерес дослідників до можливо-
го зв’язку наявності бактерій роду 
Helicobacter з позашлунковими за-
хворюваннями та велика кількість 
позитивних підтверджень цьогоо 
ученими Німеччини, Австрії, Япо-
нії, Бразилії, Литви дозволяє зро-
бити припущення про участь цих 
бактерій у патогенезі захворювань 
печінки, жовчного міхура і жовчо-
вивідних шляхів.

Згідно з визначника бактерій Бер-
джі до роду сімейства Helicobacter 
Helicobacteriaceae віднесені двад-
цять три види [3]. Описано ще ві-
сім видів бактерій, які найближчим 
часом мають бути включені в це 
сімейство, і список кандидатів на 
включення постійно поповнюєть-
ся. Нещодавно опубліковані пові-
домлення про виділення нових ви-
дів: H. cynogastricus, Х. callitrichis, 
Х. equorum, Х. Anseris , Х. brantae. 
Залежно від займаної екологічної 
ніші всі бактерії роду Helicobacter 
умовно поділяють на «шлункові» і 
«позашлункові» [14]. Останні, а їх 
налічується понад двадцять видів, 
становлять більшу частину відо-
мих на сьогоднішній день пред-

ставників цього роду. Еволюційно 
ці види мають здатність колонізу-
вати слизову оболонку кишечнику, 
жовчного міхура, жовчовивідних 
шляхів, а також печінки, тому їх 
ще називають ентерогепатични-
ми. Більшість ентерогепатичних 
гелікобактерій (Егг) уреазонега-
тивні і толерантні до дії жовчі, 
що відрізняє їх від «шлункових». 
Усі відомі види зазначених бакте-
рій колонізують орга-нізм тварин, 
але деякі з них виявлені у людини. 
Основний механізм пере-дачі фе-
кально-оральний. «Позашлункові» 
бактерії роду Helicobacter переда-
ються переважно аліментарним 
шляхом при вживанні недостатньо 
термічно обробленого м’яса вели-
кої рогатої худоби, свиней або ку-
рячих продуктів. Можливий кон-
тактний шлях зараження: до групи 
ризику інфікування найчастіше 
потрапляють люди, за родом своєї 
діяльності пов’язані з тваринами, 
а також власники собак і кішок. 
Низький соціально-економічний 
рівень підвищує ймовірність зара-
ження, особливо в тих країнах, де 
в силу традиційних звичаїв люди в 
сільській місцевості проживають 
під одним дахом з тваринами і ма-
ють з ними тісний контакт. Так, на-
приклад, інфікованість бактеріями 
роду Helicobacter в Китаї і Таїлан-
ді досягає 3-14%, а в індустріально 
розвинутих країнах коливається 
від 0,25 до 2%.

Опубліковані дослідження вка-
зують на можливу участь у патоге-
незі захворювань гепатобіліарної 
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системи «позашлункових» бакте-
рій роду Helicobacter, в основному 
H. hepaticus, Х. Bilis, Х. rappini, Н. 
Pullorum, і одного представника 
«шлункових» – H. рylori, що ви-
явлені в жовчі, тканинах печінки, 
слизовій оболонці жовчного міху-
ра та жовчних протоків. Виявлен-
ня ДНК бактерій роду Helicobacter 
в жовчі і тканинах жовчного мі-
хура стало можливим при засто-
суванні Helicobacter-специфічних 
праймерів 16S рРНК в полімераз-
ній ланцюговій реакції (ПЛР). Ця 
робота стала відправною точкою 
для проведення досліджень у цьо-
му напрямі

Дослідження відділення гастро-
ентерології університету Адана, 
Туреччина (Abayli B., Colakoglu 
S., Serin M., Erdogan) довели, роль 
H. рylori та інших бактерій у фор-
муванні холестеринових каменів 
жовчного міхура. Ними ж вста-
новлено зв’язок каменеутворення 
з наявністю бактерій, включаючи  
H. рylori, у 31% хворих [16].

Дослідження зарубіжних уче-
них щодо ролі бактеріальних 
структур в утворенні холестери-
нових жовчних каменів і, зокрема 
Helicobacter SPP (H. Monstein HJ., 
Jonsson Y., Zdolsek J., Svanvik J. та 
ін., лабораторія молекулярної біо-
логії-ЖІО, Швеція), підтверджу-
ють наявність ДНК зі змішаної 
бактеріальної популяції, у тому 
числі H. рylori, в холестеринових 
жовчних каменях, причому H. 
рylori є основною складовою фло-
ри каменів жовчного міхура, коло-

нізація H. рylori жовчних шляхів 
спричиняє формування жовчних 
холестеринових каменів. Вони 
твердять, що інфекція відіграє 
важливу роль у формуванні каме-
нів жовчного міхура [12].

Тести полімеразної ланцюгової 
реакції, розроблені науково-до-
слідною лабораторією, кафедри 
мікробіології Університету Захід-
ної Австралії, значно покращили 
чутливість діагностики інфекції 
Helicobacter у в жовчному міхурі, 
а тому їхніми дослідженнями та-
кож доведена роль цієї інфекції у 
каменеутворенні.

Cíntia Presser Silva1, Júlio Carlos 
Pereira-Lima1, Adriana Gonсalves 
Oliveira виявили присутність видів 
Helicobacter ДНК в епітелії жов-
чних шляхів хворих з захворюван-
нями жовчного міхура у 31,3–42,9 
% пацієнтів. У моделі логістичної 
регресії жовчнокам’яна хворо-
ба була позитивною і незалежно 
пов’язана з жіночою статтю (Р = 
0,02), віком (р = 0,002) і наявність 
Helicobacter ДНК в жовчному мі-
хурі тканини (P = 0,009). Спосте-
рігався статистично значущий 
зв’язок між наявністю Helicobacter 
ДНК в епітелії жовчного міхура і 
гістологічним холециститом. Ці 
результати підтверджують гіпо-
тезу, що Helicobacter пов’язана з 
патогенезом жовчнокам’яної хво-
роби та холециститом [6].

Нині для виявлення Helicobacter 
sp. найбільш широко використову-
ється ПЛР, культури, імуногістохі-
мія та ІФА методи. ІФА є недорогим 
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і простим тестом, проте через об-
меження на специфічність та пере-
хресну реактивність Helicobacter 
і Campylobacter, не сильна коре-
ляція може бути встановлена між 
наявністю Helicobacter специфіч-
ного IgG у сироватці крові та наяв-
ністю H. рylori в біліарній системі 
[5, 10].

ПЛР є високочутливим методом, 
який дає змогу виявляти присут-
ність ДНК H. рylori безпосередньо 
від біопсії. Встановлені також різ-
на чутливість і специфічність цих 
праймерів, а також вплив типів 
зразків [6].

На сьогодні деякими досліджен-
нями підтверджена наявність H. 
рylori в біліарній системі за допо-
могою імуногістохімії. Процедура 
зафарбування гематоксилін-еози-
ном не зовсім підходить для ви-
явлення хелікобактерної інфекції 
через слабкий контраст між бак-
теріями і слизом. Warthin-Starry 
– пляма забезпечує кращу візуа-
лізацію бактерій, але ця процеду-
ра важка у виконанні. Цей метод 
є трудомістким і вимагає момен-
тального приготування відповід-
них реагентів Примітно, що цими 
ж авторами доведено, що викорис-
тання Warthin-Starry – плями про-
демонструвало більш високу наяв-
ність H. рylori в утворенні каменів 
(P = 0,007) [9].

Культура залишається остаточ-
ним методом, щоб довести жит-
тєздатність H. рylori, хоча дослі-
дження цих же авторів показали, 
що H. рylori в жовчі спостерігаєть-

ся тільки у 3,02%. Це може бути 
пов’язано з використанням замо-
роженої жовчі як зразка і сильно 
гальмує ефект жовчних кислот. 
Автори вважають, що виконання 
декількох тестів може призвести 
до збільшення частоти виявлення 
H. Рylori [5].

Найбільш перспективно техно-
логією, що підтверджує роль H. 
рylori в утворенні жовчних каменів 
(завдяки своїй високій чутливос-
ті), є ПЛР. І хоча – за використання 
лише одного тесту в дослідженні 
було виявлено всього 25,41% в гру-
пі, при виконанні принаймні двох 
методів, рівень виявлення підви-
щується до 33,22% у групі [6]. 

Щодо поширеності хелікобак-
терної інфекції в межах країн, то 
вона широко коливається. У кра-
їнах, що розвиваються, таких як 
Індія, Пакис-тан, країни Латин-
ської Америки та Африки інфіко-
вано становить приблизно 80% 
населення у віці 20 років. І навпа-
ки, у розвинених країнах цей по-
казник становить всього 10-20% у 
[6]. Низька поширеність H. рylori 
в промислово розвинених країнах 
пояснюється більш високим рів-
нем гігієни та соціально-економіч-
них стандартів. Аналіз зарубіжних 
літературних джерел виявив тен-
денцію до збільшення наявності 
H. рylori при жовчнокам’яній хво-
робі у пацієнтів, які мешкають у 
регіонах, що розвиваються, де ця 
бактерія дуже поши-рена [7]. 

Слід звернути увагу, що в пе-
реліку країн особливе місце по-
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сідає Японія. Хоча вона належить 
до розвинутих країн, має високі 
стандарти гігієни навколишньо-
го середовища, проте тут виявле-
но відносно високий рівень зара-
ження Helicobacter – від 30% до 
60% – у пацієнтів жовчокам’яною 
хворобою. Наводиться значна ко-
реляція між наявністю бактерій 
та утворенням каменів жовчного 
міхура. Цікаво, що у молодого по-
коління в Японії реєструється така 
ж поширеність інфекції, як і в роз-
винених країнах світу, а старше 
покоління має більш високий по-
казник інфікованості у країнах, що 
розвиваються. Наприклад, рівень 
інфікування гелікобактером дітей 
віком до 10 років становить мен-
ше 5% і поступово збільшується: 
приблизно на 20% у людей 10–19 
років; 25% – 20-29 років, 40% у 
30-39 років; більш як на 60% у лю-
дей 50 років і старше [3]. Це може 
бути пов’язано з тим, що високий 
рівень санітарних умов, зокрема 
чисті громадські системи водопос-
тачання були введені в Японії піс-
ля 1950 року. 

Узагальнюючи проаналізова-
ні літератури, можна твердити 
висно-вок, що моторно-евакуатор-
ні порушення жовчовивідної сис-
теми і запалення жовчного міхура 
відіграють основну роль у каме-
неутворення, проте на основі до-
сліджень зарубіжних авторів мож-
на припустити, що певну роль у 
формуванні жовчних каменів віді-
грають окремі види бактерій роду 
Helicobacte. На цій підставі можна 
висловити нову гіпотезу літогене-
зу за участю трьох груп факторів: 
навколишнього середовища, спад-
кової схильності та інфікування 
холелітогенними бактеріями роду 
Helicobacter.

Інтенсивне вивчення ролі 
Helicobacter в розвитку патоло-
гії гепа-тобіліарной системи і на-
копичені відомості дозволяють 
зробити початкові висновки про 
можливу участь цих бактерій у за-
значених процесах. Незважаючи 
на суперечливість думок, цей на-
прям є надзвичайно актуальним і 
потребує подальших досліджень у 
цій галузі.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ ПРИ РОЗУМОВІЙ ВІДСТАЛОСТІ

Анотація: У хворих на легкий та помірний ступені розумової відсталості з допомо-
гою експериментально-психологічного та електроенцефалографічного методів до-
слідження визначено стан психічних процесів і виділено діагностично-диференційні 
показники кожного із ступенів.

Аннотация: У больных с легкой и умеренной степенью умственной отсталости с 
помощью экспериментально-психологического, электроэнцефалографического ме-
тодов исследования определено состояние психических процессов и выделены диа-
гностически-дифференциальные показатели каждой из степеней. 

Summary: Experimental-psychological and electroencephalographic methods, used 
on patients with mild and average degree of mental retardation, identified condition of men-
tal processes and determined diagnostic and differential indicators of every stage.

Актуальність статті. В останні 
роки спостерігається тенденція до 
збільшення числа дітей з відхилен-
нями в розумовому та фізичному 
розвитку у зв’язку з посиленням не-
гативного впливу чинників зовніш-
нього середовища, професійних 
шкідливостей і погіршанням медич-
ної допомоги. Незважаючи на це, 
науково-дослідні роботи, спрямова-
ні на дослідження стану психічно-
го здоров’я дитячого населення, за 
останні роки практично не проводи-

лися, тому пошуки в цьому напрям-
ку є пріоритетними [1, с. 5].

Розумова відсталість (РВ) – це 
група різних за етіологією і пато-
генезом станів, що внаслідок не-
сприятливих впливів у внутріш-
ньоутробний період чи в ранньому 
дитинстві (частіше до 3-х років), 
призводять до недорозвинення 
психіки з переважною недостат-
ністю інтелекту й утруднюють 
(частково чи повністю) соціальне 
функціонування [6, с. 142]. 
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Крім того, РВ визначають як 
«стан затримки чи неповного роз-
витку психіки», які характеризу-
ються порушенням здібностей, що 
виявляються в період дозрівання 
та забезпечують загальний рівень 
інтелектуальності, тобто когнітив-
них, мовних, моторних і соціаль-
них здібностей. Також у клініці РВ 
присутні різного ступеня вираже-
ності порушення емоційно-вольо-
вої сфери та уваги, що неминуче 
призводить до недорозвинення 
особи в цілому [6, с. 151].

Як відомо [3, с. 24-28], інтелект 
людини оцінюють на підставі ве-
ликого числа різноманітних нави-
чок та ідентифікують з коефіці-
єнтом інтелекту – IQ, який можна 
отримати за допомогою тестів ро-
зумових здібностей. На сьогодні 
найбільш поширеною версією та-
ких тестів є шкала Векслера для 
дітей (WISC), яка складається з 
загальної, вербальної та невер-
бальної шкал оцінок. Її використо-
вують для диференційної діагнос-
тики РВ та затримки психічного 
розвитку. Класифікація IQ за ме-
тодикою Векслера диференціює 
рівень інтелектуального розвитку 
при значеннях цього показника в 
межах 130-69. 

Згідно МКХ-10 виділяють чо-
тири ступені РВ [7, с. 167]: лег-
кий (IQ – 69-50), який виявляється 
утрудненнями в шкільній сфері, 
частіше в освоєнні навичок писем-
ності та читання, характеризується 
значною емоційною та соціальною 
незрілістю, обмеженням соціаль-

ної ролі хворого; помірний (IQ – 49-
35), для якого характерне суттєве 
відставання хворого від однолітків 
в період розвитку та обмеження у 
зрілому віці: у розумінні та вико-
ристанні мовлення, у тому числі й 
писемності та рахунку, достатнос-
ті навичок самообслуговування і 
моторики; тяжкий (ІQ – 34-20) – у 
таких хворих спостерігається ви-
ражений ступінь моторного по-
рушення та інші супутні дефекти, 
які вказують на наявність клінічно 
значимого ураження чи аномаль-
ного розвитку центральної нерво-
вої системи; глибокий (IQ – 19-0), 
при якому у більшості випадків 
хворі нерухомі чи різко обмежені в 
рухах, страждають на нетримання 
сечі та калу, здатні лише до самих 
простих форм невербального спіл-
кування і потребують постійного 
нагляду та допомоги.

Одним із методів дослідження, 
з допомогою якого можна оцінити 
функціональний стан головного 
мозку, і по сьогоднішній день за-
лишається електроенцефалографія 
(ЕЕГ) – метод, який ґрунтується 
на реєстрації електричних потен-
ціалів мозку [4, с. 3]. При цьому 
напрямки біоелектричної діагнос-
тики головного мозку чітко окрес-
лені – це визначення функціональ-
ної активності живого мозку при 
різних його патологічних станах. 
Зміни ЕЕГ при різних формах РВ у 
літературі відображено досить де-
тально [5, с. 16-20], але конкретні 
ЕЕГ-показники окремих її ступе-
нів описано не зовсім чітко.
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Формулювання цілей стат-
ті (постановка завдання). До-
слідити стан психічних процесів 
(пам’яті, мислення, емоційно-во-
льової сфери й уваги) та оцінити 
з допомогою ЕЕГ функціональ-
ний стан головного мозку хворих 
на легкий і помірний ступені РВ 
і на підставі отриманих результа-
тів дослідження виділити діагнос-
тично-диференційні психологічні 
та електрофізіологічні показники 
кожного ступеню.

Матеріал і методи. Обстеже-
но 75 дітей, хворих на РВ, які лі-
кувалися в дитячому відділенні 
Чернівецької обласної психіатрич-
ної лікарні, у віці – 12-17 років. 
Хлопчиків було 62,7%, дівчаток 
– 37,3%. Крім того, проаналізо-
вано 30 архівних історій хвороб 
хворих на РВ та їх ЕЕГ, які також 
лікувалися у цьому відділенні, ві-
ком 10-17 років: хворих чоловічої 
статі було 56,4%, жіночої – 43,6%. 
Усіх хворих поділили на 2 групи: з 
легким (69,3%) і помірним (30,7%) 
ступенями РВ. 

Для оцінки стану психічних 
процесів використовували мето-
дики експериментально-психоло-
гічного дослідження [2, с. 12-14, 
15-22, 115-119]. При цьому врахо-
вували відношення хворої дитини 
до експерименту, до самої себе, її 
зацікавленість до роботи, реакцію 
на зовнішні подразники. Під час 
обстеження також спостерігали за 
поведінкою дітей, виразом їх об-
личчя та емоційною реакцією на 
експеримент.

ЕЕГ дослідження проводили бі-
полярним методом у стані спокою 
і при проведенні функціональних 
навантажень (відкривання-закри-
вання очей, 1-2-3-хвилинна гі-
первентиляція) з використанням 
приладу EEG-8Х (Угорщина). Ана-
лізували ЕЕГ за методикою, яка 
включала оцінку показників стану 
спокою, під час і після проведен-
ня гіпервентиляції (ГВ): амплітуди 
альфа-, бета-, тета-, дельта-хвиль; 
вираженості регіональних відмін-
ностей; депресії альфа-ритму на 
світловий подразник; півкулевої 
чи трансцеребральної пароксиз-
мальної активності у вигляді паро-
ксизмів або розрядів альфа-, бета-, 
тета-, дельта-хвиль; вогнищевої 
патології у вигляді низькоамплі-
тудних тета-, дельта-хвиль у від-
веденнях з передніх відділів голов-
ного мозку; вогнищевої патології у 
вигляді високоамплітудних тета-, 
дельта-хвиль у відведеннях з пере-
дніх відділів головного мозку; вог-
нищевої патології у вигляді низько-
амплітудних тета-, дельта-хвиль у 
відведеннях з інших відділів голов-
ного мозку; вогнищевої патології у 
вигляді високоамплітудних тета-, 
дельта-хвиль у відведеннях з інших 
відділів головного мозку; дифузних 
низькоамплітудних тета-, дельта-
хвиль; дифузних високоамплітуд-
них тета-, дельта-хвиль.

Виклад основного матеріалу. 
Під час проведення дослідження 
частина хворих дітей (79.2%) на-
сторожено відносилися до експе-
рименту, соромилися, на питання 
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відповідали односкладово і мляво. 
Вираз обличчя у них був з відтін-
ком незадоволення, вони негатив-
но ставилися до експерименту, 
відмовлялися працювати, відволі-
калися. Водночас за вимогою екс-
периментатора діти приймали 
участь у дослідженні, проте без за-
цікавлення. 

При дослідженні пам’яті у хво-
рих на легкий ступінь РВ виявле-
но суттєве порушення процесів 
запам’ятовування та відтворення 
– вони запам’ятовували тільки 2-3 
слова із 10, не могли відтворити на-
звані предмети, числа, побачені ма-
люнки, що свідчить про порушення 
як слухової, так і зорової пам’яті.

Для оцінки стану мислення за-
стосовували різноманітні тести. 
Так, при проведенні тесту «Класи-
фікація понять» усі хворі на лег-
кий ступінь РВ розклали картин-
ки за однорідними групами, проте 
тільки 61.5% обстежених назвали 
ці групи правильно одним словом. 
Усі хворі не змогли визначити сут-
тєві ознаки кожної групи, тобто, 
ті ознаки, з допомогою яких пред-
мети були об’єднані в одну групу. 
Так, 41.4% хворих дітей розклали 
картки на групи за загально-кон-
кретними ознаками, але пояснили 
це тим, що, наприклад, одяг і шафа 
– це одна група, бо «одяг там ви-
сить». 33.5% дітей розклали картки 
на групи за загально-конкретними 
ознаками, але не змогли назвати їх 
одним словом і визначити суттє-
ві ознаки групи – при цьому вони 
об’єднували предмети в групу за 

певною конкретною ситуацією. 
Наприклад: меблі, стілець, стіл і 
ручка – це одна група, бо «ручка 
лежить на столі». 

Згрупувати картки на три групи, 
щоб у кожній було щось спільне 
(живі істоти, рослини чи неживі 
істоти) для більшості дітей було 
тяжким завданням. Так, 69.2% об-
стежених не змогли знайти спіль-
ну ознаку, яка б об’єднала живі 
істоти. 30.8% дітей виконали за-
вдання тільки з допомогою підказ-
ки експериментатора. Усі хворі на 
виконання завдання витрачали до 
5-10 хвилин.

Тест «Виключення понять» 
більшість хворих (68.5%) не змо-
гли вирішити.

Під час виконання тесту «Ви-
значення понять» 80.8% хворих 
називали несуттєві, другорядні 
ознаки предметів, інші – взагалі 
не могли дати назву предмета чи 
назвати будь-яку його ознаку. Так, 
визначаючи поняття «стіл», біль-
шість обстежених (61.8%) харак-
теризували його за матеріалом, з 
якого він зроблений, за наявністю 
у нього чотирьох ніжок, а більш 
за все – за призначенням: «щоб 
їсти». Отже, у таких хворих ді-
тей спостерігається конкретність 
мислення на підставі другорядних 
ситуаційних зв’язків, що свідчить 
про недостатньо виражений у них 
рівень операцій мислення узагаль-
нення та абстракції.

При проведенні тесту «Порів-
няння понять» виявилося, що 80.7% 
хворих знаходили відмінність між 
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предметами за малосуттєвими зо-
внішніми ознаками. Тільки 19.3% 
обстежених змогли установити 
подібність між цими предметами. 
Наприклад, при порівнянні сто-
ла і стільця, хворі відмічали: «між 
ними нічого спільного немає, а від-
різняються вони тим, що стіл вели-
кий, а стілець маленький»; при по-
рівнянні коня і пса: «кінь їсть сіно 
і на ньому їздять, а пес їсть м’ясо і 
на ньому не їздять». Таким чином, 
пацієнти з легким ступенем РВ не 
можуть виділяти спільні ознаки і 
суттєві відмінності між різними 
предметами чи явищами.

Тест «Класифікація геометрич-
них фігур» дає змогу визначити, 
чи відрізняє хворий малюнки за 
кольором, величиною та формою. 
Половина хворих (50.7%) правиль-
но виконали завдання з класифіка-
ції предметів за величиною та фор-
мою. 34.6% обстежених відмічали 
труднощі при підборі кольорових 
фігур, а 53.8% – не змогли само-
стійно класифікувати предмети за 
двома ознаками, але зробили це за 
підказкою експериментатора.

Дослідження емоційно-вольо-
вої сфери проводили з допомогою 
«Проективного тесту Люшера». 
Користувалися скороченим варіан-
том цієї методики, який включає 7 
кольорів: синій, сірий, червоний, 
чорний, зелений, жовтий та фіоле-
товий. 

Більшість хворих (81.7%) явну 
перевагу надавали жовтому кольо-
ру, що свідчить про їх емоційну 
нестійкість, демонстративність, 

схильність подобатися навколиш-
нім і залежність від середовищних 
впливів. У дівчаток переважала 
емоційна залученість, легке вжи-
вання у соціальні ролі, пристрасть 
до забав та наявність ігрового ком-
поненту в діяльності. У хлопчиків 
частіше спостерігалися нестрима-
на експансивність, розгальмова-
ність дій та тенденція до уникнен-
ня відповідальності. 12% хворих, 
які вибрали два кольори (пере-
важно червоний і сірий), за типом 
реагування були самовпевненими 
і виявляли супротив. За провід-
ним мотивом – це особи, схильні 
до досягнення успіху з бажанням 
утримання позиції, для яких зміна 
ситуації – стрес. 

Стан уваги визначали з допомо-
гою таблиць Шульте і тесту Крепе-
ліна (від 100 віднімали 7), за якими 
досліджували об’єм і переключен-
ня уваги та рухливість основних 
нервово-психічних процесів. 

У хворих на легкий ступінь РВ 
особливо порушена довільна ува-
га: вона нестійка, страждають такі 
її якості, як об’єм, переключення, 
розподіл. У таких хворих підвище-
не самонавіювання. 

При проведенні ЕЕГ досліджен-
ня та аналізі електроенцефалограм 
у кожній із груп (з легким і помір-
ним ступенями РВ) окремо виді-
лили підгрупу з анамнестичними 
даними за перенесене органічне 
ураження головного мозку.

У хворих на легкий ступінь РВ з 
відсутністю в анамнезі даних за ор-
ганічне ураження головного мозку 
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частота альфа-ритму становила 
9-11 коливань/сек, альфа-індекс 
– 50-90, регіональні відмінності 
були згладжені, але з’являлися під 
час проведення ГВ, амплітуда аль-
фа-ритму збільшувалася при ГВ, 
реєструвалися пароксизми гіпер-
синхронних альфа-хвиль у задніх 
або в усіх відведеннях, амплітудою 
до 60 мкВ і трансцеребральні роз-
ряди тета-хвиль, амплітудою до 70 
мкВ, з акцентом в одній із півкуль. 

У групі таких хворих, але з дани-
ми за органічне ураження головно-
го мозку, в анамнезі відмічено спад-
кову обтяженість, під час пологів 
вони перенесли черепно-мозкову 
травму або народилися в асфіксії, 
в подальшому у них спостеріга-
лися судомні напади, сноходіння, 
енурез. Частота альфа-ритму у цих 
хворих становила 9-10 коливань/
сек, альфа-індекс – 40-70, регіо-
нальні відмінності були згладжені, 
з відсутністю реакції структур моз-
ку на функціональні навантажен-
ня, реєструвалися виражені зміни 
активності верхньо-стовбурових 
структур за іррітативним типом. 
При наявності в анамнезі хворих 
судомних нападів на ЕЕГ спостері-
галися часті трансцеребральні роз-
ряди високоамплітудних (до 100 
мкВ) тета-дельта-хвиль з вогнище-
вою патологією в одній із півкуль.

При проведенні експеримен-
тально-психологічного досліджен-
ня у хворих на помірний ступінь 
РВ виявлено виражені порушення 
усіх процесів пам’яті.

Під час дослідження мислення 

усі хворі погано розуміли завдан-
ня. Тільки 36.9% їх змогли роз-
класти картки на однорідні групи, 
а 39.1% – об’єднали в одну групу 
меблі і одяг, квіти та рослини, але 
на підставі чого – не змогли пояс-
нити. Однорідні предмети одним 
словом назвали тільки 27.8% хво-
рих. Складні узагальнення такі па-
цієнти взагалі не розуміли. 

При роботі з тестами «Визна-
чення та виключення понять» хво-
рі на помірний ступінь РВ взагалі 
не розуміли суті завдання, тому не 
могли визначати поняття, а запро-
поновані їм завдання тесту «По-
рівняння понять» були малодос-
тупні навіть після неодноразового 
пояснення. 

Частина таких хворих (51.9%) 
змогли класифікувати предмети за 
окремими ознаками (форма, вели-
чина), але тільки з допомогою екс-
периментатора. При цьому вони 
швидко втомлювалися і відмовля-
лися виконувати завдання. 21.7% 
осіб не знали, що таке синій колір, 
але в інших кольорах орієнтували-
ся. 34.9% хворих плутали трикут-
ник з ромбом, ромб з квадратом. 
Вони не змогли назвати жодної 
ознаки, за якою розкладали карт-
ки, важко переключалися з одного 
завдання на інше.

Емоційно-вольова сфера у хво-
рих на помірний ступінь РВ сут-
тєво збіднена, вони вразливі, на 
зміну ситуації давали неадекватну 
реакцію; у них відсутні ініціатив-
ність і самостійність. У частини 
хворих (24.9%) провідною емо-
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цією була ригідність, а несуттєві 
подразники викликали у них під-
озрілість та напруження, іноді з 
проявами агресії.

Активна і пасивна увага у таких 
пацієнтів були нестійкими – хворі 
робили безглузді похибки, важко 
усвідомлювали прості завдання, ви-
конували їх з допомогою експери-
ментатора, швидко втомлювалися. 

Під час проведення аналізу елек-
троенцефалограм було встановле-
но, що при помірному ступені РВ 
з відсутністю в анамнезі хворих 
даних за органічне ураження го-
ловного мозку частота альфа-рит-
му становила 8-10 коливань/сек, 
альфа-індекс – 50-80, регіональні 
відмінності були згладжені, амп-
літуда альфа-ритму збільшувалася 
при ГВ, реєструвалися трансце-
ребральні розряди білатерально-
синхронних тета-хвиль, ампліту-
дою до 85 мкВ. 

У хворих на помірний ступінь 
РВ, у яких мало місце органічне 
ураження головного мозку, в анам-
незі було виявлено енурез, судом-
ні напади, сноходіння, а окремі із 
них перші слова почали вимовляти 
з трирічного віку. Частота альфа-
ритму у таких хворих становила 
8-10 коливань/сек, альфа-індекс 
– 40-60, регіональні відмінності і 
реакція структур головного мозку 
на функціональні навантаження 
не виявлялися, реєструвалася вог-
нищева патологія у вигляді висо-
коамплітудних повільних хвиль в 
одній або кількох областях мозку 
і часті трансцеребральні розряди 

високоамплітудних білатерально-
синхронних тета-дельта-хвиль, 
амплітудою до 110 мкВ.

На підставі проведених дослі-
джень були виділені діагностично-
диференційні психологічні та елек-
троенцефалографічні показники 
легкого і помірного ступенів РВ.

Діагностично-диференційні 
психологічні показники легкого 
ступеня РВ: послаблення процесів 
запам’ятовування та відтворення; 
зниження асоціативної пам’яті; 
переважання конкретно-ситуацій-
ного мислення; переважання уза-
гальнення за конкретними озна-
ками; відсутність узагальнення за 
абстрактними ознаками; багато-
слівне визначення понять; відсут-
ність понятійного мислення; обме-
женість в утворенні нових понять; 
емоційна нестійкість; демонстра-
тивність; схильність подобатися 
навколишнім; розгальмованість 
дій; самовпевненість; нестійкість 
активної уваги; малий об’єм актив-
ної уваги; важкість переключення 
уваги; підвищене самонавіювання.

Діагностично-диференційні 
психологічні показники помірного 
ступеня РВ: порушення усіх про-
цесів пам’яті; бідність зорових і 
слухових уявлень; обмежене ро-
зуміння простих завдань; різке 
зниження узагальнення за кон-
кретними ознаками; обмежений 
конкретно-ситуаційний характер 
суджень; відсутність абстрактно-
го мислення; низький запас знань; 
суттєве збіднення емоцій; під-
вищена вразливість; ригідність 
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емоцій; емоційна нестійкість, з 
негативною реакцією на зміну 
ситуації; відсутність ініціативи 
і самостійності; підозрілість та 
агресивність; швидке виснаження 
активної і пасивної уваги.

Діагностично-диференційні 
електроенцефалографічні показни-
ки легкого ступеня РВ: збереженість 
реактивності структур головного 
мозку на функціональні наванта-
ження; зміни активності середин-
них структур за пароксизмальним 
типом. При наявності в анамнезі 
даних за органічне ураження моз-
ку: різке зниження функціональної 
реактивності церебральних струк-
тур; виражені зміни активності 
верхньо-стовбурових структур за 
іррітативним типом; вогнищеві по-
рушення в одній із півкуль.

Д і а г н о с т и ч н о - д и ф е р е н -
ційні електроенцефалогра-

фічні показники помірного 
ступеня РВ: зниження функціо-
нальної реактивності церебраль-
них структур; зміни активності 
мезо-діенцефальних структур за 
пароксизмальним типом. При на-
явності в анамнезі даних за орга-
нічне ураження головного мозку: 
відсутність реакції церебральних 
структур на функціональні наван-
таження; виражені зміни актив-
ності мезо-діенцефальних струк-
тур за пароксизмальним типом; 
вогнищева патологія в одній або 
кількох областях мозку.

Висновки, зроблені в резуль-
таті дослідження. Виділені діа-
гностично-диференційні психоло-
гічні та електроенцефалографічні 
показники легкого і помірного сту-
пенів розумової відсталості допо-
можуть у проведенні більш чіткої 
діагностики цієї патології.
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РОЛЬ БІОМАРКЕРІВ В ОЦІНЦІ УРАЖЕННЯ 
ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ НИРОК 
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Анотація: На сьогоднішній день в клінічній практиці використовуються такі мар-
кери ураження нирок, як рівень креатиніну крові, визначення швидкості клубочкової 
фільтрації і альбумінурія. Ці показники, відображаючи певною мірою зміни гломеру-
лярного апарату, не несуть інформації про пошкодження тубулоінтерстиціальної тка-
нини нирок, склеротичні зміни якої визначають погіршення ниркової функції. Обгрун-
тована доцільність використання таких біомаркерів, як NGAL сироватки крові та сечі, 
IL-18 сироватки крові для оцінки ураження тубулоінтерстиціальної тканини нирок при 
хронічному гломерулонефриті на ранніх стадіях розвитку хвороби, коли показники 
функції нирок ще не змінені.

Аннотация: На сегодняшний день в клинической практике используются такие 
маркеры поражения почек, как уровень креатинина крови, определение скорости 
клубочковой фильтрации и альбуминурия. Эти показатели, отражая в определенной 
степени изменения гломерулярного апарата, не несут информации о повреждении 
тубулоинтерстициальной ткани почек, фиброзирование которой определяет ухудше-
ние почечной функции. Обоснована целесообразность использования таких биомар-
керов, как NGAL сыворотки крови и мочи, IL-18 сыворотки крови для оценки пора-
жения тубулоинтерстициальной ткани почек при хроническом гломерулонефрите на 
ранних стадиях развития болезни, когда показатели функции почек еще не изменены. 

Summary: Today we use such markers of renal damage as the level of blood creatinine, 
glomerular filtration rate and albuminuria. These indexes reflect glomerular changes, but do 
not give us information about tubulointerstitial tissue damage, which fibrosis determines the 
deterioration of renal function. The expediency of the biomarkers use such as serum and urine 
NGAL, serum IL-18 to assess tubulointerstitial tissue damage in chronic glomerulonephritis in 
the early stages of the disease, when renal function has not changed, was grounded.

Актуальність. На сьогоднішній 
день в клінічній практиці викорис-
товуються такі маркери ураження 
нирок, як рівень креатиніну крові, 
визначення швидкості клубочко-
вої фільтрації (ШКФ) і альбуміну-
рія. Ці показники, відображаючи 
певною мірою зміни гломеруляр-

ного апарату, не несуть інформа-
ції про пошкодження тубулоінтер-
стиціальної тканини (ТІТ) нирок, 
склеротичні зміни якої, як це було 
встановлено в численних кліні-
ко- морфологічних дослідженнях, 
визначають погіршення ниркової 
функції [1, 2, 3]. Це є приводом для 
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спроби використання маркерів, які 
вже виправдали себе в діагностиці 
гострого пошкодження нирок, для 
оцінки характеру ураження нирок 
при хронічному гломерулонефриті 
(ХГН) [4]. В даний час є дані, які 
підтверджують доцільність визна-
чення в крові та сечі рівня таких 
маркерів, як нейтрофільний же-
латиназо-асоційований ліпокалін 
(NGAL) і інтерлейкін-18 (IL-18) з 
метою детекції ураження ТІТ ни-
рок. Використання цих показни-
ків у рутинній практиці обмежено 
неоднозначністю отриманих даних 
у різних дослідженнях і недостат-
ньою доказовою базою, що зали-
шає це питання актуальним.

Мета дослідження. Вивчити ха-
рактер взаємозв’язку між рівнями 
NGAL і IL-18 крові, сечі та клініко-
морфологічними параметрами, які 
відображають ураження ТІТ нирок 
у хворих ХГН.

Матеріали та методи. На базі 
нефрологічного відділення Запо-
різької обласної клінічної лікарні 
обстежений 81 пацієнт з ХГН, з них 
чоловіків – 67%, жінок – 33%; се-
редній вік склава 33,4 ± 11,8 років. 
Діагноз ХГН був верифікований на 
підставі клінічних, лабораторних 
даних і прижиттєвого морфологіч-
ного дослідження біоптатів нирки. 
При морфологічному дослідженні 
88% випадків склав мезангіопролі-
феративний гломерулонефрит, 7% 
– мембранозний, 5% – мембрано-
проліферативний. Хворі були по-
ділені на 2 групи залежно від наяв-
ності артеріальної гіпертензії (АГ). 

У всіх пацієнтів проаналізовано 
клінічний варіант перебігу ХГН, 
виконані стандартні лабораторні та 
інструментальні дослідження.

Рівні NGAL і IL-18 визначали 
імуноферментним методом на базі 
Центральної науково-дослідної ла-
бораторії Запорізького державного 
медичного університету – рівень 
NGAL в сироватці крові та сечі за 
допомогою наборів BioVendor (Че-
хія), рівень IL-18 в сироватці крові 
– Bender Medsystems (Австрія). Си-
роватку відокремлювали методом 
центрифугування негайно та замо-
рожували при температурі – 700С 
до моменту проведення методики. 
Сечу негайно заморожували при 
температурі – 70°С до моменту 
проведення методики.

Для аналізу ураження ТІТ нирок 
використовувалися дані прижиттє-
вого морфологічного дослідження 
нирок (таб. 3).

Отримані дані дослідження ста-
тистично оброблені. Використову-
вались параметричні (t-тест для ви-
бірок з незв’язаними варіантами) та 
непараметричні (метод Манна-Уіт-
ні) методи, застосовувався тест хі-
квадрат (χ2) Пірсона; кореляційний 
аналіз. Різниця вважалася досто-
вірною при досягнутому рівні зна-
чущості р < 0,05. Дані представлені 
у вигляді середньої арифметичної 
(М) ± стандартне відхилення (SD) 
або медіани (25:75 перцентиль). 
Отримані в результаті досліджень 
цифрові дані оброблялися на пер-
сональному комп’ютері за допо-
могою прикладних комп’ютерних 
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програм: Microsoft Excel 2007, 
Statistica 7.0 та стандартної версії 
SPSS 16.0 (США).

Результати дослідження. Осно-
вні клініко-лабораторні показники 
представлені в табл. 1. У першу 
групу війшли 49 пацієнтів з ХГН 
та АГ, у другу – 32 хворих без АГ. 
Групи співставні за статтю, віком 
та тривалістю захворювання. Се-
редній рівень добової протеїнурії 

(ПУ) у хворих ХГН з АГ переви-
щував аналогічний рівень у хворих 
другої групи на 180 % (р < 0,001). 
Достовірні відмінності виявлені 
за показником індексу маси тіла 
(ІМТ): ІМТ в першій групі переви-
щував аналогічний показник другої 
групи на 15 % (р < 0,001). За всіма 
іншими клініко-лабораторними по-
казниками статистично значущих 
відмінностей не встановлено.

Таблиця 1
Результати основних клініко-лабораторних параметрів

Показник
Хворі 

ХГН з АГ 
(n=49)

Хворі ХГН без 
АГ (n=32) p

Пол м/ж, % 69/31 62/38
Вік, роки 36,4±11,5 28,8±10,9 <0,001

Тривалість, міс. 48 (24:72) 48 (24:144) <0,001
ІМТ, кг/м2 26,2±5,0 22,7±2,9 <0,001

Гемоглобін, г/л 134,5±16,8 138,5±19,3 <0,001
Альбумін, г/л 39,8±7,2 44,1±5,9 <0,001

Холестерин, ммоль/л 5,9±2,1 4,9±1,3 <0,001
Креатинін крові, мкмоль/л 101,9±26,4 97,2±35,3 <0,001
Мочевина крові, ммоль/л 6,0±2,0 5,9±3,3 <0,001

ШКФ (MDRD), мл/мин/1,73 м2 80,0±27,0 87,5±21,9 <0,001
ШКФ (Cockroft-Gault), мл/

мин/1,73 м2 91,7±29,3 94,5±21,8 <0,001

Добова ПУ, г/сут. 0,5(0,1:1,2) 0,07(0:0,3) <0,001

Статистичний аналіз результатів 
морфологічного дослідження двох 
груп показав наявність достовір-
них відмінностей. У групі хворих 
ХГН з АГ тубулоінтерстиціаль-
ні зміни були виразнішими, ніж у 

групі хворих ХГН без АГ (таб. 2).
У 98 % хворих на ХГН з АГ спо-

стерігалась дистрофія епітелію ка-
нальців, а в групі хворих ХГН без 
АГ вона зустрічалась в 31 % ви-
падків. 
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Таблиця 2
Результати морфологічного дослідження

Показник 
Результати 

статистичного 
аналізу

Інтерпретація
результатів

Дистрофія епітелію 
канальців х2 =42,9, р<0,05 У хворих ХГН з АГ 

більш виражена
Некроз епітелію 

канальців х2 =5,1, р<0,05 У хворих ХГН з АГ 
більш виражений

Пошкодження тубулярної 
базальної мембрани х2 =8,5, р<0,05 У хворих ХГН з АГ 

більш виражено

Набряк і наявність 
клітинних інфільтратів х2 =0,43, р<0,05

Статистично значущих 
відмінностей не вста-

новлено
Інтерстиціальний 

фіброз (ІФ) х2 =66,8, р<0,05 У хворих ХГН з АГ 
більш виражений

Некротичні зміни епітелію ка-
нальців були в 3,4 рази частіше у 
хворих на ХГН з АГ, ніж у хворих 
ХГН без АГ. Пошкодження тубу-
лярної базальної мембрани статис-
тично достовірно в 2,2 рази частіше 
спостерігалось у хворих ХГН з АГ, 
ніж у групі пацієнтів з ХГН без АГ. 

Відмінності виявлені і по наяв-
ності ІФ. Оцінювалися наявність і 
поширеність ІФ, який зустрічався 
у всіх хворих першої групи, причо-
му у 45 % мав вогнищевий харак-

тер, а у 55 % – дифузний. У другій 
групі склеротичні зміни у вигляді 
вогнищевого ІФ спостерігалися в 
13 % випадків. 

Дані біомаркерів по групах пред-
ставлені в табл. 3. Встановлено, що 
у хворих ХГН з АГ рівень NGAL 
сироватки крові на 33,7 % вище, 
ніж у хворих без АГ; рівень NGAL 
сечі у хворих ХГН з АГ вище на 
52,5 % у порівнянні з хворими без 
АГ; IL-18 сироватки крові на 358,9 
% вище у пацієнтів з АГ.

Таблиця 3
Дані біомаркерів

Показник Хворі ХГН 
з АГ (n=49)

Хворі ХГН 
без АГ (n=32) p

NGAL 
сироватки крові 6,4 2,6 4,8 1,9 <0,001

NGAL сечі 5,9 2,4 2,8 2,2 <0,001
IL-18 

сироватки крові
850,2 515,0

704,2(533,6:1201,1)
185,3 200,6

100,8(72,1:246,2) <0,001
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При кореляційному аналізі ви-
явлено зв’язок між рівнем NGAL 
сироватки крові та ІФ (r = 0,35, р 
= 0,05), пошкодженням тубулярної 
базальної мембрани (r = 0,42, р = 
0,05); рівнем NGAL сечі та дистро-
фією епітелію канальців (r = 0,29, р 
= 0,05). Показник IL-18 сироватки 
крові корелював із дистрофією епі-
телію канальців (r = 0,69, р = 0,05), 
некрозом епітелію канальців (r = 
0,37, р = 0,05), ІФ (r = 0,31, р = 0,05).

Таким чином, в групі хворих 
ХГН з АГ спостерігаються більш 
виражені морфологічні зміни 
ТІТ нирок, що збігається з вищи-
ми показниками NGAL сироват-
ки крові та сечі, IL-18 сироватки 
крові. Виявлені нами кореляційні 
зв’язки між маркерами та даними 
морфологічного дослідження ни-

рок дозволяють використовувати 
NGAL сироватки крові та сечі, 
IL-18 сироватки крові для оцінки 
ураження ТІТ нирок при ХГН на 
ранніх стадіях розвитку хвороби, 
коли показники функції нирок ще 
не змінені.

Висновки:
1. Для оцінки ураження ТІТ 

нирок у хворих на ХГН можливе 
використання таких маркерів , як 
NGAL сироватки крові, сечі, IL-18 
сироватки крові.

2. NGAL сироватки крові най-
більш точно відображає ІФ і ура-
ження тубулярної базальної мемб-
рани; NGAL сечі – дистрофію 
епітелію канальців.

3. IL-18 сироватки крові є показ-
ником дистрофії та некрозу епіте-
лію канальців, ІФ.
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МЕТОД ПІДШИВАННЯ ІОЛ SL-907 CENTRIX DZ 
ДО СКЛЕРИ В ХІРУРГІЇ КАТАРАКТИ, УСКЛАДНЕНОЇ 

СЛАБКІСТЮ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ 
КАПСУЛИ КРИШТАЛИКА

Анотація: Розроблено метод шовної фіксації ІОЛ SL-907 Centrix DZ до склери в хі-
рургії катаракти, ускладненої слабкістю зв’язкового апарату кришталика. Результати 
клінічного застосування розробленого методу переконали нас в його ефективності 
у створенні стабільного центрального положення ІОЛ, забезпеченні високих клініко-
функціональних результатів, відсутності вираженої запальної реакції на хірургічне 
втручання. Досвід застосування розробленого способу підшивання ІОЛ підтвердив 
його ефективність і достатню безпеку, що дозволяє його рекомендувати до широкого 
використання в хірургічній практиці при факоемульсифікації катаракти у випадках не-
спроможності зв’язкового апарату капсульної сумки кришталика.

Аннотация: Разработан метод шовной фиксации ИОЛ SL-907 Centrix DZ к склере 
в хирургии катаракты, осложненной слабостью связочного аппарата хрусталика. Ре-
зультаты клинического применения разработанного метода убедили нас в его эффек-
тивности в создании стабильного центрального положения ИОЛ, обеспечении высо-
ких клинико-функциональных результатов, отсутствии выраженной воспалительной 
реакции на хирургическое вмешательство. Опыт применения разработанного метода 
подшивания ИОЛ подтвердил его эффективность и достаточную безопасность, что 
позволяет его рекомендовать к широкому использованию в хирургической практике 
при факоэмульсификации катаракты в случаях несостоятельности связочного аппа-
рата капсульной сумки хрусталика.

Summary: It has been developed a method of suture fixation of the IOL SL-907 Centrix 
DZ to the sclera in cataract surgery complicated by the weakness of the lens ligamentous 
apparatus. Results of clinical application of this method have convinced us of its effective-
ness in creating a stable central position of the IOL, ensuring high clinical and functional out-
comes, absence of severe inflammatory response to surgical operation. Experience of us-
ing of the developed IOL suturing method confirmed its effectiveness and sufficient safety 
that allows to recommend it for widespread use in surgical practice of cataract phacoemul-
sification in cases of the lens capsule ligamentous apparatus failure. 
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Актуальність.
Операція видалення катарак-

ти з імплантацією інтраокулярної 
лінзи (ІОЛ) в наш час є найпоши-
ренішою і найефективнішою в ре-
абілітації зору, зберігаючи, таким 
чином, перше місце в рейтингу всіх 
офтальмологічних операцій. Су-
часним стандартом хірургії ката-
ракти є ультразвукова факоемуль-
сифікація (ФЕК), яка виконується 
крізь малий тунельний розріз ро-
гівки, що само герметизується, з 
внутрішньокапсульною фіксацією 
еластичної інтраокулярної лінзи, 
оскільки імплантація ІОЛ в кап-
сульний мішок на місце видаленого 
природного кришталика в наш час 
вважається теоретично і практично 
найоптимальнішим варіантом роз-
ташування, оскільки сприяє необ-
хідному суміщенню оптичної вісі 
ІОЛ з оптичною віссю всієї склад-
ної системи ока [2, 6, 8, 10]. Такий 
метод дозволяє досягти високих 
функціональних результатів завдя-
ки мінімальній хірургічній травма-
тизації ока і відсутності індукуван-
ня післяопераційного рогівкового 
астигматизму. Водночас для повно-
цінного адекватного застосування 
даного методу потрібен певний ви-
хідний стан структур ока, зокрема 
досить важливе значення має повне 
збереження і міцність зв’язкового 
апарату сумки кришталика [2, 3, 7, 
12, 14].

Однією з актуальних про-
блем мікрохірургії ока залиша-
ється безпечне видалення ката-
ракти, ускладненої патологією 

зв’язкового апарату кришталика, 
в той час як все більш розширю-
ється коло захворювань, що супро-
воджуються дефектами цинових 
зв’язок кришталика і відповідно 
його сублюксацією різного ступе-
ню. Основними причинами осла-
блення або порушення зв’язкового 
апарату кришталика були травми 
очного яблука або вроджені захво-
рювання. В наш час все частіше 
слабкість цинових зв’язок виявля-
ється в очах з глаукомою і в 100% 
випадків при псевдоексфоліатив-
ному синдромі (ПЕС) [4, 6, 10, 13].

Ризик розвитку інтраоперацій-
них ускладнень у хворих з ПЕС 
при ФЕК спостерігається в 16,7% 
випадків (надрив райдужної обо-
лонки, руйнування зв’язкового 
апарату кришталика, розрив за-
дньої стінки капсули, випадіння 
склоподібного тіла і т.д.), а при 
неускладненій віковій катаракті 
– 1,3% випадків. У віддаленому 
післяопераційному періоді фіброз 
капсульного мішка, децентрація 
ІОЛ і дислокація всього комплексу 
«капсульний мішок – ІОЛ» в скло-
подібне тіло внаслідок слабкос-
ті відростків цинової зв’язки при 
ПЕС є серйозними і прогностично 
несприятливими ускладненнями 
хірургії катаракти [1, 5, 9, 11]. Про-
блеми післяопераційної дислокації 
ІОЛ і подальших ускладнень мо-
жуть бути вирішені підшиванням 
інтраокулярної лінзи до структур 
ока, що висуває особливі вимоги 
до конструкції гаптичної частини 
ІОЛ [2, 5, 9]. 
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Таким чином, пошук моделі 
ІОЛ, яка має можливості зручної 
фіксації і розробка методу її під-
шивання в умовах слабкості або 
часткової втрати капсульної під-
тримки є досить актуальним за-
вданням офтальмохірургії при 
лікуванні пацієнтів з неспромож-
ністю капсульного мішка кри-
шталика.

Мета роботи – розробити ме-
тод шовної фіксації ІОЛ SL-907 
Centrix DZ до склери при хірур-
гії катаракти у випадках неспро-
можності зв’язкового апарату 
капсульної сумки кришталика. 

Матеріали і методи. Дослі-
дження проводилося на базі 
офтальмологічного відділення 
Олександрівської клінічної лі-
карні м. Києва та офтальмологіч-
ного відділення Центральної по-
ліклініки МВС України в період 
2010 – 2013 роки. За запропоно-
ваним методом було прооперова-
но 144 хворих, серед яких було 
67 чоловіків і 77 жінок у віці від 
61 до 89 років. Рішення про не-
обхідність застосування підши-
вання ІОЛ SL-907 Centrix DZ до 
склери приймалося на підставі 
оцінки стану цілісності цинових 
зв’язок капсульного мішка кри-
шталика, в який мали імпланту-
вати ІОЛ.

Розроблений нами метод шов-
ної фіксації ІОЛ SL-907 Centrix 
DZ, US Optics (патент України № 
59004) (рис.1) при ФЕК з імплан-
тацією ІОЛ у випадках слабкості 
зв’язкового апарату кришталика 

здійснювався за наступним алго-
ритмом.

Рис. 1. Зовнішній вигляд 
інтраокулярної лінзи SL-907 

Centrix DZ, US Optics.
1. Центруючий виступ 

гаптичного елементу ІОЛ

Після виконання факоемуль-
сифікації катаракти, аспірації 
кришталикових мас і заповнення 
передньої камери віскоеластиком 
проводили підготовку зони шов-
ної фіксації, яка полягала у вико-
нанні у лімба в меридіані 9 годин 
лінійного розрізу кон’юнктиви 
довжиною 5 мм в проекції за-
планованого шва, її відсепаровки 
і ретельної коагуляції епіскле-
ральних судин. Далі з поверхне-
вих шарів склери на глибину 1/3 
її товщини на відстані 1–1,5 мм 
від лімбу формували П-подібний 
склеральний клапоть розміром 
3,5х4 мм з основою, зверненою 
до лімбу (рис.2).
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Рис 2. Топографія склеральних 
клаптів и точок підшивання 

гаптичних елементів 
ІОЛ SL-907 Centrix DZ

1.Основний рогівковий розріз.
2. 3. П-подібний 

склеральний клапоть.
4. Підготовка інсулінової голки.
5. Голка Маni моделі 2451L з по-

ліпропіленовою ниткою 10/0

Рис. 3. Захват дуги гаптичного елементу 
ІОЛ з центруючим 

виступом петлею шовної нитки на голці Mani
А. Проведення нитки 

скрізь кільце гаптичного елементу ІОЛ
Б. Проведення голки Mani 

між нитками і утворення петлі навколо центру-
ючого виступу гаптичного елементу ІОЛ

У передню камеру на поверхню 
райдужки інжектором імплантува-
ли ІОЛ SL-907 Centrix DZ, після 
чого один з її гаптичних елементів, 
що має центруючий виступ, захо-
плювали капсульним пінцетом і 
виводили через основний рогівко-
вий розріз з ока. Потім знизу вгору 
через кільце гаптичного елементу 
проводили голку Mani з подвійною 
поліпропіленовою ниткою 10/0, 
якою охоплювали дугу опорного 
елементу і проводили голку між 
нитками, утворюючи петлю навко-
ло центруючого виступу його дис-
тальної частини, тим самим фіксу-
ючи нитку до неї (рис. 3). 

Далі гаптичний елемент занурю-
вали в передню камеру під райдуж-
ку і позиціонували його максималь-
но близько до місця підшивання до 
склери в горизонтальному мериді-
ані. Крізь ложе склерального кла-

пана всередину ока 
шляхом проколу 
вводили вигнуту ex 
tempore порожис-
ту інсулінову гол-
ку 25 калібру, яку 
розташовували в 
ділянці зіниці. Го-
стрий кінець голки 
Mani, попередньо 
введеної в передню 
камеру через осно-
вний рогівковий 
розріз, вставляли в 
просвіт інсулінової 
голки (рис.4), піс-
ля чого інсулінову 
голку з розміще-
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ною в ній голкою Mani виводили з 
ока через склеральний прокол, під-
тримуючи їх голкотримачем.

Рис. 4. Розміщення гострого 
кінця голки Mani в порожнині 

інсулінової голки.
1. Центруючий виступ 

гаптичного елементу ІОЛ, який 
захоплений петлею шовної нитки.

2. Склеральний прокол 
інсуліновою голкою.

3. Розміщення гострого 
кінця голки Mani у порожнині 

інсулінової голки.

Подібні маніпуляції повторю-
вали в меридіані 3 годин на дру-
гому гаптичному елементі ІОЛ з 
центруючим виступом, після чого 
шляхом підтягування і послаблен-
ня ниток в горизонтальному мери-
діані проводили центрацію лінзи. 
Далі голкою Mani виконували 4 
стібка кріь поверхневі шари скле-
ри паралельно лімбу, після чого 
нитку відрізали, одну з подвійної 
нитки витягали з останнього стіб-
ка і обидва кінця нитки зав’язували 

на склері двома подвійними і од-
ним одинарним швом. Аналогіч-
ним чином проводили підшивання 
другого гаптичного елемента ІОЛ 
(рис. 5).

Рис. 5. Шовна фіксація гаптич-
них елементів ІОЛ SL-907 Centrix 

DZ до склери після центрації

Поверхневі склеральні клапті 
укладали на місце, зверху накри-
вали кон’юнктивою, краї рани якої 
з’єднували за допомогою елек-
трокоагулятора. Під кон’юнктиву 
вводили розчин антибіотика і дек-
сазону. Завершували операцію 
заміщенням віскоеластика фіз-
розчином, гідро тампонуванням 
рогівкових розрізів і накладанням 
асептичної пов’язки. 

Результати та їх обговорення
В результаті операції у всіх хво-

рих було досягнуто центральне 
стабільне положення ІОЛ. Середня 
гострота зору в перший день після 
операції 0,6±0,3. ВОТ – 17±2,6 мм 
рт. ст. Поле зору і кольоровідчуття 
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зазначалося в межах вікової норми. 
Зіниця зберігала округлу форму, в 
93 випадках відзначався постійний 
мідріаз, в 37 – зіниця мала форму 
рівнобедреного трикутника, у 21 
випадку – овальну форму. Запаль-
ні явища стихли у 122 хворих на 7 
день, у 15 хворих – на 15 день, у 7 
хворих – через 3 тижні після опера-
ції. Болісність після пальпації збе-
рігалася до 2 тижнів у 86 хворих, до 
3 тижнів – у 12 хворих. Гіперемія у 
120 хворих ліквідувалася на 10 – 15 
день, у 13 хворих зберігалася до 3 
тижнів. Відчуття нічних болів, сто-
роннього тіла, дискомфорт зникли 
через тиждень у 124 хворих, у ре-
шти зберігалися до 2 тижнів.

Повна прозорість рогівки від-
новилася через 2 тижні, утворення 
преципітатів на задній поверхні 
зберігалося до 2 тижнів. Світлобо-
язнь і сльозотеча відмічалася до 3 
тижнів.

Через 1 місяць після операції у 
всіх хворих гострота зору склала 
0,7±0,4, ВОТ в нормі, ІОЛ займає 

правильне центральне положення, 
що підтверджується даними уль-
тразвукової біомікроскопії.

Через 3 місяця після опера-
ції скарг немає. Гострота зору – 
0,7±0,3, ВОТ – в нормі. Положення 
ІОЛ правильне, ознак запалення не 
відмічалося.

Висновки.
Таким чином, розроблений нами 

метод шовної фіксації ІОЛ SL-907 
Centrix DZ до склери переконав 
нас в його ефективності у створен-
ні стабільного центрального поло-
ження ІОЛ, забезпеченні високих 
клініко-функціональних результа-
тів, відсутності вираженої запаль-
ної реакції на хірургічне втручан-
ня. Досвід використання методу 
вказує на його ефективність і до-
статню безпечність, що дозволяє 
його рекомендувати до широкого 
застосування в хірургічній прак-
тиці при факоемульсифікації ката-
ракти у випадках неспроможнос-
ті зв’язкового апарату капсульної 
сумки кришталика. 
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USE OF MICROORGANISMS 
IN THE TREATMENT OF LUNG CANCER

Summary: Cancer is a leading cause of death worldwide and no doubt that development 
of novel approaches to therapy is important goal of modern medicine. Lung cancer as one 
which has most high mortality and late diagnosis was noteworthy. The present article outlines 
the targets of future research about using cancerolytic therapy in advanced lung cancer.

Аннотация: Рак является ведущей причиной смерти во всем мире и нет сомнений, 
что развитие новых подходов к терапии является важной задачей современной меди-
цины. Рак легких обратил на себя внимание как имеющий наиболее высокий уровень 
смертности и превалирование поздней диагностики. В настоящей статье излагаются 
цели будущих исследований об использовании канцеролитической терапии при раке 
легкого поздних стадий. 

Анотація: Рак є провідною причиною смерті в усьому світі і немає сумнівів, що 
розвиток нових підходів до терапії є важливим завданням сучасної медицини. Рак 
легенів звернув на себе увагу як такий, що має найбільш високий рівень смертності і 
превалювання пізньої діагностики. У цій статті викладаються цілі майбутніх досліджень 
про використання канцеролітичної терапії при раку легенів пізніх стадій. 

Cancer is a leading cause of death 
worldwide, accounting for about 8 
million death per year (2012) and 
increases progressively. According to 
WHO data [1, p. 18] the main types 
of cancer are (in descending order): 
lung, liver, stomach, colorectal, breast, 
oesophageal cancer. In accordance 
with these data no doubt that 
development of novel cancer therapies 
is the promising and important area of 
modern medicine.

Although present paper is not 
proposed to give a historical account 
of the development theory of usage 
microorganisms in cancer treatment 

research but only to indicate certain 
salient features which lead ultimately 
to the present viewpoint. All currently 
known cancer treatment protocols 
use toxic drugs, ionizing radiation 
or invasive technology which are 
dangerous for the patient and often fail 
to achieve a complete cancer remission 
[4, p. 419]. On the other hand, patients 
with advanced solid tumors frequently 
relapse and succumb to their metastatic 
disease after developing resistance to 
conventional treatment modalities. So 
development of alternative treatment 
methods that are selective for cells of 
malignant neoplasms and has limited 
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toxicity to normal tissues is a real 
target of oncologists. For the first 
time bacteria as anticancer agents 
was described in 1890 by William 
B. Coley, a surgeon in the Memorial 
Hospital in New York. He observed 
that several patients showed tumor 
regression after being infected with 
pathogenic bacteria [5, p. 2683]. 
Since then microorganisms have 
been investigated for this purpose 
as potential arsenals due to theirs 
selectivity for tumor cells or tumor 
micro-environment. Genetically-
modified, non-pathogenic bacteria 
have begun to emerge as potential 
antitumor agents, either to provide 
direct tumoricidal effects or to 
deliver tumoricidal molecules [7, 
p.195]. Certain species of anaerobic 
bacteria, such as genus Clostridium, 
show natural phenomenon – when 
administered intravenously as spores, 
infiltrate and germinate specifically in 
the hypoxic regions of solid tumors, 
resulting in tumor lysis and sporulate 
back under the rising level of oxygen 
[2, p. 237; 3, p. 690].

Nowadays we can observe several 
vectors of development of this line 
research:

– use genetically modified bacteria 
expressing proteins with antitumor 
activity;

– use oncolytic effects of bacterial 
toxins for selective destruction of tumor;

– use bacteria as sensitizing agents 
for chemotherapy;

– use microorganisms as delivery 
vehicles for anti-cancer drugs or 
radioisotopes;

– use bacteria to deliver genes 
to the cancer cells, which convert 
non-toxic prodrugs into active 
chemotherapeutic agents (suicidal 
gene therapy);

– developing cancer vaccines 
based on immunotoxins of bacterial 
origin.

Despite the fact that not all of 
the above mentioned methods 
show excellent results and no ideal 
anticancer agent of bacterial origin 
that is applicable to all types of cancer 
has been discovered yet the usage of 
bacteria to fighting cancer still appear 
as attractive concept. The increasing 
knowledge of the underlying 
pathogenetic mechanisms has led 
to the identification of numerous 
molecules that are overexpressed in 
various tumors and accumulate at the 
cell surface. The use of genetically 
modified bacteria and their toxins 
targeting these surface molecules 
has emerged as a promising new 
treatment strategy in refractory 
cancers [3, p. 689].

Standard treatment for cancer 
use agents aimed to the destruction 
of rapidly dividing cells which 
help maximize effect on tumor and 
keeping toxicity to the normal host 
cell acceptable. This concept is the 
basis for most promising direction 
of research – suicide gene therapy. It 
strives to deliver genes to the cancer 
cells, which convert nontoxic prodrugs 
into active chemotherapeutic agents. 
With this strategy, the systemically 
administered prodrug is converted 
to the active chemotherapeutic agent 
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only in cancer cells, thereby allowing 
a maximal therapeutic effect while 
limiting systemic toxicity [8, p. 784]. 
The most obvious disadvantage of 
this method is that we still suffering 
from toxicity of live microorganisms 
used as delivery vehicles of specific 
gene. Some suicide gene products 
also induce a so-called 'bystander 
effect', i.e. a toxic effect on adjacent 
nongene modified tumor cells and 
sometimes also on more distant 
tumor cells. The bystander effect 
is most evident in tumor cells that 
have a high number of gap junctions, 
cellular channels build up by proteins 
called connexins. Many tumors have 
a low number of gap junctions. 
Therefore, it is important to develop 
gap junction independent drug 
delivery systems. New constructs, 
e.g. combining suicide genes and 
immune response enhancing genes or 
suicide genes and connexin inducing 
genes may further improve the value 
of suicide gene therapy [9, p. 360].

The subject of interest of authors 
is perspectives of the usage of 
microorganisms in the treatment 
of lung cancer. Patients with lung 
cancer suffer a 15% overall survival 
despite advances in various kinds of 
treatment methods. This unacceptably 
low survival rate is due to the usual 
asymptomatic in the early stages 
and finding of advanced tumor at 
diagnosis. However, multimodality 
strategies using conventional 
therapies only minimally improve 
survival rates even in early stages of 
lung cancer [6, p. 2].

According to some studies the 
following types of bacteria may use 
as lung cancer fighter: Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 
Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae, Haemophillus influenzae, 
Staphylococcus aureus, Chlamydophila 
pneumoniae, Legionella pneumophila. 
We believe that some species from this 
list should be excluded: Mycoplasma 
pneumoniae and Chlamydophila 
pneumoniae due to evidence of 
their carcinogenic effect; Moraxella 
catarrhalis and Legionella pneumophila 
due to theirs aerobic properties and high 
virulence. For the rest of species the way 
of adequately attenuation of virulence 
before therapeutic use should be found. 
Also we should pay attention to advances 
of studying Clostridium, Salmonella, 
Bacillus and Bifidobacterium spp. in 
this field [10, 11, 12, 13].

Our target is to explore the 
possibility of using cancerolytic 
therapy in advanced lung cancer. 
To achieve this goal we have set the 
following tasks:

– determine the most suitable wild-
type or modified strains;

– found a way to minimize toxicity 
and other deleterious effects of 
microorganisms;

– develop the treatment method;
– establish dose required for 

therapeutic efficacy;
– prove the efficiency of the chosen 

method and calculate approximate 
cost of treatment.

Understanding of molecular events 
that occur during the multistep process 
of bronchogenic cancerogenesis and 
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genetics of bacterial strains promise to 
make these tasks more surmountable.

Oncolytic therapy by using 
of spores of obligate anaerobes 
supposes to be effective and in 
a same time not expensive to 
produce, stable to store and safe to 
administrate. Although clinical trials 
were carried out as early as the 1960s, 
lack of complete tumor lyses with 
injection of Clostridial spores only 
had limited their further use. Thus, 
to achieve destruction of all types 
of tumor cells (including stromal 
cells and stem cells) most probably 

will need combination of oncolytic 
effects with genetic modification 
of bacteria, stimulation of immune 
system and other available methods 
of treatment. 

It is easy to predict the 
potential outcomes for the use 
of microorganisms for oncolytic 
therapy. However, to move the 
new treatment approach to clinic 
additional requirements need to be 
satisfied: easy administration, direct 
action solely on malignant neoplasm 
and ability to completely kill primary 
tumors as well as metastases.
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кафедри пропедевтики дитячих хвороб
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ПРО ПРОБЛЕМУ ПРОФІЛАКТИКИ 
ХРОНІЧНИХ БРОНХОЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

У СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ-КУРЦІВ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возможной ранней профилактики 
хронической обструктивной болезни легких еще в детском и подростковом возрас-
те. На примере крупного промышленного города показана крайне серьезная ситуа-
ция, которая связана с высоким уровнем распространенности табакокурения и его 
«агрессивным» статусом среди детей и подростков. Профилактические меропри-
ятия должны быть направлены на выявление групп риска по развитию данного за-
болевания среди подростков, раннюю диагностику необратимых морфологических 
и функциональных изменений в легких, борьбу с внешними этиопатогенетическими 
факторами, включая воздействие инфекций, активного и пассивного табакокурения.

Анотація: У статті розглядаються питання можливої ранньої профілактики хронічного 
обструктивного захворювання легень ще в дитячому та підлітковому віці. На прикладі ве-
ликого промислового міста показана вкрай серйозна ситуація, яка пов'язана з високим 
рівнем поширеності тютюнопаління і його « агресивним « статусом серед дітей і підлітків. 
Профілактичні заходи повинні бути спрямовані на виявлення груп ризику по розвитку 
даного захворювання серед підлітків, ранню діагностику необоротних морфологічних і 
функціональних змін в легенях, боротьбу із зовнішніми етіопатогенетичними фактора-
ми, включаючи вплив інфекцій, активного і пасивного тютюнопаління.

Summary: In article questions of the possibility of early treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease still in childhood and adolescence. For example of a large industrial city, 
very serious situation was demonstrated, which is associated with a high prevalence of smok-
ing and its «aggressive» status among children and adolescents Preventive measures should 
be directed to the identification of groups at risk of developing the disease among adolescents, 
early diagnosis of irreversible morphological and functional changes in the lungs, control of 
external etiopathogenic factors, including exposure to infection, active and passive smoking.

Наша країна займає друге місце у 
світі за кількістю викурених сигарет 
на душу населення – за рік українці 
викурюють близько 125 млрд. сига-
рет. На сьогодні проблема тютюно-
паління стала педіатричною пробле-
мою. Палять вагітні (а це означає, 
що вже внутрішньоутробно і діти), 
палять дівчата (а їх легені більш 

чутливі до дії тютюнового диму, 
ніж у хлопців). Більше половини з 
дошкільнят мають щоденне пасив-
не тютюнопаління. Кожний другий 
підліток в Україні викурює першу 
сигарету у віці 10 років. Україна – це 
друга країна в світі (після Чілі), де в 
віці 13-15 років палять більше 50% 
юнаків та дівчат [1].
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Первинна профілактика хро-
нічних захворювань є своєчасною 
саме у дитинстві. В умовах су-
часної медичної реформи якість 
диспансеризації та профілактики 
захворювань органів дихання в ба-
гатьох випадках буде залежати від 
знань та вмінь лікарів загальної 
практики.

Хронічне обструктивне захво-
рювання легенів (ХОЗЛ) є серйоз-
ною проблемою сучасної охорони 
здоров'я у зв'язку з високою час-
тотою інвалідизації та смертності 
пацієнтів і значними витратами на 
їх лікування. На сьогодні ХОЗЛ 
вважається захворюванням до-
рослих. У відношенні хронічного 
бронхіту (ХБ) та можливості його 
трансформації в ХОЗЛ у дітей та 
підлітків немає єдиної точки зору 
[2-4]. Механізми виникнення цьо-
го захворювання ще значною мі-
рою не вивчені, і не виключено, 
що однією з причин, яка сприяє 
виникненню ХОЗЛ, є хронічні за-
пальні захворювання легень, що 
виникають у дитячому віці, трива-
ють у підлітків і потім переходять 
до дорослих.

Для успішного зниження часто-
ти паління серед підлітків необхід-
ні як мінімум дві умови: бажання 
(мотивація) курців відмовитися від 
паління та наявність методів, здат-
них допомогти курцям зробити це 
якомога ефективніше. Метою ан-
тисмокінгових програм, які про-
водяться в багатьох країнах, є зни-
ження захворюваності і смертності 
від хвороб, пов’язаних з палінням. 

Попередження ініціації куріння, 
особливо серед підлітків, а також 
формування мотивації у курців по 
відмові від паління – основні на-
прямки такої політики [5-6].

Метою даної публікації є уза-
гальнення результатів досліджен-
ня умов можливої трансформації 
рецидивуючих бронхітів в хроніч-
ні у підлітків, що палять, на осно-
ві епідеміологічних досліджень 
щодо статусу тютюнопаління су-
часних підлітків, клініко-анамнес-
тичних та лабораторно-інструмен-
тальних даних підлітків з РБ та ХБ 
та визначення шляхів профілакти-
ки цього процесу.

Матеріали та методи. Прове-
дено порівняльне епідеміологічне 
дослідження по вивченню роз-
повсюдженості тютюнопаління 
серед підлітків м. Дніпропетров-
ська (n = 1768). Для оцінки роз-
повсюдженості тютюнопаління 
та респіраторних симптомів було 
використано модифікований ан-
кетний скринінг на основі між-
народних опитувальників: Burden 
of major Respiratory diseases who 
survey , Compendium of Respiratory 
Standard Questionnaires (CORSQ), 
глобальний опитувальник підліт-
ків по тютюнопалінню [5,6]. Про-
аналізовано клініко-анамнестичні 
та лабораторно-інструментальні 
дані підлітків-курців з РБ та ХБ 
(всього 417 хворих). Зокрема в 
роботі було використано електро-
міографію грудних м’язів поверх-
невими електродами, спіроме-
трію, бронхологічне обстеження, 
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цитохімічне дослідження лім-
фоцитів крові, мікробіологічний 
аналіз бронхіально-альвеолярної 
рідини. Статистична обробка да-
них проводилась з використанням 
комп’ютерних програм Statistica 
6.0, Statgraf 2.1, Spida 5.

Результати та їх обговорення. 
Проведено одночасне вибіркове 
анкетування серед підлітків в віці 
15-21 року. В опитуванні прийняло 
участь 1768 підлітків, з них 52,7 % 
юнаків та 47,3 % дівчат. Середній 
вік досліджених підлітків складав 
17,6 ± 1,5 років. В середньому під-
літки починали регулярно палити 
в 14,7 ± 2,1 років: юнаки – в 14,6 ± 
2,1 років, дівчата – в 14,8 ± 2,1 ро-
ків. Терміном початку регулярного 
паління назвали вік старше 15 років 
– 61,5 % підлітків, з 10 до 14 років 
– 36,5 %, до 10 років – 2% підлітків.

Виявлені достовірні гендерні від-
мінності в розповсюдженні щоден-
ного паління в залежності від віку. 
В 15 та 17 років розповсюдженість 
паління серед юнаків була макси-
мальною та складала 37,5% та 39% 
відповідно, у той час серед дівчат – 
20,5% та 24%; (р < 0,001). В 19 років, 
навпаки, достовірно частіше пали-
ли дівчата (38 % проти 21 % відпо-
відно, р < 0,05). Середня тривалість 
(стаж) паління у досліджених під-
літків склала 3,0 ± 2,1 роки. Серед-
ній показник «пачка/років» складав 
у підлітків 1,8 ± 2,2. Але у порівнян-
ні з дорослими він в десятки разів 
нижче в силу малого стажу паління. 
Показник «пачка/років», з огляду на 
не великий стаж, найкращим чином 

відображає кумулятивний ефект па-
ління у підлітків, виявляє, скільки 
пачок сигарет викурили підлітки за 
роки паління (в середньому 384,1 
± 2,2; юнаки – 224,65 ± 2,5, дівча-
та – 159,45 ± 1,7; р < 0,05). Середня 
кількість викурених сигарет за добу 
складає 11,1 ±5,6, (у юнаків та ді-
вчат відповідно 6,2 ± 0,2 та 4,8 ± 0,2 
(р < 0,001). Оцінка статусу тютю-
нопаління, як фактора ризику роз-
витку захворювань, проводилась за 
індексом курящої людини. Серед-
ній індекс курящої людини у під-
літків складає 133,0 ± 65,6. У 18,8 
% підлітків індекс курящої людини 
був більше 140 та свідчив про дуже 
високий рівень розвитку ХОЗЛ, а у 
13 % підлітків з індексом курящої 
людини від 240 та вище продовжен-
ня паління неминуче призведе до 
розвитку ХОЗЛ. Таким чином, не-
зважаючи на незначний стаж палін-
ня (3,0 ± 2,1 роки), у 13 % підлітків, 
що палять, реальний ризик розви-
тку ХОЗЛ був дуже високим.

Результати проведених дослі-
джень демонструють, що на сьо-
годні існують екзо- та ендогенні 
умови для формування первинного 
хронічного бронхіту у дітей та під-
літків. Нами було підтверджено, що 
повторні епізоди гострих бронхітів 
призводять насамперед до функці-
ональної деформації бронхів (дис-
тонія м’язової стінки і циліндричне 
розширення деяких ділянок через 
затримку мокроти або звуження 
та через збільшення лімфатичних 
перибронхіальних лімфовузлів). 
Вивчення взаємозв’язку між наяв-
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ністю клітинного енергодефіциту 
лімфоцитів та функціональним ста-
ном дихальних м’язів (m. Pectoralis 
Majоr, m. Serratus anterior) показа-
ло наявність суттєвого зв’язку між 
рівнем сукцинатдегідрогенази та 
амплітудою скорочення дихальних 
м’язів в групах дітей з ХБ та РБ [7].

При імуноцитохімічному аналі-
зі браш-біоптатів слизової оболон-
ки бронхів у дітей з РБ та ХБ ми 
виявили виражену плоскоклітинну 
метаплазію бронхіального епіте-
лію, що можна вважати ранньою 
ознакою ремоделінгу бронхів [8]. 
Проліферативний потенціал брон-
хіального епітелію при хронічно-
му бронхіті вірогідно знижується, 
а це і є, на наш погляд, однією з 
ознак виснаження компенсаторних 
механізмів.

Нами вивчена роль фактору рос-
ту TGF-ß, що є одним з універсаль-
них маркерів розвитку фіброзивних 
процесів [8,9], а саме ймовірність 
формування «неадекватного» пнев-
мофіброзу у дітей з групи ризику 
ХОЗЛ. Метою дослідження було 
визначення експресії TGF-β в ендо-
телії бронхів, її кореляції з рівнем в 
сироватці крові на тлі рецидивую-
чих та хронічних бронхітів у дитя-
чому віці. Рівень TGF-β в крові ді-
тей, що мали позитивну експресію 
в ендотелії бронхів був вірогідно 
вищим, ніж в групі дітей, у яких цей 
фактор не було ідентифіковано (56,2 
± 6,6 и 33,1 ± 3,9 ng/ml; р < 0,01), 
а також в порівнянні зі здоровими 
(24,2 ± 4,5 ng/ml, р < 0,01). Кореля-
ційного зв’язку з анамнестичними 

та соціальними факторами не ви-
явлено, що підтверджує дані других 
дослідників про відсутність впливу 
екзогенних факторів на цей цитокін 
та існування схильних або несхиль-
них до фіброзу генотипів [8, 9].

Висновки.
1. На прикладі великого промис-

лового міста очевидним є те, що 
в країні існує серйозна ситуація, 
пов’язана з високим рівнем розпо-
всюдженості та «агресивним» ста-
тусом тютюнопаління серед дітей 
та підлітків. 

2. Для виявлення групи потенцій-
ного ризику по розвитку ХОЗЛ се-
ред підлітків та планування профі-
лактичних дій необхідним є якісна 
оцінка статусу паління за допомо-
гою використання сучасних опиту-
вальників та розрахунку сумарних 
індексів, що використовуються у 
дорослих, а не тільки констатація 
самого факту наявності тютюнопа-
ління.

3.  В групі ризику по розвитку 
ХОЗЛ діагностичні досліджен-
ня повинні включати діагностику 
спадковості та схильності до пнев-
мофіброзу, ранніх ознак формуван-
ня ремоделінгу бронхів, наявності 
порушень в системі протеази-анти-
протеази крові. 

4. До профілактичних заходів 
слід віднести антисмокінгові про-
грами серед підлітків, їх професій-
ну орієнтацію, моніторинг функції 
зовнішнього дихання з проведен-
ням проб на зворотність порушень, 
профілактичні курси антиоксидант-
ної та метаболічної протекції. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ТРАХІСАН» 

ТА «ДЕКАТИЛЕН» ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО 
КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ

Анотація: В останній час широко застосовуються препарати для місцевого ліку-
вання запальних процесів тканин пародонту, що володіють місцевою протизапальною 
дією, широким спектром антимікробної та антигрибкової активності, місцевою знебо-
люючою дією. Проведено клінічне порівняння ефективності використання в місцевому 
лікування хронічного катарального гінгівіту препаратів «Трахісан» та «Декатилен». До-
ведена достовірно вища ефективність препарату «Трахісан».

Аннотация: В последнее время широко применяются препараты для местного 
лечения воспалительных процессов тканей пародонта, которые обладают местным 
противовоспалительным действием, широким спектром антимикробного и антигриб-
кового активности, местным обезболивающим действием. Проведено клиническое 
сравнение эффективности использования в местном лечении хронического ката-
рального гингивита препаратов «Трахисан» и «Декатилен». Доказана достоверно бо-
лее высокая эффективность препарата «Трахисан».

Summary: Recently, the widely used drugs for the local treatment of inflammation of 
periodontal tissues that have local anti-inflammatory action, broad spectrum antimicrobial 
and antifungal activity, local anesthetic action. A clinical comparison of efficiency of use 
in the local treatment of chronic catarrhal gingivitis agents «Trahisan» and «Dekatylen «. 
Proved significantly higher efficacy «Trahisan». 

Однією із важливих проблем 
терапевтичної стоматології зали-
шається діагностика та лікування 
захворювань тканин пародонту [1, 
с. 105]. Значне місце в структурі 
захворювань тканин пародонту за-
ймає хронічний катаральний гін-
гівіт [2, с. 69]. На думку багатьох 
дослідників, хронічний катараль-
ний гінгівіт може розглядатись як 
передпарадонтитний стан. Роль 

мікрофлори у розвитку катараль-
ного гінгівіту не викликає сумнівів 
[3, с. 24].

В зв’язку з цим, дуже важливим 
є правильний вибір препаратів для 
патогенетично обґрунтованого лі-
кування цього захворювання [5, с. 
73]. В останній час широко засто-
совуються препарати для місцево-
го лікування запальних процесів 
ротової порожнини, що володіють 
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місцевою протизапальною дією, 
широким спектром антимікробної 
та антигрибкової активності, міс-
цевою знеболюючою дією, відсут-
ністю резистентності мікроорга-
нізмів [6, с. 113].

 Ми звернули увагу на сучасний 
комбінований лікарський препарат 
«Трахісан». До складу препарату 
входять діючі компоненти : топічний 
антибіотик тіротрицин, антисептик 
хлоргексидин та анестетик лідока-
їн. Тіротрицин діє бактерицидно на 
грамнегативні та грампозитивні бак-
терії а також гриби Сandida аlbicans. 
Важливо, що тіротрицин діє ви-
ключно місцево, не всмоктуючись. 
До дії препарату не розвивається 
перехресної резистентності мікро-
організмів. Хлоргексидин володіє 
широким спектром антимікробної 
активності щодо грампозитивних та 
грамнегативних бактерій. Лідокаїн 
– місцевий анестетик, викликає бло-
каду чутливих нервових волокон та 
здійснює виразну знеболюючу дію. 
«Трахісан» успішно використову-
ється в отоларингології при лікуван-
ня тонзиліту та фарингіту [4, с. 56].

Декатилен – комплексний пре-
парат, до складу якого входять дек-
валінія хлорид та дібукаїна гідро-
хлорид. Деквалінія хлорид володіє 
протимікробною активністю щодо 
більшості грампозитивних та 
грамнегативних бактерій, а також 
патогенних грибів. Дібукаїн здій-
снює місцевоанестезуючу дію.

Мета дослідження. Вивчити 
у порівняльному аспекті ефек-
тивність застосування препаратів 

«Трахісан» та « Декатилен» при 
лікуванні пацієнтів із хронічним 
катаральним гінгівітом.

Матеріал і методи. Було обстеже-
но 80 хворих на хронічний катараль-
ний гінгівіт, віком від 18 до 50 років. 
До 1групи було включено 40 пацієн-
тів, котрим після проведеного зняття 
зубних відкладень було застосовано 
препарат «Трахісан». Препарат за-
стосовували по 1 таблетці, рекомен-
дуючи розсмоктувати її в ротовій 
порожнині через кожні 2 год. Добова 
доза – 8 таблеток. Прийом препарату 
«Трахісан» продовжували протягом 
5 днів. До 2 групи увійшли 40 паці-
єнтів, котрим після зняття зубних 
відкладень застосовували препарат 
«Декатилен». Препарат розсмоктува-
ли у ротовій порожнині через кожні 2 
год. Добова доза складала 10 табле-
ток. Тривалість лікування складала 
також 5 днів.

Пацієнтів обстежували при звер-
ненні, на 3 та 5 день після почат-
ку лікування. Обстеження вклю-
чало в себе збір анамнезу, скарг з 
оцінкою вираженості симптомів 
хронічного катарального гінгіві-
ту, вимірювання температури тіла. 
Типові симптоми катарального 
гінгівіту – біль, кровоточивість 
ясен, гіперемію ясен, наявність 
регіонального лімфаденіту оціню-
вали за 5-бальною шкалою. Для 
оцінки гігієнічного стану ротової 
порожнини застосовували індекс 
Федорова – Володкіної.

Результати та обговорення.
У перше відвідування серед-

ня сума балів,що характеризувала 
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скарги пацієнтів на біль у яснах 
складала в 1 групі – 0,78 ± 0,45, а 
в 2 групі – 0.79 ± 0,33. Різниця між 
сумою балів ,що характеризували 
біль, була статистично недосто-
вірною (p = 0.9), що свідчить про 
приблизно одинаковий больовий 
синдром в обох груп пацієнтів. В 
наступні відвідування на біль па-
цієнти не скаржилися. 

У перше відвідування серед-
ня сума балів,що характеризува-
ла кровоточивість ясен, склала у 
1 групі – 2,95 ± 0,38, а у 2 групі – 
3,0 ± 0,43. Різниця між ними була 
статистично недостовірною, що 
свідчить по приблизно однакову 

інтенсивність кровоточивості ясен 
у пацієнтів обох груп (p = 0.63).

У друге відвідування середня 
сума балів,що характеризувала 
кровоточивість ясен, склала у 1 
групі – 1,01 ± 0,25, а у 2 групі – 1,4 
± 0,5. Різниця в середній кількості 
балів, що характеризували крово-
точивість ясен балах була статис-
тично достовірною (p ≤ 0.05 ). В 
третє відвідування середня сума 
балів,що характеризувала крово-
точивість ясен, склала у 1 групі 
– 0,12 ± 0,35, а у 2 групі – 0,38 
± 0.62( див табл. 1). Різниця між 
ними теж була статистично досто-
вірною (p = 0.05).

Таблиця 1
Скарги на біль та кровоточивість ясен 

у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом

Біль Кровоточивість ясен
1 група 2 група 1 група 2 група

1 візит 0,78 ± 0,45 0.79 ± 0,33 2,95 ± 0,38 3,0 ± 0,43
2 візит 0 0 1,01 ± 0,25 1,4 ± 0,5
3 візит 0 0 0,12 ± 0,35 0,38 ± 0.62

При оцінці скарг на неприєм-
ний запах в перше відвідування 
середня сума балів складала в 
1 групі – 2,93 ± 0,31, а в 2 гру-
пі – 2,85 ± 0,3. Різниця між ними 
була недостовірною (p = 0.31), 
що свідчить про однакову вира-
женість цього симптому в обох 
групах спостереження.

У друге відвідування середня 
сума балів, що характеризувала 
скарги на неприємний запах, скла-

дала в 1 групі – 1,0 ± 0,32, а в 2 гру-
пі – 1,35 ± 0,5. Різниця між сумою 
балів обох груп була статистично 
достовірною (p = 0.002).

У третє відвідування середня 
сума балів, що характеризувала 
скарги на неприємний запах, скла-
дала в 1 групі – 0,15 ± 0,38, а в 2 
групі – 0,53 ± 0,26( див табл. 2). 
Різниця між сумою балів в обох 
групах була статистично достовір-
ною (p = 0.001).
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Таблиця 2
Скарги на неприємний запах та гіперемію ясен у пацієнтів з хро-

нічним катаральним гінгівітом

Неприємний запах Гіперемія ясен
1 група 2 група 1 група 2 група 

1 візит 2,93 ± 0,31 2,85 ± 0,3 2.95 ±0,4 2,85 ± 0,3

2 візит 1,0 ± 0,32 1,35 ± 0,5 0,98 ± 0,33 1,52 ± 0,28

3 візит 0,15 ± 0,38 0,53 ± 0,26 0.68 ± 0,28 0,9 ± 0.25

При оцінці скарг на гіперемію 
ясен було встановлено наступ-
не. В перше відвідування серед-
ня сума балів складала в 1 гру-
пі – 2.95 ±0,4, а в 2 групі – 2,85 
± 0,3. Різниця між сумою балів 
обох груп була статистично не-
достовірною, що свідчить про 
приблизно однакову вираженість 
гіперемії ясен у пацієнтів обох 
груп (p = 0.28).

У друге відвідування середня 
сума балів складала в 1 групі – 
0,98 ± 0,33, а в 2 групі – 1,52 ± 
0,28. Різниця між сумами балів 
була статистично достовірною (p 
= 0.0001).

В третє відвідування серед-
ня сума балів складала в 1 групі 
– 0.68 ± 0,28, а в 2 групі – 0,9 ± 
0.25. Різниця між сумами балів 
обох груп теж була статистично 
достовірною (p = 0.002).

При дослідженні гігієнічного 
стану порожнини рота значення 
індексу Федорова – Володкіної 
у перше відвідування складало в 
1 групі – 4,11 ± 0.38, а в 2 групі 
– 4,17 ± 0.25. Різниця між серед-

нім значенням індексу Федорова 
– Володкіної в обох групах була 
статистично недостовірною (p = 
0.4), що свідчить про приблизно 
однаковий гігієнічний стан рото-
вої порожнини у пацієнтів обох 
груп (див. табл. 3).

У друге відвідування значення 
індексу Федорова – Володкіної 
складало в 1 групі – 2,34 ± 0.42, 
а в 2 групі – 3,32 ± 0.28. Різниця 
між середнім значенням індексу 
Федорова – Володкіної була ста-
тистично достовірною (p ≤ 0.05).

У третє відвідування значення 
індексу Федорова – Володкіної 
складало в 1 групі – 1,39 ± 0.18, 
а в 2 групі – 2,38 ± 0.32. Різниця 
між середнім значенням індексу 
Федорова – Володкіної в обох 
групах теж була статистично до-
стовірною (p ≤ 0.05 ). Таким чи-
ном, при використанні препарату 
«Трахісан» спостерігався кращий 
стан гігієни ротової порожнини 
(див. рис. 1).

При застосуванні обох препа-
ратів ми не спостерігали побіч-
них дій чи непереносимості.
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Таблиця 3
Значення індексу Федорова – 

Володкіної у пацієнтів з хроніч-
ним катаральним гінгівітом

1 група 2 група 
1 візит 4,11 ± 0.38 4,17 ± 0.25
2 візит 2,34 ± 0.42 3,32 ± 0.28
3 візит 1,39 ± 0.18 2,38 ± 0.32

Висновки:
1. Препарати «Трахісан» та «Де-

катилен» є ефективними у ліку-
ванні хронічного катарального гін-
гівіту. Обидва препарати показали 
високий знеболювальний ефект 

– у друге відвідування пацієнти не 
скаржились на біль ясен.

2. В результаті п’ятиденного 
курсу застосування препаратів 
«Трахісан» та «Декатилен» спо-
стерігалася позитивна динаміка 
зменшення скарг на неприємний 
запах, кровоточивість та гіпере-
мію ясен, причому достовірно ви-
щою була ефективність препарату 
«Трахісан».

3. Пацієнтам з хронічним ката-
ральним гінгівітом рекомендовано 
застосування препарату «Трахі-
сан» в добовій дозі по 8 таблеток 
для розсмоктування в ротовій по-
рожнині. Курс лікування 5 днів.

Рис. 1. Динаміка змін значень індексу Федорова-Володкіної 
у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕСЕНСЕТАЙЗЕРНОЇ ПАСТИ 

«R.O.C.S. «ВІДЕНСЬКИЙ ДЕСЕРТ» 
ПРИ ЛІКУВАННІ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН 

ЗУБІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ 
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Анотація: Вплив модифікованої методики застосування нової десенсетайзерної 
пасти на біохімічні властивості ротової рідини у хворих з гіперестезією твердих тканин 
зубів, асоційованої з захворюванням шлунково-кишкового тракту. В роботі вказано, 
що на підставі результатів біохімічних досліджень ротової рідини дана оцінка ефектив-
ності модифікованої методики застосування десенсетайзерної пасти «R.O.C.S.» для 
чутливих зубів «Віденський десерт » у хворих на гіперестезію твердих тканин зубів на 
фоні захворювань шлунково-кишкового тракту.

Аннотация: В работе указано, что на основании результатов биохимических ис-
следований ротовой жидкости дана оценка эфективности модифицированной ме-
тодики применения десенсетайзерной пасты «R.O.C.S.» для чувствительных зубов 
«Венский десерт» у страдающих гиперэстезией твердых тканей зубов на фоне забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. 

Summary: In the present work shows the results which is based on the biochemical in-
vestigation of the oral fluid gives the effectiveness evaluation of the modified method of ap-
plication desensitizer paste «R.O.C.S.» for sensitive teeth «Wien desert» for people with the 
hyperesthesia of hard dental tissue on the background of the gastro-intestinal tract diseases.

Введення. В останні роки 
все більше звертається увага на 
взаємозв’язок між соматичними 
та стоматологічними захворюван-
нями. Особливе місце в Україні 
займають захворювання шлунко-
во-кишкового тракту (ШКТ) [1, с. 

65]. Згідно літературних данних 
серед стоматологічних проявів 
найбільш часто зустрічаються ура-
ження СОПР, язика, червоної об-
лямівки губ, захворювання тканин 
пародонту, та ураження твердих 
тканин зуба (ерозії емалі, гіперес-
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тезія твердих тканин зуба, пато-
логічна стертість), а також зміни 
біохімічних властивостей ротової 
рідини [1, с. 66; 2, с. 42]. Механізм 
стоматологічних ушкоджень при 
захворюваннях ШКТ пов’язують 
зі зміною біохімічних властивос-
тей ротової рідини (РР), ступенем 
її ацидифікаціі (рН нижче 7,0) і 
зміною мінерального складу та 
в’язкості [3, с. 12]. Відома роль 
порушення кислотно-лужного го-
меостазу в ротовій порожнині в 
розвитку генералізованих захво-
рювань пародонта та гіперестезії 
твердих тканин зуба (ГТТЗ).

Дана проблема являється акту-
альною для практичної стоматоло-
гії, оскільки при обстеженнях хво-
рих із захворюваннями ШКТ ми 
в більшості випадків (87,5-89,5%) 
серед ураження твердих тканин зу-
бів виявляли гіперестезію денти-
ну, як пов’язану, так і не пов’язану 
з втратою твердих тканин зубів.

Наші дослідження вказали, що 
серед причин, що призводять до 
появи гіперестезії, можливі мета-
болічні порушення як місцевого, 
так і загального порядку. Локаль-
ні порушення рецепторного апа-
рату дентину, що проявляються, 
наприклад, в результаті зменшен-
ня рН середовища, обумовлюють 
підвищену сприйнятливість та 
підвищену провідність нервових 
закінчень.

Таким чином, можна припусти-
ти, що поява гіперестезії твердих 
тканин зубів (ГТТЗ) є наслідком 
як загальних обмінних порушень в 

організмі, так і локальних змін ме-
таболізму в твердих тканинах зуба. 
При цьому вагому роль в розвитку 
вказаних метаболічних порушень 
мають зміни окислювально-віднов-
лювальних властивосте РР, що при-
зводить до метаболічного ацидозу.

Роботами [4, с. 26; 5, с. 15; 6, с. 
456] вказано необхідність етапного 
лікування гіперестезії різного похо-
дження з використанням інтеграль-
них коректорів кислотно-лужного 
гомеостазу і засобів, обтуруючих 
дентинні канальці. Однією зі скла-
дових такого підходу до лікування 
є використання адекватних засобів 
гігієни на етапі первинної та під-
тримуючої терапії.

Виявлені нами зміни РР у хво-
рих ШКТ вказують на необхідність 
модифікації методики застосуван-
ня нових професійної та зубної де-
сенсетайзерної паст, робочий діа-
пазон рН яких від 6,5 до 8,9.

Нашими попередніми дослі-
дженнями було показано, що ви-
користання десенсетайзерної пас-
ти у хворих з кислим рефлюксом 
не ефективне. Це стало підставою 
для модифікації стандартної мето-
дики застосування десенсетайзер-
ної пасти в ротовій порожнині для 
хворих на ШКТ.

Мета роботи – оцінити ефек-
тивність модифікованої методики 
застосування нових десенсетай-
зерних професійної та зубної паст 
на підставі біохімічних змін у РР 
хворих ГТТЗ різної етіології, що 
розвинулася на тлі захворювань 
ШКТ.
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Матеріал і методи дослідження
Під наглядом перебувало 80 паці-

єнтів, які були первинно обстежені 
на кафедрах терапевтичної стома-
тології та пропедевтики внутріш-
ніх хвороб БДМУ. Було виділено 4 
групи пацієнтів з проявами захво-
рювань ШКТ різної етіології. 1-у та 
2-гу групи склали хворі ШКТ: з НП 
(21 чол.) і з ГП (17 чол.). 3 і 4 гру-
пи склали хворі без захворювань 
ШКТ зі скаргами на ГТТЗ при НП 
(18 чол.) та ГП (12 чол.).

В якості групи порівняння (5-ї) 
склали пацієнти (12 чол.) з інтак-
тним пародонтом та відсутністю 
НП та ГТТЗ.

У всіх хворих проводили забір 
РР натщесерце в ранкові години, в 
якій визначали: вміст тіолів, дис-
ульфідів, нікотінамідних кофер-
ментів, а також рН за стандартною 
методикою [9, с. 37].

Для лікування ГТТЗ була вико-
ристана методика, що включає 3 
етапи: підготовчий, основний та 
етап підтримуючої терапії. Підго-
товчий етап (базова терапія) про-
водив гастроентеролог (курс 10-14 
днів). Основний етап включав вти-
рання в чутливі ділянки зубів но-
вої професійної десенсетайзерної 
пасти. Етап підтримуючої терапії 
включав продовження базової те-
рапії (згідно призначень гастроен-
теролога) спільно зі стоматологіч-
ним лікуванням з використанням 
модифікованої методики, яка по-
лягала в необхідності попередньо-
го луження порожнини рота розчи-
ном антіацидотичного препарату 

перед втиранням десенсетайзерної 
пасти.

До початку лікування всі хво-
рі дали письмову інформовану 
згоду на участь в дослідженні. 
Для проведення індивідуальної 
гігієни всім хворим були видані 
нова десенсетайзерна зубна паста 
R.O.C.S. «Віденський десерт» для 
чищення зубів 2 рази на день і вти-
рання в зони підвищеної чутливос-
ті та антисенсетивна зубна щітка. 

Клініко-біохімічні дослідження 
РР проводили до і після втирання 
десенсатайзерної пасти та на 28-30 
день після втирання пасти. 

Отримані дані статистично об-
роблені з використанням t – крите-
рію Стьюдента.

Результати дослідження.
Аналіз біохімічних показників, 

що відображають стан кислотно 
– лужного гомеостазу порожнини 
рота, дозволив виявити у хворих 
ШКТ 1-ої та 2-ої груп ознаки мета-
болічного ацидозу. Про це свідчить 
достовірне (р < 0,001) збільшення 
відновлених нікотинамідних ко-
ферментів (рис.1 ), зниження (р < 
0,001) відносини НАД / НАДН до 
0,07 (1-а група) і 0,05 (2-а група) 
по порівнянні з величиною цього 
відношення в 5-ій групі – 0,39 .

Ознаки метаболічного ацидозу 
відзначали і в двох групах порівнян-
ня 3-й і 4-й (мал.1), проте вони були 
менш виражені ніж у 1-й і в 2-й гру-
пах хворих, що підтверджують більш 
виражені зміни стану кислотно-луж-
ного гомеостазу порожнини рота у 
хворих на фоні захворювань ШКТ.
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Виявлені зміни вказують на ви-
снаження буферних систем РР і 
зниження компенсаторних влас-
тивостей організму пацієнтів обох 
основних груп. Це також підтвер-
джується достовірними (р < 0,05-
0,001) змінами в змісті окислених 

дисульфідних сполук і відновле-
них тіолів в РР хворих 1-ої та 2-ої 
груп (мал. 2).

Зростання відновлювальних 
властивостей РР підтверджуєть-
ся достовірним ( р < 0,01) збіль-
шенням вмісту сульфгідрильних 

Мал. 1. Зміст окислених і відновлених нікотинамідних 
коферментів в РР хворих ШКТ і в групах порівняння 

без патології ШКТ до лікування.
Примітка:
* – Достовірність відмінностей в порівнянні з 5-ою групою – р < 0,05-0,001; 
** – достовірність відмінностей при порівнянні 1-ої та 3-ої, 2-ої та 4-ої – р < 0,05.

Мал. 2. Зміст тіолових сполук у РР хворих ШКТ 
і в групах порівняння без патології ШКТ до лікування.

Примітка:
* – Достовірність відмінностей в порівнянні з 5-ої групою – р < 0,05-0,001;
** – достовірність відмінностей при порівнянні 1-ої та 3-ої, 2- ої та 4-ої – р < 0,05
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груп і відносини SH/SS – груп ( р 
< 0,001) в білках і низькомолеку-
лярних сполуках, яке склало 1,33 і 
1,31 (1-а і 2 -а група, відповідно) 
проти 0,39 у контрольній (5- ї) гру-
пі. Були виявлені достовірні від-
мінності (р < 0,05-0,01) між показ-
никами 1-ї – 3 –ї і 2-ї – 4-ї груп, що 
також підтверджує більш виражені 
зміни властивостей РР у хворих на 
фоні захворювань ШКТ.

В результаті біохімічного до-
слідження РР на 30 день підтри-
муючої терапії у хворих всіх до-

сліджуваних груп було виявлено 
достовірне (p < 0,05-0,001) змен-
шення абсолютного вмісту віднов-
лених нікотинамідних коферментів 
(НАДН) і збільшення відношення 
НАД / НАДН. Показник НАДН як 
в основних групах 1-й, 2-й, так і в 
групах порівняння 3-й і 4-й змен-
шився на 58,6%, 65,2%, 44,7%, 
31,7%, відповідно, наближаючись 
до показника 5-ї групи; співвідно-
шення НАД / НАДН збільшилася 
на 59%, 68,7%, 42%, 73,3%, відпо-
відно (мал. 3).

Таким чином, виявлена на 30 
день зміна біохімічного профілю 
РР у хворих ГТТЗ, асоційованої з 
ШКТ патологією, пов’язана із за-
стосуванням розробленої нами 
схеми лікування, свідчила про 
зменшення ацидотичного стану та 

обмінних порушень, які його фор-
мують, на рівні з результатами, 
отриманими в групах порівняння.

Крім того, на 30 день лікування 
ГТТЗ, при дослідженні РР було ви-
явлено статистично достовірне зни-
ження вмісту (р < 0,05-0,001) SH і 

Мал. 3. Зміна змісту окислених і відновлених 
нікотинамідних коферментів в РР під впливом десенсетайзерних 

професійної та зубної паст у хворих ГТТЗ
Примітка:
* – Достовірність відмінностей в порівнянні з 5-ої групою – р < 0,05-0,001;
** – достовірність відмінностей при порівнянні 1-ї та 3-ї, 2- ї та 4-ї – р < 0,05 .
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SS-груп у хворих всіх чотирьох груп 
і їх наближення до показників 5-ої 
групи: вміст SH – груп в 1- й і 2-й 
групах знизився на 79,7%, в 3-й і 4-й 
на 61%, 62%, відповідно; вміст SS-
груп у 1-й, 2-й, 3-й і 4-й групах зни-
зився на 28,8%, 30,6%, 17%, 14%, 
відповідно. Слід зазначити, що в 
групах хворих з ГТТЗ на фоні захво-
рювань ШКТ (1-а, 2-а групи), вна-
соідок початково важких порушень 
окислювально-відновних власти-
востей РР, очевидним було більш 
істотне зниження співвідношення 

SH/SS у порівнянні з отриманими 
результатами після лікування в 3-й і 
4-й групах. У хворих ГТТЗ без пато-
логії ШКТ: співвідношення SH/SS у 
1-й і 2-й групах знизилось на 71%, в 
3-й і 4-й на 53%, 43,3%, відповідно 
(мал. 4). В результаті виконання всіх 
етапів розробленого комплексного 
підходу до лікування ГТТЗ у хворих 
ШКТ вдалося досягти відновлення 
окислювально -відновних власти-
востей РР, аналогічно результату, 
який був отриманий в групах порів-
няння.

Мал. 4. Зміна вмісту сульфгідрильних груп 
і дисульфідних сполук у РР під впливом десенсетайзерних 

професійної та зубної паст у хворих ШКТ
Примітка:
* – Достовірність відмінностей в порівнянні з 5-ю групою – р < 0,05-0,001; 
** – достовірність відмінностей при порівнянні 1-ї та 3-ї, 2- ї та 4-ї – р < 0,05

Таким чином, біохімічне до-
слідження РР, отриманої у хво-
рих ГТТЗ на фоні захворювання 
ШКТ (1-а, 2-а групи), на 30 день 
підтримуючої терапії показало 
відсутність ознак метаболічно-

го ацидозу. Отримані результати 
дослідження доводять, що за-
пропонована схема комплексно-
го лікування дозволяє ефективно 
корегувати наявні біохімічні по-
рушення в порожнині рота.
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Висновки:
1. Запропонований комплек-

сний підхід до лікування ГТТЗ 
у хворих ШКТ, що включає три 
етапи (підготовчий, основний і 
етап підтримуючої терапії), що 
проводяться фахівцями двох 
профілів (гастроентерологом та 
стоматологом) є патогенетично 
обгрунтованим і сприяє віднов-

ленню ремінералізуючих власти-
востей з усуненням ознак мета-
болічного ацидозу в РР.

2. Розроблений етапний підхід 
до лікування ГТТЗ у хворих ШКТ 
забезпечує отримання вираженого і 
пролонгованого антисенситивного 
ефекту, що дозволяє рекомендувати 
його для широкого впровадження в 
практичну охорону здоров’я.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ ЗА УМОВ 

АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
В ЕНДЕМІЧНОМУ ЩОДО ЗОБА РЕГІОНІ

Анотація: Встановлено, що поширеність аутоімунного тиреоїдиту упродовж 2000-
2012 рр. зростає як в Україні, так і Львівській області. Розповсюдженість цієї тире-
опатології серед населення Львівської області виявилася однією з найвищих серед 
західних ендемічних щодо зоба областей. Відносний ризик розвитку аутоімунного ти-
реоїдиту серед дорослого населення, яке проживає на більш забруднених територіях, 
вищий порівняно з мешканцями відносно чистих регіонів Львівської області. 

Аннотация: Установлено, что распространенность аутоиммунного тиреоидита 
на протяжении 2000-2012 гг. растет как в Украине, так и Львовской области. Распро-
страненность этой тиреопатологии среди населения Львовской области оказалась 
одной из наивысших среди западных эндемических относительно зоба областей. От-
носительный риск развития аутоиммунного тиреоидита среди взрослого населения, 
которое проживает на более загрязненных территориях, более высокий в сравнении 
с обитателями относительно чистых регионов Львовской области.

Summary: The prevalence of autoimmune thyroiditis during 2000-2012 increases both in 
Ukraine and Lviv region. Prevalence of thyreopatology among population of Lviv region is one 
of the highest among Western endemic goiter areas. The relative risk of autoimmune thyroid-
itis among adults living in more polluted areas is higher than among residents of clean regions.

Жоден вид ендокринної патології 
не пов’язаний так тісно зі станом на-
вколишнього середовища, як захво-
рювання щитоподібної залози, яку 
без перебільшення можна вважати 
маркером екологічного неблагопо-
луччя [1-3]. Зв’язок між погіршен-
ням екології та збільшенням частоти 
виникнення аутоімунних процесів в 
залозі неодноразово спостерігаєть-
ся упродовж останніх років у різних 
регіонах [1, 4]. Численні хімічні чин-

ники (нітрати, нітрити, пестициди, 
солі важких металів тощо), зміню-
ючи функціональний стан імунної 
системи, виступають тригерними 
факторами розвитку аутоімунної ти-
реопатології [5-8]. Багатогранність та 
складність впливу природних факто-
рів на діяльність щитоподібної зало-
зи не може пояснити його механізмів 
із спрощених позицій, але й врахува-
ти багаточисленні фактори – доволі 
складне завдання [9]. Планування і 
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проведення профілактичних заходів 
з метою ліквідації йододефіцитних 
захворювань має бути диференційо-
ваним з урахуванням територіальних 
особливостей тиреоїдної патології 
[5, 9]. Профілактика вторинного йо-
додефіциту з позицій мультивзаємо-
дії екологічних, фізіологічних та со-
ціальних факторів повинна носити 
комплексний характер [9].

Метою роботи стало вивчення 
поширеності аутоімунного тиреої-
диту (АІТ) серед населення Львів-
ської області упродовж 2000-2012 
рр., з’ясування впливу забруднення 
об’єктів довкілля (атмосферного 
повітря, харчових продуктів, води 
та ґрунту) хімічними чинниками на 
ризик виникнення цієї тиреопато-
логії серед населення ендемічного 
щодо зоба регіону.

Матеріали та методи. Оцінку 
хімічного забруднення об’єктів до-
вкілля населених пунктів Львів-
ської області здійснювали на основі 
«Аналізу санітарно-епідеміологіч-
ної ситуації у Львівській області та 
показників діяльності держсанепід-
служби за 2000-2012 роки». Ступінь 
хімічного забруднення атмосферно-
го повітря, води та ґрунту, харчових 
продуктів оцінено за показниками 
частоти проб, які не відповідали са-
нітарно-гігієнічним нормам щодо 
концентрацій хімічних речовин у 
відповідних об’єктах, а саме: окси-
дів азоту та вуглецю, сірководню, 
аміаку, сірчистого ангідриду, пилу, 
фенолу, формальдегіду, ртуті, свин-
цю, кадмію. Для встановлення впли-
ву хімічних чинників на розвиток 

аутоімунного тиреоїдиту проведено 
розподіл населених пунктів області 
на забруднені, у яких відсоток не-
стандартних проб перевищує серед-
ні показники по області, і відносно 
чисті – регіони із нижчими відсотка-
ми нестандартних проб порівняно з 
середньо-обласними показниками.

Відносний ризик (RR) виникнен-
ня АІТ серед дорослого населення 
розраховано на основі результатів 
проведених проспективних епіде-
міологічних досліджень за допо-
могою комп’ютерної програми Epi 
Info, що рекомендована ВООЗ [10]. 
Дослідженнями охоплено 20 райо-
нів (Бродівський, Буський, Горо-
доцький, Дрогобицький, Жовків-
ський, Жидачівський, Золочівський, 
Кам’янко-Бузький, Миколаївський, 
Мостиський, Перемишлянський, 
Пустомитівський, Радехівський, 
Самбірський, Сколівський, Сокаль-
ський, Старо-Самбірський, Стрий-
ський, Турківський, Яворівський) 
і 6 великих міст Львівської області 
(Львів, Борислав, Дрогобич, Стрий, 
Трускавець, Червоноград).

Результати досліджень. Упро-
довж 2000-2012 рр. прослідкову-
ється зростання поширеності АІТ 
як серед населення України (з 179,6 
до 390,6 на 100 тис. населення), так 
і населення усіх західних областей, 
за винятком Чернівецької, в якій 
проте рівень АІТ залишається до-
сить високим [11]. При цьому дана 
тиреопатологія у Львівській області 
виявилася однією з найвищих серед 
західних ендемічних щодо зоба об-
ластей (табл. 1).
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Таблиця 1
Західні області 

України
Поширеність АІТ

2000 р 2002 р 2004 р 2006 р 2008 р 2010 р 2012 р
Волинська 62,7 85,2 87,2 89,6 95,5 100,1 110,0

Закарпатська 64,2 76,9 86,8 93,5 118,7 140,5 150,3
Івано-Франківська 52,1 64,2 79,7 98,7 126,3 156,5 201,8

Львівська 167,5 196,1 213,5 238,1 263,8 267,5 291,3
Рівненська 61,7 68,0 79,2 94,3 113,6 140,5 184,3

Тернопільська 35,3 37,8 39,6 43,1 55,1 72,8 105,7
Чернівецька 268,5 208,0 237,1 260,1 241,1 245,3 258,1

Всього по Україні 179,6 212,2 240,8 272,4 309,1 347,7 390,6

З огляду на високу поширеність 
АІТ серед дорослого населення 
Львівської області та її зростання 
впродовж останнього десятиріччя 
проведено гігієнічну оцінку ста-
ну об’єктів довкілля населених 
пунктів області та розрахунок від-
носного ризику розвитку даної 
тиреопатології в залежності від 
забруднення навколишнього се-
редовища.

Відносний ризик розвитку АІТ 
у містах Львівської області із біль-
шим ступенем забруднення ат-
мосферного повітря, води і ґрунту 
виявився вищим, ніж у сільсько-
господарських районах і становив 
1,42-1,80 (р<0,001).

У сільськогосподарських райо-
нах із більшим ступенем забруд-
нення об’єктів довкілля RR роз-
витку тиреоїдиту виявився вищим 
порівняно з відносно чистими 
районами (табл.2). Зокрема, у ви-
падку забруднення атмосферного 
повітря він був вищий упродовж 
2008-2012 рр. і становив відпо-

відно 1,10-1,96, води та ґрунту 
– упродовж 2000-2012 рр. і коли-
вався в межах 1,21-2,12 (р<0,001 в 
усіх випадках).

У містах, в яких рівень забруд-
нення атмосферного повітря ви-
щий за середньо-обласний показ-
ник, RR виникнення АІТ виявився 
вищим серед населення упродовж 
2000-2012 рр. і склав 1,10-1,89 при 
0,05>р<0,001. У містах з вищим 
показником забруднення води і 
ґрунту ризик становив 1,31-1,30 
(р<0,001) у 2010 та 2012 рр. від-
повідно, з забрудненням харчових 
продуктів – 1,31 р<0,01) у 2000; 
1,13; 1,12 та 1,17 (0,05>р<0,01) у 
2008; 2010 та 2012 рр. відповідно.

Таким чином більш вагомий 
вплив на розвиток АІТ у великих 
містах області чинять забруднен-
ня атмосферного повітря, у сіль-
ськогосподарських районах – за-
бруднення води та ґрунту. Отже, 
для зниження поширеності аутоі-
мунного тиреоїдиту слід здійсню-
вати належний моніторинг ста-
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Таблиця 2
Ризик виникнення АІТ серед дорослого населення 

Львівської області залежно від ступеня забруднення об’єктів 
довкілля хімічними чинниками

Примітки:
1. * – вірогідно щодо контрольного регіону, р<0,05.
2. ** – вірогідно щодо контрольного регіону, р<0,01.
3. *** – вірогідно щодо контрольного регіону, р<0,001.
ну об’єктів довкілля і оцінювати 
вплив тригерних факторів ризику 
на розвиток цієї тиреопатології.

Висновки.
1. Ризик розвитку аутоімунного 

тиреоїдиту серед населення, яке 
проживає на більш забруднених те-
риторіях, вищий порівняно з меш-
канцями відносно чистих регіонів 
Львівської області.

2. На ризик виникнення аутоі-
мунного тиреоїдиту у мешканців 
сільськогосподарських районів об-
ласті більш вагомий вплив має за-

бруднення хімічними речовинами 
води та ґрунту, у мешканців вели-
ких міст – забруднення атмосфер-
ного повітря.

3. Виявлені залежності дозволя-
ють стверджувати, що зниження по-
ширеності аутоімунного тиреоїдиту 
можливе лише за умов моніторин-
гу стану довкілля, оцінки впливу 
факторів ризику на розвиток аутоі-
мунного тиреоїдиту і формування 
комплексу профілактичних заходів, 
спрямованих на хімічну безпеку се-
редовища життєдіяльності людини.
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ФУНКЦІЇ 
НИРОК ЗА РОЗВИТКУ ТРЕТЬОЇ СТАДІЇ ГАРЯЧКИ 

Анотація: У роботі встановлено, що за умов третьої стадії гарячки (зниження 
температури), викликаної введенням пірогеналу в дозі 25 мкг/кг, зміни функції ни-
рок характеризувалися розвитком ретенційної азотемії, зростанням екскреції кре-
атиніну, іонів калію та натрію на фоні гальмування його концентрації в плазмі крові, 
відносної і проксимальної реабсорбції, збільшенням екскреції кислот, що титру-
ються, аміаку та амонійного коефіцієнта. Виявлені зміни діяльності нирок слід роз-
глядати як збереження механізмів кислоторегулювальної функції, направленої на 
видалення надлишку кислот у третю стадію гарячки на фоні виснаження компенса-
ційних реакцій організму із-за повернення температури тіла до зниженої до норми 
установочної точки терморегуляції за рахунок домінування процесів тепловіддачі 
над теплопродукцією.

Аннотация: В работе установлено, что при третьей стадии лихорадки (сниже-
ние температуры), вызванной введением пирогенала в дозе 25 мкг/кг, изменения 
функции почек характеризовались развитием ретенционной азотемии, ростом 
экскреции креатинина, ионов калия и натрия на фоне торможения его концен-
трации в плазме крови, относительной и проксимальной реабсорбции, увели-
чением экскреции титруемых кислот, аммиака и аммонийного коэффициента. 
Выявленные изменения функции почек следует рассматривать как сохранение 
механизмов кислоторегулирующей функции, направленной на удаление избытка 
кислот в третью стадию лихорадки на фоне истощения компенсационных реак-
ций организма из-за возвращения температуры тела до пониженной норме уста-
новочной точки терморегуляции за счет доминирования процессов теплоотдачи 
над теплопродукцией.
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Summary: It was established that under the conditions of the third stage of fever (de-
crease of the temperature) caused by the injection of pyrogenal in a dose 25 mg/kg, chang-
es in renal function were characterized by the retentional azotemia, increase in creatinine 
excretion, sodium and potassium ions on the base of inhibition of its concentration in blood 
plasma, relative and distal reabsorption, increase in titrated acid and ammonia excretion 
and increase of the ammonium coefficient. The detected changes in renal function reflect 
the maintenance of the mechanisms of the acid-regulatory function of kidneys directed on 
the removal of the excess acids during the third stage of the fever on the base of the de-
pletion of compensatory mechanisms of the body due to return of the temperature to lower 
level to the normal work point of thermoregulation at the expense of domination of the heat 
emission over the heat production.

Постановка проблеми і аналіз 
останніх досліджень. Добре відо-
мо, що гарячка – це типовий пато-
логічний процес, який характери-
зується зміщенням установочної 
точки терморегуляції на більш ви-
сокий рівень регулювання темпера-
тури тіла під впливом пірогенних 
речовин і включає в себе три ста-
дії: підйому температури, стояння 
температури на високому рівні та її 
зниження. Установочна точка тер-
морегуляції – температура самого 
гіпоталамуса, при якій теплопро-
дукція і тепловіддача в організмі 
урівноважені [4 с. 336, 7 с. 497, 11 
с. 496]. Пірогени – жаронесучі ре-
човини, які потрапляють в організм 
ззовні або утворюються всередині 
нього, спричиняють гарячку. 

Викликає гарячку препарат 
– пірогенал, який містить гідро-
фобний компонент «Ліпоїд А». 
Останній взаємодіє з поверхневим 
рецептором CD14 на макрофагах 
і поліморфноядерних лейкоцитах, 
викликає їх активацію і синтез ен-
догенних пірогенів, останні зміщу-
ють установочну точку терморегу-

ляції на більш високий рівень. За 
другої стадії гарячки теплопродук-
ція дорівнює тепловіддачі, і вона 
виконує свою захисну роль із галь-
муванням життєдіяльності мікро-
організмів (мікобактерій туберку-
льозу, гонококів, блідої трепонеми, 
пневмококів ІІІ типу), підсилюєть-
ся антигіпоксична резистентність 
організму, активується фагоцитоз, 
синтез антитіл, генеруються інтер-
ферони і інтерлейкіни, стимулю-
ються цитотоксичні і інші захисні 
функції макрофагів, лімфоцитів, 
поліморфноядерних лейкоцитів, 
прискорюється окиснювальна 
нейтралізація токсинів. У третю 
стадію гарячки установочна точ-
ка терморегуляції знижується до 
нормального висхідного рівня і 
створюється така ситуація, коли 
температура тіла стає вищою ніж 
температура установочної точ-
ки терморегуляції гіпоталамуса 
[2 с. 67, 9 с. 210, 10 с. 782]. Це в 
свою чергу спричиняє комплекс 
реакцій організму, спрямованих 
на домінування тепловіддачі над 
теплопродукцією із інтенсивним 
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потовиділенням, зниженням ар-
теріального тиску, концентрації 
глюкози в плазмі крові, що по суті 
представляє собою вплив на орга-
нізм високої температури [2 с. 75, 
8 с. 280]. Така перебудова функці-
онального стану організму в 3-тю 
стадію гарячки (зниження темпе-
ратури) може істотно вплинути 
на функціональний стан нирок, у 
тому числі на головний енергоза-
лежний процес – реабсорбцію іо-
нів натрію.

Мета роботи. Провести пато-
фізіологічний аналіз змін функції 
нирок, включаючи головний енер-
гозалежний процес – реабсорбцію 
іонів натрію за умов розвитку тре-
тьої стадії гарячки (зниження тем-
ператури) при введенні пірогеналу 
в дозі 25 мкг/кг.

Матеріали і методи. В експе-
риментах на 36 самцях білих не-
лінійних щурів масою 0,16-0,18 
кг досліджували асептичну гаряч-
ку, яку моделювали шляхом одно-
кратного внутрішньоочеревинного 
введення пірогеналу в дозі 25 мкг/ 
кг. Впродовж розвитку гарячки ви-
мірювали ректальну температуру 
кожні 30 хв. Третя стадія гарячки 
розпочиналась через 4 год після 
введення пірогеналу [3 с. 122] і 
тривала впродовж 2 год. 

Функціональний стан нирок до-
сліджували за умов водного діуре-
зу, для чого щурам внутрішньош-
лунково за допомогою металевого 
зонда уводили водопровіднуводу 
підігріту до температури тіла тва-
рин в кількості 5% від маси тіла. 

Величину діурезу (V) оцінювали в 
мл/2 год /100 г. Після водного на-
вантаження з метою отримання 
плазми проводили евтаназію тва-
рин шляхом декапітації під легким 
ефірним наркозом, кров збирали 
у пробірки з гепарином. У плазмі 
крові і сечі визначали концентра-
цію креатиніну за реакцією з пі-
криновою кислотою, іонів натрію 
– методом фотометрії полум’я на 
ФПЛ-1. Швидкість клубочкової 
фільтрації (Сcr) оцінювали за клі-
ренсом ендогенного креатиніну, 
яку розраховували за формулою:

Сcr= UcrЧV/Pcr
де Ucr і Pcr – концентрація креати-

ніну в сечі і плазмі крові відповідно.
Відносну реабсорбцію води 

(RH2O%) оцінювали за формулою:
RH2O % = (Ccr – V)/ Сcr Ч 100%
Абсолютну реабсорбцію іонів 

натрію (RFNa+) розраховували за 
формулою:

RFNa+ = СcrЧPNa+ – VЧUNa+

Досліджували проксимальну та 
дистальну реабсорбцію іонів на-
трію (ТрNa+, TdNa+). Розрахунки 
проводили за формулами:

TpNa+ = (Ccr – V) ЧPNa+

TdNa+ = (PNa+ – UNa+)ЧV
Розраховували кліренси іо-

нів натрію (СNa+) та безнатрієвої 
(СН2ОNa+) води за формулами:

СNa+ = VЧUNa+/PNa+

СН2ОNa+ = V – VЧUNa+/PNa+

Кислоторегулювальну функцію 
нирок оцінювали за визначенням 
концентрацій іонів водню, кис-
лот, що титруються, іонів амонію,  
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рН сечі з розрахунками їх екскрецій  
[1 с. 120, 5 с. 96, 6 с. 56]. 

Усі дослідження виконані з до-
триманням Конвенції Ради Євро-
пи про охорону хребетних тварин, 
що використовують в експеримен-
тах та інших наукових цілях (від 
18.03.1986р.), Директиви ЄЕС № 
609 (від 24.11.1986р.), наказів МОЗ 
України № 690 від 23.09.2009р. та 
№ 944 від 14.12.2009р.

Статистичну обробку даних про-
водили за допомогою комп’ютерних 
програм «Statgrafics» та «Exel 7.0».

Результати дослідження та їх 
обговорення. 

Як свідчать отримані дані, 
розвиток третьої стадії гарячки 
(зниження температури) харак-
теризувався відсутністю змін 
величин сечовиділення, віднос-
ного діурезу, концентраційного 
індексу ендогенного креатиніну, 
концентрації та екскреції білка 
з сечею, швидкості клубочкової 
фільтрації, зростанням концен-
трації креатиніну в плазмі крові 
(табл. 1). Спостерігалося зрос-

тання екскреції креатиніну і ка-
лію сечі. 

Оцінка показників транспор-
ту іонів натрію за третьої стадії 
гарячки (зниження температури) 
показала (табл. 2) зниження кон-
центрації іонів натрію в плазмі 
крові, його відносної, проксималь-
ної реабсорбції. Концентрація і 
екскреція іонів натрію сечі, його 
концентраційний індекс та кліренс 
зростали. Дистальна реабсорбція 
іонів натрію змін не зазнавала.

Дослідження кислоторегулю-
вальної функції нирок за умов 
розвитку третьої стадії гарячки 
(зниження температури) показало 
наступне (табл. 3). Екскреція кис-
лот, що титруються, аміаку, амо-
нійний коефіцієнт зростали. Кон-
центрація іонів водню в сечі, їх 
екскреція,стандартизовані екскре-
ції іонів водню за швидкістю клу-
бочкової фільтрації та екскреція 
кислот, що титруються змін не за-
знавали. Водночас, екскреція аміа-
ку, розрахована на 100 мкл клубоч-
кової фільтрації зростала.

Таблиця 1
Показники функції нирок за умов розвитку 3-ї стадії гарячки 

(зниження температури) (x±Sx)

Показники Контроль (n=7) 3 стадія гарячки (n=11)
Діурез, мл/2 год ∙ 100 г 2,44±0,310 2,89±0,266 
Відносний діурез, % 48,97±6,203 57,80±5,322 

Концентрація іонів калію 
в сечі, ммоль/л 19,92±2,479 32,00±3,722

р< 0,05
Екскреція іонів калію, 
мкмоль/2 год ∙ 100 г 47,64±7,655 91,69±14,688

р< 0,05
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Концентрація креатиніну 
в сечі , ммоль/л 1,31±0,242 1,63±0,258

Екскреція креатиніну, 
мкмоль/2 год · 100 г 2,77±0,118 4,21±0,436

р< 0,02
Концентрація креатиніну 
в плазмі крові, ммоль/л 17,57±2,102 40,54±6,661

р< 0,02
Концентраційний індекс 

ендогенного креатиніну, од. 81,44±19,637 51,00±10,050

Клубочкова фільтрація, 
мкл/хв ∙100 г 1418,3±171,52 1076,9±166,44 

Концентрація білка в сечі, г/л 0,064±0,0147 0,043±0,0084 
Екскреція білка, мг/2 год ∙100 г 0,132±0,0151 0,112±0,0200
Екскреція білка, мг/100 мкл 

Ccr
0,010±0,0018 0,016±0,0050 

p- вірогідність різниць порівняно з контролем;
n-число спостережень.

Таблиця 2
Показники транспорту іонів натрію 
за умов розвитку 3-ї стадії гарячки

Показники Контроль (n=7) 3 стадія гарячки (n=11)
Концентрація іонів натрію 

в сечі, ммоль/л 0,229±0,0406 0,623±0,1247
р< 0,05

Концентрація іонів натрію 
в плазмі крові, ммоль/л 151,7±2,97 132,9±4,09

р< 0,01
Фільтраційна фракція іонів 
натрію, мкмоль/хв ∙ 100 г 214,25±24,191 143,94±23,592 

Екскреція іонів натрію, 
мкмоль/2 год ∙ 100 г 0,587±0,1423 1,754±0,3611

р< 0,05
Екскреція іонів натрію, 

мкмоль/100 мкл Ccr
0,047±0,0131 0,221±0,0667 

Абсолютна реабсорбція іонів 
натрію, мкмоль/хв ∙ 100 г 214,25±24,191 143,93±23,591

Відносна реабсорбція іонів 
натрію, % 99,997±0,0091 99,986±0,0094

р< 0,05 
Концентраційний індекс іонів 

натрію, ум. од. 0,001±0,0002 0,005±0,0008
р< 0,02
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Кліренс іонів натрію, 
мл/2 год ∙ 100 г 0,004±0,0009 0,013±0,0026

р< 0,02 
Кліренс вільної від іонів 

натрію води,мл/2 год ∙ 100 г 2,44±0,309 2,87±0,265 

Дистальна реабсорбція іонів 
натрію,мкмоль/2 год ∙ 100 г 373,72±50,486 379,63±34,327 

Проксимальна 
реабсорбція іонів натрію,  

ммоль/2 год ∙ 100 г
25,33±2,923 16,89±2,828 

Дистальна реабсорбція іонів 
натрію,мкмоль/100 мкл Ccr

0,243±0,0457 0,375±0,0697 

Проксимальна 
реабсорбція іонів натрію, 

ммоль/100 мкл Ccr
14,93±0,274 12,91±0,407 р< 0,01 

p- вірогідність різниць порівняно з контролем;
n-число спостережень.

Таблиця 3
Показники кислоторегулювальної функції нирок за умов розвитку 

3-ї стадії гарячки (зниження температури) (x±Sx)

Показники Контроль (n=7) 3 стадія гарячки 
(n=11)

Екскреція кислот, що титру-
ються мкмоль/2 год ∙ 100 г 19,22±3,644 44,77±3,068 р< 0,001

Екскреція аміаку, 
мкмоль/2 год ∙ 100 г 7,47±1,328 53,28±4,023 р< 0,001

Амонійний коефіцієнт, од. 0,462±0,1193 1,227±0,1079 р< 0,001
Концентрація іонів водню 

в сечі, мкмоль/л 0,144±0,0287 0,184±0,0668 

Екскреція іонів водню, 
нмоль/2 год ∙ 100 г 0,333±0,0845 0,393±0,0859 

Екскреція іонів водню, 
нмоль/100 мкл Ccr 0,024±0,0070 0,050±0,0135

Екскреція кислот, що титру-
ються, нмоль/100 мкл Ccr 1,46±0,327 5,66±0,244 р< 0,02

Екскреція аміаку, 
нмоль/100 мкл Ccr 0,563±0,0980 6,486±1,2499 p< 0,01 

p – вірогідність різниць порівняно з контролем;
n – число спостережень.
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Щурі білі є гомойотермними 
біологічними об’єктами. Водно-
час гомойотермним є тільки ядро: 
органи грудної і черевної порож-
нини, головний мозок, органи 
тазу. Оболонка є пойкілотермною: 
шкіра, видимі слизові оболонки, 
підшкірно-жирова клітковина, по-
верхневі м’язи. Оболонка виконує 
функції термоізолятора так і ви-
промінювача тепла [4 с. 330, 10 с. 
774]. Так, як постійною є тільки 
температура ядра, то її вимірюють 
у прямій кишці.

При введенні пірогеналу в дозі 
25 мкг/кг третя стадія гарячки 
розвивається через 4 год і триває 
близько 2 год, що було достатнім 
для дослідження функціонально-
го стану нирок за умов водного 
діурезу, який оцінюють впродовж 
2 год. Пірогенал – безбілковий ек-
зогенний високопірогенний ліпо-
полісахарид, який діє шляхом ак-
тивації вироблення в макрофагах 
і поліморфноядерних лейкоцитах 
– ендогенних пірогенів. Останні 
викликають зміщення установоч-
ної точки терморегуляції на більш 
високий рівень регулювання тем-
ператури тіла. У першу стадію га-
рячки температура тіла залиша-
ється іще на попередньому рівні, 
установочна точка зміщується на 
новий рівень регуляції вверх. За 
цієї стадії гарячки теплопродукція 
переважає над тепловіддачею, а за 
патогенезом перша стадія гарячки 
представляє собою фактично вплив 
низької температури. За другої ста-
дії гарячки температура тіла дося-

гає рівня нової установочної точки, 
теплопродукція при цьому урівно-
важується з тепловіддачею, і гаряч-
ка виконую свою біологічну роль. 
У третю стадію гарячки устано-
вочна точка терморегуляції знижу-
ється до нормального висхідного 
рівня і створюється така ситуація, 
коли температура тіла стає вищою 
ніж температура установочної точ-
ки терморегуляції гіпоталамуса [7 
с. 496, 11 с. 490]. Це в свою чергу 
спричиняє комплекс реакцій орга-
нізму, спрямованих на домінування 
тепловіддачі над теплопродукцією 
При цьому знижується активність 
ренін-ангіотензинової системи, яка 
була підвищена у першу стадію 
гарячки, в результаті чого зростає 
екскреція креатиніну. Зростання 
концентрації та екскреції калію з 
сечею в третю стадію гарячки мож-
на пояснити інертністю нормаліза-
ції рівня альдостерону, у результа-
ті активації ренін-ангіотензинової 
системи в першу стадію гарячки. 
Гальмування проксимальної, від-
носної реабсорбції іонів натрію із 
зростанням його концентрації та 
екскреції з сечею, зумовлене гіпок-
сією нирок із-за згущення крові у 
результаті інтенсивного потовиді-
лення. Зниження концентрації іонів 
натрію в плазмі крові пояснюється 
розвитком синдрому втрати дано-
го катіону з сечею. Із-за згущення 
крові у третю стадію гарячки має 
місце розвиток ретенційної азоте-
мії. Збільшення екскреції кислот, 
що титруються, аміаку, амонійного 
коефіцієнту, екскреції аміаку, стан-
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дартизованої за швидкістю клубоч-
кової фільтрації, слід розглядати як 
збереження механізмів кислоторе-
гулювальної функції, направленої 
на видалення надлишку кислот у 
третю стадію гарячки на фоні ви-
снаження компенсаційних меха-
нізмів організму, із-за повернення 
температури тіла до зниженої до 
норми установочної точки термо-
регуляції за рахунок домінування 
процесів тепловіддачі над тепло-
продукцією.

Висновки:
1. За умов третьої стадії гаряч-

ки (зниження температури), ви-
кликаної введенням пірогеналу в 
дозі 25 мкг/кг, зміни функції ни-
рок характеризувалися розвитком 
ретенційної азотемії, зростанням 
екскреції креатиніну, зниженням 
його концентрації в плазмі крові, 

збільшенням екскреції іонів калію 
та натрію за умов гальмуванням 
їх відносної і проксимальної ре-
абсорбції, збільшенням екскреції 
кислот, що титруються, аміаку та 
амонійного коефіцієнта.

2. Виявлені зміни діяльності ни-
рок слід розглядати як збереження 
механізмів кислоторегулювальної 
функції, направленої на видалення 
надлишку кислот у третю стадію 
гарячки на фоні виснаження ком-
пенсаційних реакцій організму із-
за повернення температури тіла до 
зниженої до норми установочної 
точки терморегуляції за рахунок 
домінування процесів тепловідда-
чі над теплопродукцією.

Перспектива наукового по-
шуку: Представляє інтерес до-
слідження функціонального стану 
нирок у динаміці розвитку гарячки
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НАДЛИШКОВА ВАГА ТІЛА 
ТА ОЖИРІННЯ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Анотація: В статті розглянуто проблему ожиріння як всесвітню неінфекційну пан-
демію. Висвітлено основні причини виникнення ожиріння, класифікацію, рекомендації 
для дітей та дорослих на суспільному рівні щодо подолання цієї проблеми.

Аннотация: В статье рассмотрена проблема ожирения как всемирная неинфекци-
онная пандемия. Рассмотрены основные причины возникновения ожирения, класси-
фикация, рекомендации для детей и взрослых на общественном уровне в преодоле-
нии этой проблемы.

Summary: The article deals with the problem of obesity as a worldwide pandemic non-
infectious. Highlighted the main causes of obesity, classification, recommendations for chil-
dren and adults at the level of society in overcoming this problem.

Надлишкова вага тіла та ожирін-
ня на сьогодні є однією із найбільш 
важливих проблем серед усіх кра-
їн світу, оскільки значно знижують 
якість і тривалість життя населен-
ня. На сьогодні ВООЗ розглядає 
ожиріння як всесвітню неінфекцій-
ну пандемію, що охопила всі кон-
тиненти та країни, яка призводить 
до значних наслідків і скорочує 
тривалість життя. За даними ВООЗ 

в країнах Східної та Центральної 
Європи нараховується близько 130 
млн. осіб з надлишковою вагою та 
майже 30 млн. − з ожирінням. В 
масштабах планети у 2012 р. близь-
ко 1,6 млрд. дорослих людей віком 
старше 15 років та 20 млн. дітей у 
віці до п’яти років мали надлиш-
кову вагу, а ожиріння відмічалося 
щонайменше у 400 млн. дорослих 
осіб. В Росії близько 60% доросло-
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го населення має надлишкову вагу 
та 26% − клінічні ознаки ожирін-
ня. Серйозні побоювання викликає 
ріст розповсюдженості ожиріння 
серед дітей та підлітків практично 
в усіх країнах світу. За прогнозами 
ВООЗ, до 2025 року порівняно з 
2000 роком припускається у п’ять 
разів збільшення кількості людей 
з ожирінням, що буде складати 40-
50% населення США, 30-40% − 
Англії, Австралії та більш ніж 50% 
− Бразилії [1-3].

Раніше вважалось, що надлиш-
кова вага є проблемою лише кра-
їн з високим рівнем прибутків, 
однак сьогодні відмічається різке 
збільшення кількості людей з над-
лишковою вагою і ожирінням та-
кож в країнах з низьким і середнім 
рівнем прибутків, особливо серед 
мешканців міст.

Високу медико-соціальну зна-
чимість проблеми ожиріння визна-
чає не лише її розповсюдженість. 
Надлишкова вага тіла додає до 
життя людини чималої кількості 
додаткових проблем – обмежен-
ня рухової активності, упередже-
не відношення з боку оточуючих, 
проблеми в особистому житті та 
професійній діяльності, труднощі 
у виборі одягу та багато іншого. 
Ожиріння супроводжується та-
кож високим ризиком інвалідиза-
ції хворих працездатного віку із 
значним скороченням тривалості 
життя внаслідок розвитку важких 
супутніх захворювань, адекватне 
лікування яких неможливе без ко-
рекції маси тіла [4]. 

Серед найбільш частих захво-
рювань, які супроводжують ожи-
ріння, є артеріальна гіпертензія, 
цукровий діабет II типу, атероскле-
роз, подагра, дисфункція яєчників 
та безпліддя, бронхіальна астма, 
венозна недостатність нижніх кін-
цівок та інші. 

Глобальна епідемія ожиріння 
серед підлітків обумовлює підви-
щений ризик виникнення в них 
серцево-судинних захворювань, ар-
теріальної гіпертензії, порушення 
толерантності до глюкози, розви-
ток пов’язаних з ожирінням захво-
рювань, зокрема жирову хворобу 
печінки, ранній атеросклероз. Ріст 
розповсюдженості ожиріння при-
зводить до різкого збільшення час-
тоти цукрового діабету II типу серед 
населення віком молодше 18 років.

У 40% чоловіків та 48% жінок, 
в яких відмічалося ожиріння у 18 
років, мали його вже у семиріч-
ному віці. Надлишкова вага в ди-
тинстві – фактор ризику ожиріння 
в підлітковому періоді; одночасно 
діти з нормальною масою тіла ма-
ють дуже низький ризик розвитку 
ожиріння в підлітковому віці [2].

Відмічено чіткий взаємозв’язок 
між масою тіла батьків (особливо 
матері) і ризиком розвитку ожирін-
ня у дитини. При наявності ожи-
ріння у батьків необхідно контр-
олювати масу тіла дитини вже з 
раннього дитинства.

За останні 30 років розповсю-
дженість надлишкової маси тіла й 
ожиріння серед батьків та підлітків 
збільшилась майже в три рази. Різ-
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ке збільшення кількості підлітків з 
ожирінням відмічається практич-
но в усіх країнах світу та складає 
від 3,8% до 51,7%. Найвищі показ-
ники в світі відмічені в Кувейті та 
Саудівській Аравії, де надлишкова 
вага тіла й ожиріння зафіксовано у 
40-46% підлітків [7]. 

В Україні ожиріння займає дру-
ге місце в структурі дитячої ендо-
кринної патології після дифузного 
зобу I ступеню, в той же час про-
блемі надлишкової ваги та ожирін-
ня приділяється недостатньо уваги. 
За даними літератури, надлишкова 
вага тіла й ожиріння відмічається 
практично у кожного третього-
четвертого мешканця нашої краї-
ни. Такі хворі безрезультатно ліку-
ються від супутніх захворювань, 
обумовлених ожирінням, не отри-
муючи спеціалізовану допомогу з 
приводу основного захворювання. 
Нажаль, проблема ожиріння в на-
шому суспільстві не сприймається 
належним чином [5].

Надлишкова вага тіла – стан 
аномального або надмірного на-
копичення жиру в організмі в та-
кому ступені, що це значно шко-
дить здоров’ю. Жирова тканина 
– це один із важливих найбільш 
вагомих ендокринних органів, які 
беруть участь в процесах синтезу, 
накопичення та метаболізму гор-
монів. Тому при зміні кількості 
цієї тканини або типу її розподілу 
виникають ті чи інші гормональні 
розлади.

Жирова тканина складається 
з жирових клітин – адипоцитів. 

Кількість жирових клітин у дорос-
лої людини є постійною, оскільки 
зрілі адипоцити не здатні до поділу. 
Але протягом життя залишаються 
клітини-попередники, які зберіга-
ють цю здатність. В період стате-
вого дозрівання відбувається різке 
збільшення питомої ваги жирової 
тканини. Далі накопичення жиру 
йде шляхом його відкладання уже 
в наявних адипоцитах. Проте такі 
можливості мають межу, і при до-
сягненні критичної маси кількості 
жиру в клітині виникає стимуляція 
клітин-попередників з наступним 
їх поділом. При схудненні адипо-
цити лише зменшуються в розмірі. 
Тому після припинення дієти схуд-
лих, раніш огрядних людей мож-
ливість накопичення жиру більша, 
ніж у худих, що часто є причиною 
рецидиву. Крім того, жирова тка-
нина бере участь в ендокринному 
обміні. В жировій клітковині про-
ходить синтез багатьох статевих 
стероїдних гормонів і їх накопи-
чення.

Баланс жирової тканини в орга-
нізмі знаходиться в залежності від 
переважання процесів ліпогенезу 
або ліполізу, які в свою чергу зале-
жать від надходження або витрати 
енергії. При витраті енергії осно-
вна питома вага (близько 60%) 
йде на підтримання основного об-
міну. Близько 10% енерговитрат 
обумовлено специфічною дією 
їжі (розщеплення прийнятої їжі) 
та майже 30% − фізичною актив-
ністю. Останній компонент затрат 
енергії підлягає контролю і може 
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збільшуватись у 50% людей, які 
займаються спортом або іншими 
видами фізичної активності.

Велике значення в регуляції 
харчової поведінки та енергетич-
ного балансу має гормон жирової 
тканини − лептин, який синтезу-
ється жировою тканиною і являє 
собою пептид із 167-ми амінокис-
лот. Даний гормон індукує зни-
ження маси тіла шляхом знижен-
ня апетиту, зменшення прийомів 
їжі, підвищенням продукції тепла 
та фізичної активності. Продукція 
лептину є захисним механізмом 
від ожиріння. Але у пацієнтів із 
ожирінням нерідко виявляється не 
дефіцит, а надлишок лептину, при 
цьому прогресує підвищення маси 
тіла, що пояснюється формуван-
ням лептинрезистентності [6].

Другий комплексний гормон, 
який бере участь в регуляції енер-
гетичного обміну − грелін − сти-
мулює споживання їжі. Грелін 
був відкритий у 1999 році й отри-
мав свою назву завдяки здатності 
стимулювати викид гормону рос-
ту. Даний гормон виділяється в 
шлунку та кишківнику і впливає 
на багато функцій організму: сон, 
поведінку, шлункову секрецію, ак-
тивність підшлункової залози, се-
крецію гормону росту, пролактину, 
адренокортикотропного гормону.

Виділяють дві форми ожиріння 
– естрогенне (гіноїдне, периферій-
не), при якому тіло має форму гру-
ші з відкладенням жиру переважно 
на стегнах та сідницях, та андроїд-
не (вісцеральне, центральне) з пе-

реважним відкладенням жиру на-
вколо внутрішніх органів [6].

За морфологічною структурою 
виділять білу та буру жирові тка-
нини. Біла жирова тканина зна-
ходиться у підшкірній жировій 
клітковині, чепці, заочеревинно-
му просторі. В адипоцитах білого 
кольору синтезуються нейтральні 
жири. Бура жирова тканина роз-
ташована вздовж аорти, великих 
судин, внутрішніх органів. Адипо-
цити бурого кольору в основному 
малого розміру, містять багато ци-
тохрому, їм притаманна значна не-
йроендокринна функція.

Накопичення надлишку жиру 
відбувається внаслідок порушення 
рівноваги між споживанням енер-
гії та її витратами. Ожиріння може 
виникати різними шляхами, тому 
воно є клінічною ознакою з ба-
гатьма можливими причинами. На 
розвиток ожиріння впливає ціла 
низка факторів: вік, соціально-
економічні фактори, спадковість, 
ендокринні фактори, порушення 
енергобалансу внаслідок переїдан-
ня, фізична бездіяльність, прийом 
деяких ліків.

До ожиріння більше схильні 
люди середнього віку. Група екс-
пертів ВООЗ виділяє шість кри-
тичних періодів у розвитку ожи-
ріння людини: пренатальний, у 
віці 5-7 років, пубертатний період, 
молодий вік, ожиріння під час ва-
гітності та період менопаузи.

У високорозвинених країнах 
надлишкова вага і ожиріння більш 
поширені серед нижчих соціаль-
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но-економічних верств населення. 
Деякі професії сприяють ожирін-
ню: кухарі, бармени, пекарі, кон-
дитери.

 Спадковість відіграє значну 
роль у виникненні надлишкової 
ваги. На харчування і діяльність 
також впливають соціальні, куль-
турні та економічні фактори, які 
можуть передаватися з покоління 
в покоління.

Ендокринний вплив на кількість 
жиру в організмі може розгляда-
тися за нормальних фізіологічних 
ситуацій і за патологічних станів. 
Нормальний вміст жиру у дорослої 
жінки приблизно вдвічі перевищує 
подібний вміст у молодого чолові-
ка, а вагітність характеризується 
збільшенням надлишкової ваги. 
Часто ожиріння, хоч і не завжди, 
супроводжується гіпотиреозом, гі-
погонадизмом, гіпопітуітаризмом 
та синдромом Іценко-Кушинга. У 
переважної більшості хворих кон-
центрації інсуліну та кортизолу в 
плазмі – підвищені, а гормону рос-
ту – зменшені. 

Порушення енергобалансу є од-
нією з причин розвитку надлиш-
кової ваги і ожиріння. Переїдання 
та незначний постійний надлишок 
калорій може призвести до накопи-
чення жиру. Вживання газованих 
солодких напоїв, поп-корну, тісте-
чок, пиріжків, булочок, шоколад-
них цукерок і батончиків та інших 
висококалорійних продуктів при-
зводить до швидкого збільшення 
маси тіла. Такі соціальні фактори, 
як реклама продуктів харчування, 

піццерій і ресторанів швидкого 
приготування їжі призводить до 
того, що у людей із ожирінням ба-
жання їсти визначається менше го-
лодом, ніж доступністю, виглядом 
та смаком їжі або обстановкою, в 
якій подають їжу [13]. 

Адинамія або фізична бездіяль-
ність відіграє важливу роль у роз-
витку ожиріння. Достаток, як пра-
вило, асоціюється із зменшенням 
енерговитрат. Багато дітей та під-
літків не схильні робити ранкову 
гімнастику, не займаються спор-
том, а лише годинами дивляться 
телевізор або сидять в інтернеті.

Деякі лікарські препарати при-
зводять до ожиріння, головним чи-
ном, через стимуляцію апетиту. До 
них відносяться: стероїди, оральні 
контрацептиви, фенотіазіни, інсу-
лін, таблетовані цукрознижуючі 
препарати.

Класифікація ожиріння:
1. Первинне: аліментарно-кон-

ституційне.
2. Діенцефальне: 
а. гіпоталамічне; 
b. церебральне; 
c. змішане.
3. Вторинне: 
a. наднирникове (синдром або 

хвороба Іценко-Кушинга);
b. пакреатичне (гіперінсулі-

нізм); 
с. гіпотиреоїдне; 
d. гіпогонадне).
4. Спадкові синдроми, що супро-

воджуються ожирінням (Прадера-
Віллі, Лоуренса-Муна-Барде-Бідля, 
Фреліха, Морган’ї-Стюарта-Мореля, 
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Бер’єсона-Форсмана-Лемана, Аль-
стрема, глікогенез 1-го типу, тощо).

5. Змішане.
Загальною ознакою всіх форм 

ожиріння є надлишкова вага. На 
даний час експертами ВООЗ при-
йнятий стандарт – визначення ІМТ 
– індексу маси тіла. Він розрахову-
ється за формулою – відношення 
маси тіла в кілограмах до величи-
ни зросту, зведеної в м2. У дітей 
та підлітків необхідно визначити 
зріст і масу тіла, провести розраху-
нок індексу маси тіла, а потім оці-
нити дані за допомогою таблиць 
або перцентильних діаграм.

Таблиця 1
Показники ІМТ для відповідного 

віку і статі
Дефіцит 
маси тіла <5-ї перцентилі

Нормальна 
маса тіла

Від 5-ї до 85-ї 
перцентилі

Ризик ожиріння >85-ї перцентилі 
до <95-ї

Ожиріння ≥95-ї перцентилі

Для визначення нормальної 
маси тіла широко використовують 
наступні показники:

– Індекс Брока. Використовуєть-
ся при показниках зросту 155-170 
см. Ідеальна маса тіла при цьому 
дорівнює: зріст мінус 100.

– Індекс Брейтмана. Ідеальна 
маса тіла розраховується за форму-
лою: зріст помножити на 0,7 та від 
отриманого результату відняти 50.

– Індекс Борнгардта. Ідеальна 
маса тіла розраховується за фор-
мулою: зріст помножити на об’єм 

грудної клітки та отриманий ре-
зультат поділити на 240.

Виділяють 4 ступені ожиріння:
– I ступінь − маса тіла хворого 

перевищує нормальну на 20-29%;
– II ступінь − маса тіла хворого 

перевищує нормальну масу на 30-
49%;

– III ступінь − маса тіла хворого 
перевищує нормальну масу на 50-
99%;

– IV ступінь − маса тіла хворо-
го перевищує нормальну масу на 
100% і більше.

При обстеженні хворих з над-
лишковою вагою та ожирінням 
обов’язковим є визначення окруж-
ності талії та стегон, пропорції тіла, 
статевий розвиток, вимірювання 
артеріального тиску, визначення 
загального аналізу крові та сечі, 
визначення глюкози в крові натще, 
ліпідний спектр крові (холестерин, 
тригліцериди, β-ліпопротеїди). 
Обов’язковим є визначення мож-
ливої причини прибавки маси тіла, 
динаміка збільшення маси тіла з 
народження до моменту обстежен-
ня, сімейний анамнез (визначення 
спадковості по ожирінню, цукро-
вому діабеті II типу, гіпертонічній 
хворобі, подагрі).

Згідно огляду літератури ми 
узагальнили методи профілактики 
ожиріння та надлишкової ваги у 
дорослих, дітей та підлітків.

За даними ВООЗ ожиріння і над-
лишкова вага, а також спричинені 
ними захворювання, значною мірою 
можна попередити. Профілактика 
вважається найдоцільнішим спосо-
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бом стримування епідемії ожирін-
ня серед дітей, так як сучасні ме-
тодики лікування значною мірою 
направлені на встановлення контр-
олю над проблемою, а не на її подо-
лання. Метою боротьби з епідемією 
ожиріння серед дітей є досягнення 
правильного енергетичного обміну, 
який можна підтримувати протягом 
всього життя. На індивідуальному 
рівні люди можуть:

• досягнути енергетичного ба-
лансу і нормальної ваги;

• обмежити загальне вживання 
жирів і замінити насичені жири на 
ненасичені;

• збільшити вживання овочів 
і фруктів, бобових, продуктів із 
цільного зерна і горіхів;

• обмежити вживання цукрів;
• підвищити фізичну активність 

– як мінімум, 30 хвилин регуляр-
ної фізичної активності помірної 
інтенсивності майже щодня. Для 
контролю ваги може бути потрібна 
більш інтенсивна фізична актив-
ність.

Задля втілення в життя цих реко-
мендацій необхідна стійка політи-
ка і співпраця зацікавлених сторін 
як в державному, так і приватному 
секторах. Це має особливе значен-
ня для бідних людей і дітей, які ма-
ють обмежений вибір продуктів. 
Ініціатива харчової промисловості 
із зниженим вмістом жиру, цукру 
і солі в харчових продуктах, які 
підлягають технологічній обробці, 
зменшенню порцій, більш широ-
кому впровадженню інноваційних, 
здорових і багатих на поживні ре-

човини продуктів та перегляд іс-
нуючої практики маркетингу мо-
жуть прискорити подолання даної 
проблеми в усьому світі.

Вищенаведені рекомендації 
необхідно брати до уваги при під-
готовці національної політики і 
керуючих принципів з харчування 
із врахуванням місцевих умов про-
живання. Покращання звичок хар-
чування – це проблема на рівні не 
тільки окремих осіб, але й суспіль-
ства в цілому, відтак необхідний 
міжсекторальний, міждисциплі-
нарний підхід на рівні популяцій, 
що враховує особливості культури.

Усвідомлюючи виняткову мож-
ливість для проведення стратегії з 
метою зменшення кількості смер-
тей і тягаря хвороб у всьому світі 
шляхом покращання харчування 
і стимулювання фізичної актив-
ності ВООЗ прийняла в березні 
2004 р. «Глобальну стратегію по 
харчуванню, фізичній активності 
і здоров’ю». Ця стратегія мала на 
меті чотири основних завдання.

• Зменшити фактор ризику 
розвитку хронічних захворю-
вань, які виникають через не-
здорове харчування і фізичну 
інертність, шляхом проведення 
медико-санітарних дій. 

• Підвищити усвідомленість 
і розуміння по відношенню до 
впливу харчування і фізичної ак-
тивності на здоров’я і позитивного 
впливу профілактичних заходів.

• Розробити, посилити і впро-
вадити політику і плани дій на 
глобальному, регіональному і на-
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ціональному рівнях щодо покра-
щення харчування і підвищення фі-
зичної активності, які повинні бути 
стабільними, різнобічними і актив-
но залучати до участі всі сектори. 

• Слідкувати за науковими 
досягненнями і сприяти дослі-
дженням в області харчування і 
фізичної активності.

Вважається, що для зміни зви-
чок харчування і моделей фізичної 
активності будуть необхідні спіль-
ні зусилля багатьох учасників з 
громадського і приватного секто-
рів протягом декількох десятиліть. 
Необхідне впровадження надійних 
і ефективних засобів на глобаль-
ному, регіональному і місцевому 
рівнях за умов ретельного моніто-
рингу і оцінки їх впливу. 

Глобальна стратегія визначає від-
повідальність і дає рекомендації для 
діяльності основних учасників, що 
включають держави-члени ВООЗ, 
міжнародних партнерів, громадян-
ське суспільство і неурядові органі-
зації та приватний сектор. 

Рекомендації на рівні суспіль-
ства зводяться до формування без-
печного довкілля і забезпечення 
доступної вартості більш здоро-
вих варіантів харчування для дітей 
і підлітків. 

Громадські і неурядові органі-
зації мають можливість впливати 
на поведінку окремих людей та ін-
ститути, які сприяють здоровому 
харчуванню і стимулюють фізичну 
активність. Вони повинні:

• проводити мобілізацію широ-
ких мас і виступати на підтрим-

ку включення проблем здорового 
харчування і фізичної активності 
для дітей в громадські програми; 

• підтримувати широке поши-
рення інформації з профілактики 
неінфекційних захворювань у ді-
тей за допомогою збалансованого, 
здорового харчування і фізичної 
активності;

• створювати мережу й ініціа-
тивні групи для забезпечення до-
ступу до здорових продуктів хар-
чування і можливостей фізичної 
активності дітей;

• пропагувати і підтримувати 
програми щодо зміцнення здоров’я 
дітей і кампанії щодо санітарної 
просвітницької діяльності;

• здійснювати моніторинг і пра-
цювати з іншими учасниками, зо-
крема із приватним сектором;

• сприяти використанню знань і 
фактичних даних на практиці.

Представники приватного сек-
тору (харчова промисловість, 
роздрібна торгівля, виробники 
спортивних товарів, рекламні і роз-
важальні компанії, фармацевтич-
ні фірми, громадське харчування, 
засоби масової інформації) також 
можуть впливати і сприяти здоро-
вому харчуванню та стимулювати 
здоровий спосіб життя дітей. 

ВООЗ розробила «Глобальні реко-
мендації по фізичній активності для 
здоров’я» з спільною метою надання 
консультацій особам, які формують 
політику на національному і регіо-
нальному рівнях, взаємозв’язків, які 
основані на залежності «доза – від-
повідь», між частотою, тривалістю, 
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інтенсивністю, типом і загальним 
об’ємом фізичної активності, необ-
хідної для профілактики неінфек-
ційних захворювань.

Слід більш детально зупинитись 
на понятті „фізична активність”, 
яке визначається як будь-який рух 
тіла, що здійснюється скелетними 
м’язами і потребує затрат енергії. 
Фізична активність є основною 
детермінантою витрати енергії, 
відтак, має вирішальне значення 
для енергетичного обміну. В за-
лежності від бажаних результатів 
для здоров’я необхідні різні типи і 
рівні фізичної активності. Фізичні 
вправи є однією з підкатегорій фі-
зичної активності, що охоплюють 
планову, структуровану фізичну 
активність, яка повторюється, на-
правлену на покращання чи під-
тримку одного чи декількох ком-
понентів фізичної форми. Окрім 
того фізична активність включає й 
інші види активних рухів, які здій-
снюються під час ігор, активного 
переміщення, домашніх вправ, а 
також відпочинку і розваг.

Для дорослих, дітей і молодих 
людей фізична активність передба-
чає ігри, змагання, заняття спортом, 
подорожі, оздоровчі заходи, фіз-
культуру чи планові вправи в рам-
ках сім’ї, школи і свого району. Для 
зміцнення серцево-судинної сис-
теми, скелетних м’язів і зниження 
ризику неінфекційних захворювань 
рекомендується наступна практика 
фізичної активності: 

• Діти і молоді люди у віці 5-17 
років повинні займатись щоденно 

фізичною активністю від помірної 
до високої інтенсивності, загалом, 
не менше 60 хвилин. Фізична ак-
тивність тривалістю більше 60 
хвилин на день принесе додаткову 
користь для здоров’я, але заняття 
можна розділити на менш тривалі 
блоки протягом всього дня).

• Більша частина щоденної фізич-
ної активності повинна припада-
ти на аеробіку. Фізична активність 
високої інтенсивності, включаючи 
вправи з розвитку скелетних м’язів, 
повинна проводитись, як мінімум, 
три рази на тиждень.

Регулярна фізична активність 
може бути також корисна для шко-
ли шляхом зменшення кількості не-
виходів на навчання і покращання 
результатів навчання. Урбанізація 
призвела до появи факторів, які мо-
жуть заважати фізичній активності 
(скупченість населення, зростання 
рівня бідності, підвищення рівня 
злочинності, переповнений тран-
спорт, низька якість повітря, від-
сутність парків, тротуарів і спор-
тивних споруд/місць відпочинку).

Фізична активність помірної ін-
тенсивності потребує помірних зу-
силь і збільшує частоту серцевих 
скорочень (швидка хода, танці, ро-
бота на присадибних ділянках, ро-
бота по дому й господарству, тра-
диційне полювання і збір врожаю, 
активні ігри та спортивні заняття 
з дітьми, прогулянки з домашніми 
тваринами, основні будівельні ро-
боти, переміщення предметів по-
мірної важкості (менше 20 кг)).

Фізична активність високої інтен-
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сивності потребує більших зусиль і 
приводить до більш частішого ди-
хання і значного збільшення частоти 
серцевих скорочень: біг, енергійний 
підйом догори, швидка їзда на вело-
сипеді, аеробіка, швидке плавання, 
спортивні змагання та ігри (напри-
клад, футбол, волейбол, хокей, бас-
кетбол), енергійна робота з будівель-
ними інструментами, переміщення 
важких речей (більше 20 кг).

Ці рекомендації призначені для 
всіх здорових дорослих та дітей ві-
ком 5-17 років незалежно від ста-
ті, раси, етнічної приналежності, 

рівня доходу за винятком випадків 
особливих медичних обмежень, 
хоча по можливості діти з інва-
лідністю також повинні дотриму-
ватися даних рекомендацій, однак 
за умов попередньої консультації 
з лікарем, аби визначити які типи 
і об’єми фізичної активності під-
ходять їм з урахуванням їхньої 
патології. Для дорослих та дітей, 
які ведуть пасивний спосіб життя, 
рекомендується прогресивне під-
вищення активності з поступовим 
збільшенням тривалості, частоти і 
інтенсивності навантаження. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЯКІСНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ 
ЗМІН ТА ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ 

ФІБРОЗОУТВОРЕННЯ У ПЕЧІНЦІ ХВОРИХ НА 
НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ 

ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ
З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ІІ СТАДІЇ

Анотація: У статті наведені дані щодо патоморфологічних змін печінки у хворих на 
НАСГ та ГХ II стадії. У результаті отримано дані про прогресування фіброзу в печінко-
вій тканині, який зростає зі збільшенням ступеня активності стеатогепатиту.

Аннотация: В статье приведены данные относительно патоморфологических из-
менений печени у больных НАСГ и ГБ II стадии. В результате получены данные о про-
грессе фиброза в печеночной ткани, который растет с увеличением степени актив-
ности стеатогепатита.

Summary: The paper presents the findings pertaining to pathomorphologic changes 
of the liver in patients with nonaicoholic steatohepatitis (NASH) and essential hypertension 
(EH) of stage 2. As a result, the authors have obtained data, dealing with a progression of 
fibrosis in the hepatic tissue which aggravates with an increased degree of the activity of 
steatohepatitis.

Вступ. Сучасні досягнення ге-
патології сприяли визнанню про-
відної ролі системи сполучної 
тканини (СТ) у патогенезі про-
гресування захворювань печінки 
[2, 5, 6]. Фіброз печінки – це про-
гресуючий патологічний процес, 
що персистує на тлі запалення і 
призводить до накопичення над-
лишку компонентів матриксу в по-

заклітинному просторі [3]. Якщо 
цей процес супроводжується не-
ефективною резорбцією сполуч-
ної тканини, а також надмірною 
регенерацією, він призводить до 
спотворення нормальної архітек-
тоніки печінки, і в кінцевому ре-
зультаті – до цирозу печінки [1, 4]. 
Активними зараз є намагання на-
уковців щодо пошуку вірогідних 
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біохімічних маркерів інтенсивнос-
ті фіброзоутворення [3, 6, 8]. 

«Золотим стандартом» діагнос-
тики фіброзу сьогодні є прижит-
тєва біопсія печінки із морфоло-
гічним дослідженням біоптатів та 
оцінкою стадій фіброзу за одною із 
запропонованих шкал (R.Knodell, 
Ishak, V.J.Desmet, METAVIR, 
E.Brunt) [3, 7]. Широко впрова-
джуються в практику неінвазивні 
методи дослідження: фіброеласто-
графія печінки, а також біохіміч-
ний фібротест, запатентований T. 
Poynard [7]. Незважаючи на висо-
кий рівень вивчення патоморфоло-
гічної картини та закономірностей 
прогресування фіброзу печінки 
при неалкогольному стеатогепа-
титі (НАСГ) на тлі ожиріння, цу-
крового діабету типу 2 (ЦД) [5, 8], 
особливості фіброзоутворення в 
печінковій тканині та його метабо-
лічні передумови при НАСГ за ко-
морбідності з гіпертонічною хво-
робою (ГХ) вивчені недостатньо.

Мета дослідження: Встановити 
особливості морфологічних та біо-
хімічних маркерів фіброзу печінки 
при НАСГ, що розвинувся на тлі 
ожиріння І-ІІ ступеня та ГХ ІІ стадії. 

Матеріал і методи. Обстежено 
80 хворих на НАСГ на тлі ожиріння 
І-ІІ ступеня, у тому числі: 40 хворих 
на НАСГ (1-ша група) (20 хворих 
на НАСГ м’якої активності (1 гру-
па), 20 хворих на НАСГ помірної 
активності (1б група)); 40 хворих на 
НАСГ із коморбідною ГХ ІІ ст. (2-
га група) (20 хворих на НАСГ м’якої 
активності (2а група), 20 хворих на 

НАСГ помірної активності (2б гру-
па). Контрольну групу склали 20 
практично здорових осіб (ПЗО) від-
повідного віку та статі. Біопсія пе-
чінки виконана 20 хворим на НАСГ 
із супровідною ГХ ІІ ст., 20 хворим 
на НАСГ із нормальним АТ. Біо-
птати печінки отримували шляхом 
черезшкірної чи лапароскопічної 
прицільної біопсії. Свіжий матері-
ал фіксували протягом 22 годин у 
нейтральному забуференому 10% 
водному розчині формаліну, після 
чого здійснювали зневоднювання у 
висхідній батареї етанолу і заливку 
в парафін. Із парафінових блоків на 
санному мікротомі виготовляли зрі-
зи товщиною 6-7 мкм. Парафінові 
зрізи завтовшки 5 мкм монтували 
на неімуногенні предметні скельця 
SuperFrost®Plus (Germany). Морфо-
метричні дослідження виконували з 
використанням програмного забез-
печення «Інтеграл-2МТ» (м. Київ) 
на кафедрі патологічної анатомії Бу-
ковинського державного медичного 
університету [7]. Визначали площу 
незмінених гепатоцитів (ПГ, мкмІ), 
площу сполучної тканини (ПСТ, 
мкмІ) та стромально-паренхіматоз-
не співвідношення (СПС). Стадію 
фіброзу визначали за морфологіч-
ною класифікацією Е.Brunt (2000) із 
обчисленням індексу фіброзу (ІФ). 
Зміни метаболізму компонентів по-
заклітинного матриксу визначали 
за вмістом у крові вільного (ВОП) 
за методом С.С.Тетянець (1985) 
та білковозв’язаного оксипроліну 
(БЗОП) за методом М.С.Осадчука 
(1979), гексозамінів (ГА) за методом 
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О.Г.Архіпової (1988), серомукоїдів 
(СМ), сіалових кислот (СК), фукози, 
не зв’язаної з білком (ФНБ), за допо-
могою наборів фірми «Danush Ltd» 
(м.Львів), церулоплазміну (ЦРП) за 
методом Ревіна (1976), рівнем кола-
генолітичної активності плазми кро-
ві (КЛА): за інтенсивністю лізису 
азоколу; екскрецією ВОП, а також 
за показниками сумарного фібро-
тесту (Т.Pounard) методом імуно-
ферментного аналізу. Статистичний 
аналіз проводили з використанням 
параметричних і непараметричних 
критеріїв (Стьюдента, Пірсона) на 
РС AMD Athlon 64 за допомогою 
комп’ютерних програм Statistica 5.1 
(StatSoft, Inc., США) та SPSS 10.0.5. 
Standart Version.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Згідно з отримани-
ми результатами, серед обстежених 
хворих на НАСГ 1а групи нульо-
ва стадія фіброзу (F0) виявлялася 
у 60% пацієнтів, водночас у 40% 
пацієнтів реєстрували вірогідні фі-
бротичні зміни (F1) у печінковій 
тканині. У хворих на НАСГ 1б гру-
пи F0 стадію було зареєстровано у 
75% осіб, F1 – у 40%. Таким чином, 
у хворих на НАСГ на 20% частіше 
спостерігалася F1 стадія фіброзу. 

У групі хворих на НАСГ 2а та 2б 
груп F0 стадія фіброзу спостерігала-
ся в 10% осіб. F1 стадія зареєстро-
вана у співвідношенні 50% до 55%, 
F2 – відповідно 20% та 20%, F3 ста-
дія зареєстрована відповідно у 20% 
осіб 2а та 15% осіб 2б групи. F4 ста-
дії у цього контингенту осіб не ви-
явлено. Порівняльний аналіз розпо-

ділу обстежених хворих за стадіями 
фіброзу при НАСГ 2б групи показав 
максимальну частоту F2 та F3 (50% 
та 20%).

Аналізуючи структуру фібро-
тичних змін у печінці, а саме їх 
локалізацію та поширеність у пе-
чінковій тканині, встановлено на-
явність усіх видів фіброзу, при-
таманних хронічним дифузним 
захворюванням печінки: перице-
люлярний, перисинусоїдальний, 
центролобулярний та портальний 
з елементами септального, однак 
вони траплялися з різною часто-
тою та ступенем вираженості. Так, 
у хворих на НАСГ 1а групи най-
частіше спостерігався перицелю-
лярний фіброз (у 100% випадків), 
дещо рідше траплялися фіброз 
перисинусоїдально типу (40%) та 
центролобулярний (25%). У хворих 
на НАСГ 1б групи переважали пе-
рицелюлярний фіброз (в 100% ви-
падків), фіброз перисинусоїдально 
типу (20%) та центролобулярний 
(15%). У 2а та 2б групах перице-
люлярний фіброз спостерігався в 
100% випадків, значний відсоток 
займали перисинусоїдальний та 
перивенулярний фіброз 3-ї зони 
(75%), а також фіброз портального 
та/або перипортального типу з по-
одинокими септами (40%).

Таким чином, у хворих на НАСГ із 
ГХ ІІ стадії встановлено фіброз змі-
шаного типу із переважанням пери-
целюлярного, перисинусоїдального, 
перивенулярного та фокального чи 
екстенсивного портального фіброзу 
3-ї зони із слабковираженими озна-
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ками паренхіматозної та стромаль-
ної реакції. У 25% випадків зареє-
стровано розширені, склерозовані 
портальні тракти з вогнищевим гіа-
лінозом сполучної тканини. У пор-
тальних трактах – вогнищеві лімфо-
їдно-гістіоцитарні інфільтрати, які 
не розповсюджувались у печінкові 
часточки. 

Середній показник сумарного 
біохімічного фібротесту у хворих 
на НАСГ 1а групи перевищив по-
казник у ПЗО в 1,5 раза (р<0,05), 
1б групи – в 1,3 раза (р<0,05), 2а 
групи – у 2,5 раза (р<0,05) та у хво-
рих 2б групи – в 1,9 раза (р<0,05), 
що збігається з даними морфоло-
гічного дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1
Показники обміну сполучної тканини у хворих 

на нелкогольний стетогепатит, ожиріння І-ІІ ступеня 
та за коморбідності з гіпертонічною хворобою ІІ стадії залежно 

від ступеня активності цитолітичного синдрому (M±m)
Показ-

ники, од. 
вимірю-

вання

Групи обстежених хворих

ПЗО НАСГ п.а. НАСГ м.а. НАСГ п.а. з ГХ НАСГ м.а. з ГХ

FibroTest, 
у.о. 0,18±0,01 0,29±0,02* 0,25±0,01* 0,45±0,01 

*/**/*** 0,36±0,02 */***/#

БЗОП, 
мкмоль/л 41,48±3,709 65,57±2,931* 53,72±3,428*/** 84,85±3,227 

*/**/***
68,58±3,129 
*/**/***/#

ВОП, 
мкмоль/л 12,39±0,030 10,63±0,517 11,25±0,831 17,68±0,573 

*/**/***
14,93±0,951 
*/**/***/#

ГА, 
ммоль/л 5,54±0,025 6,54±0,129* 5,85±0,145 ** 8,51±0,239 

*/**/***
7,53±0,243 
*/**/***/#

СК, 
ммоль/л 1,92±0,016 2,45±0,032* 2,27±0,019*/** 2,83±0,031 

*/**/***
2,55±0,027 

*/***/#
ФНБ, 

мкмоль/л 37,42±5,79 64,22±5,318* 51,74±3,517*/** 91,29±3,817 
*/**/*** 77,11±4,782 */***

КЛА, у.о. 0,84±0,016 0,88±0,015 0,62±0,018*/** 0,97±0,013 
*/**/***

0,73±0,011 
*/**/***/#

Церуло-
плазмін, 
ммоль/л

12,63±0,142 15,93±0,512* 13,35±0,151*/** 23,95±1,123 
*/**/***

17,54±0,628 
*/**/***/#

Фібронек-
тин, мкг/

мл
334,94±12,042 389,21±11,543* 345,37±10,526 ** 541,32±25,101 

*/**/***
437,37±11,598 

*/**/***/#

α2-МГ, 
ммоль/л 2,31±0,140 3,93±0,123* 3,45±0,019 */** 6,69±0,134 

*/**/***
5,42±0,127 
*/**/***/#

ФРФ, 
нмоль/л 17,9±1,07 36,1±2,52 * 25,2±1,37 */** 54,0±2,29 

*/**/***
45,7±2,13 
*/**/***/#

Примітки: * – зміни вірогідні порівнянo з показником у ПЗО (Р<0,05);
** – зміни вірогідні при порівнянні показників у хворих на НАСГ п.а. (Р<0,05);
*** – зміни вірогідні при порівнянні показників у хворих на НАСГ м.а. (Р<0,05);
# – зміни вірогідні при порівнянні показників у хворих на НАСП п.а. із ГХ (Р<0,05).
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Отже, у хворих на НАСГ вста-
новлено наявність фібротичних 
змін у печінковій тканині, інтен-
сивність яких зростає за мірою 
збільшення ступеня активності 
неалкогольного стеатогепатиту, а 
також із приєднанням коморбідної 
ГХ ІІ стадії. Ступінь розвитку та 
розповсюдження (площа) фібро-
тичних змін у хворих на НАСГ із 
коморбідною ГХ ІІ стадії та ожи-
рінням перевищує такі в репрезен-
тативних групах хворих на НАСГ 
без коморбідної ГХ.

З метою встановлення ймовір-
них факторів ризику прогресуван-
ня фіброзу печінки та додаткових 
біохімічних маркерів інтенсивнос-
ті фіброзувальних реакцій нами 
проведений кореляційний аналіз 
між біохімічним індексом фіброзу 
(БІФ) та маркерами основних біо-
хімічних синдромів НАСГ, який 
встановив наявність вірогідного 
прямого кореляційного зв’язку між 
БІФ та активністю АЛТ (r=0,65, 
р<0,05), активністю ЛФ (r=0,70, 
р<0,05), вмістом у крові жовчних 
кислот (r=0,71, р<0,05). Наведе-
ні дані свідчать про те, що інтен-
сивність фіброзувальних реакцій 
у хворих на НАСГ, що розвинувся 
на тлі ожиріння, залежить від ак-
тивності цитолітичного синдрому 
та холестазу. Із прогресуванням 
стадії фіброзу знижується детокси-
каційна функція печінки (із актив-
ністю аргінази (r=-0,67, р<0,05)).

Аналіз інтенсивності фібро-
зувальних реакцій у хворих на 
НАСГ, залежно від активності вка-

зує на вірогідне збільшення вміс-
ту в крові БЗОП у пацієнтів 1а 
групи – в 1,6 раз порівняно з ПЗО 
(р<0,05), пацієнтів 1б групи – в 1,3 
раз (р<0,05), що свідчить про висо-
ку активність процесів анаболізму 
колагену в цього контингенту осіб. 
Водночас показник вмісту в крові 
ВОП (табл.), який є біохімічним 
маркером катаболізму колагену, у 
хворих на НАСГ 1-ї групи не від-
різнялися від ПЗО (р>0,05). Тобто, 
у хворих на НАСГ спостерігається 
інтенсифікація процесів колагено-
утворення на тлі зниження проце-
сів резорбції (КЛА) новоутворено-
го колагену – на 26,2% (р<0,05). 

У хворих на НАСГ, що розви-
нувся на ГХ, ми спостерігали ві-
рогідне зростання вмісту в крові 
маркерів анаболізму колагену, що 
за інтенсивністю переважали такі 
в ПЗО – у 2,0 та 1,7 раз (р<0,05), та 
у хворих на НАСГ 1-ї групи (табл.). 
Водночас інтенсивність процесів 
катаболізму колагену у хворих на 
НАСГ (вміст ВОП) була вірогідно 
вищою як у порівнянні з показни-
ком у ПЗО – на 42,6% (р<0,05) у па-
цієнтів 2а групи, на 20,4% (р<0,05) 
у пацієнтів 2б групи, так і в по-
рівнянні з показником у хворих на 
НАСГ (р<0,05) (табл.). У пацієнтів 
2-ї групи встановлено вірогідне 
зростання показників КЛА крові, 
інтенсивність якої в осіб 2а групи 
перевищила показник у ПЗО на 
15,5% (р<0,05), у пацієнтів 2б гру-
пи – на 36,9% (р<0,05) із наявніс-
тю вірогідної міжгрупової різниці 
(р<0,05). Нами встановлено віро-
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гідне зростання вмісту в крові α2-
МГ за мірою збільшення активнос-
ті цитолітичного синдрому (табл.) 
та із приєднанням коморбідності 
ГХ. Взаємозалежність вищезазна-
чених змін підтверджує наявність 
зворотного кореляційного зв’язку 
між показниками вмісту в крові 
вмістом ВОП та α2-МГ (r=-0,53, 
р<0,05), вмістом БЗОП та КЛА 
(r=-0,50, р<0,05); а також прямого 
зв’язку між вмістом ВОП та КЛА 
(r=0,62, р<0,05).

Аналіз змін показників вмісту в 
крові інших елементів ПКМ білко-
вого походження, зокрема, церуло-
плазміну, вказує на вірогідне його 
підвищення у хворих на стеато-
гепатит усіх груп спостереження 
(р<0,05) із вірогідним переважан-
ням у хворих на НАСГ 2а групи 
(р<0,05). Вміст церулоплазміну в 
крові хворих на НАСГ зростав із 
збільшенням активності цитолі-
тичного синдрому і в прямій за-
лежності корелював із показника-
ми його активності: з АЛТ (r=0,62, 
р<0,05), АСТ (r=0,68, р<0,05). 
Нами встановлений тісний пря-
мий кореляційний зв’язок між 
показниками вмісту в крові церу-
лоплазміну та вмістом жовчних 
кислот (r=0,65, р<0,05), вмістом 
церулоплазміну та активністю ЛФ 
(r=0,71, р<0,05). Зростання вмісту 
в крові гострофазових білків, що 
підтримують якість запалення, і 
активуються за умов холестазу, 
зокрема жовчними кислотами, є 
одним із важливих факторів про-
гресування фіброзоутворення в 

печінці. Аналіз змін іншого важ-
ливого компонента ПКМ білково-
го походження – фібронектину, що 
належить до молекул клітинної ад-
гезії, вказує на вірогідне зростання 
(на 30-61,3%) його вмісту у крові 
хворих на НАСГ із ГХ (р<0,05), 
у той час, як при НАСГ 1-ї групи 
його вміст був нижчим від показ-
ника у хворих на НАСГ 2-ї групи 
(р<0,05), хоча і перевищував по-
казник у ПЗО.

Щодо показників обміну гліко-
заміногліканів та глікопротеїнових 
компонентів сполучної тканини у 
хворих на стеатогепатит, слід вка-
зати на неоднозначність результа-
тів дослідження. Зокрема, вміст СК 
у крові хворих на НАСГ 1а групи 
перевищував контрольні показни-
ки в 1,3 раз (р<0,05); ГА – на 18,9% 
(р<0,05), хворих 1б групи – відпо-
відно в 1,2 раз (р<0,05), зміни вміс-
ту ГА були не вірогідні. Водночас у 
хворих на НАСГ 2а та 2б груп за-
значені показники зростали більш 
інтенсивно: відповідно СК та ГА 
– в 1,5 та 1,3 раз (р<0,05) (табл.). 
Однак незалежно від етіології сте-
атогепатиту, вміст ГА та СК у пря-
мій сильній залежності корелював 
із показниками активності запаль-
ного процесу в печінці та цитолізу: 
між вмістом у крові ГА та актив-
ністю АЛТ (r=0,62, р<0,05), вміс-
том ГА та активністю АСТ (r=0,64, 
р<0,05), вмістом СК та активніс-
тю АЛТ (r=0,71, р<0,05), а також 
вмістом ГА та рівнем γ-глобулінів 
(r=0,64, р<0,05). Показники вмісту 
ФНБ, у хворих на НАСГ 2-ї групи 
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також вірогідно зростали в міру 
збільшення активності цитолізу і 
перевищували за інтенсивністю 
зростання показники у хворих на 
НАСГ 1-ї групи (р<0,05). 

Отримані дані свідчать про те, 
що у хворих на НАСГ, що виник на 
тлі ожиріння, встановлено істотне 
підвищення синтезу колагену та 
глікозаміногліканів, яке супрово-
джується неефективною резорб-
цією новоутвореного колагену 
внаслідок гальмування колагено-
літичної активності плазми крові 
при НАСГ м.ак., що виник внаслі-
док активації інгібіторів протеїназ 
(α2-МГ), істотного дисбалансу в 
системі метаболізму сполучної 
тканини, що, особливо за умов су-
провідної ГХ, призводить до про-
гресуючого фіброзування печінки 
та порушення її функцій. 

Висновки. 1. При неалкогольно-
му стеатогепатиті, що розвиваєть-
ся на тлі ожиріння та гіпертонічної 
хвороби ІІ стадії, встановлено на-
явність фібротичних змін у печін-
ковій тканині, які за біохімічним 
індексом фіброзу перевищують 
такі у хворих на неалкогольний 
стеатогепатит із нормальним ар-
теріальним тиском, та зростають 
із збільшенням ступеня актив-
ності стеатогепатиту. При неалко-
гольному стеатогепатиті у осіб із 
нормальним артеріальним тиском 
встановлено прояви F0-F1 стадій 
фіброзу печінки, при неалкоголь-
ному стеатогепатиті із супровід-
ною гіпертонічною хворобою ІІ 
стадії переважали F1-F2 стадії фі-

брозу печінкової тканини. 
2. У 100% хворих на неалкоголь-

ний стеатогепатит м’якої актив-
ності на тлі ожиріння встановлено 
перицелюлярний фіброз, рідше 
трапляється фіброз перисинусої-
дального типу (40%) та центроло-
булярний (25%). У хворих на неал-
когольний стеатогепатит помірної 
активності переважали перицелю-
лярний фіброз (у 100% випадків), 
фіброз перисинусоїдально типу 
(20%) та центролобулярний (15%). 
У хворих на неалкогольний стеа-
тогепатит із коморбідною гіперто-
нічною хворобою ІІ стадії перице-
люлярний фіброз спостерігався у 
100% випадків, значний відсоток 
займали перисинусоїдальний та 
перивенулярний фіброз 3-ї зони 
(75%), а також фіброз портального 
та/або перипортального типу з по-
одинокими септами (40%). 

3. У хворих на неалкогольний 
стеатогепатит, що виник на тлі ожи-
ріння, встановлено істотне підви-
щення синтезу колагену та глікоза-
міногліканів, яке супроводжується 
неефективною резорбцією ново-
утвореного колагену внаслідок 
гальмування колагенолітичної ак-
тивності плазми крові при неалко-
гольному стеатогепатиті м.ак., що 
виник внаслідок активації інгібі-
торів протеїназ (α2-МГ), істотного 
дисбалансу в системі метаболізму 
сполучної тканини, що поглиблю-
ються за умов супровідної гіпер-
тонічної хвороби і призводять до 
прогресуючого фіброзування пе-
чінки та порушення її функцій. 
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Перспективи подальших до-
сліджень. Розробка методу ран-
ньої діагностики фіброзування 
печінки за біохімічними марке-

рами фіброзоутворення при нел-
когольному стеатогепатиті на тлі 
ожиріння та супровідної ГХ ІІ 
стадії. 
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Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 
В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація: Управлінська праця має певні особливості, які виражаються в інтелек-
туальних характеристиках. Ефективність управлінської праці може бути оцінена за 
певними критеріями та показниками, а також емпірично за допомогою формул. Опти-
мальним є комплексний підхід, який передбачає поєднання різних методів та вико-
ристання їх у динаміці. 

Аннотация: Управленческий труд имеет определенные особенности, которые 
выражаются в интеллектуальных характеристиках. Эффективность управленческого 
труда может быть оценена по определенным критериям и показателям, а также эмпи-
рически с помощью формул. Оптимальным является комплексный подход, который 
предполагает сочетание различных методов и использование их в динамике. 

Summary: Administrative work has certain characteristics that are expressed in intellec-
tual performance. The effectivity of administrative work can be evaluated according to cer-
tain criteria and indicators, as well as using empirical formulas. Comprehensive approach 
is optimal, because it involves combining different techniques and their usage in dynamics.

Актуальність. Управлінська пра-
ця є одним з особливих видів сус-
пільної діяльності, основною метою 
якої є забезпечення цілеспрямова-
ної, скоординованої діяльності як 
окремих учасників суспільного тру-
дового процесу, так і трудових ко-
лективів в цілому [3].

Управлінська праця вирізняєть-
ся інтелектуальним характером, 
що виражається в її спрямованості 
на вироблення, прийняття та прак-
тичну реалізацію управлінських 
рішень, покликаних змінювати у 
бажаному напрямі стан і розвиток 
суспільних процесів, свідомість, 
поведінку і діяльність людей [2]. 

Вона має бути здатною відобра-
жати соціальну дійсність і все, що 
відбувається в ній, розкривати на-
явні в ній ресурси, засоби і резер-
ви, знаходити оптимальні способи 
її удосконалення і переведення на 
новий рівень.

Постановка проблеми. Осно-
вна особливість управлінської 
праці полягає в тому, що завдання 
розвитку й вдосконалення діяль-
ності закладу керівник вирішує в 
організаційному аспекті, впливаю-
чи на працівників, які вирішують 
ці завдання. За своїм предметом, 
з яким вона нерозривно повязана, 
управлінська праця є інформацій-
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ною. Її інформаційний характер 
виявляється в необхідності по-
стійного одержання, осмислення, 
систематизації, зберігання, видачі 
спеціальної і перш за все управлін-
ської інформації. Існують різні під-
ходи до визначення ефективнос-
ті управління. Вони різняться за 
інформативністю, трудоємкістю, 
рівнем об’єктивності, універсаль-
ністю та іншими характеристика-
ми. В той же час не існує єдиного 
універсального інструменту оцін-
ки ефективності управлінської 
праці. Кожний підхід, методика 
або інструмент оцінює лише один 
або декілька із складових такого 
комплексного поняття як ефектив-
ність управлінської праці

Постановка завдання. Аналіз 
інформативності різних методів, 
показників та критеріїв оцінки 
ефективності управлінської пра-
ці та доцільність їх комплексного 
використання в роботі менеджерів 
сфери охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу.
Методи здійснення управлін-

ської праці: економічні, соціаль-
но-політичні, адміністративні та 
морально-етичні [1].

Економічні методи зумовлені 
роллю економічних інтересів у 
житті людей і, відповідно, в управ-
лінських процесах. Можливості 
придбання і розширення особис-
тої власності, свобода підприєм-
ництва, діючі в суспільстві мате-
ріальні стимули, характер і рівень 
оплати праці, інші економічні яви-
ща завжди привертають увагу лю-

дей, оперуючи ними. Враховуючи 
це, органи управління можуть ба-
гато чого домогтись у реалізації 
цілей і функцій управління.

Соціально-політичні методи 
пов’язані з умовами праці, побуту, 
дозвілля людей, наданням їм соці-
альних послуг, залученням у про-
цес владовідносин, розвитком гро-
мадської і політичної активності. 
Вони впливають на соціально-по-
літичні інтереси людей, їх статус 
у суспільстві, можливості вільної 
самореалізації. Поглиблення де-
мократизму держави об’єктивно 
веде до зростання ролі цієї групи 
методів.

Адміністративні методи – це 
способи і прийоми, дії прямого і 
обов’язкового визначення пове-
дінки і діяльності людей з боку 
відповідних керівних компонен-
тів. Основними ознаками даних 
методів є: прямий вплив органу 
управління або посадової особи 
на волю виконавців шляхом вста-
новлення їх обов’язків, норм пове-
дінки і видання конкретних вказі-
вок; односторонній вибір способу 
вирішення існуючого, наявного 
варіанта поведінки, однозначне 
розв’язання ситуації, яке підля-
гає обов’язковому виконанню; 
безумовна обов’язковість розпо-
ряджень і вказівок, невиконання 
яких може потягти за собою різні 
види відповідальності. 

Важливо, що розробляючи ад-
міністративні методи, керівник ба-
чить комплексну модель кінцевого 
результату, яка буде досягнута у 
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випадку реалізації даного рішен-
ня. Окремо взятий виконавець не 
завжди може оцінити вплив окре-
мого компоненту, який він безпо-
середньо реалізує, на кінцевий 
результат, і тому не може оцінити 
ступінь важливості даного управ-
лінського рішення. Звідси випли-
ває директивний характер управ-
лінського впливу. 

Морально-етичні методи займа-
ють одне з чільних місць і ґрун-
туються на зверненнях до гіднос-
ті, честі та совісті людини. Вони 
включають заходи виховання, 
роз’яснення і популяризації цілей 
та змісту управління, засоби мо-
рального заохочення і стягнення, 
врахування психологічних особли-
востей характеру і орієнтації лю-
дини. Їх зміст полягає в тому, щоб 
виробити і підтримати певні пере-
конання, духовні цінності.

Оцінка ефективності управлін-
ської праці здійснюється з урахуван-
ням певних специфічних ознак, які 
притаманні управлінській праці [3]. 

Так, управлінська праця виконує 
координування процесу виробни-
цтва, і саме так створює умови для 
його розвитку. Рішення та управ-
лінські дії є тим продуктом діяль-
ності управлінської праці, який 
об’єктивно можна назвати най-
більш активною частиною трудо-
вого процесу, що приймає участь у 
створені матеріального продукту за 
допомогою впливу на матеріальні 
елементи виробництва. У зв’язку 
з цим результативність такої праці 
може відображатись у виробничих 

результатах. Однак потрібно мати 
на увазі також і те, що на відміну 
від фізичної, мета управлінської 
праці, способи її досягнення, а та-
кож кінцеві результати є менш пе-
редбачуваними. При оцінці якості 
управлінської праці слід брати до 
уваги, що результати цієї праці у 
значній частині опосередковують-
ся її груповою діяльністю.

Управлінська праця пов’язана 
з перетворенням інформації в той 
час, як робота виробничих праців-
ників скоординована на числен-
ні предмети, а також пов’язана з 
процесом перетворення предметів 
праці у продукти споживання. Спе-
цифічною ознакою управлінської 
праці є також складність співвід-
ношення її затрат з отриманими 
результатами, враховуючи розмір 
корисного ефекту.

Управлінська праця вимагає ви-
сококваліфікованих спеціалістів і 
характеризується високою складніс-
тю самого робочого процесу. Міра 
складності управлінської праці 
встановлюється відповідно до вико-
нуваних функцій, ієрархічного рів-
ня, рівня розвитку і складності ви-
робництва, чисельності підлеглих, 
забезпеченості ресурсами тощо. 
Необхідно пропорційно розподіля-
ти управлінську діяльність за склад-
ністю у відповідності до кваліфіка-
ції персоналу, для того щоб кожен 
працівник виконував ефективно ту 
роботу, яка йому під силу.

Управлінська праця характери-
зується низькою фізичною енер-
гоємністю і в той самий час дося-
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гає високого рівня використання 
енергії пам’яті людини і психіч-
ної напруженості. Тому необхідно 
якомога більше уваги приділяти 
умовам, в яких реалізується про-
цес управлінської праці.

Управлінська праця досить час-
то триває в неробочий час, водно-
час іноді поза бажанням людини 
відбувається пошук альтернатив-
них рішень складних проблем і за-
стосовуються нові види операцій.

Управлінській праці притаман-
ний специфічно виражений творчий 
характер, пов’язаний з постійним 
пошуком і рішенням завдань, на які 
досить важко знайти відповідь керу-
ючись тільки набутим досвідом.

Ефективність управлінської 
праці – соціально-економічна ка-
тегорія, що характеризує рівень 
результативності управлінської 
діяльності щодо реалізації мети 
управління. Визначають її відно-
шенням економічних результатів 
до затрат праці. При оцінці ефек-
тивності праці визначають, крім 
економічного, соціальний ефект 
– поліпшення умов праці, підви-
щення соціальної активності ко-
лективу, тощо [4]. Тому, одним 
із головних завдань дослідження 
процесу управління є визначення 
критеріїв ефективності або успіш-
ності управління. 

Комплексний підхід до оцінки 
ефективності управлінської діяль-
ності дозволяє розглядати ефек-
тивність як сукупність відношень 
економічності, результативності та 
доцільності. Управлінська праця 

відноситься до найбільш складних 
видів людської діяльності, і її оцін-
ка не завжди може бути зроблена 
прямим шляхом через відсутність 
формалізованих результатів, кіль-
кісної оцінки окремих видів вико-
нуваної роботи. Тому для виміру її 
ефективності часто застосовують-
ся непрямі методи [5].

Для визначення ефективності 
праці управлінського персоналу 
необхідно встановити критерії і 
показники, за якими проводиться 
оцінка. Під критеріями розуміють 
найбільш загальну кількісну ха-
рактеристику результатів управ-
лінської праці. Окремі результати 
діяльності апарату управління є 
показниками управлінської праці. 
Вони носять підлеглий характер 
стосовно критерію і є основою при 
його визначенні. Таким чином, су-
купність показників праці і буде 
виражати критерій оцінки.

До показників, що характери-
зують ефективність праці в сфе-
рі управління, відносяться: зни-
ження трудомісткості обробки 
управлінської інформації; скоро-
чення управлінського персона-
лу, термінів обробки інформації; 
скорочення втрат робочого часу 
управлінського персоналу за раху-
нок поліпшення організації праці; 
механізації й автоматизації трудо-
містких операцій у сфері управ-
ління. Це показники, які кількісно 
вимірюються. 

Такі показники в сфері управ-
ління, як підвищення кваліфікації 
управлінського персоналу, якості 
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роботи, поліпшення умов праці, 
обгрунтованість управлінських рі-
шень, культура управління й інші, 
вимірюються неповно чи узагалі 
не вимірюються.

Під час вибору найбільш пра-
вильного методу експертного 
оцінювання необхідно брати до 
уваги: здібності (кваліфікацію оці-
нювача, досвід, суб’єктивність, 
справедливість); мотивацію (хто 
понад усе зацікавлений в отриман-
ні об’єктивної інформації); мож-
ливості оцінювачів (хто найкраще 
розуміє і знає працівника).

Піднімаючи питання про до-
стовірність отриманих результатів 
в наслідок оцінки ефективності 
управлінської праці, слід зазначи-
ти наступне. Жоден з важливих ви-
дів критеріїв оцінки не може дати 
високої достовірності, тому і по-
трібно використовувати комплек-
сний підхід, в якому окремі види 
критеріїв оцінок доповнюють одна 
одну. Достовірними і повними бу-
дуть ті результати проведеного 
оцінювання, в яких є відповіді на 
питання: які є можливості у люди-
ни, і якою мірою вони реалізува-
лися, які не реалізувалися і чому, а 
також за яких умов в майбутньому 
вони можуть реалізуватися. 

Отже, метод експертної оцін-
ки ефективності управлінської 
праці персоналу є досить трудо-
ємким з однієї сторони та вельми 
суб’єктивним – з іншої. Враховую-
чи це застосування даного методу 
з метою оцінювання ефективності 
управлінської праці апарату управ-

ління медичного закладу є досить 
обмеженим. 

Більш оптимальним для прак-
тичного застосування в охороні 
здоров’я є використання емпі-
ричних формул розрахунку по-
казників, що характеризують 
ефективність управління. За-
лежно від характеру розробле-
них заходів об’єктом оцінки 
ефективності управління мо-
жуть бути: управління в цілому 
(система, організація, методи), 
його структура, рівень викорис-
тання управлінської праці, ефек-
тивність роботи кожного струк-
турного підрозділу.

Розраховують синтетичні по-
казники ефективності управлін-
ня (коефіцієнт оперативності, на-
дійності, оптимальності та інші). 
Найбільш загальні із них – опера-
тивність роботи апарату управлін-
ня, надійність і оптимальність сис-
тем управління.

Оперативність роботи апарату 
управління відображає своєчас-
ність використання постанов, на-
казів і розпоряджень вищестоящих 
організацій, керівників і головних 
спеціалістів закладу, системи, галу-
зі. Коефіцієнт оперативності (Коп) 
визначають за такою формулою:

Коп = ∑tнtв/∑tв
де tн – встановлений строк ви-

конання відповідних документів, 
днів; tв—відставання від прийнято-
го строку виконання, днів. Однак, 
дана формула не враховує інші важ-
ливі складові даного виду управ-
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лінської праці, зокрема – ступінь 
важкості виконання документу.

Існує більш складна, але в той 
же час більш інформативна фор-
мула для визначення коефіцієн-
ту оперативності роботи апарату 
управління. Дана формула, крім 
термінів виконання директивного 
документу, враховує і ступінь важ-
кості його виконання:
Ko=(∑(D1-di)Ki +…+∑(Dn-dn))/

(∑D1K1+…+∑DnKn),
де D1, D2, ..., Dn – встановлений 

директивно або нормативний тер-
мін виконання відповідного виду 
документів, днів; di, d2, .. dn – від-
ставання від прийнятого норматив-
ного терміну виконання відповід-
ного виду документів у днях (при 
достроковому виконанні докумен-
тів dt, d2, ..., dn приймаються рівни-
ми нулю); К і, К 2, ..., Кп – коефі-
цієнти, які умовно характеризують 
різні види документів за ступенем 
важливості (можна умовно при-
йняти такі значення коефіцієнтів: 
документи органів влади К1=1,0; 
документи вищого лінійного ке-
рівництва підприємства К2=0,8; 
документи виробничих і функціо-
нальних підрозділів К3=0,6).

Надійність системи управління 
виявляється у безпосередньому 
її функціонуванні, яке забезпечує 
досягнення цілей виробництва.

Показники надійності системи 
такі: безвідмовність (безперервне 
збереженні працездатності), го-
товність (ефективне збереження 
працездатності), відновлюваність 

(швидке усунення збоїв у роботі і 
відтворення здатності функціону-
вати у заданому режимі).

На практиці висока надійність 
управлінської системи підприєм-
ництва (закладу) забезпечується 
при науково обгрунтованій струк-
турі управління та інформаційної 
системи, раціональній технології 
процесів управління, правильному 
підборі і розстановці кадрів, ефек-
тивному стилі управління тощо.

В той же час існують окремі 
коефіцієнти, що опосередковано 
відображають надійність системи 
управління. Так, це коефіцієнт на-
дійності системи управління:

Кнад = Кн/Кзаг 
де Кн – кількість нереалізованих 

рішень; Кзаг – загальна кількість 
ухвалених рішень.

Ще одним коефіцієнтом, що відо-
бражає безвідмовність і готовність 
як показники надійності системи 
управління, можна вважати коефі-
цієнт централізації управління:

Кц =Р/ Рзаг
де Кц – коефіцієнт (рівень) цен-

тралізації; Р – кількість рішень, 
ухвалених вищим керівництвом; 
Рзаг – загальна кількість рішень, 
ухвалених на всіх рівнях управлін-
ня. Чим вище коефіцієнт (рівень) 
централізації управління, тим 
нижче рівень надійності системи 
управління.

Оптимальність системи управ-
ління характеризується рівнем 
застосування сучасних еконо-
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міко-математичних методів для 
розробки управлінських рішень, 
керованістю підприємства, раціо-
нальністю управлінської докумен-
тації та ін. 

Керованість підприємства або 
структурного підрозділу показує 
рівень забезпечення заданої органі-
заційної стійкості закладу (підроз-
ділу, відділу) і своєчасність пере-
ведення його з одного кількісного 
(якісного) стану в іншій, що відпо-
відає поставленій меті. Оцінити ке-
рованість системи управління мож-
на по коефіцієнту керованості:

Kk=1/z∑Pf/Pn, при 1<z,
де z – кількість рівнів управлін-

ня в організації; Pf і Рп – відповідно 
фактична і нормативна чисельність 
працівників в розрахунку на 1-го ке-
рівника кожного рівня управління;

В той же час, оптимальність 
апарату управління можна оціню-
вати і через коефіцієнт економіч-
ності апарату управління, який 
найбільш часто використовується 
на практиці. Показники економіч-
ності апарату управління – питома 
вага персоналу управління в за-
гальній чисельності працюючих 
і загальному фонді оплаті праці, 
питома вага витрат на управління 
в собівартості продукції (наданих 
медичних послуг) тощо. Коефіці-
єнт економічності апарату управ-
ління обчислюється за наступною 
формулою:

Ke=An/Af*Pn/Pf,
де Ап – кількість передбачених 

типовою структурою структурних 

підрозділів менедждменту, яка від-
повідає встановленим нормативам 
їх формування (за чисельністю 
працівників); Аf – фактична кіль-
кість структурних підрозділів ме-
неджменту підприємства; Pf і Рп 
– відповідно фактична і норматив-
на чисельність працівників в роз-
рахунку на 1-го керівника кожного 
рівня управління.

Ефективність організації управ-
ління можна оцінити за іншими 
загальними показниками, які ха-
рактеризують стан системи управ-
ління у закладі: коефіцієнтом якос-
ті використання управлінських 
робіт; коефіцієнтом стабільності 
кадрів; коефіцієнтом, що характе-
ризує співвідношення між темпа-
ми зростання обсягу виробництва 
медичних послуг і витратами на 
управління.

Висновки, зроблені в резуль-
таті дослідження.

У зв’язку з тим, що специфіка 
управлінської праці в сфері охоро-
ни здоров’я пов’язана з перетво-
ренням інформації, як специфічно-
го предмета праці, процес оцінки 
її ефективності є досить складним 
і особливим. В той же час вико-
ристання емпіричних формул, які 
дозволяють оцінити такі базисні 
синтетичні показники ефектив-
ності управління та управлінської 
праці як оперативність роботи, на-
дійність та оптимальність апарату 
управління, дозволяють проводи-
ти оцінку ефективності в двох пло-
щинах. По-перше, за допомогою 
цих інструментів можна провести 
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оцінку ефективності роботи апа-
рату управління на рівні закладу, 
його окремого структурного під-
розділу і, навіть, окремого праців-
ника. По-друге, застосування да-
ного підходу дозволяє проводити 

оцінку ефективності в динаміці і 
використовувати числові значен-
ня наведених коефіцієнтів як міру 
ефективності заходів по оптиміза-
ції роботи власне апарату управ-
ління закладу. 
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РОСЛИННІ ОЛІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ 
АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Анотація: Огляд літератури присвячено сучасному стану питання використання 
рослинних олій як антимікробних засобів. Проаналізовано літературні джерела в яких 
наведено характеристику та перспективи використання рослинних препаратів, зокре-
ма, рослинних олій для лікування інфекційних захворювань у людини. 

Аннотация: Обзор литературы посвящен современному состоянию вопроса ис-
пользования растительных масел как антимикробных средств. Проанализированы 
литературные источники в которых приведена характеристика и перспективы исполь-
зования растительных препаратов, в частности, растительных масел для лечения ин-
фекционных заболеваний у человека. 

Summary: The literature review is dedicated to the current state of usage of herbal oils 
as antimicrobial agents. It has been analyzed literature sources in which there are indicat-
ed the characteristics and prospects of using of herbal medicines, including herbal oils for 
treatment of infectious diseases in humans.

Останніми роками спостеріга-
ється суттєве збільшення спектру 
внутрішньолікарняних інфекцій, 
ріст полірезистентності патоген-
них мікроорганізмів до антибіоти-
ків, що поруч із високим рівнем за-
хворюваності населення сприяють 
пошуку альтернативних засобів, 
що володіють широким спектром 
антимікробної дії [1, с. 283; 2, с. 
333]. Це сприяє тому, що викорис-
тання традиційних лікарських рос-
лин в останні роки неухильно зрос-
тає в усьому світі. Вчені постійно 
знаходяться в пошуках нових фіто-
хімічних сполук, які можуть бути 
використані як протимікробні пре-

парати для лікування інфекційних 
захворювань. У даний час з 80% 
лікарських засобів, отриманих з 
рослин, дуже мало використову-
ється як протимікробні препарати. 
Водночас рослини містять широ-
кий спектр вторинних метаболітів, 
що володіють потенційними анти-
мікробними властивостями. 

Рослини використовувалися 
впродовж тисячоліть для лікуван-
ня і запобігання захворювань, по-
кращення якості їжі, у парфумерії 
тощо. У наш час дані про антимі-
кробну активність численних рос-
лин були науково підтверджені. 
Так, ефірні олії, що отримані з кві-
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тів ромашки лікарської (Matricaria 
сhamomilla L.) володіють вира-
женими антибактеріальними та 
протигрибковими властивостями 
стосовно грибів роду Aspergillus і 
можуть бути використані для за-
побігання забруднення та кращо-
го зберігання продуктів [3, с. 127]. 
Ефірна олія з насіння коріандру 
посівного (Coriandrum sativum L.) 
володіє потенційними антимікроб-
ними властивостями стосовно та-
ких мікроорганізмів, як золотис-
тий стафілокок, бацили, кишкова 
паличка, сальмонела черевного 
тифу та клебсієли пневмонії [4, с. 
526]. Окрім того, ця ефірна олія 
проявляє чіткі антифунгальні 
властивості стосовно грибів роду 
Candida. Ефірні олії, що містить 
традиційна кулінарна приправа 
– базилік (Ocimum gratissimum) 
– володіють вираженими антимі-
кробними властивостями, а також 
перешкоджа-ють утворенню афла-
токсинів у харчових продуктах за-
вдяки антиоксидантній активності 
[5, с. 385]. 

Експериментальними дослі-
дженнями встановлено також, 
що ефірні олії таких рослин, як 
м’ята (Mentha spicata L.), полин 
(Artemisia dracunculus), чебрець 
(Thymus vulgaris), кмин (Сarum 
carvi) здатні не лише пригнічувати 
розвиток грибів роду Aspergillus, 
але й продукцію ними токсинів [6, 
с. 1018]. Традиційні для багатьох 
країн, як спеції, орегано або души-
ця (Origanum vulgare L.) та руко-
ла (Eruca sativa) містять у своєму 

складі ефірні олії, здатні суттєво 
пригнічувати ріст і розмноження 
золотистого стафілокока, ешерихій, 
псевдомонад, шигел і бацил та мо-
жуть розглядатися як засіб для збе-
реження та покращення харчових 
продуктів [7, с. 1139; 8, с. 217]. Тоб-
то, ефірні олії, отримані з різнома-
нітних лікарських рослин володі-
ють вираженими протимікробними 
властивостями стосовно бактерій, 
дріжджів, міцеліальних грибів і 
навіть вірусів [9, с. 79]. Тому акту-
альним є питання комплексного ви-
користання відомих та невідомих 
лікарських рослин та пошук серед 
них джерел для отримання анти-
мікробних препаратів [10, с. 402; 
11, с. 1472], а серед них найбільш 
перспективними є ефірні та інші 
рослинні олії, що представляють 
собою багатокомпонентні суміші 
активних з’єднань [12, с. 136].

Використання лікарських рос-
лин та препаратів рослинного по-
ходження, у тому числі й ефірних 
олій, відоме людству вже давно. З 
рослин, що часто використовують-
ся для лікування різноманітних 
захворювань і містять у своєму 
складі ефірні олії, найвідомішими 
є: лаванда вузьколиста, коріандр, 
шавлія лікарська, базилік камфор-
ний, хміль звичайний, сосна лісо-
ва, фенхель звичайний, розмарин 
лікарський, евкаліпт, материн-
ка тощо [13, с. 111]. Ефірні олії з 
цих та інших рослин виявляють 
бактерицидну, бактеріостатич-
ну, антисептичну, дезінфікуючу 
та фунгіцидну дії. Ефективність 
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олій, отриманих з лікарських та ін-
ших рослин, при їх використанні 
може коливатися залежно від виду 
рослин, концентрації та способу 
отримання, а також виду мікроор-
ганізмів. Наприклад, ефірні олії, 
отримані з дикоростучих рослин 
Сибіру, можуть мати мінімальну 
пригнічуючу концентрацію (МПК) 
у межах 7,8-125 мкг/мл по відно-
шенню до кишкової палички, ста-
філококів, протеїв чи псевдомонад 
[14, с. 79]. Ефірна олія, що отри-
мана з рослинної сировини лофан-
та анісового (Lophantus anisatum 
Benth.), володіє вираженими анти-
мікробними та протигрибковими 
властивостями і використовується 
як медоносна культура, а також як 
протизапальний та бактерицидний 
засіб у вигляді водних та інших 
екстрактів [15, с. 143]. Одним із 
перспективних напрямків вико-
ристання рослинних олій є їх за-
стосування для лікування себореї 
– монарда (Monarda fistuloa L.) [16, 
с. 46], для збільшення біологічної 
активності повітря та профілак-
тики масових захворювань – різні 
види валеріани (Valeriana spp.) [17, 
с. 60], для лікування і профілак-
тики гінекологічних захворювань 
– полин (Artemisia L.) [18, с. 45], 
для профілактики та лікування ту-
беркульозу легень та ГРЗ – мирт 
звичайний (Myrtus communis L.) 
[19, с. 30]. Ефірні олії евкаліпту та 
мирту функціональні інгрідієнти у 
продуктах харчування, напоях кос-
метиці здатні проявляти виражені 
антибактеріальні властивості сто-

совно антибіотико-резистентних 
мікроорганізмів і мають великі 
перспективи для більш широкого 
використання [20, с. 531]. Ефірна 
олія з материнки (орегано, Oregano 
vulgare) володіє вираженими анти-
мікобактеріальними властивостя-
ми та може бути використана для 
запобігання забруднення та псу-
вання продуктів харчування [21, с. 
552]. Окрім того, різноманітні рос-
линні олії можна застосовувати як 
засоби із вираженими інсектицид-
ними, антиоксидантними, противі-
русними, протигрибковими влас-
тивостями [22, с. 3989; 23, с. 714]. 

Проникаючи всередину, рослин-
ні та ефірні олії, очевидно, підда-
ють деструкції цитоплазматичні 
мембрани мікроорганізмів, що при-
зводить до зниження їх проникнос-
ті й зменшення активності аероб-
ного дихання мікроорганізмів [24, 
с. 1629; 25, с. 1]. Також при цьому 
відбувається інгібіювання окремих 
ферментів, накопичення продуктів 
перекисного та автоокислення з 
наступним лізисом бактеріальних 
клітин і унеможливлює розвиток 
стійкості бактерій до цих сполук 
[26, с. 1479; 27, с. 1]. Відомі анти-
септичні властивості ефірних олії 
дозволяють використовувати їх у 
комбінації з антибіотиками, суль-
фаніламідами, що дає можливість 
знижувати дозування препаратів 
через доведений синергізм дії ан-
тибіотиків і ефірних олій [28, с. 50]. 

В останні роки також з’явилася 
тенденція розробки наукових основ 
з використання ефірних олій для 
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оптимізації середовища прожи-
вання людей, покращення якості 
та термінів збереження харчових 
продуктів. Наприклад, різномантіні 
ефірні олії здатні суттєво пригні-
чувати ріст цвілевих грибів та про-
дукцію ними токсинів, зокрема аф-
латоксинів [29, с. 27]. Вони здатні 
утворювати на поверхні продуктів 
біоплівку, яка перешкоджає про-
никненню в продукти таких цвіле-
вих грибів як аспергіли (Aspergillus 
spp.) та пеніцили (Penicillium spp.) 
[30, с. 66; 31, с. 7]. Такі сполуки, як 
рослинні олії здатні продовжувати 
терміни зберігання продуктів, во-
лодіють приємним запахом та сма-
ком і можуть бути альтернативою 
сучасним консервантам [32, с. 67; 
33, с. 283]. Проте тут постає питан-
ня токсичності самих ефірних олій 
та ароматичних властивостей про-
дуктів, до складу яких вони будуть 
входити. 

Таким чином, використання рос-
линних олій та ефірних олій як 

антимікробних, протигрибкових 
засобів має великі перспективи. 
Останнє, у першу чергу, ґрунтуєть-
ся на відсутності виникнення ефек-
ту «звикання» чи розвитку стійкос-
ті в мікроорганізмів різних груп до 
цих речовин. Окрім того, рослинні 
препарати, у тому числі і рослинні 
олії та ефірні олії, не потребують 
значних матеріальних чи фізичних 
витрат для отримання. Більше того, 
завдяки багатовіковим традиціям 
фітотерапії їх використання може 
бути більш ефективним та зруч-
ним на відміну від антибіотиків та 
інших хіміотерапевтичних засобів, 
що зумовлено негативним наслід-
ками використання останніх. Тому 
пошуки та вивчення нових препара-
тів на основі рослинних та ефірних 
олій можуть бути перспективним 
напрямком сучасної мікробіологіч-
ної науки і потребують подальших 
глибоких досліджень для вивчення 
їх біологічних властивостей та ме-
ханізмів дії.
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КАРДІАЛЬНОГО 
РЕМОДЕЛЮВАННЯ У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК, ЩО ОТРИМУЮТЬ 
ЗАМІСНУ НИРКОВУ ТЕРАПІЮ МЕТОДОМ 

ПРОГРАМНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ

Анотація: В статті вивчені особливості кардіального ремоделювання, артеріальної 
гіпертензії та кардіальної кальцифікації у пацієнтів, що отримують замісну ниркову те-
рапію методом програмного гемодіалізу у порівнянні з хворими на хронічну хворобу 
нирок III стадії. Визначені фактори, що чинять вплив на перелічені процеси.

Аннотация: В статье изучены особенности кардиального ремоделирования, ар-
териальной гипертензии и кардиальной кальцификации у пациентов, получающих за-
местительную почечную терапию методом программного гемодиализа в сравнении с 
пациентами, имеющими хроническую болезнь почек III стадии. Определены факторы, 
оказывающие влияние на изучаемые процессы.

Summary: The article studied the features of cardiac remodeling, hypertension and car-
diac calcification in patients receiving renal replacement therapy by program hemodialysis 
in comparison with patients with chronic kidney disease stage III. The factors that have an 
impact on the listed processes.

Вступ. Тісний взаємозв’язок 
між хронічною хворобою нирок 
(ХХН) та зростаючою серцево-су-
динною захворюваністю і смерт-
ністю був продемонстрований в 
низці клінічних та епідеміологіч-
них досліджень [2]. У пацієнтів з 
термінальною нирковою недостат-

ністю кардіоваскулярні усклад-
нення складають від 30 до 52% 
в структурі загальної смертнос-
ті [15]. Серцеве ремоделювання 
є одним з основних факторів, що 
визначає такий стан проблеми у 
діалізних хворих. Кардіальне ре-
моделювання (КР) характеризу-
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ється збільшенням маси міокарду, 
дилатацією порожнин та змінами 
його геометричних характеристик 
[3]. При цьому гіпертрофія лівого 
шлуночка (ГЛШ) постає незалеж-
ним фактором ризику серцево-су-
динних захворювань [9].

Розповсюдженість артеріальної 
гіпертензії (АГ) в даній популя-
ції сягає 60-80 %. При цьому АГ 
є одним з провідних чинників КР, 
що призводить до розвитку ГЛШ, 
ішемії міокарду, аритмій, а та-
кож суттєво погіршує залишкову 
функцію нирок. [13]. Значну роль 
у розвитку КР відіграють такі 
специфічні для ХХН фактори, як 
анемія, гіпергідратація, наявність 
артеріовенозної фістули [7]. Зва-
жаючи на мультифакторіальність 
розвитку КР у гемодіалізних хво-
рих, дані про роль АГ в даному 
процесі носять здебільшого ха-
рактер протиріччя та не достат-
ньо вивчені [14]. Не визначеними 
залишаються взаємозв’язки між 
КР та кістково-мінеральними по-
рушеннями, а також наявністю, 
ступенем АГ, КР та кардіальною 
кальцифікацією (КК).

Мета роботи: встановити осо-
бливості КР, АГ, КК у пацієнтів, 
що лікуються програмним гемоді-
алізом та дослідити взаємозв’язки 
між вивчаємими явищами.

Матеріали та методи. До до-
слідження в основну групу були 
залучені 53 хворих (26-жінки, 
27-чоловіки) на ХХН V стадії, що 
отримують замісну ниркову тера-
пію методом програмного гемодіа-

лізу в КУ «Міська лікарня № 7» м. 
Запоріжжя. Критеріями включен-
ня хворих до дослідження стали: 
тривалість замісної ниркової тера-
пії ≥ 3 місяців; вік 18 – 70 років; 
тижневий діалізний час не менше 
12 годин; показник адекватності 
гемодіалізу за eKt /v ≥ 1,2, згода 
на участь в дослідженні. До кри-
теріїв виключення з дослідження 
відносилися наступні: цукровий 
діабет, інфаркт міокарду в анамне-
зі, клінічно маніфестна стабільна 
стенокардія напруги, гострі інфек-
ційні процеси будь-якої етіології, 
діагностовані впродовж останніх 
3 місяців, онкологічні захворюван-
ня. Групу контролю склали 22 па-
цієнти (11 – жінки, 10 – чоловіки) 
на ХХН III стадії. 

Ехокардіографія (Ехо-КГ) була 
виконана на діагностичному апа-
раті УЗД My Lab 50X «ESAOTE» 
(Італія). За результатами Ехо-КГ 
були розраховані наступні по-
казники: маса міокарду (ММ) за 
Devereux [6], індекс маси міокар-
ду лівого шлуночка (ІММЛШ), 
відносна товщина стінки лівого 
шлуночка (ВТСЛШ). Нормаль-
ною геометрію лівого шлуночка 
визначали при величині ВТСЛШ 
менше 0,45 та при нормальному 
значенні ІММЛШ. Концентричну 
ГЛШ верифікували, якщо показ-
ник ІММЛШ складав ≥ 134 г/м² 
у чоловіків та ≥110 г/м² у жінок у 
поєднанні з показником ВТСЛШ 
≥ 0,45. Ексцентричну ГЛШ 
встановлювали при збільшенні 
ІММЛШ та ВТСЛШ менше 0,45. 
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Концентричне ремоделювання 
констатували, у разі нормального 
значення ІММЛШ та показнику 
ВТСЛШ більше 0,45 [1]. За да-
ними Ехо-КГ відсутність каль-
цифікації клапанів приймалася 
за 0 балів, кальцифікація одного 
з клапанів (аортального або мі-
трального) оцінювалася в 1 бал. 
За умов кальцифікації мітраль-
ного та аортального клапанів 
нараховували 2 бали. Всім паці-
єнтам основної групи проведене 
добове моніторування артеріаль-
ного тиску (ДМАТ) в міждіаліз-
ний час з використанням апарату 
цифрового автоматичного моні-
тору реєстрації АТ “CardioTens” 
(Угорщина). АГ була верифіко-
вана згідно рекомендацій NKF-
KDOQI [12] та ESH/ESC [8].

Отримані дані були статистич-
но оброблені за допомогою па-
раметричних (t-тест для вибірок 
з незв’язаними варіантами,) та 
непараметричних (метод Манна-
Уітні) методів статистики. Засто-
совувалися тест хі-квадрат (χ2) 
Пірсона; кореляційний аналіз. 
Різниця вважалася достовірною 
при досягнутому рівні значущос-
ті р < 0,05. Дані представлені у 
вигляді середньої арифметич-
ної (М) ± стандартне відхилення 
(SD) або медіана (25:75 перцен-
тиль). Цифрові дані були обро-
блені за допомогою прикладних 
комп'ютерних програм: Statistica 
7.0 та стандартної версії SPSS 
16.0 (США).

Отримані результати та обго-
ворення.

Таблиця 1
Клініко-лабораторні показники хворих досліджуваних груп

Показник Основна група, 
n=53

Контрольна 
група, n=23 р

Вік, роки 49,1±11,4 49,4±19,3 >0,05

Тривалість гемодіа-
лізної терапії, міс. 83 (49,3:149) - -

Фосфор, ммоль/л 2,1±0,6 1,5±0,3 <0,001

Загальний кальцій, 
ммоль/л 2,3±0,2 2,1±0,2 0,024

Кальцій × фосфор, 
ммоль²/л² 4,7±1,7 3,2±0,7 <0,001

У гемодіалізних пацієнтів рівень загального кальцію, фосфору, фос-
форно-кальцієвого продукту були достовірно вищими ніж у групі хво-
рих з хронічною хворобою нирок III стадії (табл. 1).
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Таблиця 2
Показники ДМАТ у хворих основної групи

Показник Основна група, 
n=53

Контрольна 
група, n=23 p

САТ, мм рт. ст. 130,9 
(115,2:139,1)

127 
(110,4:135,7) >0,05

ДАТ, мм рт. ст. 76,6 (66,9:81,6) 73,5 (64,4:78,2) >0,05

ПАТ, мм рт. ст 53,9 (45,7:64,0) 39 (37,2:42 ) 0,0025

Добовий індекс 
САТ 3,9 (-0,9:6,6) 16,2 (12:21,7) <0,001

Добовий індекс 
ДАТ 7,1 (0,7:11,8) 18,6 (14,8:19,6) <0,001

Індекс часу САТ 
активний період 10,7 (2,7:49,8) 12 (3,5:33,7) >0,05

Індекс часу ДАТ 
активний період 16,7 (2,3:43,0) 15,8 (4,4:35,2) >0,05

Індекс часу САТ 
пасивний період 49,0 (11,3:86,4) 47 (20,5:51,1) >0,05

Індекс часу ДАТ 
пасивний період 17,5 (1,6:49,7) 18,4 (13,3:34,2) >0,05

Як видно з даних табл. 2, оби-
дві групи спостереження за по-
казниками медіани САТ та ДАТ 
були співставні та нормотензивні. 
У той же час, у хворих основної 
групи медіана ПАТ була досто-
вірно вища порівняно з групою 
контролю. За даними ретроспек-
тивних когортних досліджень 
ПАТ є незалежним предиктором 
кардіоваскулярних ускладнень та 
корелює з кальцифікацією судин, 
підвищенням їх ригідності [4, 5]. 
Добовий профіль коливань АТ за 
САТ та ДАТ значно відрізнявся в 

досліджуваних групах. Так, гемо-
діалізні хворі мали недостатній 
ступінь нічного зниження АТ – 
«non-dipper», на відміну від паці-
єнтів з ХХН III стадії, які харак-
теризувалися добовим профілем 
АТ «dipper». З іншого боку, в до-
сліджуваних групах не було зна-
йдено достовірної різниці індексу 
часу САТ та ДАТ в активний та 
пасивний період.

Хворі основної групи у порів-
нянні з контрольною групою за 
даними Ехо-КГ характеризувалися 
наступним чином (табл. 3).
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Таблиця 3
Показники Ехо-КГ у хворих досліджуваних груп

Показник Основна група, 
n=53

Контрольна гру-
па, n=23 р

ІММЛШ, г/м² 163,2±60,8 131,8±22,1 0,025
ВТСЛШ 0,54±0,11 0,41±0,10 0,001

Таким чином, спостерігають-
ся достовірно вищі показники 
ІММЛШ та ВТСЛШ у хворих з 
термінальною нирковою недостат-
ністю.

Аналіз отриманих даних (рис. 
1) продемонстрував, що серед ге-
модіалізних пацієнтів нормальна 
геометрія лівого шлуночка визна-
чалася лише у 6 пацієнтів (11,3 %), 
ексцентрична ГЛШ виявлена у 10 

осіб (18,9 %), концентричне ре-
моделювання спостерігали у 7 па-
цієнтів ( 13,2% ), а концентрична 
ГЛШ була встановлена у 30 хворих 
(56,6 %). Навпроти, лише у 6 па-
цієнтів (27,3 %) групи контролю 
констатували концентричне ремо-
делювання, у решти обстежених 
спостерігалася нормальна геоме-
трія ЛШ (χ2 Пірсона 38,4, df =3, р 
< 0,001).

Рис. 1. Частота різних типів ремоделювання міокарду 
у хворих досліджуваних груп
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За даними дослідження Коротко-
го Д.В. та співавт. [1] у гемодіаліз-
них хворих превалюють нормаль-
на геометрія ЛШ та концентричне 
ремоделювання. На противагу 
цьому інші автори наголошують, 
що у пацієнтів з ХХН V D стадії 
частіше зустрічається концентрич-
на ГЛШ [3]. Hong Wang та співавт. 
у випробуванні, що включало 98 
гемодіалізних хворих, у 49% ви-
падків встановили наявність кон-
центричної ГЛШ [11]. Результати 
нашого дослідження цілком під-
тверджують дані спостереження.

Аналіз стану клапанного апара-
ту серця у хворих на ХХН V стадії, 
що отримують замісну ниркову 
терапію методом програмного ге-
модіалізу, встановив, що пошире-
ність КК сягає 58,5%. При цьому 
кількість пацієнтів з вираженістю 
КК, оціненої в 1 бал, склала 15 
осіб (28,3% від загальної кількості 
пацієнтів основної групи); оціне-
ної в 2 бали – 16 осіб (30,2%) від-
повідно.

При вивченні особливостей по-
казників ДМАТ в залежності від 
наявності чи відсутності кардіаль-
ної кальцифікації не було виявле-
но достовірної різниці в показни-
ках середнього САТ, ДАТ та ПАТ. 
По відношенню до САТ та ПАТ у 
пацієнтів з наявною кардіальною 
кальцифікацією була виявлена 
лише тенденція до їх підвищен-
ня. Так, середній САТ у пацієнтів 
з КК склав 131,4±18,9 мм рт. ст. 
проти 125,2±19,5 мм рт. ст. (р=0,3), 
а ПАТ 56,7±11,4 мм рт. ст. проти 

53,2±14,1 мм рт. ст. (р=0,2) порів-
няно з групою контролю.

Проведений кореляційний ана-
ліз у пацієнтів, що отримували лі-
кування програмним гемодіалізом, 
встановив наявність позитивного 
взаємозв'язку середньої сили між 
ІММЛШ та середнім рівнем САТ 
(r=0,32, p=0,03).

З іншого боку спостерігалася 
позитивна кореляція слабкої сили 
між ІММЛШ та рівнем фосфате-
мії (r = 0,28, p = 0,06). Додатково 
у пацієнтів, що отримували лі-
кування гемодіалізом, виявлений 
позитивний кореляційний зв'язок 
середньої сили між ступенем КК 
та віком хворих (r=0,54, p<0,001). 
Прямий позитивний кореляційний 
зв'язок слабкої сили спостерігав-
ся також між вираженістю КК та 
рівнем фосфору сироватки (r=0,3, 
p=0,03).

Роль сироваткового фосфату в 
процесах кардіоваскулярної каль-
цифікації продемонстрована в низ-
ці досліджень. Так, Дані DOPPS 
свідчать про 4-8% підвищення ри-
зику смерті при збільшенні фосфо-
ру крові на кожні 1 мг/дл [10,16].

Висновки. Пульсовий артері-
альний тиск є важливою детермі-
нантою становлення та прогре-
сування артеріальної гіпертензії 
у гемодіалізних хворих Інтенсив-
ність процесів кардіального ре-
моделювання вірогідно вище в 
популяції діалізних хворих. При 
цьому, превалюючим типом геоме-
тричної адаптації є концентрична 
гіпертрофія лівого шлуночку. По-
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ширенність кардіальної кальци-
фікації у пацієнтів на гемодіалізі 
склала 58,5 %; більш ніж у поло-
вині випадків зареєстровано дво-
клапанне ураження. Структурно-
функціональна перебудова серця у 
діалізних хворих тісно асоціюєть-
ся з середньодобовим показником 
систолічного артеріального тиску 

та підвищеним рівнем фосфатемії.
Наступні експериментальні та 

клінічні дослідження в діалізній 
популяції хворих, очевидно, мо-
жуть сприяти більш глибокому 
розумінню ролі артеріальної гі-
пертензії та кістково-мінеральних 
порушень в процесах структурно-
функціональної перебудови серця.
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з курсом дитячої та підліткової гінекології
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ 
ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ

Анотація: У проведеному дослідженні виявлено посилення лікувального ефекту 
поєднаного застосування препарату Лонгідаза ® та стандартної антибактеріальної 
терапії в комплексному лікуванні хронічного ендометриту.

Аннотация: В проведенням исследовании виявлено усиление лечебного еффекта 
сочетанного применения препарата Лонгидаза и стандартной антибактериальной те-
рапии в комплексном лечении хронического эндометрита.

Summary: In this paper the increase of effect of combined usage of the medicine 
Longidasa ® and standard antibacterial therapy in the scheme of complex treatment of 
chronic endometritis has been unveiled.

Епідеміологічні дослідження 
безплідного шлюбу свідчать, що 
серед причин порушення генера-
тивної функції у жінок патологічні 
зміни ендометрія у вигляді хроніч-
ного ендометриту, внутрішньомат-
кових зрощень, поліпів і гіперп-
ластичних процесів виявляються 
приблизно у половини обстежених 
пацієнток [1, с.147]. Морфофунк-
ціональні пошкодження ендоме-
трія є причиною не тільки без-
пліддя, невиношування вагітності, 
невдалих спроб і репродуктивних 
втрат при проведенні програм до-
поміжної репродукції, але і зни-
ження якості життя пацієнток ,яка 
виникає через фізичний і психо-
логічний дискомфорт внаслідок 
формування хронічного больового 

синдрому, хронічних білей, диспа-
реунії і т. д.

У зв'язку з множинністю по-
рушень гомеостазу в ендометрії 
у пацієнток із хронічним ендоме-
тритом і / або внутрішньоматко-
вими синехіями тактика терапії 
передбачає комплексний підхід та 
поєднання низки лікувальних за-
ходів. Першим, вкрай важливим, 
етапом терапії є необхідність елі-
мінації інфекційного фактора, що 
досягається призначенням анти-
бактеріальних препаратів широ-
кого спектру дії, противірусних 
препаратів, метронідазолу. Однак, 
надходження лікарських препара-
тів у вогнище запалення у пацієн-
ток з хронічними захворюваннями 
ендометрію, як правило, знижений 
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у зв'язку з гемодинамічними пору-
шеннями в тканинах матки у ви-
гляді хронічного венозного стазу, 
про що свідчать результати реоло-
гічного обстеження органів мало-
го тазу у цих хворих [2, с.89 ]. В 
зв'язку з цим терапія хронічних ен-
дометритів тривала і ефективність 
її залежить від давності захворю-
вання і, отже, від ступеня морфо-
логічних змін строми ендометрія. 
Здатністю активувати дію лікар-
ських препаратів, полегшувати їх 
проникнення в тканини, як відо-
мо, мають протеолітичні фермен-
ти, які вже кілька десятиліть вико-
ристовуються в комплексі терапії 
хронічних запальних захворювань 
органів малого тазу [3, с.60 ]. В 
останні роки в клінічну практику 
впроваджено препарат Лонгідаза 
® («НВО ПетроваксФарм», Росія), 
що є кон'югатом гіалуронідази з 
високомолекулярним носієм полі-
оксидонію ®, що істотно збільшує 
терапевтичний ефект ферментного 
препарату і забезпечує додатково 
протизапальну і хелатуючу дію 
фармакологічного засобу [4, с. 9 ]. 

Мета дослідження: оцінити 
ефективність препарату Лонгідаза 
® в комплексній терапії пацієнток 
з. хронічним ендометритом .

Матеріали і методи
Під наглядом перебувало 50 жі-

нок у віці 25-42 років. Пацієнтки 
скаржились на порушення мен-
струального циклу за типом гіпер-
поліменореї (23 жінки – 46%), та 
/ або менометрорагій(14 жінок – 
28%), альгодисменореї (29 жінок 

– 58%), тягнучі болі внизу живота 
(42 жінки – 84%). Порушення ге-
неративної функції (безпліддя, не-
виношування вагітності) мали 45 
жінок – 90%.

Всім пацієнткам було проведено 
діагностичне вишкрібання з гіс-
тологічним дослідженням зіскріб-
ка ендометрію. Ультразвукове 
дослідження(УЗД) органів малого 
тазу проводили за допомогою апа-
рата AlokaSSD-2000 з використан-
ням трансвагінального датчика з 
частотою 7,5 МГц.

Всі пацієнтки були розділені на 
2группи за принципом «випадко-
вого підбору».

I (основну) групу склали 30 паці-
єнток: з хронічним ендометритом 
(18 жінок), поліпами ендометрію і 
простою вогнищевою гіперплазі-
єю ендометрія (12 жінок).

II (контрольну) групу склали 20 
пацієнток: з хронічним ендометри-
том (13 жінок), гіперпластичними 
процесами ендометрія (7 жінок).

Всі пацієнтки в післяоперацій-
ному періоді отримували анти-
бактеріальні препарати, нестеро-
їдні протизапальні засоби. Крім 
цього, протягом 2-х міс. паці-
єнткам призначали гормональну 
терапію – естроген-гестагенні 
препарати або замісну циклічну 
терапію естрогенами і гестагена-
ми . Крім цього пацієнтки I гру-
пи в комплексі терапії отримува-
ли препарат Лонгідаза ® по 3000 
МО 2 мл 2% розчину лідокаїну 
внутрішньом'язово, починаючи з 
2-ої доби після операції і далі з ін-
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тервалом 4 дні всього 10 ін'єкцій. 
Пацієнтки II групи в післяопера-
ційному періоді отримували тіль-
ки основну терапію.

Оцінку ефективності комплек-
сної терапії здійснювали в I фазу 
менструального циклу за наступ-
ними критеріями: динаміка скарг 
та клінічних проявів захворюван-
ня , стан порожнини матки та ен-
дометрія за результатами УЗД.

Результати дослідження та їх 
обговорення

У процесі спостереження біль-
шість пацієнток вказували на до-
бру переносимість препарату Лон-
гідаза. Болючість у місці ін'єкції 
відзначали 29 (58%) жінок. У I 
групі всі пацієнтки відзначили 
суб'єктивне поліпшення стану – 
зникли «тягнучі» болі внизу живо-
та, зменшився об`єм менструаль-
ної крововтрати, зникли «мажучі» 
виділення крові до і після мен-
струацій, менструації стали мало-

болючими або безболісними, при-
пинилися білі із статевих шляхів. 
При УЗД у 27 пацієнток (90%) від-
значені правильна диференціація 
шарів ендометрія в динаміці мен-
струального циклу, нормалізація 
ехогенності зони зіткнення ендо-
метрію і базальної пластинки ен-
дометрію.

У II групі всі пацієнтки відзна-
чили зменшення скарг на тягнучі 
болі внизу живота, з них у 15 жі-
нок(75%) менструації стали безбо-
лісними. 65% пацієнток відзначи-
ли нормалізацію менструального 
циклу. Тим не менш, при УЗД через 
2 міс. після проведеного лікування 
у 12 (60%) пацієнток зберігалась 
невідповідність ехо-структури ен-
дометрію параметрам менструаль-
ного циклу, що розцінюється як 
опосередкована ознака хронічного 
ендометриту. 

Отримані результати представ-
лені в табл. 

Таблиця 1
Порівняльні результати обстеження паціенток

Групи 
обстеже-

ния

Скарги Стан ендометрія

Больовий синдром Порушення мен-
струального циклу

Хронічний 
ендометрит

До 
лікуван-

ня

Після 
лікуван-

ня

До 
лікуван-

ня

Після 
лікуван-

ня

До 
лікуван-

ня

Після 
лікуван-

ня

I группа 
N=30 22 - 25 - 18 3 (10%)

II группа 
N=20 20 5 (25%) 10 7 (35%) 13 8 (40%)
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Терапія хронічних запальних за-
хворювань тіла матки і, як їх на-
слідків, внутрішньоматкових зро-
щень, фіброзних змін ендометрію 
є складною клінічною задачею у 
зв'язку з множинністю патогене-
тичних ланок патологічного про-
цесу. Тривала персистенція ін-
фекційного агента, істотна зміна 
параметрів загального та місцевого 
імунітету у пацієнток обумовлю-
ють хронізацію і тривалий перебіг 
захворювання в стертій формі із 
формуванням вторинних внутріш-
ньоорганних сполучнотканинних 
змін, поліпів ендометрія, внутріш-
ньоматкових зрощень і т.д. Реакція 
на проведену антибактеріальну те-
рапію у цих пацієнток, як правило, 
недостатньо ефективна або неадек-
ватна. У зв'язку з цим є доведеною 
доцільність включення даної тера-
пії в комплекс лікувальних заходів 
при лікуванні хронічних запальних 
захворювань органів малого тазу у 
жінок репродуктивного віку.

Перевагою застосованого в цьо-
му дослідженні препарату Лон-
гидаза ® є кон'югація в цьому 
лікарському засобі ферменту гіа-
луронідази і високомолекулярного 
носія аналога Поліоксидонію ®, 
що істотно збільшує терапевтич-
ний ефект ферментного препарату 
і забезпечує додатково протиза-
пальну і хелатуючу дію фармако-
логічного засобу.

У проведеному дослідженні ви-
явлено посилення лікувального 
ефекту поєднаного застосування 
препарату Лонгидаза ® та стан-

дартної антибактеріальної терапії 
(антибактеріальні препарати, не-
стероїдні протизапальні препара-
ти) в порівнянні зі стандартною 
антибактеріальною терапією. У 
пацієнток швидше зникали скарги, 
клінічні прояви запальних захво-
рювань органів малого тазу. За да-
ними інструментального контролю 
(УЗД, Ехо-гістеросальпінгоскопія) 
у переважної кількості пацієнтів 
зареєстрована нормалізація морфо-
функціонального стану ендометрію 
після проведеної терапії. Отримані 
результати дозволяють зробити ви-
сновок про доцільність застосуван-
ня препарату Лонгідаза ® в після-
операційному періоді у пацієнток 
із хронічним ендометритом, вог-
нищевою гіперплазією ендометрія, 
після руйнування фіброзних вну-
трішньоматкових зрощень.

Висновки.
Застосування препарату Лонги-

даза ® в комплексі з антибактері-
альною терапією підвищує клінічну 
ефективність лікування хронічних 
запальних процесів ендометрія.

Використання препарату Лон-
гидаза ® сприяє відновленню 
морфофункціонального стану ен-
дометрію, про що свідчать норма-
лізація ехо-структури ендометрію 
при динамічному УЗД моніторин-
гу менструального циклу.

Препарат Лонгидаза ® добре пе-
реноситься, сприяє суттєвому по-
кращенню якості життя пацієнток 
з хронічними запальними захво-
рюваннями і фіброзними змінами 
ендометрія.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ – ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Аннотация: В работе изучены сравнительные показатели функции внешнего 
дыхания у больных бронхиальной астмой (БА) ликвидаторов аварии на ЧАЭС (осно-
вная группа) и больных БА, которые не принимали участие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС (контрольная группа) после лечения. В основной группе больных БА после лече-
ния несколько уменьшилась гипервентиляция как за счет числа дыханий в минуту (на 
4), так и глубины дыхания (на 0,1 л), что, соответственно, привело к снижению МОД на 
5,1±0,9 л. В контрольной группе улучшение этих показателей более выражено. ЖЕЛ 
в основной группе повысилась на 0,4±0,04 л, в контрольной – на 0,2±0,04 л, однако 
эти показатели в сравнении со здоровыми лицами значительно снижены. Отмечено 
и повышение МВЛ в основной группе с 36,3±1,2 л до 41,5± 1,04 л, в контрольной – с 
51,7±3,0 л до 64,8±1,4 л, у здоровых МВЛ равна 96,0±1,4 л. 

Анотація: В роботі вивчені порівняльні показники функції зовнішнього дихання у 
хворих на бронхіальну астму (БА) ліквідаторів аварії на ЧАЕС (основна група) і хворих 
БА, які не приймали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС (контрольна група) після лікування. 
В основній групі хворих БА після лікування дещо знизилась гіпервентиляція як за раху-
нок числа дихань за хвилину (на 4), так і глибини дихання (на 0,1 л) що відповідно, при-
звело до зниження ХОД на 5,1±0,9 л. В контрольній групі покращення цих показників 
більш виражене. ЖЄЛ в основній групі підвищилась на 0,4±0,04 л, в контрольній – 
на 0,2±0,04л, але ці показники в порівнянні зі здоровими особами значно знижені. 
Відмічено і підвищення МВЛ в основній групі с 36,3±1,2 л до 41,5±1,04 л, в контрольній 
– з 51,7±3,0 л до 64,8±1,4 л у здорових МВЛ дорівнює 96,0±1,4 л. Продовжує залиша-
тися зниженим ПТХМ видиху особливо у хворих БА основної групи і його підвищення в 
динаміці лікування незначне – лише на 0,8 л, в контрольній – на 1,0 л. 

Summary: We studied the comparative figures of function of the external breating in pa-
tients with bronchial asthma (BA ), the liquidators of the Chernobyl accident (study group) 
and patients with asthma who were not taking part in the liquidation of the Chernobyl acci-
dent (control group) after treatment. The main group of patients with asthma after treatment 
decreased somewhat as hyperventilation by the number of breaths per minute (4), and the 
depth of breathing ( 0.1 liters ), which consequently led to a decrease DEM 5,1 ± 0,9 liter. 
In the control group these performance improvement is more pronounced . VC in the in-
tervention group increased by 0,4 ± 0,04 l in control – by 0,2 ± 0,04 l, but these figures in 
comparison with healthy individuals significantly reduced. Noted and increase international 
flights in the main group with 36,3 ± 1,2 l to 41,5 ± 1,04 l in control – with 51,7 ± 3,0 l to 64,8 
± 1,4 l in healthy MVL is 96,0 ± 1,4 l.
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Вступление. Бронхиальная аст-
ма (БА) заболевание, основным 
признаком которого являются 
приступы или периодические со-
стояния экспираторного удушья, 
обусловленные патологической 
гиперреактивностью бронхов. 
Эта гиперреактивность проявля-
ется при воздействии различных 
эндо- и экзогенных раздражите-
лей, как вызывающих аллергичес-
кую реакцию, так и действующих 
без участия аллергических меха-
низмов [9, 10].

После аварии на ЧАЭС некоторые 
авторы наблюдали увеличение за-
болеваемости астмой у детей и ее 
более тяжелое течение [6]. Одно-
временно, наблюдалось учащение 
бронхообструктивных бронхитов 
и аллергозов. К такому же выводу 
приходили другие исследователи 
по материалам обследования детей, 
проживающих на территориях Се-
мипалатинского полигона [8].

Воздействие малых доз радиа-
ции на внутренние органы в зна-
чительной мере обусловлено воз-
действием на органы дыхания.

Уникальность воздействия на 
органы дыхания частиц топлив-
ного аэрозоля заключается в том, 
что в легких эти частицы образу-
ют микроскопические локальные 
источники излучения, испуска-
ющие одновременно альфа- и 
бета- частицы. Из-за плохой ра-
створимости оксидов урана, обра-
зующих топливную матрицу, эти 
источники в течение долгого вре-
мени остаются фиксированными и 

определенных участках легочной 
ткани, постоянно облучая одни и те 
же значительные объемы легких.

Малые дозы радиации от 
естественных источников постоян-
но воздействуют на человека. Дозы 
облучения людей от природных 
источников колеблются в доста-
точно больших пределах и зависят 
от концентрации радионуклидов в 
коре земли и интенсивности кос-
мических потоков излучения.

Имеются противоречивые 
данные относительно отрицатель-
ного действия любой радиации на 
человека. Ряд исследователей не 
только отрицают вредное действие 
естественного фона радиации, но 
и считают последней одним из 
полезных компонентов окружаю-
щей нас среды [1, 4].

Следует отметить, что различные 
органы и ткани по разному реаги-
руют на радионуклиды, особенно 
при повышении облучения [8].

Общая задача лечения больных 
БА, имеющих различные сочета-
ния патогенетических механиз-
мов, – восстановление бронхиаль-
ной проходимости [5].

Целью исследования было изу-
чение функции внешнего дыхания 
у больных бронхиальной астмой- 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС по-
сле лечения.

Объект и методы исследо-
вания. Мы изучили состояние 
функций внешнего дыхания у 30 
больных БА ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС которые проходили курс 
лечения на базе 4 и 5 городской 
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клинической больниц в г.Полтаве.
Основную группу составили 

30 больных БА ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, средним возрастом 
42.5±2,0 лет среди них мужчин 24, 
женщин 6. Контрольную группу 
составили 32 больных БА не при-
нимавших участия ликвидации 
аварии на ЧАЭС, средним возрас-
том 45.0±2.0 лет, среди них муж-
чин – 20, женщин – 12. Паспорти-
зированная доза облучения от 18.5 
до 25.0 Р. Таким образом отсут-
ствие значительного различия по 
этим показателям исключает вли-
яние возрастных и половых пока-
зателей на изменение показателей 
функции внешнего дыхания.

Вентиляционная функция легких 
исследовалась на отечественных 
аппаратах: «Метатесте-I» и пневмо-
тахометре ПГ-I. Мы изучили следу-
ющие показатели: число дыханий 
(ЧД), глубину дыханий (ДО), 
минутный объем дыхания (МОД), 
жизненную емкость и максималь-
ную вентиляцию легких (ЖЕЛ) 
и (МВЛ), объем форсированного 

выдоха за 1секунду (ОФВ I), пробу 
Штанге, Генча, Тиффно, максималь-
ную скорость воздушного потока 
на вдохе и выдохе (ПТХМ вдоха 
и выдоха). Указанные исследова-
ния проводились всем больным БА 
основной и контрольной группы до и 
после лечения. Оценка полученных 
результатов проводилась согласно 
методическому указанию [2,3]. Ис-
следования ФВД также изучалось до 
и после ингаляций бронхоспазмоли-
тических средств преимущественно 
( Астмопента) один-два вдоха или 
новодрина, ауспирина и др. [5].

Вычисления проводили на пер-
сональном компьютере с приме-
нением программ «Statistica for 
Windows. Version 5.0» и « SPSS for 
Windows. Release 13.

Результаты исследований и их 
обсуждение.

Исследование показателей 
функции внешнего дыхания (ФВД) 
нами проведено у всех больных 
бронхиальной астмой основной и 
контрольной группы после лече-
ния (таблица). 

Таблица
Показатели функции внешнего дыхания у здоровых лиц, больных 

БА основной и контрольной группы в результате лечения

Показатели 
ФВД

Здоровые 
n=32

Больные бронхиальной астмой
Основная группа Контрольная группа

До лечения 
n=30

После 
лечения 

n=30
До лечения 

n=32
После 

лечения 
n=32

ЧД в 1 мин. 16,0±0,02 23,0±0,7 19,0±0,3* 17,5±0,5 16,0±0,2*
ДО, л 0,6±0,01 0,8±0,1 0,7±0,01 0,6±0,1 0,6±0,03

МОД, л 9,6±0,2 18,4±0,8 13,3±1,06* 10,5±0,4 9,5±0,3*
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ЖЕЛ, л 4,2±0,4 1,8±0,4 2,2±0,5 2,6±0,2 2,8±0,6
ОФВ1 
л/сек 4,0±0,3 1,6±0,3 2,0±0,2 2,4±0,2 2,6±0,3

МВЛ, л 96,0±1,4 36,3±1,2 41,5±1,04* 51,7±3,0 64,8±1,4*
Индекс 

Тиффно, % 85,0±1,9 39,6±2,0 63,52±1,9* 56,0±2,0 63,29±1,5*

Проба 
Штанге, сек 51,0±2,3 30,6±0,3 33,8±1,1* 36,2±0,5 37,8±0,5*

Проба 
Генча, сек 44,0±1,3 22,4±0,3 26,0±0,7* 28,4±0,4 30,3±0,5*

ПТХМ вдо-
ха, л/сек 4,2±0,2 1,84±0,5 3,1±0,3* 3,1±0,4 3,32±0,2

ПТХМ 
выдоха, 

л/сек
4,5±0,3 1,3±0,21 2,1±0,3* 2,8±0,29 3,8±0,38*

* – Различия статистически достоверны по сравнению с группой до лечения.

В основной группе больных БА 
после лечения несколько умень-
шилась гипервентиляция как за 
счет числа дыханий в минуту 
(на 4), так и глубины дыхания 
(на 0,1 л), что, соответственно, 
привело к снижению МОД на 
5,1±0,9 л. В контрольной группе 
улучшение этих показателей бо-
лее выражено. ЖЕЛ в основной 
группе повысилась на 0,4±0,04 
л, в контрольной – на 0,2±0,04 л, 
однако эти показатели в сравне-
нии со здоровыми лицами зна-
чительно снижены. Отмечено 
и повышение МВЛ в основной 
группе с 36,3±1,2 л до 41,5± 1,04 
л, в контрольной – с 51,7±3,0 л до 
64,8±1,4 л, у здоровых МВЛ равна 
96,0±1,4 л. Продолжает оставать-
ся сниженным ПТХМ выдоха, 
особенно у больных БА осно-
вной группы и его повышение в 
динамике лечения незначительна 
– лишь на 0,8 л, в контрольной – 
на 1,0 л. Остаются сниженными 
также задержка дыхания на вдохе 

(Проба Штанге), и выдохе (Про-
ба Генча).

Выводы. Следовательно комп-
лексная терапия у больных БА 
способствует улучшению пока-
зателей ФВД у больных обеих 
групп, однако в основной груп-
пе улучшение этих показате-
лей значительно меньше чем в 
контрольной группе. Это ещё раз 
подтверждает, что у больных БА 
подвергшихся радиации, измене-
ния в лёгких выражены в боль-
шей степени и коррегируются 
хуже.

Реферат. Исследования функ-
ции внешнего дыхания у больных 
бронхиальной астмой после лече-
ния остается одной из важных и 
актуальных проблем медицины .

Много вопросов этой 
проблемы требуют дальнейшего 
исследования. Однако, в научной 
литературе отсутствуют данные 
исследования функции внешнего 
дыхания после лечения у других 
пульмонологических больных.
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ЗНАЧЕННЯ СТАНУ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА 
ТА КОРЕКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Анотація: Нами було обстежено 56 пацієнтів. 49 пацієнтам проводилась інтенсив-
на гігієна порожнини рота та корекція психоемоційного стану. Застосування гігієни 
ротової порожнини та стабілізації психологічного стану призводить до зменшення 
термінів лікування,покращення функціональних та косметичних результатів.

Аннотация: Нами было обследовано 56 пациентов. 49 пациентам проводилась ин-
тенсивная гигиена полости рта и коррекция психоэмоционального состояния. Примене-
ние гигиены полости рта и стабилизации психологического состояния приводит к умень-
шению сроков лечения, улучшение функциональных и косметических результатов.

Summary: We examined 56 patients. 49 patients performed intensive oral hygiene and 
correction of emotional state. Effect of oral hygiene and psychological state stabilization 
leads to a decrease in terms of treatment, improved functional and cosmetic results.

Мета дослідження: підвищен-
ня рівня лікувальної ефективнос-
ті хворих з переломами нижньої 
щелепи завдяки введенню в план 
лікування профілактичних засобів 
гігієни порожнини рота з урахуван-
ням особливостей будови ротової 
порожнини та обличчя пацієнта; 
вивчення впливу психоемоційної 
корекції на нормалізацію місцево-
го та загального статусу у хворих з 
переломами нижньої щелепи.

Матеріал і методи досліджен-
ня: під нашим наглядом,у відді-
ленні щелепно-лицевої хірургії 
Львівської обласної клінічної лі-

карні, знаходилось 56 хворих з при-
воду перелому нижньої щелепи,які 
знаходились на стаціонарному 
лікуванні. Нами було обстежено 
клінічно, лабораторно, рентгеноло-
гічно 56 пацієнтів чоловічої статі 
в віці від 18 до 52 років з перело-
мами нижньої щелепи. Всі пацієн-
ти травмовані після обстеження та 
встановлення діагнозу отримували 
традиційне комплексне лікування, 
яке складалось з ортопедичної чи 
хірургічної іммобілізації і фіксації 
уламків нижньої щелепи, при необ-
хідності – видалення зуба із щілини 
перелому, проводилась медикамен-
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тозна корекція,яка була спрямована 
на профілактику гнійно-запальних 
процесів, загальнозміцнююча те-
рапії на протязі 7 днів, на протязі 
3 діб дезінтоксикаційну терапію 
отримували всі пацієнти. Залежно 
від комплексу профілактичних за-
ходів хворі були поділені на 2 гру-
пи: до першої ( основної ) увійшло 
37 пацієнтів, котрим проводили на-
вчання гігієни порожнини рота та 
корекція психоемоційного стану 
за нашими рекомендаціями; друга 
– група (порівняльна) 19 хворих – 
звичайна прийнята для них мето-
дика гігієни ротової порожнини і 
корекція психоемоційного стану їм 
не проводилась.

Нами було розроблено такі ета-
пи індивідуальної гігієни ротової 
порожнини, які рекомендовані піс-
ля кожного прийому їжі :

1. Очищення ротової порожни-
ни антисептичними розчинами 3% 
розчином перекису водню,0,1-0,5% 
розчином перманганату калію, 
0,05% розчином хлоргексидину і 
фурациліну,тощо; вони забезпе-
чують краще відділення зубного 
нальоту за рахунок зменшення на-
шарування його з емаллю зубів та 
шинами.

2. Очищення за допомогою зу-
бочисток інтрадентальних про-
міжків, фіксуючого дроту та шин.

3. Між наступним етапом та-
кож призначалось зрошення або 
ванночки ротової порожнини із 
застосуванням лікувально-профі-
лактичного засобу гігієни (ополіс-
кувач Listerine).

4. Власне очищення зубів за до-
помогою монопучкової та орто-
донтичної щіток з використанням 
гігієнічної пасти.

5. Очищення шин і бімаксиляр-
ної гумової тяги за допомогою 
щітки-йоржика.

6. Остаточне полоскання із за-
стосуванням антисептичних роз-
чинів 3% розчину перекисі водню, 
0,1-0,5% розчину перманганату ка-
лію, 0,05%розчину хлоргексидину 
і фурациліну.

7. Масаж ясен в ділянці пере-
лом, дозволяє поліпшити трофіку 
та мікроциркуляцію тканин в ді-
лянці перелому.

Для контролю гігієни порожни-
ни рота використовували – індекс 
гігієни порожнини рота Федорова 
– Володкіної. Цей індекс вибраний 
нами як показник гігієнічного стану 
фронтальної групи зубів, адже при 
незадовільному його показнику це 
свідчить про поганий стан гігіє-
ни у бічних ділянках зубних рядів 
[ 14,15]. Оцінку психоемоційного 
статусу оцінювали, застосовуючи 
психологічні тести за Тейлором та 
Спілбергом. Загальний статус оці-
нювали, проводячи вимірювання 
пульсу, артеріального тиску, часто-
ти дихання, температури тіла.

Однією з актуальних проблем 
хірургічної стоматології на сьогод-
нішній день залишається проблема 
щелепно-лицевого травматизму, а 
саме лікування і реабілітація хворих 
з посттравматичними деформація-
ми обличчя [1, 2, 5, 16, 17]. Останні 
роки спостерігається тенденція не 
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тільки до збільшення кількості та-
ких хворих, але і до ускладнення 
перебігу травми [18]. Отже, пере-
лом – це часткове або повне пору-
шення цілісності кістки,що настає 
під впливом сили. Серед переломів 
кісток лицевого кістяка, переломи 
нижньої щелепи займають осно-
вне місце,становлячи 50-65% усіх 
переломів. У чоловіків вони зустрі-
чаються у кілька разів частіше, ніж 
у жінок [18]. Такі важкі травми, як 
переломи щелеп потребують над-
звичайно ретельного догляду, як за 
патологічним вогнищем, так і за за-
гальним станом пацієнта, зокрема 
психоемоційним. Фактори, такі як 
спотворене обличчя, біль, гемато-
ми викликають пригніченість лю-
дини. Депресивні стани обумовле-
ні не важкістю травми, а ступенем 
спотворення, тому що остання спо-
стерігається і при відносно легких 
пораненнях. Гігієнічний стан по-
рожнини рота, захворювання паро-
донту, карієс та його ускладнення, 
ось ці фактори, які впливають на 
ділянку перелому та погіршують 
стан хворих [2, 15, 16].

Поліпшення лікування хворих з 
переломами нижньої щелепи може 
бути досягнуто шляхом ранньо-
го прогнозування і попередження 
гнійно-запальних ускладнень. Це 
можливо досягти комплексом лі-
кувальних заходів, які застосову-
ють при госпіталізації пацієнта та 
суворим дотриманням особистої 
гігієни порожнини рота, що попе-
реджує інфікування ділянки пере-
лому. Основним джерелом інфіку-

вання залишається зубна бляшка 
та зубний наліт [13]. Вони постій-
но наявні в ротовій порожнині,але 
з появою додаткових ретенційних 
пунктів ( шини, лігатури, гумові 
кільця), де затримуються залишки 
їжі, що є середовищем для розмно-
ження хвороботворних мікроор-
ганізмів, їх кількість зростає. Зви-
чайний догляд ( чищення зубів за 
допомогою зубної щітки, пасти або 
порошку) неможливий. Тому в роті 
накопичуються харчові залишки, 
раневий ексудат і т.п. У цих умовах 
додаткові заходи щодо догляду за 
порожниною рота є вирішальними 
для запобігання таких ускладнень, 
як стоматит, гінгівіт, лейкоплакія, 
вторинний розвиток запального 
процесу в щілині перелому. Для 
їхнього усунення необхідно регу-
лярно промивати порожнину рота. 
Мета промивання – не тільки ме-
ханічне видалення залишків їжі, 
а й усунення неприємного запаху. 
Але тим не менше, незважаючи на 
регулярне промивання порожнини 
рота, частина харчових залишків 
і відмерлих тканинних елементів 
залишаються на шинах, застрягає 
між лігатурами та гумовими кіль-
цями, а також у міжзубних проміж-
ках [14, 15, 20]. Наявність шин та 
гумових кілець сприяють значному 
утворенню та відкладенню зубного 
нальоту, а показники гігієнічного 
стану порожнини рота у хворих з 
переломами щелеп суттєво відріз-
няється від аналогічних показни-
ків здорових людей. Це стосується, 
періоду користування шинами, так 
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і після їх зняття. Також, загально-
відомо, що низький рівень гігієни 
порожнини рота є безпосередньою 
причиною патології стоматологіч-
ного профілю [18].

Для досягнення бажаного успіху 
в терапії переломів щелеп, з метою 
попередження гнійно-запальних 
ускладнень, важливо удосконали-
ти систему гігієнічного догляду за 
порожниною рота протягом всього 
періоду лікування. Гігієнічні захо-
ди включають спеціальну обробку 
порожнини рота хворого лікарем 
під час перев’язок і очищення його 
самим пацієнтом. Лікарська об-
робка полягає в ретельному очи-
щені шин і зубів від залишків їжі. 
Досягається це зрошенням присін-
ка рота антисептичними розчина-
ми 3% розчином перекису водню, 
0,1-0,5% розчином перманганату 
калію, 0,05% розчином хлоргекси-
дину і фурациліну.

Під час обробки присінку рота 
не варто застосовувати марлеві 
кульки,тому що вони зачіпляються 
за дротяні лігатури і зручніше про-
водити обробку патологічного вог-
нища за допомогою струменя ан-
тисептика зі шприца. Наступним 
етапом після промивання присінка 
рота є очищення шин від залишків 
їжі, що застрягли між шинами, зу-
бами, яснами, дротяними лігатура-
ми і гумовим кільцями. Роблять це 
за допомогою зуболікарського або 
анатомічного пінцетів.

Після очищення повторно про-
водять зрошення та промивання 
присінка рота. Знімні шини ( ор-

топедичні конструкції) після кож-
ного прийому їжі і перед сном 
промивають щіткою і обполіску-
ють кип’яченою водою. Під час 
перев’язок необхідно контролю-
вати положення шини, її зачіпні 
петлі (гачки) і стан дротяних лі-
гатур. Якщо є проміжки від за-
чіпних петель в ділянці ясен або 
слизової оболонки губ і щік, їх 
необхідно відігнути у відповід-
не положення. Ослаблені лігатури 
підкручують,зазвичай над шиною 
до зубів. Лікар повинен мануально 
перевірити всі лігатури, якщо від-
чуває її гострі краї – усунути їх.

Для кращого догляду, як за рото-
вою порожниною так і за шинами, 
потрібно також використовувати 
інтрадентальні щітки-йоржики. 
Залежно від ширини простору між 
шиною і зубами можна підібрати 
його за розміром і формою.

Ще одним важливим моментом 
у якості покращення процесів за-
гоєння та відновлення функції 
щелеп відіграє бажання пацієнта 
максимально сприяти цьому. Тому 
хворий повинен вміти самостійно 
доглядати за порожниною рота. 
Він повинен полоскати ротову по-
рожнину антисептиками не тільки 
після кожного прийому їжі,але і в 
проміжках між нею і перед сном. 
У стаціонарі хворий може само-
стійно кілька раз на добу проми-
вати і зрошувати порожнину рота 
розчином антисептика.

Серед особливостей поранень 
щелепно-лицевої ділянки, певне 
значення мають емоційно-пси-
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хічні аспекти. Спотворення об-
личчя є причиною пригноблено-
го стану,психічної пригніченості 
людини.

У ряді випадків поранення мо-
жуть супроводжуватись порушен-
ням акту жування, ковтання, роз-
ладом мови і хворі страждають від 
почуття своєї неповноцінності [17].

Відміченні порушення виника-
ють на фоні повного здоров’я та 
працездатності. Знаходячись в ста-
ні постійної напруги, пацієнти лег-
ко виходять з рівноваги. Травма, 
як патогенетична ланка розвитку 
патології, обумовлює різноманіт-
ні психогенні реакції і патопси-
хологічні стани, які недостатньо 
вивчені в хірургічній стоматоло-
гії. При травмах щелепно-лицевої 
ділянки, зокрема при переломах 
щелеп, перед хірургом постає про-
блема попередження та лікування 
запальних процесів, пов’язаних з 
травмами щелеп [1, 4, 16, 17].

У осіб із різними типами харак-
терів і обличчя повинні існувати 
різні лікарські підходи, які можуть 
позитивно вплинути на лікувальну 
тактику травм обличчя.

Це ще раз підкреслює важли-

вість індивідуалізації лікувальних 
заходів, сумісних з психоемоцій-
ним, соціальним станом пацієнта.

Фізіологічний стрес негативно 
впливає на психіку пацієнта і виді-
ленню стресових гормонів [21, 22].

На підставі проведених дослі-
джень, можна зробити такі висно-
вки:

– в період безпосередньої фік-
сації назубних шин стан гігієни 
порожнини рота не залишається 
сталою, а змінюється залежно від 
стадії перебігу хвороби. Розробле-
ний комплекс гігієнічних заходів 
підвищує рівень ефективності ліку-
вання хворих з переломами щелеп 
та зменшує кількість ускладнень;

– функціональне порушення 
психоемоційного стану у хворих з 
переломами нижньої щелепи від-
повідає високому рівню.

Вивчення проблеми взаємо-
зв’язку виду травматичного пошко-
дження щелепно-лицевої ділянки 
з конституційним типом обличчя, 
рівнями психоемоційного напру-
ження, функціональних порушень 
та методів їх корекції на сьогодніш-
ній день є перспективним і потре-
бує подальшого розвитку.
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ 
ТРИВОЖНИХ ТА ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ 

У КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Анотація: Стаття присвячена комплексному методу лікування депресивних та три-
вожних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця.

Аннотация: Статья посвячена комплексному методу лечения депрессивных и тре-
вожных расстройств у больных ишемической болезнью сердца.

Summary: The article is sanctified to the complex method of treatment of the depressive 
and anxiety disorders in patients with coronary heart disease 

Афективні порушення є одни-
ми з найбільш поширених пато-
логічних змін психічної сфери 
людини. За даними ВООЗ від 2 
до 5% населення планети в різні 
періоди свого життя страждають 
депресіями і 20-30% серед кон-
тингенту, що спостерігається в 
загальній медичній практиці. Ще 
більше поширені афективні розла-
ди у вибіркових групах населення, 
наприклад,серед соматичних хво-
рих депресії зустрічаються в 19-
49%. Афективні розлади найбільш 
поширені серед хворих серцево-
судинними захворюваннями [1, 2]. 
Їх наявність у хворих з серцево-су-
динними захворюваннями не тіль-
ки ускладнює перебіг та лікування 
цих розладів, але і скорочує трива-
лість життя хворих. Так, депресія, 
що розвивається безпосередньо 

після інфаркту міокарду, в 3,5 разу 
підвищує ризик смертельного ре-
зультату захворювання [3].

Проблема поєднанняння депре-
сії, тривоги та ІХС розроблена не-
достатньо, вона має кілька рівнів 
розгляду. Найбільш складними 
залишаються питання диференці-
альної діагностики, прогнозу й лі-
кування цих розладів [4].

Сприятливе співвідношення 
ефективність/безпека, підтверджене 
в численних адекватних клінічних 
дослідженнях, дозволяє розглядати 
селективні інгібітори зворотнього 
захоплення серотоніну (СІЗЗС) як 
препарати першого ряду в загаль-
соматичній практиці, у тому числі в 
кардіологічних хворих, осіб літньо-
го віку, вагітних і жінок, що годують 
грудьми. За результатами клінічних 
досліджень можна припустити на-
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явність кардіопротекторного ефекту 
в сертраліну, пароксетину, флуок-
сетину [5, 6]. На сьогоднішній день 
вони є найширше застосовувани-
ми антидепресантами в первинній 
ланці надання медичної допомоги в 
усьому світі [7].

Робота базується на обстеженні 
130 хворих, що перебували на ста-
ціонарному лікуванні у відділенні 
терапії. Середній вік обстежених 
53±7,4 роки. Усіх обстежених було 
розподілено на дві групи – осно-
вну (І -шу) та порівняльну (ІІ-гу). 
До основної групи (N=100, 76,9%) 
увійшли дорослі хворі на ІХС, що 
супроводжується депресивними та/
або тривожними розладами (ДТР), 
вони в свою чергу поділені на дві 
групи – ІА група (терапевтична) 
включала пацієнтів (N=70, 53,8%), 
яким в комплексному лікуванні ви-
користали розроблені нами системи 
діагностики, лікування та профілак-
тики та IБ група (контрольна) (N=30, 
23,1%) до якої увійшли дорослі 
хворі на ІХС, що супроводжується 
ДТР, яким застосовували традицій-
ні (стандартні) лікувально-діагнос-
тичні та профілактичні методи. Для 
верифікації клінічних особливостей 
ДТР, в якості II порівняльної групи 
(N=30, 23,1%) досліджено 30 дорос-
лих хворих на ІХС, що не супрово-
джується ДТР, яким застосовували 
традиційні лікувально-діагностичні 
та профілактичні методи. 

Всім хворим проводили повне 
клінічне обстеження, структуро-
ване психіатричне інтерв’ю, кліні-
ко-психопатологічне і експеримен-

тально-психологічне дослідження.
На підставі аналізу отриманих 

даних щодо соціального статусу 
хворих, віку, ступеня тяжкості ІХС, 
преморбідних особливостей осо-
бистості, клінічних проявів ДТР, 
рівня тривожності ми впровадили 
розроблений в процесі цього до-
слідження комплексний диферен-
ційований підхід до цілеспрямо-
ваного лікування ДТР у хворих на 
ІХС. Лікувальний комплекс вклю-
чив міліотерапію, раціональну, сі-
мейну, когнітівно-біхевіоральну 
психотерапію, аутогенне трену-
вання та антидепресанти (СІЗЗС), 
за необхідністю – небензодіазепі-
нові анксіолітики.

Застосування комплексного під-
ходу до терапії починали на 1-3 день 
при діагнозі «ІХС. Стабільна сте-
нокардія напруги. Дифузний карді-
осклероз. СН ІІ (ІІІ) ДВ ФК ІІ(ІІІ)», 
на 5–7 день – при «ІХС. Стабільна 
стенокардія напруги, нестабільний 
перебіг. Дифузний кардіосклероз. 
СН ІІ (ІІІ) ДВ ФК ІІ(ІІІ)».

Опираючись на попередній до-
свід, ми призначали антидепре-
сант сертралін по 50 мг. вранці 
протягом 6 місяців. У випадку на-
явності побічних дій препарату – 
добову дозу знижували до 25 мг./
добу та паралельно призначали 
небензодіазепіновий анксіолітик 
«Афобазол» – по 10 мг. 3 рази на 
добу на 1 міс, його ефективність 
при тривожних розладах доведена 
в роботах О.К. Напрєєнка та ін [8].

Оцінка ефективності комплек-
сного лікування проводилась три-
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чі: в момент діагностики ДТР для 
формування базового показника; 
через 1 місяць після початку комп-
лексного лікування (КЛ) для оцін-
ки динаміки стану і підсумкова 
– через 6 місяців. Клінічну ефек-
тивність КЛ до та після проведен-
ня комплексного лікування ДТР у 
хворих на ІХС оцінювали за до-
помогою стандартизованої шкали 
Гамільтона (HDRS). Порівняння 
отриманих величин, з урахуванням 
редукції психопатологічних симп-
томів, дозволило оцінити зміни у 
симптоматиці, як: 1 – покращення 
(на початку лікування – помірний 
рівень, в кінці лікування – низький 
рівень або без ознак депресії), 2 – 
без змін (на початку та в кінці ліку-
вання – рівні депресії без змін), 3 
-погіршення (на початку лікування 
помірний або низький, в кінці лі-
кування – високий або помірний). 

В ІА групі у пацієнтів відміча-
лося достовірне зменшення час-
тоти проявів симптомів депресії, 
натомість в ІБ групі зазначені по-
казники не мали достовірного 
зниження, що свідчить про вищу 
ефективність запропонованої нами 
комплексної диференційованої те-
рапії, в порівнянні зі стандартним 
кардіологічним лікуванням.

Порівняння отриманих ве-
личин, з урахуванням редукції 
психопатологічних симптомів, 
дозволило оцінити зміни у симп-
томатиці. Ефективність лікування 
в основній групі достовірно вища 
(р≤0,05). Так, після застосування 
комплексного диференційованого 

лікування на фоні базисної терапії 
із застосуванням психофармакоте-
рапії і психотерапії, покращення 
відмічалось у 65 (92,9%) хворих, 
не спостерігалось редукції пси-
хопатологічної симптоматики у 5 
(7,1%) осіб, погіршення стану в 
жодного пацієнта не виникало. В 
І порівняльній групі, в якій хворі 
отримували тільки традиційну ба-
зисну терапію, покращення (щодо 
симптомів депресії та тривоги) 
спостерігалося у 10 (33,3%) хво-
рих, у 16 (53,3%) осіб зберігалась 
психопатологічна симптоматика 
без змін і у 4 (13,3%) хворих діа-
гностовано погіршення стану.

Таким чином, впровадження 
комплексної диференційованої 
психотропної терапії в традицій-
ний комплекс лікування покра-
щило редукцію депресивних та 
тривожних розладів у хворих на 
ІХС у 2,8 рази, що підтверджено 
за допомогою стандартизованої 
шкали Гамільтона (HDRS) та за 
результатами тесту Спілбергера-
Ханіна. Отже, застосування дифе-
ренційованої комплексної терапії 
з урахуванням вищезазначених 
особистісних факторів та клініч-
них особливостей депресивних та 
тривожних розладів у хворих на 
ІХС достовірно (р<0,01) покращи-
ло ефективність допомоги даному 
контингенту хворих – коефіцієнт 
медичної ефективності в групі ІА 
порівняно з групою ІБ (в якій ви-
користовували тільки стандартне 
кардіологічне лікування) підви-
щився в 2,8 рази.
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